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Editorial
Sob as comemorações que ainda decorrem do 21 de abril de 2020, esta
edição da IDentidades — por mais enriquecidas que sejam as memórias
afetivas e documentais, as impressões e as razões que dissertam diversos
motivos acerca dos 60 anos de Brasília — registra o que está além de seu
revelado formal e arquitetônico de inéditas curvas e ousados vãos de
“capital da utopia”.
Entre a cidade sonhada, desejada e sua concretude, há uma contradição
permanente em Brasília — a lei, a sua (des)obediência e a superação das
tensões por parte das pessoas, instituições, grupos e as conquistas de
seus direitos (e deveres). Tais fenômenos são sempre perceptíveis. Em
uns momentos mais evidentes. Noutros momentos estão submersos ou
acomodados.
Em que pese a Capital Federal, erguida no Planalto Central, no bioma
Cerrado, ser considerada uma cidade nova, acumulou, nesses seus 60 anos,
problemas de uma velha metrópole onde virtudes e vícios antagonizamse buscando supremacia. Coube aos autores e aos artistas visuais apontálos, cumprindo salientar sinais identitários, metafóricos e simbólicos. Aos
leitores homo cerratensis cabe apreendê-los. E, se possível, enfrentar os
contrassensos com a devida atenção ao que vier.
A IDentidades agradece a VITRUVIUS pela permissão de uso concedida
para a exposição do artigo de Aldo Paviani, professor emérito da Universidade
de Brasília, que atualizou e incorporou ideias expostas em textos por esse
importante meio de divulgação técnico-científico. Bem como elogia os
colaboradores que participam desta edição, apresentando suas análises
sobre meio ambiente, geografia, política e direitos humanos. A respeito do
artigo do Dr. Amândio Silva — um dos ilustres personagens portugueses do
25 de Abril e diretor da Associação Mares Navegados — destacamos que o
autor delineia um testemunho de sua história com Brasília que se constitui
em apontamentos de um projeto mais ampliado que chegará brevemente
ao público em edição especial da IDentidades.
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CAPITAL DA UTOPIA
José Alves Antunes de Sousa | Filósofo

Foi num passeio amavelmente
oferecido pelo meu amigo e compatriota Dionísio que se deu o meu encontro com as proféticas origens de
Brasília. Por curiosidade, o meu amigo fora um dos primeiros portugueses a radicar-se na incerta urbe que
despontava do nada, expressão tão
ao gosto dos materialistas, mas que,
bem o sabemos todos, germinara na

Foto: Zezé Weiss. Museu do Catetinho
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solidão oculta do processo criativo
que se operava, pedra ante pedra,
na mente inspirada de homens, sonâmbulos do divino, como Juscelino
Kubitschek, Oscar Niemeyer ou Lucio
Costa. Foi um passeio de um jacto: de
enfiada galgámos os espaços da memória — do Catetinho à Pedra Fundamental em Planaltina.

Foto: Júnior Aragão/SECDF. Museu do Catetinho
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Catetinho jorrou sobre o meu

na mente dos seus sonhadores como

olhar ávido carradas de espanto e

a capital da utopia (u-topos), isto é,

de um espécie de reminiscência, ao

que ainda não está em lugar nenhum.

jeito platónico, como se eu tivesse

Mas germina na mente criativa de

sido coetâneo daqueles pioneiros e

um punhado de homens para quem o

tivesse povoado, com eles irmanado

limite é o céu. Brasília é uma cidade

no sonho, aquele território prenhe de

que foi pensada ao pormenor por

prestígio dos primórdios. Ali, naquele

alguns homens para servir o humano

núcleo museológico da utopia, me

dos homens todos que viessem a

abismei e me perdi nos côncavos

habitá-la: do melhor dos homens

da bela história de uma saga de

para o humano de todos.

visionários. Aquele Catetinho fez-

Brasília,

na

sua

interpelante

se-me súbito como uma aparição,

monumentalidade futurista, confi-

desfiando a tessitura de um vínculo

gura-se como arquitectónica prova

misterioso — ali, à minha frente,

do “primado da consciência” — é ela

aquele

demiúrgicos

que está na origem de todas as coisas,

conspiradores! E se Catetinho é o

operando através de uma causalida-

estaleiro

soberana

de descendente e em que a mente

ousadia, a Pedra Fundamental é a

humana é investida do poder de par-

síntese poiética da obra profetizada.

ticipar, como co-criadora, nessa epo-

Em Portugal diríamos que aquela

peia genesíaca. Por isso, “o homem

é a “primeira pedra”, entretanto, no

sonha e a obra nasce”. E, neste caso,

Brasil, com maior propriedade, cha-

a obra-prima do urbanismo moderno

mam-lhe de “pedra fundamental”.

dá pelo nome de Brasília, assim cha-

Não a primeira de uma longa série,

mada, por sintetizar no seu arrojo ar-

mas, aquela que sintetiza o funda-

quitectónico e na sua localização, no

mento do tudo que sobre a pedra se

centro geodésico do Brasil, a própria

edificou. Não a primeira, que seria

alma brasileira.

ninho

de

avançado

da

apenas uma mais, mas a “pedra an-

O projecto “Brasília” opera o “cor-

gular” sobre a qual o próprio sonho

te epistemológico” com os conceitos

edificante foi tomando forma.

tradicionais do urbanismo. A maior

A cidade de Brasília perfilou-se
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parte das antigas cidades exprimem-

Foto: Robson Heleutério. Portal Cerratense. Pedra Fundamental, Planaltina/DF
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se sobretudo como amontoados do

da UnB, assim selando na terra (no

aleatório, enquanto Brasília se apre-

húmus da humanidade) a eterna

senta como jardim geométrico da in-

vinculação entre os dois povos —

tencionalidade: ela é a cidade da arit-

português e brasileiro.

mética e da geometria — por todo o

Numa visão teleológica do real,

lado o expressivo enxerto pitagórico

sabemos que por detrás do aparente

das simetrias!

caos lateja sempre uma ordem, a

Em Brasília, ao contrário do que

“ordem implícita”, no dizer de David

sucede na generalidade das cidades,

Bohm. Porém, no caso de Brasília,

as pessoas não tropeçam com os bares

descontando o caos natural gerado

e restaurantes, têm de procurá-los —

pelo frenesim da construção, a

como a farmácia ou supermercado.

ordem é explícita, sobretudo na área

Brasília é também a cidade do lago

sobre o que ficou conhecido como o

artificial do Paranoá: símbolo aquoso

“Plano Piloto”. Essa ordem encontra

(sugere água na boca como expressão

muito da sua expressão na famosa

de desejo e de volúpia) da humana

política habitacional das quadras

convergência — uma convergência

que se enquadram num sociodrama

conquistada.

caracterizado pela distância asséptica

Mas Brasília é, antes de tudo, a

entre

núcleos

residenciais,

mas

cidade-arquétipo sonhada por D.

insinuando, sem dúvida, o charme de

Bosco, como será, podemos afirmá-

uma convivialidade familiarizante.

lo, a capital do “Império do Menino”,

Brasília bem que poderia chamar-

sonhado pelo grande “formulador”

se Kalópolis (kalos+polis): cidade

da Lusofonia que foi Agostinho

bela e do belo. E, numa linguagem

da Silva que, para a inauguração

tomada de empréstimo de Platão,

da

conseguiu

o belo é tudo aquilo que eleva — o

que cinco pinheiros, simbo
lizando

justo ordena e o belo eleva, como a

os cinco continentes e com isso a

cúpula da catedral que, por sua vez,

universalidade da alma lusa, fossem

simboliza a redondeza parmenidiana

transplantados do pinhal de Leiria

do ser, da unidade, em demanda do

para terrenos adjacentes à Reitoria

Sumo Bem.

sua

universidade,
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PARADOXO DA CONVIVÊNCIA
Maria Paula Vasconcelos Taunay | Educadora

Estudioso da formação do povo
brasileiro, Darcy Ribeiro elaborou em O
povo Brasileiro a tese de que o Brasil seria uma “Nova Roma” por seu potencial
civilizatório, com tradições diferentes
de todos os outros lugares do mundo.
Ele creditava ao país a capacidade de se
inventar como um novo gênero humano
a partir de um processo natural de desconstrução étnica — fruto do mais brutal extermínio e imposição cultural — de
todas as suas três matrizes formadoras,
lavando de sangue índio, africano e europeu o que hoje se denomina o brasileiro.
Darcy compara o povo brasileiro a
uma romanidade latinizada por aventureiros que provocaram profundas transformações desde a mestiçagem à sua
própria reinvenção como povo, com o
destaque que o qualifica como único. O
seu pensamento concede ao povo brasileiro uma intrepidez que se funde para
dar lugar a uma nova estruturação societária por sua etnia nacional, descaracterizada por suas heranças genéticas e
culturais. Atual em seu tempo, idealizou
uma nova identidade mestiça na América Latina — em conceitos temporais
e romantizados, em uma unidade e harmonia possíveis, em um futuro anunciado — para cumprir o fortalecimento de
um povo autóctone, cosmopolita e eminentemente mestiço.
Com a fundação de Brasília, com vistas a interiorizar o país e rever o modelo

singular de sociedade dominante, violenta, escravocrata e subordinada a interesses externos, o Estado acabou por
fortalecer a premissa de Ribeiro. Acredita-se que, com a finalidade de rever a
estratificação social desigual e perversa,
arquitetou-se uma cidade com essa suposta capacidade inovadora para firmar
o País no cenário mundial com uma nova
identidade cultural e econômica: a nova
Roma — o novo Brasil.
Herdeira dessa estranha culpa, Brasília cresceu imbuída do princípio de
florescer essa nova civilização, mestiça,
moderna e tropical no país de vocação
agrária. Esperava-se que a cidade rompesse os ciclos viciosos do Estado e que
sua população resgatasse o País de sua
passividade mundial. Passados 60 anos
de sua criação, no entanto, observa-se
— em Brasília — o aumento do descompromisso de sua população com a ruptura desses padrões arcaicos, o que não
permaneceu por muito tempo.
Não pretendo analisar as consequências da miscigenação nem a complexa
e ultrapassada ideia de formulação racial defendida por Ribeiro. Sobre o argumento do convívio urbano, sirvo-me de
um diálogo interno entre gerações que,
na cidade capital, viveram e cresceram
para refletir sobre a coexistência entre
seus cidadãos a partir de memórias familiares e pessoais.
Ao problema abordado surgem elementos que se destacam. Haverá a indibrasília 60 ANOS | 9

Foto: Andrey Hermuche

vidualidade regional se submetido aos
padrões globalizados de modo irreversível? Haverá a cultura urbana idealizada
para o brasiliense se acomodado ao padrão confortável e conservador da identidade rural? A cidade fundiu-se numa
população híbrida, tendenciosamente
funcionalista ou, se ainda em fase de
transição, não atingiu um patamar identitário que nos sirva para análise?
Para responder a esses questionamentos, observo o crescimento geracional da cidade buscando na memória
afetiva, não documental, presente nos
cheiros e gostos uma livre interpretação
de quem nasceu e cresceu andando de
Grande Circular (transporte coletivo) e
comendo quebra-queixo (doce de coco
ao açúcar) pelas quadras. As memórias
guiam a narrativa sob tradições musicais
10 | revista identidades

que evocam significados em lembranças
estampadas em cartazes fixados nos velhos pirulitos (estrutura vertical, circular,
feita de cimento) dos pontos de ônibus
e nas pichações dos muros da rodoviária
pedindo “Abaixo a ditadura”.
Desde 1957, a cidade desenvolve personalidade própria pautada pelo
pioneirismo e compromisso com seus
desígnios institucionalizados. Essa compreensão, de quem na cidade nasceu e
cresceu, oferece o entendimento de que
o fenômeno provocou, entre os seus,
uma cisão. De um lado, a cidade se tornou extremamente legalista, obediente
às leis, pagadora pontual de impostos
caríssimos e, de outro, naturalista, amante do anonimato, do ar livre, da liberdade de existir debaixo de pilotis.

Entende-se que, desde quando a cidade foi pensada até os dias de hoje, o
conceito de modernidade foi transformado em todo o mundo. Originalmente
— em Brasília — modernidade significava um desenho urbano com linhas retas,
num projeto arrojado e palácios elegantes de concreto, enquanto, atualmente,
na cidade, ser moderno é não consumir
dinheiro público, não emitir gases poluentes e não consumir alimentos de
origem animal.
Para Zygmunt Bauman (1925-2017),
a modernidade líquida é época em que
as relações e as instituições vão além da
sua lógica operacional impondo as bases de uma contemporaneidade fluída,
volátil e incerta. Com essa mudança de
paradigma, a ideia de urbanidade se antagoniza sobre a noção de convivência,

o conceito é transformado radicalmente
desde seu projeto original.
Se antes esperava-se que a mãe visse o filho caminhar no percurso da escola para casa, hoje, o filho não sai de casa
porque estuda em uma plataforma virtual à distância. Na atualidade, assiste-se
à antítese da convivência testemunhada
em relacionamentos digitais e plataformas virtuais entre estranhos que desconhecem o uso comunitário como tônica
dominante da convivência por meio do
uso coletivo dos espaços para além das
áreas externas próximas dos blocos residenciais e sobre pilotis, permitindo a
livre circulação de pessoas em qualquer
direção. Lucio Costa libertou o uso do
solo no espaço da superquadra, a propriedade é de ninguém específico e, ao
mesmo tempo, de todo mundo.

Foto: Andrey Hermuche
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Segundo o conceito inovador de Lucio Costa, a Unidade de Vizinhança seria
formada pelo conjunto de quatro superquadras, com distâncias acessíveis a pé,
para facilitar a vida cotidiana. O plano
consistia em conferir serviços básicos a
cada quatro superquadras para atender
os blocos residenciais com comércio, lazer, instituições educacionais, religiosas,
desportivas e culturais. Pretendia-se sociabilizar as relações entre vizinhos de
modo a que compartilhassem espaços e
necessidades. Entretanto, apenas a Unidade de Vizinhança das Superquadras
107, 307, 108 e 308 Sul foi concluída
com todos os equipamentos previstos,
construída ainda nos primórdios da cidade.
Entre essas quadras assimilei a adesão familiar ao conceito de convivência
nas memórias de minha mãe e avó, Maria Coeli e Márcia, pioneiras que viveram
o modelo idealizado e o transmitiram
como herança citadina. A primeira chegou à cidade com 17 anos e, a segunda,
foi professora de Canto Coral na Escola
Parque da 308. As duas conviveram, entre idas e vindas a pé de casa para o trabalho, com compromisso e segurança.
Nesse bojo, cresci confiante de que
a cidade não oferecia perigo e a convivência era esperada em exercícios diários de socialização como empenho de
todo cidadão. Na infância, adquiri o feliz costume de brincar embaixo do prédio. Éramos muitas crianças e jovens
que desciam para brincar em encontros,
também, no parquinho da quadra onde
um chegava, depois mais um e outro trazia uma bola e alguém um elástico. Não
íamos à casa dos outros, juntávamo-nos,
pelas asas, como uma turma, ninguém
12 | revista identidades

sabia muito sobre o outro além do nome
e do bloco em que morava. Debaixo dos
pilotis éramos anônimos e isso bastava
para aprender a ser livre. Foi debaixo do
bloco que aprendi a andar de bicicleta,
dei meu primeiro beijo e levei um ovo
de quem mais tarde seria autoridade.
Ia a pé às aulas na Escola Normal e na
Aliança Francesa pelo lindo trajeto que
ainda admiro com uma agradável sensação de independência. Temor apenas
dos porteiros que nos vigiavam, deduravam nossas artes e nos proibiam de
andar de bicicleta debaixo dos prédios
para não marcar os pisos encerados.
Um pouco mais velha aprendi a pegar carona da L2 para o Lago Sul, uma
aventura de chegar até a QI 25, o que
valia o dia. Sem receio do inesperado,
ganhava confiança a pé, de ônibus, de
carona e chegava onde quisesse chegar. Assim, destemida, ia com a irmã aos
shows de rock no Instituto de Odontologia, no final da Asa Sul, com a mãe
nos Concertos “Cabeça”, com os tios no
longíssimo Clube do Congresso e com
amigos ouvia nos discos de rock local
quem falava por nós. Somos os filhos da
revolução, somos burgueses sem religião,
somos o futuro da nação, Geração Coca
cola, cantava o Legião Urbana.
Aos 14 anos, idade em que o ser ou
não ser não sai da cabeça, decidi que
queria ser punk. Do variado repertório
musical da época, entendi que assim poderia fazer o mundo melhor e, com esse
intuito, fui à Torre de TV comprar uma
bata de batik que seria meu uniforme de
adolescente em Brasília. Agradava-me a
ideia de viver a estranha subcultura na
cidade tão assustadoramente inventada
cuja imagem de emancipação, moder-

nidade e autonomia simpatizava e convergia à rebeldia natural da idade. Combinei símbolos para aderir ao discurso
punk com falas sobre a paz e o respeito
às diferenças. Não me identificava com
dos harekrishna do semáforo perto do
Setor Comercial Sul que vendiam incenso, mas, inspirava-me a atmosfera regida
por rock e ideologia anarquista. Mesmo
em fase de autoafirmação, não pintei o
cabelo, porém, usava alfinetes pendurados na mochila, calças camufladas, bandanas na cabeça e tênis 24 horas por dia,
no visual desleixado que durou décadas.
Essa expressividade desordenada
concedeu-nos liberdade para inventar uma coletividade sobre princípios
punks, fundamentados no desejo de ser
do contra. I am na anarchist, Don´t know
what I want, But know to get it, I want to
destroy the passeby, Cause I wanna be
anarchy, No dog´s body. Your future dream has sure been seen through. Cause I
want to be anarchy. In the city. (Anarch in
the U.K, Sex Pistols, 1976).
Todos podiam ter sua banda e seu
sonho desde que ajustados ao visual
agressivo que afastava conservadores e
ridicularizava os que eram contrários ao
movimento cultural. Nascidos e criados
durante a ditadura militar na cidade mais
artificial e mais sitiada do país — Brasília — não acreditávamos em forma de
governo algum, éramos contra o machismo, a homofobia, o fascismo, o racismo
e defendíamos a liberdade individual, os
direitos humanos e o cosmopolitismo.
Como as guitarras precisavam gritar alto para serem ouvidas, como nos
clipes dos grupos de rock inglês comentados por meses por seu público fiel, o
público punk se alimentava de tecnologia. Apesar de ainda restrita, a ideia de

conectar pessoas em torno da música
gerava o consumo de aparelhos de som,
gravadores de áudio, filmadoras e outras
tecnologias que facilitassem o acesso
à mensagem de liberdade pregada nas
canções. Os fluentes em inglês transmitiam os comandos do rock progressivo
contra guerras e políticas de exclusão,
ainda tão presentes à época, em bandas
locais que traduziam, em seu repertório,
os valores dessa geração que antecipava
a globalização por meio da cultura e da
música.
Em Brasília, a Banda 69, Os capacetes do Céu e o Mel da Terra cativavam
suas plateias em shows dominicais do
Food´s, da 110 Sul onde reinava o clima
de contestação e militância, íamos a pé,
munidos de bottons pregados pela roupa pedindo “Diretas Já” e “Fora Maluf”.
Legião Urbana e Plebe Rude tocavam
para os amigos, bastando uma tomada
para ligar o amplificador, debaixo de um
prédio ou na janela de um apartamento.
Mesmo sem infraestrutura, o pessoal ia
chegando, sentava-se na grama e se ajeitava para ouvir música e poesia na rua.
As lembranças nas Asas Sul e Norte permanecem vivas como os poemas
escritos nas camisetas de malha, com
um rasgado aqui e outro ali, com manifestações de pacto social com questões
nacionais e internacionais. Os jovens
se moviam para assistir Capital Inicial,
Detrito Federal, Escola de Escândalo e
Aborto Elétrico, mais próximos do modelo inglês e com uma plateia mais assumida. Blitz, Barão Vermelho e Paralamas
do Sucesso eram bandas tão importadas
para nós quanto Sex Pistols e Genesis. O
rock nativo bastava para revelar o ânimo
da cidade, saquear Brasília: Excelentíssibrasília 60 ANOS | 13

mo/ Deita e dorme com os anjos/ Sereníssimo/ só abraços e só sorrisos como em
família/ Você cuida de mim, eu protejo
você/ É uma maravilha ser poderoso em
Brasília!, revelava o Capital Inicial sobre
a coexistência juvenil com o poder.
Não havia grandes excessos. Tietar
músicos e seus amigos satisfazia, o barato era ouvir Pink Floyd no carro, Janis
Joplin no headphone e Super Tramp na
vitrola e, assim ouvintes, militávamos
por estar junto de pessoas imbuídas
dos mesmos propósitos. Havia, na realidade, certo desprezo pelos boyzinhos,
meninos bonitos e almofadinhas, de cabelo arrumado, vestidos com camisetas
fluorescentes da moda. Eram pessoas
adaptadas ao sistema, sem consciência
social, mauricinhos que exibiam motos
e carrões na Summer, sorveteria na 206
Sul, às vezes, pelados.

Foto: Andrey Hermuche
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Proibir era proibido e a única chance era a paz. A situação política da época
conduziu o esquadrão de jovens às manifestações políticas e sociais da década
de 1980 caracterizadas pela presença
maciça de estudantes, nas passeatas dirigidas ao Congresso Nacional, clamando pelo fim da ditadura, pela Anistia e
pela abertura de direitos políticos. Pela
televisão assistimos à morte do Tancredo Neves, televisionada de modo dramático para todo o país, e às votações
no Congresso pela reabertura do Partido
Comunista Brasileiro. Assim, a pé desde o Dom Bosco até dormir debaixo da
marquise do Congresso, embrulhada na
bandeira para evitar o cassetete do General Newton Cardoso, crescemos. Que
País é esse perguntava a banda famosa
da cidade, eram os tempos da Orquestra
das Buzinas com a regência do Maestro

Jorge Antunes, na Torre de TV, por “Diretas Já”.
Nos dias de hoje, com pesar constato que a compulsão pela convivência decresceu e os jovens brasilienses digitais
convivem apenas por meio de máquinas. Diferente de minha geração, o ardor
pela convivência na cidade substituiu-se
em opções tecnológicas muito mais sofisticadas que oferecem uma sensação
de convívio ilimitado. O mundo ficou pequeno para os contatos mantidos mundo afora e, Brasília, antes tão moderna,
cada vez mais se parece com uma bolha
no meio do nada.
Um dia lindo depois de mais de uma
semana de chuvas torrenciais durante o
momento de isolamento social me levou
a pegar a bicicleta motorizada e sair pela
ciclovia da Asa Sul. A cidade está bela e
vazia. Em suas ruas limpas, poucos carros trançam nos balões e tesourinhas
desertos; em suas calçadas, passeia um
cachorro aqui e outro ali; de uma janela
brilhando à luz do sol de uma tarde particularmente bonita, as árvores exibem
sua folhagem vistosa e verdinha, e alguém grita: Vai pra casa!
Cresci e a cidade tornou-se um bom
lugar para trabalhar e, em dias de isolamento social, percebo como é bom
viver aqui sem trabalhar. Adaptados ao
sistema, os então jovens punks, entre os
quais me incluo, se ajustaram ao sistema, fizeram concursos públicos e dedicam suas 40 horas semanais ao governo
sem mais viver a qualificada cidade feita
para a convivência.
Em dias de isolamento social, o governo local institui a modalidade de
educação à distância aos estudantes
da rede pública. Discretamente, surge

uma perspectiva de que estudantes e a
população local voltem, por vias incertas, a valorizar o convívio e o encontro.
A esperança se renova em tempos de
calamidade social com os festejos pelo
aniversário de Brasília suspensos. Se o
tempo passou deixando uma falta de
entusiasmo na nova geração, isolada
em computadores e desaparecida das
ruas pela cultura tecnológica tão rica e
diversificada, as crises reinventam o ser
humano.
O estranho paradoxo entre a guitarra, derrotada pela tecnologia na fórmula da convivência social para aproximar
pessoas, deixa um lamento em cordas
que gritam por uma identidade urbana e
rebelde desde seus primórdios. O embate com a cultura rural, vitoriosa, mansa
e meiga, passiva e romântica permanece, mesmo na cidade servil, com outras
perspectivas para reformular a ideia de
convivência, ainda nos dias de hoje, simplificada e ultrapassada.
Esse ano Brasília faz sessenta e eu
cinquenta. Continua a me inspirar, a me
inventar, todos os dias, desde criancinha,
no meu esconderijo secreto onde vivo
o anonimato como um valor pessoal.
De uns tempos para cá, meu amor pela
cidade se intensificou de tal maneira
que comecei a acreditar que ela foi
criada só para mim, outros brasilienses
são figurantes do big brother da minha
existência. Sinto o poder do candango
em mim: poder de amar a grama, de
abraçar árvores e de ficar feliz com a
chegada da seca. A cidade cansa e se
supera com esperança. Não imagino
viver sem Brasília!
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ALGUMAS LEMBRANÇAS
DA VIDA LONGA
Amândio Silva | Diretor da Associação Mares Navegados

A primeira conexão cósmica com
Brasília é que eu também nasci a 21
de Abril, data da fundação da cidade. Acresce que é também evocativa
da figura do revolucionário Joaquim
José da Silva Xavier, o Tiradentes.
Em 1960, estava no “Depósito de
Presos de Caxias” — denominação
dada pela PIDE (Polícia Internacional
de Defesa do Estado) para este estabelecimento destinado aos presos
políticos, perto de Lisboa, aguardando julgamento pela participação na
chamada “Revolta da Sé” — assim
denominada porque o Padre João
Perestrelo abriu as portas da Sé para
algumas das reuniões dos revoltosos — uma das principais tentativas
de derrube da ditadura de Salazar, a
12 de Março de 1959, na qual, pela
primeira vez, militares e civis se articularam na conjura, prenúncio de que
só mesmo com uma ação armada se
poderia vencer a estrutura militar/
policial que sustentava o regime fascista. Assim se confirmou com o 25
de Abril.
Um ano antes, na mesma prisão,
quando fiz 21 anos, aconteceu um
dos momentos mais emocionantes
da minha vida. Quatro dias antes, ha16 | revista identidades

via saído do “Buraco” — a designação
que dávamos à solitária, cela que tinha 10 palmos por 4 da minha mão,
com um bailique e uma enxerga que,
quando o baixávamos, ocupava praticamente todo o espaço — da prisão
central de Lisboa, o Aljube — hoje,
Museu da Resistência e da Liberdade — e transferido para Caxias, onde
numa sala grande, decente, com dezoito beliches e com casa de banho
própria, reencontrei cerca de 15 dos
conjurados da Sé, entre os quais Jaime Conde, posteriormente meu companheiro de exílio e, após o 25 de
Abril, de trabalho na representação
oficial portuguesa no Brasil, criando
uma amizade tão forte que, desde há
muitos atrás nos tratamos como irmãos.
Então, pelas 18 horas do dia 21 de
Abril de 1959, no render da Guarda,
comecei a ouvir o “Parabéns a você”
cantado a plenos pulmões por mais
de uma centena dos reclusos de toda
a prisão. Quando entendi que aquele canto solidário, fraterno era para
mim, de homens e mulheres, também
resistentes à opressão — até hoje os
olhos umedecem — podem imaginar
o espanto e a emoção que me toma-

ram. Absolutamente inesquecível! E a
certeza de que estava na causa justa.
Entretanto, naqueles 4 dias de
intervalo, entre a chegada a Caxias e
o meu aniversário, os companheiros
haviam aprendido a comunicarem-se
através das paredes das salas contíguas e avisaram que um de nós fazia
anos. Naquele fim de tarde, transmiti
com centenas de toques o meu agradecimento e a garantir que haveríamos de vencer a ditadura. Depois vimos a cena se repetir com frequência.
Só após a Revolução dos Cravos,
começou o meu tirocínio com Brasília, em 1977. Até lá, tendo saído da
prisão, ainda em 1960, inicia-se o
processo que me conduziu ao Rio de
Janeiro, após o pedido de asilo político, em 31 de Janeiro de 1960, na
Embaixada brasileira em Lisboa, da
qual era titular o Embaixador Francisco Negrão de Lima. A data foi escolhida porque, na véspera, tinha tomado
posse o Presidente Jânio Quadros,
sendo que este dava garantias aos militantes antissalazaristas de bom acolhimento, enquanto o seu antecessor
Juscelino Kubitschek mantinha uma
relação amistosa com Salazar — ainda estava recente o episódio do seu
confronto com o Embaixador Álvaro
Lins que concedeu asilo ao General
Humberto Delgado — e Jânio já havia
demostrado, sem equívoco, uma postura de distanciamento em relação ao
governo português quando, já eleito,

havia passado alguns dias por Lisboa
e não tinha aceitado fazer qualquer
reunião com autoridades locais.
Atitude confirmada logo no início
do seu mandato, quando franqueou o
porto de Recife para receber o “Santa
Maria”, navio cruzeiro que o Capitão
Henrique Galvão, outro notório opositor a Salazar, e a sua equipe haviam
sequestrado em alto mar, provocando conhecimento mundial de que
existia uma oposição atuante contra
o regime ditatorial que imperava em
Portugal. Entre os opositores a Salazar acolhidos no Brasil neste período,
destaque para os mais renomados, os
referidos General Humberto Delgado
e Capitão Henrique Galvão, com os
quais, aliás, vim a manter em 1961
estreita colaboração na preparação e
execução de Operações revolucionárias contra a Ditadura.
Entre as pessoas que marcaram
o meu relacionamento com Brasília,
enquanto Conselheiro Social da Embaixada de Portugal no Brasil, entre
1984 e 1992, colaborador constante no processo de constituição da
Fundação Luso-Brasileira (FLB) e da
Comunidade dos Países de Língua
Portuguesa (CPLP), merece destaque
José Aparecido de Oliveira, um homem cujo nome estará para sempre
ligado ao espaço da capital federal
brasileira.
Várias vezes tenho afirmado que
se Agostinho da Silva foi o avô da
brasília 60 ANOS | 17

CPLP, José Aparecido foi, sem sombra
de dúvida, o pai que transformou o
sonho em realidade. E assim, o título
do livro, organizado por José Alberto
Braga, José Aparecido – um homem
que cravou uma lança na lua exprime
bem a amplitude do papel de Aparecido em prol do mundo de língua portuguesa.
Quando em 1961, com uns 30
anos, foi Secretário do Presidente
Jânio Quadros e teve conhecimento
da exposição de Agostinho da Silva
dirigida a Jânio no sentido de o exortar a introduzir na política externa do
Brasil, como prioritária, uma relação
estratégica com África, com certeza
ficou, por um lado surpreendido, por
outro, motivado a acompanhar a sua
evolução. Por isso, afirma mais tarde:
“O Professor Agostinho fez despertar
a nossa consciência brasileira sobretudo, mas também lusófona, com relação a África. Foi ele que, pela primeira vez, naquele tempo chamou a
atenção para as nossas raízes.”. Em
alguma altura, Aparecido decidiu
que a CPLP seria o grande empreendimento de sua vida. E o conseguiu
com uma determinação absolutamente invulgar.
Quando assumiu a Pasta da Cultura no Governo de José Sarney, era
sua assessora para Relações Internacionais, Maria Helena Alves, que já
havia — ainda Aparecido era governador de Brasília — com ele colabo18 | revista identidades

rado no desenvolvimento do projeto
“Resgaste da Memória de Juscelino
Kubitschek”, o qual, mais tarde, teve
como epílogo o “Memorial JK”.
Sob a orientação de Aparecido,
Maria Helena se dedicou a preparar
a Cimeira de Chefes de Estado, realizada no final de 1989, no Maranhão,
cujo principal resultado foi a criação
do Instituto Internacional da Língua
Portuguesa (IILP). Foi o prenúncio que
a CPLP acabaria por acontecer, visto
se ter alcançado o primeiro grande
acordo entre os Chefes de Estado dos
7 países lusófonos signatários do IILP.
Aparecido, após um mandato
como Ministro da Cultura, assumiu a
Embaixada do Brasil em Portugal e,
com maior intensidade, executou um
plano de contatos permanentes em
todos os países africanos lusófonos
e, com uma retórica fundamentada,
levou os governos dos vários países
ao convencimento da necessidade
da criação da CPLP. Foi conquistando
aliados, passo a passo, para alcançar
o seu objetivo. Wladimir Murtinho,
assessor do Ministro da Cultura Francisco Weffort, que o acompanhou numas das incursões aos PALOPs, exprimiu a sua admiração pelo conceito e
consideração atingidos por Aparecido em todos os países visitados.
Finalmente, a CPLP, foi criada
em reunião no Centro Cultural de
Belém, em Lisboa, a 17 de Julho de
1996, sendo Itamar Franco o novo

Embaixador do Brasil em Portugal,
pois havia sucedido a Aparecido em
1995. Constituiu assim uma enorme
injustiça e, sobretudo um erro grave
com consequências nefastas, o facto
de Aparecido não ter sido o primeiro
Diretor Geral da CPLP, já que foi adotado o critério da ordem alfabética
para a titularidade do cargo. Assim,
Angola foi indigitada para indicar o
seu representante, Marcolino Moco,
manifestamente sem os requisitos
indispensáveis para tal responsabilidade.
Se Aparecido tivesse assegurado o comando dos primeiros anos de
vida da CPLP, a história da instituição
seria muito diferente, pois teria atingido uma dinâmica de cooperação
efetiva entre os seus membros e um
reconhecimento internacional, que
tanto tardou, assegurando, então sim,
que o seu sucessor assumisse uma estrutura consolidada e com um roteiro
orientador das prioridades. Além disso, Aparecido teria estimulado uma
intervenção do Brasil no avanço da
CPLP que, infelizmente, naqueles primeiros anos não se verificou.
No que respeita ao nosso relacionamento pessoal, este se intensificou
após a criação da FLB, em 1993, da
qual Aparecido foi um dos primeiros
membros honorários. Sendo evidente que os objetivos da nossa instituição coincidiam em género, número
e grau com os do próprio Aparecido,

não apenas dele recebemos permanente incentivo e apoio como lhe
prestámos todo o tipo de colaboração que nos solicitou. Sua amizade e
confiança com Maria Helena e Hermano Alves, desde Brasília — entretanto
ambos também dirigentes da FLB —
reforçou o nível desta colaboração.
Sua vitória também foi nossa e com
grande honra e alegria a FLB participou das cerimónias da oficialização
da CPLP, em 1996.
Meu contato com Aparecido continuou durante o resto da sua vida,
pois muitas vezes o visitei e fui convidado para jantares e reuniões em seu
apartamento em Copacabana, onde
com sua esposa Leonor, sempre me
receberam com simpatia e consideração. Uma noite no Rio, quando me
acompanhou ao elevador, no apertar da mão de despedida, me comoveu ao afirmar: “Amândio, você é um
homem de compromisso. Quero-lhe
agradecer todo o apoio que me prestou na militância da lusofonia”.
Recordo um concorrido e animado almoço que Aparecido, na sua casa
em Conceição do Mato Dentro, sua
terra natal, ofereceu a Mário Soares
quando este, numa das suas visitas
ao Brasil, se deslocou para atender
o seu insistente convite e do qual,
compartilhei junto com José Carlos
de Vasconcelos, Diretor do Jornal de
Letras, e também amigo quer de Aparecido, quer de Mário Soares, porque
ambos fazíamos parte da Comitiva.
No agradável ambiente, é de destacar
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a Capela que Niemeyer concebeu no
lugar adequado face a restante edificação.
Finalmente, é de ainda referir
uma cerimónia realizada na Fundação
Mário Soares, em Lisboa, na qual Aparecido ofereceu a Soares um magnífico busto de Tiradentes, que até hoje
se encontra no átrio de entrada da renomada entidade. Na oportunidade,
o Presidente fez a declaração pública
de que também considerava Tiradentes um herói nacional português, porque era um símbolo incontornável da
luta pela Liberdade.
É lógico que, ao falar de Brasília, não poderia deixar de mencionar
outros dois personagens: Óscar Niemeyer e Agostinho da Silva. Um dos
maiores privilégios da minha vida
foi ser amigo de Óscar Niemeyer, um
homem extraordinário sob todos os
pontos de vista, inabalável na sua
convicção da necessidade de permanente luta por uma sociedade justa,
um militante comunista dotado de
grande humanismo, além do génio
da arquitetura, reconhecido mundialmente, libertário como na vida com as
suas inéditas curvas e ousados vãos.
Sempre recordarei nossas conversas sobre a luta pela liberdade
nas muitas visitas que fiz ao seu escritório em Copacabana, onde tinha
espetado na escrivaninha o verso “A
Trova do Vento que Passa”, de Manuel
Alegre, um dos maiores poetas vivos
portugueses. Ele admirava muito o
revolucionário português Palma Iná20 | revista identidades

cio, outro companheiro de luta na resistência contra o regime de Salazar,
o qual aliás lhe apresentei na sessão
em sua homenagem na Câmara Municipal de Lisboa (CML), quando veio a
Portugal, em 1994, para o lançamento da primeira pedra do seu projeto
da sede da FLB, na Quinta dos Alfinetes, na capital portuguesa.
A prova maior da nossa intimidade e confiança foi a de, nessa mesma
altura, me ter pedido para lhe proporcionar um encontro com Álvaro
Cunhal, líder histórico do Partido Comunista Português. Consegui atender
esse seu desejo, com a intervenção
de Rui Godinho, então vereador da
CML. Nunca uma palavra sobre o que
terá acontecido nesse memorável diálogo. Em decorrência contudo, um
ano depois, Álvaro Cunhal o visitou
quando se deslocou ao Rio de Janeiro. Devem ter continuado a conversa
de Lisboa. Poder lhe ter proporcionado esse prazer, essa por certo muito
importante memória, foi para mim
deveras gratificante.
Se Brasília é a marca de Niemeyer
no Brasil, a sede da FLB em Portugal,
seria a sua marca em Lisboa. A sua
ideia original reproduzia um pouco
a sensação de abertura e de infinito
que está presente nos edifícios que
ele idealizou para a sede do governo
brasileiro, mas agora unida ao passado do local escolhido em Lisboa, a
Quinta dos Alfinetes, onde na elevação fronteira ao futuro teatro, imperava o belíssimo Palácio.

Depois procurar uma arquitetura que lembrasse características da velha arquitetura portuguesa como os espaços cheios e
caiados de branco das fachadas
[…]. Para acentuar essas características e permitir o vão de 90
metros projetado, mantivemos
o terraço com pátios internos, o
que daria aos interiores aspeto
mais agradável e acolhedor […].
O teatro garantiria espetáculos
para o exterior, o que daria mais
vida ao conjunto.
Contudo, para atender exigências
regulamentares dos Departamentos
da CML, no que respeita a construção civil, a equipe responsável pelo
controle do projeto, no Brasil os arquitetos Jair Valera e João Niemeyer,
colaboradores diretos do Mestre, e
em Lisboa, o engenheiro Mário Veloso, da Empresa TRIEDE, e o arquiteto
Gastão da Cunha Ferreira, administrador da FLB, que assumiu a coordenação do grupo, informou Niemeyer
das alterações necessárias, as quais
pacientemente resolveu com muita
competência, sem nunca abdicar das
conceções estéticas que o caracterizam, chegando-se assim à sétima e
última versão, integralmente aprovada, para então se poder começar o
que chamamos “mãos à obra”.
Tem de ficar devidamente registado que todo esse magnífico traba-

lho de Niemeyer foi oferecido sem o
menor encargo à FLB e sobretudo à
cidade de Lisboa. Prova grandiosa da
sua generosidade e também da vontade de ver plantada a sua obra na
capital portuguesa. Infelizmente, não
foi possível concretizar esse “Farol de
Encantamento” como o denominou
Pedro Rebelo de Sousa, o Presidente
da FLB. Foi a derrocada de um belo
sonho e Lisboa ficou privada de uma
inevitável referência em seu acervo
arquitetónico, pois seria um objeto
de admiração para todos os visitantes de qualquer lugar do mundo.
Por fim, cumpre salientar a figura de Agostinho da Silva, cujo nome
estará sempre ligado à Universidade
de Brasília e à Lusofonia. A relação de
Agostinho com Brasília foi iniciada
quando Darcy Ribeiro, na qualidade
de Reitor da recém-criada Universidade de Brasília, o convidou para nela
implantar e coordenar o Centro Brasileiro de Estudos Portugueses (CBEP).
E também o apoiou na sua iniciativa
de criação de um Centro de Estudos
Brasileiros (CEP), na Universidade Federal de Goiás (UFG).
O seu comportamento interpelava tudo e todos ao seu redor. Austero
como sempre, instalou-se num barracão, a “Trapa”, no cerrado, onde recebeu dezenas de alunos com maiores
dificuldades financeiras — com os
quais dividia o seu salário — e todos
os que o visitavam na sede do CBEP.
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Fonte: Arquivo Instituto Mukharajj Brasilan (da esquerda para direita: Darcy Ribeiro, Agostinho da
Silva e José Aparecido de Oliveira)

Sobre sua obra, no decurso das
Comemorações do Centenário de
Agostinho, a Casa Rui Barbosa, do Rio
de Janeiro, por determinação do Ministro Gilberto Gil, com a colaboração da Associação Mares Navegados,
da qual sou um dos fundadores, tendo sido seu Presidente, entre 2007
e 2016, publicou o livro Presença de
Agostinho da Silva no Brasil, organizado por seu filho, Pedro Agostinho,
Professor da Universidade Federal da
Bahia, e por mim próprio, resultado
de um notável trabalho de pesquisa
realizado, desde 1998, em cinco estados do imenso Brasil: Bahia, Brasília, Paraíba, São Paulo e Santa Catarina. Da obra resultou, onde constam
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largas dezenas de depoimentos sobre Agostinho, resultou a compilação
de 5600 documentos, devidamente
catalogados na UFB, à disposição da
consulta pública.
No que respeita ao conceito e
desenvolvimento da Lusofonia, considero Agostinho da Silva o seu verdadeiro mentor, e por isso sempre
procurei seguir o seu exemplo em
todas as minhas missões nesse sentido, tanto da FLB quanto CPLP, lamentando que infelizmente, nesta, vários
projetos foram gorados por interesses políticos, e sobretudo económicos, estranhos ao espírito da sua criação e ao meu posicionamento face ao
mundo de língua portuguesa.

NO LARGO HORIZONTE DO
PLANALTO
João Ferreira | Professor

Fez em janeiro de 2020 cinquenta e
dois anos que eu cheguei a Brasília. Foi
no dia 10 de janeiro de 1968 que pela
primeira vez pisei o solo da nova capital
brasileira. Eu vinha de Lisboa, graciosa
capital portuguesa situada na costa mais
ocidental da Europa e chegava ao Brasil
graças à intermediação de um amigo —
o professor Agostinho da Silva — que
me arrumara emprego na Universidade
de Brasília (UnB).
Ao desembarcar, tive a consciência
nítida de que estava diante de uma
cidade nova, com um desenho urbano
diferente de todas as outras cidades que
tinha conhecido até ali. Era o nono ano
da fundação de Brasília. Também, ao
desembarcar, lembrei a história do
sonho de D. Bosco sobre a nova
civilização futura a ser criada entre os
paralelos 15 e 16 e me considerei parte
desse sonho.
Havia encontrado Agostinho da
Silva, então de visita a Portugal, no café
Palladium, em Lisboa, em setembro do
ano anterior, numa reunião do Grupo de
Filosofia Portuguesa, ao qual eu
pertencia, presidida por Álvaro Ribeiro e
José Marinho, antigos colegas de
Agostinho na Faculdade de Letras da
Universidade do Porto.
Agostinho da Silva fez o doutoramento na Faculdade de Letras da Universidade do Porto e emigrou para o Brasil
em 1944, tendo sido fundador e profes-

sor de várias universidades brasileiras,
assessor de Jânio Quadros para assuntos
africanos, amigo de Darcy Ribeiro, e fundador do Centro Brasileiro de Estudos
Portugueses (CBEP) da UnB.
Quando ao outro dia de minha
chegada vi o sol nascer, estendi a vista
sobre o largo horizonte do Planalto e me
embeveci maravilhado com o desafio de
ser morador de uma cidade que estava
em construção e formação e que passaria
a ser minha cidade de trabalho, minha
cidade de moradia e minha cidade de
família. Os destinos da vida decidiram
que aqui ficaria, aqui nasceriam meus
filhos, aqui escreveria meus artigos, aqui
elaboraria meus textos e meus
programas de ensino, aqui lançaria
vários livros, aqui direcionaria minha
atenção à democratização da literatura,
à filosofia e literatura e às literaturas de
língua portuguesa em ações voltadas
para pessoas da comunidade, estudantes
e acadêmicos de Brasília. Aqui seria
professor universitário durante 44 anos,
aqui seria tradutor, poeta, conferencista
até os 84 anos, altura em que de verdade
me recolhi aos aposentos.
E na luz deste horizonte, os destinos
da vida decidiram também que, com o
crescimento de Brasília, eu próprio evoluiria tornando-me um cidadão de amor
e de dedicação pela cidade que me acolheu e que ela, em troca, formalizaria a
adoção e me conferiria, no futuro, em 23
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Foto: Dário Mattos. Instituto Central de Ciências (conhecido como Minhocão) é o principal prédio
acadêmico da Universidade de Brasília
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de maio de 2017, o título de filho adotivo ao declarar-me, através de sua Assembleia Legislativa, cidadão honorário
de Brasília. Neste lampejo do horizonte,
adquiri o direito de lembrar Brasília pela
lente de uma narrativa que mostra como
Brasília e eu nos desenvolvemos juntos
durante uma vida de fidelidade mútua
de cinquenta e dois anos.
No ano em que cheguei, tudo era
ainda muito primitivo na cidade. Não
havia muitas coisas, nem muitas
comodidades. Havia pouca oferta
comercial. Não tínhamos shoppings nem
supermercados nem butiques. O
primeiro supermercado da cidade foi o
Jumbo que se instalou em 1970. A Ceasa
foi criada em 1970 também. Os
moradores de classe média iam fazer
feira de hortigranjeiros, aos sábados, no
Núcleo Bandeirante. Butiques de roupa
masculina não existiam. Butiques de
roupa feminina dava para contar pelos
dedos: cinco butiques. Para comprar
roupa masculina, ou se recorria às feiras,
ou a algum magazine.
Aconteceu que, no primeiro ano
como morador, precisei de comprar uma
camisa para usar no fim de semana.
Dirigi-me a um magazine que funcionava
na W3 Sul, perto da Escola Parque da
508 Sul. Satisfeito com a compra, vesti
minha camisa nova no sábado que se
seguiu e fui ver um filme no Cine Brasília,
na 106 Sul, que era um dos pontos
públicos centrais onde os brasilienses
podiam se encontrar. Tive a surpresa de
observar que no hall do cine, enquanto
esperávamos a hora do filme, havia mais
de meia dúzia de cavalheiros frater
nalmente ornamentados com camisa de
estampa e cor iguais à minha. Não

tínhamos como não achar graça a tudo
isso e terminamos por nos sentirmos
felizes pela informal fraternidade.
Um dos detalhes a lembrar desses
primeiros tempos de Brasília era o uso
da máquina de escrever, inteiramente
manual, para atividades de escrita e
preparação de materiais de aula. Era o
recurso que tinham os professores, os
jornalistas, os escritórios de comércio e
indústria, as secretarias burocráticas do
funcionalismo e particulares. A máquina
de datilografar elétrica veio depois. Era,
portanto, em máquina manual de
escrever que eu, como professor e
jornalista de serviço público, redigia
minhas comunicações para congressos,
meus originais de livros, meus
apontamentos, minhas preleções, meus
artigos de jornal.
Depois veio o computador que
passou a facilitar todas as tarefas. A
máquina do Estado tinha o Serpro. No
ensino superior da cidade, o primeiro de
todos foi o computador central da
Universidade de Brasília que ganhou o
nome de Galileu. Foi um instrumento
fundamental para a administração da
Universidade dar rapidez ao trabalho
das matrículas, dos boletins curriculares
dos alunos, folha de pagamento e outros
serviços de burocracia.
Em termos de crônica ligada a
Brasília, devo lembrar as palestras que
Agostinho da Silva e seu grupo formado
por mim, José Santiago Naud, José Luís
Conceição Poças, António Telmo, Carlos
Francisco Moura e outros faziam pelos
anos de 1968 e 1969 no Centro de
Tradições Populares, de Teodoro Freire,
em Sobradinho. Era tudo brasilidade
pura.
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Na época de 1968 e na década de
1970, socialmente falando, tínhamos alguns hábitos comunitários mais notórios. Havia uma tendência de mobilidade que levava a classe média a frequentar
e a se reunir na quadra comercial do Hotel Nacional. Ali havia telefone, livraria,
cafés, restaurante, agência de viagens,
encontros e a boate Tendinha. O outro
local alternativo para relax à noite era
no setor comercial Norte onde havia pizzaria, boliche e boate.
Brasília foi-se fazendo aos poucos.
Criou hábitos próprios, formando um
quadro de cidadania moderno, com características muito próprias, que resultou da convergência multilateral de todos os que aqui aportaram vindos dos
vários municípios e estados brasileiros e
dos mais variados cantos do mundo.
Brasília tornou-se uma cidade de convergência nacional. Com mentalidade
própria. Não tinha tradições. Não tinha
vínculos com o passado. Cada morador
trouxe a cultura de sua região ou de seu
país. Brasília tornou-se por isso cidade
rica em diversificação cultural e gastronômica.
Em sua evolução, Brasília ficou caracterizada como uma cidade livre em
mentalidade e ação. Queria-se alfabetizada, respeitadora das liberdades, na
medida em que conseguisse colher das
experiências de seus moradores várias
linhas de comportamento, de moral
pública, de compromisso social e político que poderiam servir de base para
as várias gerações que se seguiram.
Suas escolas, seus métodos de pedagogia nova e avançada, sua Universidade de Brasília, seus centros universitários muito contribuíram para formar a
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cidade que temos hoje.
A marcha para a autonomia e para
ganhar um rosto de capital real surgiu
através de algumas medidas administrativas do governo Federal. Uma dessas medidas aconteceu em 1971 quando o Presidente da República Garrastazu
Médici ordenou que todas as direções
gerais dos ministérios e das autarquias
e do alto funcionalismo da União e as
representações diplomáticas estrangeiras se transferissem do Rio de Janeiro
para Brasília. Esse fato veio dar uma
nova dinâmica à cidade. Foi criada uma
empresa estatal para cuidar das moradias do funcionalismo. Brasília conheceu um novo boom de construção e de
crescimento.
Trabalhando na UnB, eu era na verdade um funcionário público. Para melhor me integrar, pedi minha naturalização que me foi concedida em 1977.
Brasília se desenvolvia e eu tentava
também me desenvolver dando tudo de
mim para ser um cidadão ativo. O Centro
de Estudos Clássicos onde comecei a
trabalhar com Eudoro de Sousa foi extinto em 1969 e eu passei para o Instituto
de Letras, aliás, por pouco tempo.
No fim do ano letivo, em dezembro
de 1970, fui homenageado juntamente
com o professor Eudoro de Sousa pelos
400 alunos do Instituto de Letras. Apesar do apoio dos alunos, veio uma dura
notícia. As políticas internas da ditadura
na Universidade decidiram me demitir
em 11 de fevereiro de 1971. A razão invocada foi a de “reformulação administrativa”. Em agosto de 1975, voltei à UnB
a convite da Reitoria depois de ganhar
na justiça o direito de retornar às minhas
atividades na Universidade.

Foto: Ruyter Fernandes. Fachada de prédios hoteleiros na Asa Norte, Plano Piloto

brasília 60 ANOS | 27

Quando fui demitido da UnB, já todas as Faculdades estavam programadas
para o novo ano letivo e sem vagas para
novos professores. Foi um impacto duro,
mas tive o colega espanhol professor
Termenón que, gentilmente, me cedeu
seu lugar numa disciplina no curso de
Letras do Centro Universitário de Brasília (Ceub) com a carga de quatro horas
por semana. No semestre seguinte, esta
instituição particular de ensino superior,
que hoje é bem reconhecida no cenário
de Brasília, me abria todas as portas,
dando-me a opção de escolher as disciplinas e a carga horária que eu quisesse.
Foi naquele ano que eu optei por
uma programação de Literatura Brasileira
que me dava a liberdade de escolher um
texto literário para analisar e comentar
durante um semestre inteiro. Escolhi
Grande Sertão: Veredas, de Guimarães
Rosa. Em 1974, escolhi O romance da
Pedra do Reino, de Ariano Suassuna.
A propósito deste curso, aconteceu
que uma aluna, que era freira, e uma sua
amiga que faziam o curso juntas foram
me denunciar ao diretor da Faculdade
dizendo que eu estava ensinando
pornografia na aula. Quem leu o livro
sabe que a estrutura da obra de Suassuna
é montada em cima do uso e transcrição
de textos da literatura de cordel. E a
verdade é que em alguns deles a
linguagem é clara. Não esconde nada.
Fala e descreve amores e linguagens
com segundo sentido, mas com
naturalidade, sem malícia. Expliquei ao
diretor, mostrei passagens do livro e ele
terminou por dar uma grande risada.
Além de Literatura Brasileira em
textos, ministrava aulas de Literatura
Portuguesa, Introdução à Filosofia e
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Pesquisa Literária. Minha atividade no
Ceub esteve associada também a
trabalhos de assessoria. O professor
Máximo Villar, Diretor da Faculdade de
Filosofia Ciências e Letras, me associou à
recolha de dados curriculares e à
organização dos dossiês dos professores
da instituição que eram candidatos a
titulares das disciplinas constantes dos
processos a serem remetidos para o
Conselho Federal de Educação visando o
reconhecimento do Curso.
Ao dizer que Brasília cresceu e se
desenvolveu gradualmente em etapas
sucessivas, eu diria também que com o
desenvolvimento de Brasília minha vida
cresceu paralelamente com ela. A
afirmação se apoia em fatos candangos
registrados que são meus e de Brasília
ao mesmo tempo. Vejamos alguns
desses fatos ocorridos em Brasília com
minha intervenção ou participação.
Em 1982, o filósofo político italiano
Norberto Bobbio foi convidado a visitar
a Universidade de Brasília. Bobbio tinha
sido o coordenador do badalado
Dizionario di Politica, que organizou com
a ajuda de Nicola Matteucci e Gianfranco
Pasquino, na Itália. Por ocasião da visita
à UnB, a Universidade conseguiu dele a
autorização de tradução e edição em
língua portuguesa do Dicionário de
Política. A Universidade confiou-me a
tradução. Formei para isso uma equipe
de tradutores. O texto traduzido foi
entregue aos editores em 1984. O
Dicionário só sairia no último trimestre
de 1986.
O sucesso do Dicionário foi enorme.
A imprensa deu-lhe uma grande cobertura. O Correio Braziliense, em 25 de outubro de 1986, deu-lhe toda a atenção

através de minuciosa reportagem do jornalista Leonardo Mota Neto intitulada
“Um livro de mil páginas faz sucesso na
feira” (referindo-se à feira do livro de
Brasília daquele ano), falando da beleza
gráfica e que era “obra para ficar”: “Para
a Constituinte é obra para ganhar espaço nas estantes e nas mesas de consulta
de todo o país”, diz o repórter. A Editora
da UnB marca um tento editorial com a
precisão dos tradutores. A revisão, eterno
calcanhar de Aquiles das obras de fôlego
é do próprio João Ferreira e de Luís Guerreiro Pinto Cacais, o que assegurou a continuidade da qualidade do produto impresso final.
O grande êxito do Dicionário deu-se
a partir da Constituinte Brasileira em
1987. O nome do “Dicionário de Política”
de Norberto Bobbio, explodiu na opinião
pública. O Correio Braziliense apelidou o
“Dicionário de Política” de Norberto
Bobbio, “a Bíblia da Constituinte”. O
interesse pela obra foi confirmado pelas
sucessivas edições em diversos tama
nhos, sendo durante muito tempo o
carro-chefe das vendas da Editora da
Universidade de Brasília.
A ajuntar a esta minha parceria com
Brasília, lembro as vindas, no decorrer
dos anos, dos mais estrelados escritores
portugueses na década de 1980 e 1990
à Universidade de Brasília: conto, entre
eles, José Saramago, Prêmio Nobel de Literatura (1998); José Augusto Seabra,
especializado em Fernando Pessoa, com
obra publicada no Brasil; Vergílio Ferre
ira, romancista internacionalmente consagrado; Eduardo Lourenço, crítico galardoado e bem conhecido no Brasil,
além de outros. Quando havia escritores
ou intelectuais lusitanos visitando a

UnB, sempre cabia a mim promover sessões, organizá-las, presidi-las e apresentar os escritores.
Entre outras visitas de intelectuais
importantes a Brasília, convém lembrar
a de Umberto Eco, da universidade de
Bolonha, autor de O nome da Rosa e de
Obra Aberta. No dia 31 de agosto de
1979, veio proferir uma conferência no
auditório suspenso da Reitoria da Universidade de Brasília sobre A semiótica e
o sistema dos signos, temática em moda
na época, tendo eu sido solicitado para
fazer ao vivo a interpretação e trasladação dos conteúdos da conferência do
italiano para o português.
Nesta ordem de ideias, não posso
deixar de relatar a primeira visita que a
escritora Cora Coralina fez à Universidade
de Brasília, no dia 25 de maio de 1978,
para fazer uma palestra e presidir a uma
sessão de autógrafos de seu livro
Poemas. Dos becos de Goiás e estórias
mais. O convite partiu do Departamento
de Letras e Linguística da UnB, do qual
eu era chefe na altura, graças à
intermediação do professor Cassiano
Nunes. Sua palestra em corretíssima e
firme linguagem foi muito brilhante. Na
dedicatória do exemplar de seu livro,
escreveu: “Professor João Ferreira: Cora
Coralina
agradece
o
caloroso
acolhimento dispensado a ela dentro da
UnB.”
Ligada à minha biografia e à biografia de Brasília está a edição de A História
do Futuro do P. Antônio Vieira, de 2005,
edição promovida pela Universidade de
Brasília, apoiada pelo reitor Lauro Morhy
e organizada pelo professor José Carlos
Aleixo, para a qual colaborei com o estudo “Elucidário de palavras, expressões,
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Foto: Dário Mattos. Visão panorâmica do Instituto Central de Ciências da Universidade de Brasília

conceitos e notas para melhor leitura da
História do Futuro”.
Depois de aposentado, minha ação
de magistério se alargou, indo de Brasília
para as cidades satélites de Águas Claras
e Taguatinga. Atuei como Professor Doutor nos Cursos de Letras da Universidade
Católica e de Letras e Filosofia, em Águas
Claras. No Instituto de Ensino Superior
do Centro-Oeste (IESCO), implantei o
projeto “Jovens Pensadores” destinado a
conscientizar os jovens universitários de
Taguatinga e cidades satélites do valor
racional do debate, escolhendo para isso
três eixos sociais de grande intensidade,
que são o desporto, a religião e a política. O projeto tinha como intenção principal a busca de bases teóricas e racionais
para superar o habitual choque de emoções e princípios fundamentalistas que
tendem a prevalecer quando há diferen30 | revista identidades

ças de opinião ou de visão em torno desses três eixos.
Fui membro da Associação Nacional
de Escritores (ANE), do Sindicato dos
Escritores do DF, da Academia Interna
cional de Cultura e membro honorário
da Academia Taguatinguense de Letras.
Na altura da fundação do Sindicato de
Escritores do DF, ajudei o diretor da ANE,
Alan Viggiano, nas providências formais
que levaram à fundação do Sindicato.
A convite da jornalista Graça Canta
nhede, coordenei, em Brasília, vários
debates, entre mulheres empresárias,
sobre temáticas extraídas da leitura de
livros previamente escolhidos pelo
grupo. Participei com Poty, ilustrador
dos livros de Guimarães Rosa, de um
debate, realizado no museu de Arte
Moderna de Brasília, sobre arte literária
e a arte decorativa em livro. Na imprensa

colaborei no Caderno de sábado do
Correio Braziliense, no Jornal de Brasília,
nas revistas Cultura e Educação do MEC,
na revista Humanidades da UnB, e outras
tantas produções fora da capital federal.
Na comunidade científica, participei
de muitíssimos congressos e seminários
nacionais e internacionais sobre Literatura Portuguesa, brasileira e africana
com comunicações e intervenções temáticas. Fui escolhido como representante das comunidades portuguesas do
Brasil no Congresso das comunidades
portuguesas realizado em 1981 em Lisboa, apresentando comunicação sobre a
cultura portuguesa no Brasil.
A convite de um oficial da Marinha
Brasileira, empreendi, na década de
1980, uma pesquisa especial, onomástica, filológica, cartográfica, nacional e internacional, sobre a expressão mais ajustada ao bívio: Antártica ou Antártida? Foi

produzido um artigo jornalístico sobre a
pesquisa que o Jornal de Brasília publicou em 8 de fevereiro de 1983 com o título “Onde navega o Barão de Teffé”. Por
sua vez, a Universidade Católica patrocinou para mim uma pesquisa a partir de
1997 para elaboração de um projeto intitulado “Dicionário de termos literários”.
Está comigo o resultado. Um livro de 400
páginas inédito, esperando uma boa revisão. Não posso esquecer também minha
participação em alguns seminários Roma
-Brasília promovidos pelo GDF.
Minha presença na imprensa, na
pesquisa, nas revistas literárias e nos
congressos e nas salas de aula sempre
significou o meu eu carregando a presença de Brasília. A cidade dividiu comigo toda esta presença e participação
sempre dada em renovação a cada passagem do tempo no largo horizonte do
Planalto.

Foto: João Ferreira. Pôr-do-sol em Brasília
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MEMÓRIA VISUAL DE PLANALTINA
Dário Trindade Mattos | Licenciado em Artes Visuais

Muito embora a data convencionada
seja 19 de agosto de 1859, os dados são
bastante conflitantes e os documentos
existentes não indicam o dia exato da
fundação de Planaltina. Os relatos levam alguns historiadores a acreditarem
que a cidade possua mais de 200 anos.
Quanto a isto, o IBGE (em fonte Google,
2014) assim se posiciona:
A primeira penetração no território do Município data do início
do século XIX. Proveniente de Flores, a legendária vila do Baixo-Paranã, chegou a estas terras uma
família — os Gomes Rabello, que
estabeleceu residência aqui. Construíram os desbravadores suas residências nas proximidades de uma
lagoa (Bonita ou Mestre D’Armas),
de onde lhes veio a alcunha de Lagoeiros. Simultaneamente ou um
pouco após o estabelecimento dos
Gomes Rabello, fixou-se, a 4 quilômetros deles, um ótimo ferreiro
— perito no concerto de armas —
o qual era julgado mestre em sua
profissão. Dele provém o nome que
tomou o local depois vila de Mestre
D’Armas. Um dos lagoeiros — José
Gomes Rabello — erigiu nas suas
propriedades da lagoa, uma capela
sob a invocação de São Sebastião,
doando ao padroeiro o patrimônio
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hoje ocupado pelo Patrimônio Municipal. Os Lagoeiros edificaram
suas casas, cercaram pastagens e
transformaram o local em verdadeiras herdades frutíferas. Porém,
não desenvolveram as construções
a ponto de constituir um povoado.
Enquanto isto, uma ou outra casinha rústica, era levantada formando o povoado de Mestre D’Armas. É
difícil dizer-se precisamente a fundação do povoado dado seu aparecimento muito natural, entretanto
possuem-se referências segundo
as quais em 1812 já havia um cemitério em Mestre D’Armas. O território municipal pertenceu ao Município de Santa Luzia até 1886,
quando passou a pertencer ao de
Formosa. Foi separado em município autônomo a 28 de fevereiro
de 1892. Mestre D’Armas foi elevado à categoria de vila em 19 de
março de 1891. Em 1910 teve sua
denominação mudada para Altamir e finalmente em 1917 para
Planaltina.
Pela região de Planaltina passaram
bandeirantes e tropeiros. A estrada Real
do Planalto foi o caminho para o desenvolvimento. Desde os primeiros habitantes até a chegada da Missão Cruls,
para demarcar a área da capital, passan-

do pela colocação do monumento “Pedra Fundamental” (marco inicial da transferência da capital para a região), Planaltina ainda mantem seus ares interioranos.
Tal monumento foi erigido em uma colina, no Morro do Centenário, a 1033 metros de altitude, na Serra da Independência, a 9 Km de Planaltina, o que permite uma
visão de sua área em todas as direções. O obelisco tem forma piramidal de base quadrada, com 3,75m de altura, a contar das fundações. As suas faces estão orientadas
pelos pontos cardeais. Nele, está escrito: “Sendo Presidente da República o Excelentíssimo Sr. Dr. Epitácio da Silva Pessoa, em cumprimento ao disposto no Decr. nº.
4.494, de 18 de janeiro de 1922, foi aqui colocada em 07 de setembro de 1922 ao
meio-dia, a Pedra Fundamental da Futura Capital dos Estados Unidos do Brasil.”
Hoje, a cidade de Planaltina é uma região administrativa do Distrito Federal, que
completa 161 anos em 19 de agosto de 2020, e com uma população estimada para
mais de 89 mil habitantes, com fortes marcas visuais de elegância e firmeza de um
núcleo histórico parcialmente conservado e cuja memória deve ser resgatada.
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A memória parece ser um fenômeno individual, algo relativamente íntimo, próprio da pessoa, mas, deve ser entendida, também, como um fenômeno
construído coletivamente e submetido
a flutuações, transformações, mudanças
constantes. Há uma ligação fenomenológica muito estreita entre a memória e o
sentimento de identidade que constrói a
noção do patrimônio cultural, bem como
artístico, de um povo, garantindo‑lhe
preservação e continuidade histórica.
Entretanto, a atribuição de valores ao
patrimônio é carregada de relativização,
pois são os sujeitos que determinam a
importância do bem de acordo com o
universo em que está inserido.
A palavra patrimônio vem do latim patri (pai) e monium (recebido). Pode
ser o conjunto de bens, direitos e obrigações de uma entidade ou de uma coletividade (patrimônio arquitetônico, patrimônio cultural etc.). Ou seja, patrimônio
é a herança do passado e o que se constroi hoje. É tudo aquilo que pertence a
todos e, por isso, preservar e transmitir
esse legado patrimonial às próximas gerações é obrigação de todos.
Sobre patrimônio, o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional
(IPHAN), criado pela Lei nº 378, de 13 de
janeiro de 1937, assim diz que
Trabalhar o conceito de patrimônio é reconhecer, dentre outras
coisas, que para avançar no entendimento não precisamos ir longe.
Ao contrário, o que precisamos
pode estar bem pertinho de nós,
bastando apenas que dediquemos
um olhar sensível ao nosso redor e
ao que de fato atribuímos valor e,
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do mesmo modo, o que nos valoriza e dá sentido a nossa vida. É um
olhar para dentro: primeiro para
dentro de nós, depois para dentro
de casa, do jardim, do quintal, do
bairro, da cidade, e, finalmente, da
região e do país.
O IPHAN, mesmo que seja responsável por promover e coordenar o processo de preservação patrimonial brasileiro, não consegue evitar que o moderno
destrua o passado. Cabe ao Poder Público (União, Estados e Municípios), com o
apoio da comunidade, a proteção, a preservação e a gestão do patrimônio cultural do País. A proteção dos bens culturais
brasileiros, também, está garantida pela
Lei nº 25, de 30 de novembro de 1937.
Entenda-se que Patrimônio Cultural
é o conjunto de todos os bens, materiais
ou imateriais que, pelo seu valor próprio, deve ser considerado de interesse
relevante para a permanência e a identidade da cultura de um povo. São bens
imóveis os castelos, igrejas, casas, praças, conjuntos urbanos e os locais dotados de expressivo valor para a história e
a arqueologia, a paleontologia e a ciência em geral. São bens móveis as pinturas, esculturas, artesanato. Nos bens
imateriais, considera-se a literatura, a
música, o folclore, a linguagem, os costumes. No Brasil, a Constituição de 1988
estabelece, no Artigo 216, que
Constitui patrimônio cultural brasileiro os bens de natureza
material e imaterial, tomados individualmente ou em conjunto, portadores de referência à identidade,
à ação, à memória dos diferentes

grupos formadores da sociedade brasileira, nos quais se incluem: I - as formas de
expressão; II - os modos de criar, fazer e viver; III - as criações científicas, artísticas e tecnológicas; IV - as obras, objetos, documentos, edificações e demais espaços destinados às manifestações artístico-culturais; V - os conjuntos urbanos
e sítios de valor histórico, paisagístico, artístico, arqueológico, paleontológico,
ecológico e científico.
Realizado no Museu Imperial de Petrópolis (RJ), o 1º Seminário Uso Educacional
de Museus e Monumentos, instrumento importante de promoção e vivência da cidadania, introduziu a Educação Patrimonial (Heritage Education) no Brasil, em 1983, em
meio a importantes discussões sobre a necessidade de se aprofundar conhecimentos
relativos à preservação do Patrimônio.

Assim, hoje, Educação Patrimonial em nosso país é levar a toda gente a um processo ativo de conhecimento, apropriação e valorização de sua herança cultural, capacitando-a para um melhor usufruto dos bens, e propiciando a geração e a produção
de novos conhecimentos em um processo contínuo de recriação cultural.
Ainda que fundamentada por lei, a preservação do patrimônio histórico-cultural
— de Planaltina — se encontra bastante efêmera, pouca sistematizada. Daí a importância da Educação Patrimonial na questão da memória e das heranças que devem
ser transmitidas de geração a geração.
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Além de serem de interesse do Estado, a proteção e a conservação dos bens
patrimoniais dependem do exercício de cidadania dos seus habitantes, pois é uma
consciência, uma mentalidade política com o objetivo de proteger e salvaguardar o
Patrimônio, proporcionando as condições adequadas à sua perenização com intervenções técnicas e científicas, periódicas ou permanentes.

As casas coloniais de Planaltina feitas de madeiras, palha e adobe (tijolo de barro
feito com formas regulares, colocado em processo de secagem natural, em descanso,
sobreposto com uma liga de argamassa do mesmo material, formando as paredes)
sofrem com o crescimento desenfreado das últimas décadas, com o agravamento
dos problemas sociais, a expansão do seu perímetro urbano, a falta de investimentos
na sua conservação.
Além do desgaste natural e temporal, as construções de Planaltina sofrem com
as intervenções destrutivas, o vandalismo, as agressões físicas dos pichadores, a
depredação humana e, até mesmo, com os sons dos carros e das inúmeras festas
populares que por lá ocorrem. Tudo isso está colaborando para danificar a estrutura
dos prédios centenários que emprestam beleza à cidade e contam histórias em uma
galeria existente no espaço aberto.
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Face à inércia e/ou descaso e/ou abandono, alguns imóveis se apresentam, hoje,
em estado de descaracterização, má conservação e/ou quase ruína. Consequentemente, assiste-se à perda da memória e da identidade visual da cidade que já se faz
sentir fortemente a necessidade da retomada das tradições.
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Algumas famílias já iniciaram um movimento de conscientização da necessidade
de conservação e preservação dos bens materiais e imateriais da cidade. Nesse sentido, tanto a Igreja de São Sebastião (construída há mais de 200 anos por escravos e
estima-se que seja de 1810) quanto o Hotelzinho São Vicente de Paula (da Avenida
XV de Novembro) e o Museu Histórico e Artístico de Planaltina já são bens tombados
como Patrimônio Histórico de Planaltina e pela Secretaria de Cultura do Distrito Federal.
O Museu Histórico e Artístico de Planaltina, presumidamente criado em 24 de
abril de 1974, foi tombado pelo Governo do Distrito Federal em 1987. Está situado
na casa mais antiga de Planaltina, doada por seus antigos moradores, o casal Maria
América Guimarães e Francisco Mundim Guimarães, e é o local onde se centraliza o
movimento que cuida da preservação e revitalização da essência da cultura da cidade.
Preocupados com a importância daqueles imóveis, os moradores criaram, em
2007, a Associação dos Amigos do Centro Histórico de Planaltina que tem como missão defender e conservar o seu patrimônio histórico, artístico, cultural e ambiental.
Infelizmente, o que se pode ver é que, ainda que carregadas de histórias, as paredes
de adobe dão lugar ao tijolo e ao cimento. As fachadas perdem as características co38 | revista identidades

loniais aos poucos e as casas, que resistem no formato original, sofrem com a ação
do tempo.
Kely Almeida e Thais Paranhos concluem em estudo publicado na Revista Encontro Brasília (2014) que sem um programa para a região, sem monitoramento e sem
cuidados permanentes nada impede que todo esse acervo caminhe rapidamente
para a destruição. É preciso garantir que a estrutura original dos imóveis não se perca e não basta restaurar, é necessário um plano de políticas públicas para a Educação
Patrimonial e para a preservação da história de Planaltina.

Ademais, são fundamentais os estudos culturais e visuais, de patrimônio (histórico, cultural), de memória social, de identidade visual, de fotografia (e poética),
tendo em vista ser primordial considerar a realidade como uma construção social e
subjetiva, bem aos moldes de um Gilles Deleuze ou de um Félix Gattarri.
Um meio para incrementar a Educação Patrimonial é a fotografia enquanto mediadora de significados das coisas abandonadas, esquecidas, silenciadas pelo tempo
ou aquelas do cotidiano e que não são notadas, mas que retratam uma identidade e
uma memória visual, delineiam pistas — tanto materiais como históricas — para o
futuro, reapropriando as analogias cinema/vida e fotografia/morte. A fotografia, enbrasília 60 ANOS | 39

quanto arte, é uma ferramenta pedagógica eficaz para retratar uma situação-problema e pode ser uma aliada na construção do caráter crítico, histórico, social e cultural
do alunado de Planaltina-DF.

Tentando contrariar o devir abstrato do tempo, compensando a sistemática
tripartição — antes, durante, depois — pela dinâmica pas encore (ainda não) e jamais
plus (nunca mais), as casas se encontram em meio às madeiras desgastadas, à junção
das paredes desbotadas e que a gente gostaria de poder conhecer, ser convidado a
adentrar e descobrir, além da arquitetura agonizante, quem sabe, um lampejo de sol.
Em algumas das casas coloniais de Planaltina, a imagem que se tem é a de um
adiantado estado de degradação onde a maior parte dos sistemas entrou em colapso:
paredes que contavam histórias se desfiguram; locais antes habitados se fecham;
vozes e risos se calam; festas e amores silenciam. Vê-se a força da extinção, o peso do
declínio, a atmosfera de lembranças e vestígios. Uma impressão arqueológica! Digase: fóssil arqueológico!
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Matthias Haker, fotógrafo alemão, registrou a beleza de locais esquecidos no
projeto Decay (que significa decadência). Na sua obra, ele tira o ser humano de cena
e o substitui por fungos, mofo, plantas, teias de aranha, cobras. Como Haker, de certa
forma, as fotos, que se constituem em documentos de Planaltina, mostram a lenta
derrocada da arquitetura local, o encanto que se contrapõe à destruição, o caráter
efêmero da vida, a autoridade inevitável do homem sobre a natureza e a assustadora
riqueza de cores que nasce de um quase vazio evidente.
Silvio Zamboni, artista visual que se dedica à linguagem fotográfica, a projetos
de publicação de livros e instalações usando fotos objetos, enfatiza a foto como uma
arte perfeita e algo que não tem modificação, é absoluta e incondicionada. Com ele
se aprendeu que é possível ter a intenção de usar a arte para informar e que, dependendo do olhar, uma foto pode ser, também, um trabalho de grande sensibilidade e
elevado valor. As fotos podem mostrar, por exemplo, que os prédios guardam, nas
sombras, o que têm de mais secreto. A sensação de isolamento expande esta percepção inicial e alcança uma beleza intrínseca e revela a vida inerente às construções
abandonadas.
As Artes Visuais abordam a fotografia como forma de expressão artística e/ou documental e que ela não é, apenas, o resultado dos componentes ópticos e químicos.
Ao clicar, é possível expressar um momento único e se perpetuar a imagem capturada. A fotografia, em apenas um segundo, consegue transformar o que é presente em
imagens do passado, dando a ver que é uma das formas conhecidas do mundo poder
contar a sua história visualmente.
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A fotografia, em especial, tem sido apresentada como representação de artefatos
visuais de memória e é dessa maneira que se pode observar o seu caráter de grande
valor documental e de testemunho. Além disso, a fotografia tem contribuído com o
campo de investigação da memória visual e isso lhe dá um certo poder de reconhecimento social e/ou coletivo. Já o registro da experiência da memória contribui com o
reconhecimento da ligação entre realidade, registro e representação visual.
Esses argumentos justificam que a fotografia pode ser visualizada como um pedaço da memória ou um sociograma como já afirmou Pierre Bourdieu (1979). Com
isso, pode-se inferir queaintercessão entre fotografia e memória ocorre pelo aspecto
testemunhal, ou seja, pela percepção do testemunho. É a fotografia, como documento ou registro de memória, um sociograma de cunho testemunhal que se presta a
projetar elementos do passado para o futuro com o olhar do presente.
Ainda segundo Bourdieu, a fotografia, como arte possível, exerce uma função de
registro de pretensão de verdade, inspirada no valor de verdade, ainda ancorada nas
muitas interpretações do século XIX. Isso deu um certo estatuto técnico de verdade à
fotografia que é reconhecida como documento imagético.
Como se sabe, são múltiplos os usos, as funções e as dimensões da fotografia
e vasto é o campo de possibilidades profissionais. Entre eles, os da arte e do
documento. Para cada um, pode-se perceber um tempo e um resultado que se decide
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expressar em palavras e em imagens, em comentários e em conceitos, em reflexão
e em descontração. No que tange às fotografias de Planaltina, elas têm a estética
(pontos da imagética) da ruína como poética de modo que a lente de fotógrafo a
captura como arte, não sendo, pois, só uma maneira de fazer minha fotografia.
E, para além disso, as fotografias, apesar de serem, aparentemente, imóveis e
mudas, têm o poder de elevar o espectador à condição de observador, trazendo-lhe
à consciência imagens e sentimentos em uma mobilidade que transcende o tempo
comum, e falam em uma linguagem poética mediando empatia e inventário de reflexões que possibilitam a ponte entre gerações.

Vejo, pois, as construções de Planaltina pela lente de fotógrafo que sou. Cada foto
clicada por mim, e aqui mostrada, procura um modo de fazer fotografia que abarque
as quase ruínas planaltinenses como poéticas, alargando o horizonte do passado no
imaginário coletivo do presente que possa, quiçá, manter conversável a nossa história
com o futuro que, a bem da verdade, já se faz a cada novo instante.
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UMA LITERATURA SEXAGENÁRIA
Ronaldo Alves Mousinho | Escritor

Fatos e atos pretéritos vararam os
séculos XVIII, XIX e XX em discussões
conflituosas e consensuais até que o
grande feito se tornasse realidade: a
interiorização da capital do Brasil do
litoral (RJ) para o centro geográfico do
país em busca de segurança, integração
nacional e desenvolvimento econômico
e etnográfico.
As primeiras incursões iniciaramse com as Entradas e Bandeiras, na
vigência do Brasil colônia, a partir de
1701, com os Bandeirantes João Leite da
Silva Ortiz, Urbano do Couto Menezes,
José Pereira Lisboa, Pedro Rodrigues
Fróis e Domingos Rodrigues do Prado.
Esses desbravadores fincaram marcos
em Curral del-Rei, hoje Belo horizonte
(MG), e em Goiás, originando núcleos
habitacionais em Montes Claros, Arraial
de Meia-Ponte, Vila de Santa Luzia e
Mestre d’Armas. Esses núcleos primevos,
à exceção de Curral del-Rei, compuseram
o perímetro geográfico da futura capital
do Brasil.
O Brasil traz o expressivo símbolo
da cruz desde o seu descobrimento,
em 1500, com a celebração da primeira
missa batismal para as terras recémdescobertas. E aquele gesto foi
repetido quando definido em 1957 o
local para edificação da futura capital.
E foi, também, sob a inspiração desse
símbolo cristão que Brasília teve o seu
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projeto arquitetônico idealizado para a
edificação da Capital da República.
Brasília povoou as mentes de
idealistas de dois países irmãos,
Brasil e Portugal, e um visionário, o
presidente Juscelino Kubitschek de
Oliveira, a tornou realidade em 1960.
Brasília — paradoxalmente singela
e arte monumental, concebida de
duas retas que se cruzam em ângulos
retos, formando o sinal da cruz, como
a idealizou o arquiteto Lucio Costa —
resultou em grandiosa arte a céu aberto,
Patrimônio Cultural da Humanidade
reconhecido pela Organização das
Nações Unidas para Educação, Ciência e
Cultura (UNESCO).
Brasília traz em si uma forte aura de
misticismo, espiritualidade e esoterismo
em convívio sincrético e harmônico, o
que levou o presidente Kubitschek a
denominá-la capital da espiritualidade
do terceiro milênio. Reforça essa nuança
de espiritualidade mística para Brasília
a profecia do seu copadroeiro, ao lado
de Nossa Senhora Aparecida, São João
Bosco, italiano (1815-1888), fundador
da congregação Salesiana, que, em
visão profética, anteviu, em 1883, entre
os paralelos 15 e 20, o surgimento de
uma terra prometida, concretizada, em
grande parte, aquela visão do que veio a
ser a “Capital da Esperança”.

Foto: Ruyter Fernandes. Congresso Nacional
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E, no transcorrer desses atos e fatos, dos períodos colonial, imperial e parte do
republicano, vai-se encurtando a distância entre o ideal e o real, do extraordinário
desafio, considerando a dimensão e o exíguo tempo para realizá-lo. Uma capital é
erigida em arte arquitetônica moderna no lapso de mil dias.

Foto: Andrey Hermuche. Igrejinha da 307/308 Sul ou Nossa Senhora de Fátima (primeiro templo em
alvenaria a ser erguido em Brasília, inaugurado em 28 de junho de 1958)

A exaustão física, a insuportável dor
da saudade de familiares e o sacrifício
de muitas vidas, resultante dos acidentes frequentes da jornada contínua, fixaram-se na memória histórica da geração
pioneira por intermédio dos repetidores da história: os escritores. E é desses
embates humanos que a matriz de uma
literatura densa e diversa lastreia a produção literária na capital do Brasil. Uma
literatura que passou por um marasmo
inicial, porém, Brasília já se faz centro
catalisador e irradiador dessa arte da
palavra, apresentando farto registro es46 | revista identidades

crito em crônicas histórica, parlamentar,
forense, jornalística, ensaístico-literária,
epistolar e mística.
A literatura pioneira podemos denominá-la “Precursora” e se circunscreve ao período de 1749 a 1959 (véspera
da inauguração de Brasília). Um segundo bloco, que denominamos “Literatura
Telúrica e Saudosista/Difusa”, compreende o período de 1960 a 1976. Um
terceiro bloco nomeado por “Literatura
Marginal/Alternativa e Emergente Conscientizadora”, compreende o período de
1977 a 1990. O quarto e último bloco

chamado “Literatura de Consolidação”
verificado a partir de 1991.
Brasília, em sua particularidade física, em seu ecumenismo místico, cultural
e etnográfico enseja uma produção literária diversa e densa em todos os gêneros, espécies e temáticas, algumas, no
entanto prevalentes, conforme a forte
carga emotiva e inspirativa de que dela
emana. E essa inspiração criativa advém
de muitos símbolos linguísticos que a cidade disponibilizou e disponibiliza aos
escritores.
A capital detém o belo, o delicado, o

arrojado, o futurista (como a Torre de TV
e a Catedral), o mistério (ecumenismo
místico, a cruz, o padroeiro D. Bosco),
o humano, o desumano, o ético, o
antiético, os três Poderes e a saturação
política, a bela flor caliandra (símbolo
do cerrado), o Lago Paranoá, o céu de
intensa e incomparável luminosidade,
Águas Emendadas (nascente das três
bacias hidrográficas), o monumento da
Pedra Fundamental da construção de
Brasília, a figura visionária de J.K. e as
cidades administrativas, cada qual com
seus particulares símbolos.

Foto: Arquivo Portal Cerratense. Pedra Fundamental, Planaltina/DF
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O fato de Brasília ser uma cidade
planejada há muito de inusitado em
sua gênese, em sua história. Seu perfil
identitário suscitou indagação de
natureza acadêmica quanto a existir ou
não uma literatura de Brasília. Afinal, há
uma literatura de Brasília ou em Brasília?
Para uns,” literatura de Brasília” é fato,
é real; para outros, é limitadora, e para
quem “literatura em Brasília” é de visão
mais universal, mais apropriado. Os
escritores J.R. de Almeida Pinto e Maria
da Glória Barbosa defendem a primeira
proposta em seus estudos de mestrado
na Universidade de Brasília, datados
de 2002, respectivamente, Poesia de
Brasília: duas tendências e O Cristal e a
Chama - A Literatura que traduz o objeto.
Barbosa assim se posiciona:
O que constatamos é que a literatura brasiliense já alcançou um
estágio bem mais avançado que o
embrionário... Existe, pois, uma literatura brasiliense. É literatura brasiliense aquela impregnada, em seus
sentidos e formas, das particularidades de um ser urbano individualizado, o que torna específicos também
seus habitantes, portadores de uma
cultura citadina própria, interligada
a essa morada que os abriga.

Os escritores vão alcançando sua
maturidade com o fluir diacrônico da
cidade que subverteu a ordem natural
em relação às cidades não planejadas.
Brasília inaugurada precisou ser ocu
pada fosse para o desempenho das
diversas funções públicas e outras
ou para compor a primeira geração
migrante. E, nessa leva, vários escritores,
com notoriedade no cenário literário
nacional, fixam aqui domicílio. Essa
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geração foi vitrine literária e projetou
Brasília no contexto nacional, mas, após
um decênio, veio a calmaria e um nítido
marasmo ante a ausência de novos
autores e títulos, consequência de um
ciclo editorial muito restrito.
Em 1977, Brasília reanimou a cena
literária que foi movida pela Geração
Marginal/Mimeógrafa, de criação espontânea e despojada, afastada do cânon
erudito e com boa dose de humor e de
ironia. Foi uma tendência assumida em
sua maioria por jovens universitários e
de cunho fortemente político-ideológico que se contrapôs às medidas de censura e cerceamento das liberdades individuais no regime ditatorial. Estavam à
frente dessa tendência literária poetas e
divulgadores culturais como, por exemplo, Francisco Alvim, Nicolas Behr, Climério Ferreira, Luiz Sóter, Paulo Tovar,
Anand Rao, Vicente Sá, Luís Martins da
Silva entre muitos outros.
No rol de tantos títulos que Brasília
inspirou, qual ou quais podem ser
apontados como a gênese da literatura
produzida em Brasília? Nomeamos cinco
títulos. Ei-los. Altiplano e outros poemas,
de Anderson Braga Horta, embora
publicado em 1971, pela Editora de
Brasília S. A.-DF, em coedição com o
Instituto Nacional do Livro, foi escrito
em 1959, no curso da construção de
Brasília, e, ainda inédito, recebeu o
expressivo prêmio Olavo Bilac-RJ. Foi
reconhecido por crítico como a certidão
de nascimento da literatura em Brasília,
pela arte poética nele contida e com que
define a futura cidade, concebendo-a em
um arquétipo físico (natural) e humano
(espiritual) que compõe a aura da cidade
em construção, em um vislumbre de
tragédias e vitórias, e no que viria a se
tornar a capital no futuro.

ANTES do começo,
era o sertão, só e ríspido.
Vegetais cheios de ódio fitando os céus
impossíveis
e apontando a terra sáfara.
Dedos torcidos de séculos.
Bênçãos dissimuladas sob a raiva.
Natureza virgem à espera da posse.
SOB a carne desidratada
destas planuras,
já se pressentem — hígidas —
as covas futuras.
E dessa carne e dessas covas
— morte aparente —
já se pressentem fluindo em ouro
arquivindouras fartas torrentes.
A vida na morte enraíza.
[...] TODAS as peças no tabuleiro.
Reis, bispos, torres.
E os cavalos.
À frente — os peões.
A batalha começou
sem que ninguém desse por isso.
E em lances bruscos
a cavalgada dos flancos,
da retaguarda, salta
e atropela peões em marcha.
Silêncio de gritos coagulados.
Sacrificam-se os peões,
ficam-se os reis.
É a lei do xadrez.
[...] CRESCE uma pétala na rosa-dosventos.
Desviam-se para o Oeste os rios do
orvalho,
de que o asfalto, o aço, o concreto, o
abstrato, tudo é resíduo.
Cruz resumindo sacrifícios. Símbolos.
[...] De tuas impurezas,
de tuas asperezas,
rosa, queremos-te exata.
No altiplano de nossas esperanças,
rosa-dos-homens
construíram-te futura.

Bagana (1959), drama monologado,
de Rui Carneiro, sem dúvida, a primeira
obra impressa em solo candango; O
Homem e a Cidade, ensaio histórico
sobre cidades planejadas, de José
Adirson de Vasconcelos, o pioneiro
historiador e mais prolífero da cidade no
gênero. Poetas de Brasília (1962), que foi
organizado por Joanyr de Oliveira, obra
pioneira em selo editorial. Hora Marginal
(1963), poesia de Ézio Pires.
Merecem destaque as espécies poéticas trova e cordel, clássicas quanto à
forma fixa, porém, das mais populares
quanto ao conteúdo e linguagem bem
acessível, muito ao gosto do público
de cultura aprimorada, mas, prioritariamente ao de nível elementar. A trova e o
cordel chegam a Brasília ainda em construção. A primeira conta com a academia
que a congrega e foi trazida pelo poeta
mineiro Newton Rossi, autor de Trovas
no Caminho (1957) e Trovas escolhidas
(2003), entre vários outros títulos premiados, tendo aqui chegado com a comitiva do ex-presidente Kubitschek.
O poeta trovador Adison do Amaral
merece o registro pela elevada mestria
com que produz tanto a trova quanto
outras espécies clássicas, assim como
Newton Rossi. Já o cordel chegou-nos
em 1959, trazido pela dupla José Gouveia (PB) e Lourival Bandeira Lima (AL),
sendo este eleito o príncipe dos poetas cordelistas/repentistas de Brasília.
E foi, também, o idealizador e um dos
cofundadores da Casa do Poeta Cantador, projetada pelo arquiteto Oscar Niemeyer, edificada na cidade satélite de
Ceilândia-DF. Esta cidade administrativa
é a mais populosa do DF e, em razão do
seu maior contingente ser nordestino,
é referida como a candanga nordestina.
Donzílio Luiz de Oliveira é outro poeta
cordelista e repentista de Ceilândia, pioneiro em Brasília, com surpreendente
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produção poética tanto do estilo erudito
quanto da trova e do cordel.
Emerge em Brasília uma literatura
nova que esteve estancada por impossibilidade financeira de seus autores e
por falta de uma política de patrocínio
institucional. É uma literatura periférica emergente que se evidencia graças
à oportunidade de algumas editoras
de perfil popular e de custos bem mais
acessíveis.
A periferia de Brasília se distribui
por três dezenas de cidades administrativas ou satélites e com uma população
em torno de dois milhões. Os artistas
de todas as linguagens nelas residentes
trazem para Brasília marcas culturais e
linguísticas de todo o Brasil pelo processo migratório. Esses traços comportamentais (cultural) e de falares (variação
linguística, regionalismos), herdados
dos pais e avós, que para Brasília vieram,
desde meados da década de 1950 e con-

tinua o processo até o presente, compõem um caldeirão de toda a brasilidade
que se tornou Brasília. E na arte que se
produz impregnam-se esses traços mais
nitidamente na literatura.
É muito cedo para caracterizar essa
literatura periférica, se influenciará a
literatura tradicional imperante no Distrito Federal. Porém, é esperada uma
literatura com forte teor reivindicatório
e de denúncia ante à tradicional indiferença do Estado às necessidades periféricas. Os autores periféricos, compostos
por jovens em maioria, não veem com
simpatia o estilo formal e erudito. Também, não se congregam nas tradicionais
academias e associações congêneres
por verem nelas um clima de amenidades e acomodação além de um código
de conduta severo e rígido em forma
(diz-se fôrma), limitadores da liberdade
criativa. E isto, certamente, terá marca
no estilo dessa emergente literatura.
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médico sanitarista integrante da Comissão Cruls; A Nova Capital (1957), ensaio
histórico, de Peixoto da Silveira; Quando Mudam as Capitais (1958), de J. O. Meira;
Bagana (1959), drama monologado, de Rui Carneiro, obra editada na Cidade Livre,
hoje, Núcleo Bandeirante, tendo sido o autor locutor da Rádio Nacional às vésperas
e por ocasião da inauguração de Brasília.
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LITERATURA TELÚRICA E SAUDOSISTA/DIFUSA
O historiador de Brasília José Adirson de Vasconcelos é autor de Brasília,
o Homem e a Cidade, ensaio histórico de 1960. O livro Apologia a Brasília, de
Gelmiro dos Reis e José Dilermando Reis, também, desse mesmo ano. A obra
Minha Experiência em Brasília (1961), de Oscar Niemeyer; a primeira obra coletiva
dos poetas de Brasília, organizada por Joanyr de Oliveira, intitulada os Poetas de
Brasília; Como Construí Brasília e Por que construí Brasília, de Juscelino Kubitschek,
de 1964. Alphonsus de Guimaraens Filho que escreveu Novos Poemas (1968);
Gaudêncio Carvalho, autor de Poemas da Íntima Inspiração (1969); Paulo Dantas,
autor de O Lobo do Planalto (1970); Ernesto Silva, autor de A História de Brasília
(1971). São citados ainda os autores José Godoy Garcia, que escreveu Araguaia
Mansidão, e Fernando Mendes Viana que escreveu Silfo Hipogrifo, duas obras
de 1970. Manoel Emídio da Silva que elaborou Síntese Monista (1973) e Moacyr
Uchoa, autor de o Mergulho no Hiperespaço (1976).

LITERATURA MARGINAL/ALTERNATIVA e EMERGENTE
CONSCIENTIZADORA
Invenção da Cidade, de Clemente Luz, de 1968; Águas Emendadas, coletânea
poética (organização de Carlos Saldanha, Francisco Alvim, Ana Lagoa e outros),
publicada em 1977; Iogurte com Farinha, livreto poético marginal, de Nicolas Behr,
também de 1977. Duas obras de 1978, o Grande Circular — poesia com sabor bem
Brasília, coletânea poética marginal (organização de Nicolas Behr), e Ir entre os
vivos, poesia de Esmerino Magalhães Jr. Manifesto da estupidez humana, ensaio de
Ézio Flávio Bazzo e Tiro ao alvo, folheto marginal, de Paulo Tovar, os dois de 1979;
Canto candango, poesia sob a organização de Salomão Sousa, datado de 1980;
O inconsciente do signo (1982), ensaio de Antonio Roberval Miketen; o ensaio A
Literatura em Brasília (1983), de Almeida Ficher; Brasília, capital da utopia (1985),
de Antônio Miranda; Roteiro Mágico de Brasília (1986), de Dioclécio Luz; Urucuia
(2000), de Napoleão Valadares.

LITERATURA DE CONSOLIDAÇÂO
História do Homem e da Terra do Planalto Central, de autoria de Paulo Bertran; Nas
grades do tempo, poesia de Heitor Humberto de Andrade, obras de 1994. Os Avessos
do espelho (1996), de José Santiago Naud; A Literatura Brasiliense, estudo crítico, de
Wilson Pereira; Alma da Rua, poesia de Newton Rossi, e Lisábria de Jesus, de Allan
Vigiano, publicados em 1997. Poesia dos Astros ou as Lendas do Céu, de Henrique do
Cerro Azul, e Capitania do Açúcar, de Afonso Ligório Pires de Carvalho, títulos de 2000;
Literatura: de Homero à contemporaneidade, enfoques histórico, teórico e prático, de
Ronaldo Alves Mousinho, publicação de 2002; Sob o signo da Poesia: Literatura em
Brasília, datada de 2003, do autor Anderson Braga Horta.
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(S)EM PERSPECTIVA
Tata Ngunz’tala | Pedagogo

Indígenas e africanos estão presentes em toda a cultura brasileira, refletindo-se, naturalmente, na cultura da
capital, nos costumes, nos ritmos, nas
danças, na culinária. Sem serem proselitistas, compreendem o ser como vinculado a raízes ancestrais, o que não
significa necessariamente o conceber
como religioso, mas, sim, apreendido
como pertencimento de uma Humanidade comum na qual o eu e o outro estão (e
são) entrelaçados, diríamos Ubuntu, cuja
tradução é mais ou menos assim: “Sou
o que sou pelo que nós somos” ou “sou
porque és”.
Os valores tradicionais dos povos
indígenas e africanos têm sua base no
reconhecimento dos saberes aprendidos,
mantidos e transmitidos pelos mais
velhos; as crianças são responsabilidade
e protegidas por todos; compreendem
um modo de vida que inclui desde
as relações sociais e familiares até o
relacionamento com o sagrado, que
é pessoal, porém, se desenvolve no
coletivo.
Infelizmente, mais de 500 após o
primeiro africano chegar ao Brasil na
condição de escravizado e após os primeiros ataques aos indígenas, são notórias as perseguições (verbais e físicas)
a estes povos que lutam por reconhecimento e valorização dos seus patrimônios culturais que vão além da perspec52 | revista identidades

tiva religiosa, englobando todas as fases
de vida do ser e do seu relacionamento
com o meio ambiente. Em harmonia com
a terra, respeitam as paisagens naturais,
sua fauna e flora, e consideram as águas
energia vital para todos os seres.
As comunidades tradicionais ainda
são as mais vulneráveis às ações preconceituosas históricas, patrocinadas
pelo Estado em Brasília (tida como capital acolhedora de grande diversidade)
e em todo o restante do território brasileiro, lideradas pelos interesses financeiros para manter o status quo sempre
baseado em uma política dominadora e
consumidora.
Os órgãos que surgiram referen
ciados nas tradições africanas e indí
genas não contam mais com a repre
sentatividade das comunidades que
justificaram suas criações. Foram coop
tados por um projeto de poder exclu
dente que não estabelecem políticas
públicas decentes e eficientes que
interfiram na consolidação, no reco
nhecimento, no incentivo e no forta
lecimento de laços tradicionais e ances
trais desses povos. Cabe aqui frisar
quanto a isto que se o Brasil, que se
insere no mundo moderno de modo
enviesado, não respeitar os códigos da
natureza, não respeitar a cosmovisão
afro-indígena, é um País que não dará
certo.

Colagem Digital de Vitória Barreto, artista plástica carioca, sobre fotografia de Marisol Kadiegi
(registro de uma Makota do kilombo Mesquita, datada de 1997) e sobre arte da capa do álbum Wdê
Nnãkrda (2015), de Arandu Arakuaa, elaborada por Bianca Duarte e Natalie Duarte
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As tradições conhecidas como Catimbó e Jurema que chegaram a Brasília
vieram da Paraíba e do Rio Grande do
Norte e de algumas regiões de Pernambuco e do Piauí; do Maranhão e do norte
do país, por meio dos chamados “mestres” e “mestras”, vieram as tradições
que têm traços da pajelança. Os chamados caboclos, de raiz mestiça, abriram
espaço para ancestrais indígenas de várias etnias e para os povos dos sertões,
minas e marujos. A bem da verdade, não
há como se pensar nas práticas espirituais e culturais desenvolvidas nas comunidades reconhecidas como afro sem
reconhecer o elemento indígena, nativo
e mestiço.
Dos Estados da Bahia e do Rio de Janeiro, vieram diferentes formas de candomblé. O Ketu — originário dos povos
de matriz linguística yorubá e descendentes míticos de Oduduwa — está localizado na região conhecida como “Yorubalândia”, englobando o sul da Nigéria,
Benin e Togo. O candomblé de Angola/
Congo, cujas línguas predominantes são
o Kimbundo e o Kikongo, tem origem
em povos bantu (África subsaariana),
comunidades culturais com civilização
comum e da mesma família linguística.
O candomblé Djedje (origem no antigo
Dahomé), atual Benin e parte da Nigéria,
é originário dos adja e dos povos ewefon que direcionam culto a seus Voduns
e que receberam forte influência dos Iorubás e, também, os influenciaram. Não
podemos esquecer, também, dos que
trouxeram a umbanda para a capital fe54 | revista identidades

deral, especialmente, os que vieram do
Estado do Rio de Janeiro.
Mesmo que não tenham vindo de
início organizadamente como “terreiros”
de candomblé, umbanda e quimbanda,
instalaram-se, inicialmente, em casas,
apartamentos, chácaras ou terrenos
urbanos do Plano Piloto e de suas
imediações e das cidades que seriam
conhecidas como satélites e Entorno.
Nestes locais, foram feitas as primeiras
iniciações, formando a sua primeira
geração de líderes.
Várias dessas “casas” (templos) de
tradição afros foram fechadas, sobretudo, por causa de questões territoriais.
Muitas igrejas cristãs se legalizavam na
mesma região onde os terreiros eram
construídos, vindo a sofrer derrubadas e
se instalando nas periferias com área, na
maioria das vezes, com acesso a espaços
naturais que são muito importantes para
tradições e valores coletivos. Se os terreiros tivessem sido deixados em seus
espaços iniciais, teríamos mais sítios naturais preservados e uma menor ocupação territorial desordenada.
A capital federal ainda preserva o
preconceito e o racismo institucional
quando não observa, por exemplo, o
cumprimento a Lei nº 10.639/2003 com
as alterações da Lei nº 11.645/2008
que visam incluir, na grade curricular, de
maneira interdisciplinar, a cultura afro.
Não existe um plano educacional de
aplicação plena desta legislação. Falar
de cultura afro ainda está intimamente
ligado à ideia de negatividade e de

origem de todo o mal que o Brasil possa
ter. Isto é racismo religioso e preconceito
de origem.
A exclusão ou preconceito históricos
em relação às tradições afros em Brasília,
que é uma capital jovem, historicamente
falando, e que foi planejada, podem ser
facilmente constatados pelos espaços
considerados nobres ocupados por
igrejas tradicionais que, na maioria
das vezes, são transformados em um
aglomerado de concreto e em um
bloco econômico disfarçado de rede
educacional.
No Plano Piloto, por exemplo, são
encontrados grandes espaços ocupados
por todas as grandes tradições religiosas
dominantes especialmente as de origem
semita (judaicas, cristãs e islâmicas). O
que temos mais próximo de um terreiro
são os centros espíritas kardecistas que
são cristãos na sua origem e concepção.
Há somente três ou quatro terreiros de
umbanda em todo o Plano Piloto e nenhum de candomblé. Isto ocorre pelo
fato de existir a exclusão pela origem e
pela cor da pele. As grandes tradições
religiosas eram as abraçadas pelos líderes brancos, políticos e pensadores da
nova capital. As “massas de pretos” (que
junto com os nordestinos construíam a
capital com a força braçal) não tiveram
oportunidade para implementar suas referências de mundo no espaço físico de
Brasília.
Mesmo nas periferias, as casas de
tradição afro não têm muito a comemorar.

Ao contrário das tradições dominantes
que têm os territórios, que ocuparam
anteriormente, legalizados, inclusive
nas áreas mais valorizadas da capital.
Somente um terreiro foi regularizado
em toda a história de Brasília e muitos
outros espaços afros foram ocupados,
invadidos, apedrejados, desrespeitados,
queimados
e
pressionados
pela
especulação imobiliária.
Hoje, a maioria dessas casas
encontra-se no Entorno, mas vive
e
depende
tanto
culturalmente
como financeiramente do Distrito
Federal. Grande parte dos membros
e frequentadores mora no DF e muito
pouco se identifica com as comunidades
onde estão localizados. No que tange
aos povos indígenas, cuja perspectiva
espiritual é preservada na Umbanda, na
Jurema, no Catimbó e na Quimbanda,
também têm seus espaços violados na
Capital Federal, a exemplo do Santuário
dos Pajés, localizado no setor Noroeste.
Esperamos ainda um conjunto de
políticas patrimoniais em articulação
com as comunidades tradicionais que
contribuam para a afirmação dos direitos
tradicionais, culturais, religiosos e de
identidade desses grupos, cumprindo,
desse modo, a previsão constitucional
da laicidade e visando a dar mais
visibilidade à diversidade cultural
e religiosa do país, harmonizando e
respeitando as matrizes de formação do
povo brasileiro — de certo, mestiço.
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ALGUMAS EXPRESSÕES QUE
PERPETUAM OPRESSÕES
Késsya Souza, Marisol Kadiegi e Webert da Cruz
Pós-graduandos em Fotografia como Suporte para a Imaginação

Foto: Webert da Cruz

Preta, pretinha, pretona, nega, neguinha ou negona... Preto, pretinho, pretão, neguinho ou negão... Vamos escurecer uma coisa? Nossos antepassados
foram tudo isso e ainda somos nós tudo
isso também. Agora, o que não somos é
quando algumas pessoas, que não são
tudo isso, nos chamam por isto tudo com
uma carga emocional cheia de intenções
ou sentimentos com marcas de preconceito, insulto e racismo. Não somos sua
preta, pretinha, pretona, nega, neguinha
ou negona. Nem somos seu preto, pretinho, pretão, nego ou negão. Somos donos da nossa existência.
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Em um mundo cheio de questões
raciais, quem assume ser o “branco
mais negro” ou, talvez, a “branca de
alma preta”, desconsidera tudo que nós
pretas, pretos e pretes sofremos por
conta da cor. Nós muito menos somos
uns “pretos de alma branca”, sabe por
quê? É simples! Não vivemos da mesma
forma, não somos iguais. Andamos por
lugares com olhares que nos seguem e
julgam e bocas que dizem que ali não é o
nosso lugar, que não devemos ali estar e
que seguramente não tenhamos posses
para comprar algo cuja referência é
estabelecida por brancos.

Foto: Késsya Souza

Já fomos criados que, além de mudos, ficávamos em pé durante a noite
toda ao lado do “dono”, não bastava ter
uma escrivaninha, tinha de ter alguém
vigiando-o. Éramos serviçais na noite
preta. Nossas vidas em ferro e fogo subjugadas. Quando consideravam nosso
trabalho incompleto ou feito pelas metades, meia tigela nos era dada, afinal,
achavam que nosso trabalho era “nas
coxas”. Mal sabiam que o trabalho nas
coxas eram as cerâmicas customizadas
em nós mesmos.
Nossa história é marcada por golpes
de chicotadas no lombo; nossos ancestrais, homens e mulheres, estuprados na
frente dos seus para, assim, serem humilhados e criarem um sentimento de
repulsa contra os seus e suas. Tudo por
conta da cor da pele e da cultura. Foram
nossos ancestrais colocados em vários
lugares, inclusive, no ventre de um navio. Num lugar que quando olhavam ao

lado sentiam-se sozinhos em meio a
tantos outros, porque foram separados
da língua e da pátria. Capturadas como
bichos para servir a alguém que, pela diferença na cor da pele, se julgava superior. É difícil acreditar que existam almas
pretas em corpos brancos.
É importante reforçar que somos
55% da população brasileira, entretanto, são as pessoas não negras que ganham em média 80% a mais que nós.
Somos a maioria da população carcerária e, a cada 23 minutos, em nossa Pátria
Amada Brasil, uma vida negra é tombada,
porque, na maioria dos casos, acham que
preto é sempre portador de uma arma.
E muito somos abordados pelo biotipo,
pela cor, pela cara (esse rosto já tão comum nos cadastros policiais).
Vamos de papo reto. Admitam que
somos assim designados até nas expressões do cotidiano que são, de fato, linguagem ofensiva: “serviço de preto” é
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Foto: Marisol Kadiegi

“apenas serviço mal feito”; se “a coisa
tá preta”, quem sabe “a coisa não está
boa”; “mercado negro” é “mercado que
faz negócios ilegais”; preto “quando não
está preso, está armado”. Prisão? Armas?
Chega de dores!
Preto já “nasceu com um pé na cozinha”, ora, se está na cozinha é pelo
fato de a cozinha ser sempre o centro de
referência para o povo preto, lugar de
alimentar o corpo e a alma com nossos
quitutes e nossa comida farta. Dali vem
o termo cozinheira de mão cheia, aquela
que faz render o pouco que tem.
Preto e preta têm “cabelo ruim”,
“cabelo duro”, “krespinho”, “cabelo de
Bombril”. Por que marca Bombril? Nosso cabelo é nossa coroa. É identidade!
É cabelo crespo, cacheado. É comum a
expressão “da cor do pecado” — cor do
amor —, mas, convenhamos, chega de
hipersexualizar nossos corpos! “Morena”, “mulata”... Por que não “mulher negra ou preta”? Somos! Negra “de beleza
exótica” ou com “traços finos” seremos
simplesmente mulheres de beleza an58 | revista identidades

cestral. “Não somos tuas negas”. Sem
comentários!
Há de haver um dia em que a cor preta não seja ruim para que não nos tornemos alvo. Que nossos traços sejam liberdade e não plágio. Que nossas tranças
não sejam mais caminhos de fuga e nem
lugar de pequenas sementes, que elas
sejam nossa coroa e identidade. Que as
palavras não nos condenem por nossa
cor. Haverá um tempo em que não mais
o “amanhã é dia de branco”, mas “será
dia de todo mundo” no qual “denegrir”
cairá em desuso e será somente “sujar
a imagem”; e “inveja branca” só inveja
mesmo, sem cor. Basta ao racismo!
Acreditamos que o mundo pode ser
diferente se todas, todos e todes nos
autoavaliarmos e repensarmos nossas
ações para além de nos declararmos antirracistas, mas, sim, viver como tal. Mas,
por enquanto, seguimos quebrando esse
vocabulário, escurecendo as coisas por
onde passamos. Isso é magia negra, iluminada e abridora de caminhos na luta
por justiça racial e social no Brasil.

Dossiê 60
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Foto: Ruyter Fernandes. Fachada do Itamaraty
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REFLEXÃO E
PENSAMENTO CRÍTICO
Eugênio Giovenardi | Ecossociólogo

Comecei a amar Brasília antes de
vê-la andar. Amei-a, quando a conheci,
estendida sobre o tapete verde do
Planalto Central cortado por riscos de
terra vermelha. Nas solidões das noites
longas do ermo goiano, repousava
Brasília à espera de seu futuro. Amei-a
na superfície do Cerrado sem conhecer
o que se escondia debaixo dele.
O historiador e diplomata Francisco
Adolfo de Varnhagen (1816-1878),
Visconde de Porto Seguro, aos 61 anos,
em lombo de cavalo, no ano de 1877,
realizou expedição aos Estados de São
Paulo, Minas Gerais e Goiás. No livreto
de 32 páginas, intitulado A questão
da capital: marítima ou no interior,
deixou explicitada a melhor localização
geográfica da futura sede do governo do
País.
Qual o local mais conveniente
para fixar a sede do Governo
Imperial? Cremos haver deixado
demonstrada a conveniência da
exclusão de todos os portos de mar.
E agora acrescentaremos: a capital
do Império deve estar em alguma
paragem bastante no interior,
que reúna mais circunstâncias
favoráveis. [...]. É a em que se
encontram as cabeceiras dos
afluentes Tocantins e Paraná —

dois dos grandes rios que abraçam
o Império; isto é, o Amazonas e o
Prata, com as do São Francisco que,
depois de atravessar pelo meio,
desemboca a meia distância da
cidade da Bahia à de Pernambuco.
É nessa paragem bastante central e
elevada, donde partem tantas veias
e artérias que vão circular por todo
o corpo do Estado, que imaginamos
estar o seu verdadeiro coração, é aí
que julgamos deve fixar-se a sede do
governo. [...]. Refiro-me à bela região
situada no triangulo formado pelas
três lagoas Formosa, Feia e Mestre
d’Armas, com chapadões elevados
a mais de mil metros, como nessa
paragem requer para melhoria do
clima, a menor latitude, favorecidas
com algumas serras mais altas da
banda do norte, que não só protegem
de alguns ventos menos frescos
desse lado, como lhes fornecerão,
mediante a conveniente despesa, os
necessários mananciais.
As informações ecoambientais, des
critas no livreto acima citado, deram
ao arquiteto e urbanista Lucio Costa
os subsídios para traçar o perfil e os
contornos de uma cidade-jardim, como
se denominava na Europa, oficialmente
traduzida por Cidade-parque.
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CIDADE-PARQUE
Parque da cidade ou cidade-parque?
Este último termo é um aposto que
identifica a cidade de Brasília, capital da
República Federativa do Brasil. Brasília
cidade-parque é Patrimônio Cultural da
Humanidade e, em seu nascimento em
1987, considerado um projeto original
de arte urbanística moderna.
Há parques famosos, uns mais
conhecidos do que outros. Distinguemse por si mesmos e têm vida e luz própria.
Jardim de Luxemburgo (Paris) criado
pela rainha Maria de Medici. O Hyde
Park (Londres) e o National Park (New
York) estão entre os mais conhecidos.
Brasília seria diferente e única. Seria um
parque urbano. O morador de Brasília
viveria num parque. A Brasília-parque,
porém, limitou-se ao Plano Piloto com
apenas um décimo da população atual
do Distrito Federal. Para compensar este
cochilo dos administradores, construiu-se um parque suplementar: o Parque da
Cidade.
Pela nossa inconstância crônica,
pelo jeitinho esperto, fácil e preguiçoso,
a cidade-parque não passou dos limites
do Plano Piloto. As superquadras
arborizadas e sombreadas, ideia genial
do arquiteto Lucio Costa, expressão
concreta da pólis e do encontro
diário dos cidadãos, não chegaram
igualitariamente aos futuros espaços
ocupados por humildes e sacrificados
operários da construção da cidade
que formaria o Patrimônio Cultural da
Humanidade. Nas cidades-satélites, a
convivência solidária, construída no dia
a dia, sobrepõe a pólis, local ao rigor do
desenho urbano do Plano Piloto.
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O sonho de Lucio Costa, ao projetar
a cidade-parque, sugerindo árvores
majestosas, consorciadas a outras
menores, começou com o equívoco
consciente de arrasar as espécies
nativas, reduzir e até extinguir parte
da biodiversidade vegetal e animal
adaptada, nesta região, há milênios.
A escala bucólica ganhou duas faces:
a periférica nativa, sujeita a fogo e a
lixo, e a arborizada, em torno da escala
residencial. Ao incluir no projeto
urbanístico as escalas gregária e
monumental, a cidade-parque ganhou
a primeira poda conceitual. Os edifícios
monumentais da Esplanada, longa,
horizontal e gigantesca não deveriam
ter sua majestade molestada pela trivial
galhada de árvores plebeias. Com a
consistente e persistente imagem
urbana de que Brasília, essencialmente,
é o Plano Piloto, os bairros ou cidadessatélites não foram abrangidos pelo
conceito de cidade-parque.
Presumo que a esmagadora maioria
dos que vieram morar em Brasília o fez
por mil razões compreensíveis, menos
por querer habitar conscientemente
numa cidade-parque. Não é de
estranhar que os habitantes de
Brasília, seus administradores, todas
as energias econômicas e políticas
disponíveis tentem adaptar a cidade ao
funcionamento orgânico e aos interesses
variados do cidadão, e não conciliar o
cidadão ao conceito de cidade-parque.
Um conflito quase insuperável. Assim,
a grande maioria dos habitantes de
Brasília trocou apenas de cidade. Tratase a cidade-parque com métodos e
comportamentos velhos e roceiros.
Transferem-se para Brasília os vícios

e as virtudes da cidade de origem dos
imigrantes.
Em conclusão, o conceito interna
cionalmente reconhecido de cidadeparque monumental deveria ter gerado,
desde seu início, um órgão administrativo
com autoridade e poder autônomos,
como o Ateliê de Planification Urbaine
de Paris (APUP). Esse órgão técnico
garantiria a consistência e a permanência
do equilíbrio entre urbanização e
parque, e o intercâmbio saudável entre
a vida humana e a vida vegetal.
O conceito essencial urbanístico,

em Brasília, propõe identificar o cidadão
brasiliense e sua organização com a
urbe física, monumental e com a pólis
humana, combinando arte e convívio
social, solidário, cooperativo. A nova
forma de convivência política e a beleza
artística e monumental dos edifícios se
concretizariam dentro de um parque tão
essencial quanto a cidade. Falta incluir
todos os bairros de Brasília — as cidadessatélites — no conceito de cidadeparque, excluídos da arte e limitados no
convívio político.

Vejamos o que é feito das lagoas, mencionadas pelo historiador Francisco Adolfo,
que compõem o amplo ecossistema a envolver o Distrito Federal e que ampliaria a beleza
espacial profunda dos espaços adjacentes.
Lagoa Feia: “Como resultado da degradação de grande número de nascentes e
veredas contribuintes do Córrego Josefa Gomes, na Zona Urbana de Formosa, verificouse a redução paulatina do aporte de água à Lagoa Feia.” Foi o que Joseph S. Weiss relatou
em Elaboração de Projeto de Recuperação e Preservação de Nascentes e Veredas, relatório
final (2012) que consta da Prefeitura de Formosa/Secretaria de Meio Ambiente.
Lagoa Formosa: Segundo afirmação do funcionário Coronel Casado, do IBAMA, “Lagoa
Formosa, um dos pontos turísticos de Planaltina de Goiás, está secando. Em 5 (cinco)
anos, a lagoa pode estar completamente seca, isso porque o nível da água teve uma
queda gigantesca antes do previsto. Planaltina de Goiás tem mais de 130 mil habitantes,
o que traz mais preocupação em relação à água para abastecer tantas residências.”
Mestre d’Armas: “Atualmente a vegetação diminui em virtude da construção de casas
ao longo de suas margens e sua qualidade está comprometida pelo despejo irregular de
lixo e esgoto nas margens. Os moradores têm consciência da importância da conservação
do lago. São necessárias medidas que visem à conservação do ribeirão Mestre d’Armas
em virtude da importância da água para a manutenção da vida e do valor histórico que o
ribeirão representa para Planaltina.” É o que diz Acácia Souza de Oliveira, em Ribeirão
Mestre D’Armas: Percepções de Moradores de Planaltina (UnB, DF).
Parque Burle Marx: Os projetistas do bairro Noroeste, no Plano Piloto, arquitetos,
engenheiros e órgãos de administração pública, relacionados com o ecossistema,
desconheceram ou desconsideraram a existência do parque denominado Burle Marx, 280
hectares, ao lado do então dito “primeiro bairro ecológico do Brasil”. O bairro Noroeste
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foi entregue aos empresários da indústria da construção para levantar 220 projeções
residenciais, 62 blocos de destinação mista, comércio local e residencial, e 133 lotes
para uso múltiplo. Seria o último setor habitacional a ser construído nas áreas que
compõem o Plano Piloto de Brasília. Em 2019, porém, foi autorizado o desmatamento de
14 hectares, última área de Cerrado no centro da capital, conhecida como quadra 500,
para prolongamento do Setor Sudoeste, privilegiando 3.000 novos habitantes. “Vamos
sofrer condições ambientais adversas, com mais calor, secura e poluição do ar pela falta
da vegetação”, diz Fernando Lopes, presidente da Associação do Parque das Sucupiras.

Lago Paranoá: Sugerido pela Missão Cruls (1893), tornou-se estéril do ponto
de vista ambiental, além de sujo. Ao redor de 500 milhões de litros de água usada
são despejados, por dia, no Lago ou seus afluentes.

Para harmonizar a cidade no âmbito do ecossistema, de forma circular
e integrada, arquitetos paisagistas, geógrafos, biólogos, antropólogos e sociólogos, se consultados, teriam oferecido
soluções ecológicas apropriadas para
manter, ao longo dos 80 quilômetros do
lago, uma faixa de vinte metros de mata
ciliar nativa. Trilhas de passeios e salas
arborizadas para descanso e lazer, sob o
olhar da natureza, dariam aos cidadãos
da cidade-parque a tranquilidade necessária para desfrutar dos impressionantes silêncios do Planalto Central. Como
disse Lucio Costa, em Brasília Revisitada,
Orla do lago (1987): “O Plano-piloto refuga a imagem tradicional no Brasil da
barreira edificada ao longo da água; a
orla do Lago (Paranoá) se pretendeu de
livre acesso a todos, apenas privatizada
no caso dos clubes. É onde prevalece a
escala bucólica.”
Um exemplo moderno de compreensão da arquitetura paisagística integrada é o recente tratamento dado ao
Lago Meixi (Meixi Lake Park), na cidade
de Lang Fang, Changshá, China. A ampliação da área da cidade acompanha,
em forma circular, o ecossistema hídrico
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coroado por vegetação nativa. O conjunto preserva o curso natural da água e dá
à paisagem a serenidade desejada pela
natureza e pelos habitantes da cidade.
A prática urbanística de Brasília, fomentada por gestores, construtores, cidadãos de todas as categorias sociais, se
desviou do ecossistema que a circunda
e impôs ao Lago Paranoá a presença humana com requintes de insensibilidade
ambiental. Aos sessenta anos, os cidadãos brasilienses terão motivos para
pensar de forma integrada um longo,
inadiável e necessário processo de regeneração da biodiversidade. O desenho
da regeneração do ecossistema deve ser
acompanhado pela regeneração cultural
e urbana da cidade. No atual cenário administrativo do crescimento urbano, não
se vislumbra uma projeção de longo prazo que favoreça a conciliação ambiental
do ecossistema com a genial ideia de cidade-parque.
A insensibilidade, o profissionalismo
e certo grau de ignorância ecológica dos
projetistas, urbanistas e administradores
públicos, mancomunados com negó
cios imobiliários, segregaram o signifi
cado holístico do ecossistema. Este

comportamento pragmático da arte
urbanística, moderna e livre, e da
urbanização industrial deu o toque
da separação geográfica dos grupos
sociais, condenados à uma permanente
mobilidade centrípeta e centrífuga
para cumprirem suas atividades diárias
de sobrevivência. Brasília tornou-se
um corpo de membros justapostos,
frequentemente estranhos uns aos
outros, sem terem consciência de suas
funções cidadãs.

PLANALTO CENTRAL
A ocupação dos espaços, ao longo
do tempo, está fortemente relacionada
ao crescimento da população humana
e à sua capacidade de adaptação

aos diferentes climas, conformações
geográficas e geológicas. As formas de
ocupação, os critérios e as finalidades
podem variar em intensidade e
extensão. Os efeitos primários e
imediatos, embora semelhantes em
qualquer tipo de ocupação, segundo as
regiões, dependem da maior ou menor
intensidade da ocupação. A ocupação
intensiva e extensiva, horizontal ou
vertical reflete sinais de destruição, de
desfiguração, de mudança da fisionomia
e da geografia de um espaço. As
mudanças se agravam com a expulsão
ou eliminação de formas de vida
anteriormente existentes nesses locais
ocupados. A inteligência na ocupação do
espaço está em preservar as referências
originais, os toques simbólicos da
natureza.

Foto: Eugênio Giovenardi. No Cerrado da biodiversidade do Sítio das Neves, uma Caliandra avisa que
as chuvas já se vão. Caliandra prefere o período seco. Adasa e Caesb sabem disso?
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A ocupação do espaço
pode ser planejada, programada, traçada em linhas
arquitetônicas com força
de lei, de ordenamento, de
coobrigação na observância
das normas que facilitam a
convivência social. A cidade
torna-se, por definição, um
corpo social cujos membros
estão integrados e organizados com funções próprias.
O cidadão é responsável
pela manutenção da fun
cionalidade dos equipamentos da cidade e pelo clima
social que lhe dá o prazer
de ocupar o espaço público,
a res pública. Nesse ordenamento, a preservação e a
utilização da paisagem local demostrariam o grau de
compreensão dos elementos
vivos da natureza e não apenas o artificialismo da mera Foto: Eugênio Giovenardi. Cerrado, Sítio das Neves
ocupação do espaço, mesmo
com gigantescas obras de enA construção da cidade de Brasília,
genharia e arte.
isto é, a substituição de árvores por
A área delimitada para a construedifícios, dos cursos d’água por vias
ção de Brasília, em 1957, de 5.822 km2
asfaltadas, dos milhares de seres vivos
(582.220 ha), abrigava 12.700 habique compunham a biodiversidade da
tantes, correspondendo, em média, 45
região por mais de três milhões da
hectares a cada morador. A vegetação
espécie humana, transformou, em 60
do Cerrado, as nascentes e os cursos de
anos, o espaço geográfico. A monocultura
água, as aves e os animais ocupavam
humana reduziu seu próprio espaço
essa imensidão do Planalto Central há
de convivência. O espaço físico por
milênios, obedecendo aos ciclos de rehabitante foi reduzido de 45.000 m2,
produção e assegurando a interdepenem 1957, para 2.252 m2, em 2013 e
dência natural. Por certo os gestores da
1.880m2, em 2020.
capital federal (e os profetas do FMI)
Brasília, apesar do moderno traçado
desconhecem a vida social dos cipós na
arquitetônico, estabelecendo espaços
convivência entrelaçada das florestas.
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com funções pré-determinadas, transformou-se em um conglomerado urbano
a enfrentar insanáveis dificuldades de
uma metrópole em ebulição. As sucessivas agregações ao projeto original não
obedeceram, pela impetuosidade das
migrações, às características projetadas.
Grande parte de Brasília imita grosseiramente a conformação de uma cidademetrópole. Os novos habitantes ocupam
o espaço urbano sem perceber as responsabilidades de cidadãos pertencentes a um corpo social cercado de vidas,
de emoções, de expectativas estimuladoras. Tornam-se clientes urbanos, meros espectadores na sala de espetáculos
cotidianos enervantes e cansativos.
A grandeza e a beleza da obra urbana,
a estética arquitetônica, a generosidade
de seus monumentos, a amplidão do
céu, que a recobre, expressam o estilo

moderno de adaptação da espécie
humana ao novo ambiente escolhido.
Contribui para o desfrute em alto grau da
felicidade de viver. Mas esta imposição
do estilo de vida e de transformação do
ambiente não foi sem contrapartidas.
O que perderam a espécie humana
e todos os demais seres vivos que
habitavam esse espaço há escassos 60
anos? Os 3.000 exemplares de aves e
insetos classificados, em 1957, pelos
exploradores da área, que se denominaria
Distrito Federal, a que número foram
reduzidos? No aspecto ecológico, o
projeto Brasília cidade-parque ficou
incompleto. A biodiversidade diminuiu.
Espécies
foram
definitivamente
eliminadas ou confinadas em áreas
inseguras de refúgio. Por isso, nem todas
sobreviveram.

Foto: Eugênio Giovenardi. Sítio das Neves. Macaco ferido pede ajuda

brasília 60 ANOS | 67

Foto: Eugênio Giovenardi. Plano Piloto

A defaunação começou com a ocupação desordenada do Planalto Central.
A região ficou mais pobre em vidas pela
redução das espécies que praticavam a
interdependência e o intercâmbio necessários à multiplicação da vida. Milhares de árvores que vicejavam sobre
milhões de metros quadrados de superfície cessaram de evaporar água e de
produzir oxigênio limpo necessário à
respiração. Foram substituídas por mais
de um milhão e setecentos mil motores que emitem gases poluentes a se
aninharem nos pulmões de mais quatro milhões de pessoas dentro e fora
dos limites do Distrito Federal. Há de
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se dar especial atenção aos
anseios da população para
oferecer transporte limpo,
menos ruidoso e, ao mesmo
tempo, saudável. Ademais,
é evidente a concepção discutível de podas sistemáticas de árvores resultante da
ausência de um plano de recomposição do parque para
rodear a cidade.
Estudiosos de diversos
ramos da ciência, biólogos,
geógrafos, antropólogos, sociólogos têm se debruçado
sobre os efeitos da construção de Brasília e do povoamento do Distrito Federal.
Relatam-se com preocupação as mudanças de clima
resultantes das transformações impostas ao bioma Cerrado. Conforme Marília Marques (2017), ao discorrer
sobre a Perda da vegetação
nativa do Cerrado, as
Cifras
conservadoras
da ocupação do espaço do DF estimam que, em cinquenta anos, mais
da metade da área verde (58%) foi
destruída com assentamentos isola
dos ou em condomínios e com benfeitorias requeridas para atender às
necessidades espontâneas e estimuladas da população.
O diálogo vital, por vezes dramático,
entre os seres vivos e a natureza reflete
os efeitos das contínuas mudanças e variações climáticas sobre sua capacidade
de adaptação e sobrevivência. Além do
mais, o esgotamento do solo, isto é, a

eliminação dos elementos de fertilidade
pela forma de ocupação ou de práticas
de produção de alimentos, induz à incorporação de agentes químicos que esterilizam o ambiente. Novas formas de vida,
bactérias e vírus mais agressivos se reproduzem nesse ambiente modificado,
fogem aos controles profiláticos pela
quebra do sistema natural de predação.
A mão do homem impõe métodos
de combate a algumas dessas novas
formas de vida, tratando-as como pragas
que ameaçam a produção de alimentos
e a sobrevivência da população. Cria-se,
assim, um ciclo de produção e combate
a organismos vivos em consequência do
desequilíbrio provocado. Trava-se uma
guerra permanente contra um inimigo
fabricado.
As mudanças constantes no mundo
natural, segundo as estações do ano, o
comportamento das chuvas e dos ventos, a ação vibrante do Sol e a sombra
escura da noite recebem uma dose perigosa da ação humana. A mistura de todos os elementos, que atuam sobre os
seres vivos, afeta sua saudável sobrevivência e compromete sua reprodução.
Com sagaz ironia, é dito que há mais
pessoas frequentando farmácias do que
procurando restaurantes.
Em que foram transformados os 45
hectares per capita que respeitavam
os equilibrados limites de reprodução
da biodiversidade original e davam
à pequena população o conforto da
natureza não contaminada? Ao homo
cerratensis foi imposta, pelas políticas
econômicas autoritárias e despóticas,
a severa e irresistível adaptação aos
preceitos tecnológicos do crescimento
a qualquer custo em nome do discutível

conforto igualitário. Ouçamos Paulo
Bertran: “Da tua pureza lânguida,/ No ar
dos três estados essenciais,/ Vem, chuva,
ungir teu filho/ Da perdida inocência de
água, de tempo,/ De terra, de vento, de
Cerrado.”
O novo habitante foi desorientado
a renunciar ao fluxo das águas cristalinas em favor do sonho de um lago poluído e do aterramento de centenas de
nascentes. Foi induzido a desprezar milhares ou milhões de árvores, arbustos
e flores do cerrado e sua imensa população de aves, insetos e animais em troca de alguns parques malconservados e
inacessíveis aos milhões de novos habitantes de Brasília. Não houve preocupação de um planejamento regional de
ocupação dos espaços que considerasse todos os ingredientes da morfologia
e da geografia hídrica e florestal do Distrito Federal.
O Distrito Federal registra 70
parques urbanos e 21 unidades de
conservação ambiental, mas, poucos
possuem equipamentos adequados de
lazer para a comunidade. Nem todas
essas áreas têm registros fundiários e,
por isso, são invadidas por mercadores
de terra.
Os povoadores de Brasília foram forçados a trocar as agradáveis caminhadas
sob a sombra de angicos e jatobás, aroeiras e jacarandás por engarrafamentos
no trânsito desumano, iludidos pelo
conforto de habitar uma caixa de lata,
durante algumas horas do dia, ouvindo
o som de gritos musicados.
Implantou-se e consolidou-se a desigualdade geográfica e ambiental, desigualdade na interdependência dos seres
vivos, com atitudes e comportamentos
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Foto: Eugênio Giovenardi. Desmatamento no Cerrado

irracionais da espécie humana. Faltaram espaço e alimento para milhares de
espécies. O espaço foi modificado e o
alimento natural das espécies originais
substituído por cultivos protegidos por
inseticidas e venenos que dizimam vidas e afetam a saúde humana.
Diante dessa realidade, cria-se a
lei das compensações. Fomentadores
da monocultura da produção agrícola
e estimuladores da monocultura da
construção civil se comprometem pro
forma, em contrato, a compensar, isto é,
a neutralizar a destruição ambiental, o
desaparecimento de aves e insetos com
ações posteriores de reflorestamento
nem sempre cumpridas. O controle
sobre a efetiva compensação, além
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de difícil, nem sempre é feito por
deficiência institucional, o que significa
que não é levado a sério por agricultores
e empresários da construção civil.
A devastação de mais da metade da
área do DF significa a perda da capacidade de produção de oxigênio e de limpeza do ar e das águas. O DF empobreceu
ambientalmente nos últimos 60 anos e
continua sua sina de empobrecimento
ao enfraquecer esse poder da natureza.
A prática generalizada na ocupação dos
espaços do Cerrado, visivelmente observada, constitui-se de limpeza prévia da
área, ou seja, desmatamento, terraplanagem, queima sistemática de amplas
áreas, introdução de bovinos, construção de casa, currais ou pocilgas.

Foto: Eugênio Giovenardi. Paraíso do Deus Água. Biocomunidade Sitio das Neves. Em regeneração e
sem fins lucrativos ou comerciais. BR-060 Km 26, DF, margem esquerda

Estudos e informações sobre o
bioma não alcançam seus resultados
mesmo com a aprovação da Lei do Zoneamento Ecológico Econômico (ZEE).
Ocorre imprecisos indícios de previsão
e prevenção contra os efeitos do período seco e das chuvas torrenciais dos
meses úmidos; há escasso cuidado com

as nascentes, bem como desrespeito
pela vegetação protetora do solo ou
pelas aves, insetos e animais que compõem a biodiversidade da qual a espécie humana faz parte.
O novo habitante começa por
empobrecer o espaço em que pretende
viver e ser feliz. Impõe, por ignorância,
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sua vontade de viver sem ouvir a
natureza e os seres vivos com quem
poderia conviver. O custo ambiental
dessa devastação, para a vida no
Cerrado e para o habitante humano, é
incalculavelmente superior aos supostos
benefícios imediatos. “O estudo da
natureza é o alfabeto da agricultura e
nenhuma palavra dessa grande vocação
pode ser escrita sem ele.”, diz Anna
Botsford Comstock, em The Teaching of
Nature Study (1911).
Subtraídas as funções naturais dos
350.000 hectares desmatados, no DF,
empobreceu-se o ambiente da capital
federal em mais de 10 milhões de
toneladas de oxigênio limpo diário. Uma
perda irreparável. Perda semelhante se
constata na diminuição dos volumes
de infiltração de água no solo, em
consequência do desmatamento e da
urbanização intensa desrespeitando
a capacidade de suporte dos espaços
físicos. Com menos vegetação, os
períodos chuvosos, com precipitações
irregulares, intensas e abundantes,
causam erosão do solo e assoreiam
os rios. Retirou-se do ambiente a
capacidade de captar e reter as águas
da chuva para a recarga dos aquíferos. O
Cerrado está secando pelo afundamento
das águas. Não se desenvolveram
aparatos inteligentes de captação da
água pluvial disseminando técnicas de
retenção no meio rural e nos edifícios
urbanos.
O ritmo de ocupação dos espaços
no DF indica que é quase impossível
executar os compromissos de compensação para neutralizar os desastres praticados no ambiente. Não há mais espa72 | revista identidades

ço para o plantio de árvores a não ser
que se mude radicalmente a prática de
devastação da natureza para assentar a
população urbana crescente. Não basta
plantar árvores. É imprescindível desenhar um programa de regeneração integrada de longo prazo: humana, urbana e
ecossistêmica.
Desde o início de sua localização no
mapa brasileiro, a construção de Brasília
esteve associada ao sonho profético de
um sacerdote italiano, Dom Bosco, tendo
sido, em 21 de abril de 1960, inaugurada
como a nova capital do Brasil, no Planalto
Central. Somos alimentados por sonhos.
Sem eles, a vida seria monótona e
intransitável.
Diante de suas descobertas, Pierre
Curie (1880), sugeriu aos pesquisadores:
Il faut faire de la vie un rêve, et faire d’un
rêve une réalité. Então, pergunto: Brasília
continua sendo um sonho? Uma ilha de
fantasia? O sonho acabou na projeção do
Plano Piloto? Há condições e vontades
para transformar o sonho em realidade?
O arquiteto genial Lucio Costa, ao
revisitar o sonho, em 1987, parece terse assustado com a realidade que Oscar
Niemeyer anteviu em 1974. É o que se lê
em História de Brasília — um sonho, uma
esperança, uma realidade, de Ernesto
Silva (2006): Se dela (Brasília) cuidarem
bem como prometem, se a contiverem
demograficamente e a disciplinarem; se
a vida se tornar mais justa e digna de ser
vivida, nesse caso o mundo estará melhor
e Brasília será a cidade mais bela e feliz
que desejamos.

A CIDADE E O PAÍS
Bruno Rodrigues Cameschi | Historiador

Uma intenção de José Bonifácio, a
dissolução de Pedro I, um sonho de Dom
Bosco, a ciência de Cruls, uma atitude
de Juscelino Kubitschek e, sobretudo, a
coragem e a fibra dos candangos, os verdadeiros pais de Brasília, ei-la. E como a
história do Brasil é permeada por lâminas de sangue e baionetas de fuzil, em
1959, antes da inauguração da cidade,
estes bravos pais já eram oprimidos: o
Massacre da Pacheco Fernandes. Como
diz o mestre Vladimir Carvalho, os “Conterrâneos Velhos de Guerra” foram massacrados pela Guarda Especial de Brasília (GEB), em pleno carnaval, que ironia.
Aliás, como tantos, este asqueroso crime
foi devidamente apagado, não efetivamente investigado e ninguém punido
(tradição é tradição quando se trata do
mandonismo patriarcal/senhorial, não é
verdade?). Que batismo de fogo! Ou será
de sangue?
Mas a roda viva continuou e abril de
1960 era pura esperança. Bossa Nova,
“Presidente Bossa Nova”, Cinema Novo,
Seleção de 1958, Éder Jofre, Paulo Freire, Anísio Teixeira, Darcy Ribeiro, Florestan Fernandes, Celso Furtado, Oscar
Niemeyer, Lucio Costa, Burle Marx, Athos
Bulcão… Ufa! Tinha como esse time dar
errado? Era a hora e a vez do Brasil? Não,
não era. É maldição, é kharma, é azar, é
herança escravocrata, é perversidade,

é aleatório? Não há resposta definitiva,
mas que tem, tem. O outro lado sempre tem seus Campos, Bulhões, Delfins, Reales, Lacerdas, Falcões, carcarás
e condores, não é mesmo? Jogadores
ardilosos que se for preciso mudam regras, rasgam súmulas e viram mesas e
tabuleiros. Parem com isso, bacharéis! E
o pior, a Banca, Nacional, Internacional,
quiçá, Intergaláctica, teimam patrocinar
essas pessoas.
No ano seguinte, veio Jânio e coisas
estranhas, “forças ocultas” começam a
assombrar. Renúncia da vassourinha!
Agora era com Jango. Mais ou menos.
A conspiração ganhou mais força, IPES,
IBAD, militares, grosso calibre, Tio Sam...
Ah! Isso não. Mas, em 1961, também teve
Brizola, Legalidade, III Exército. Machado
Lopes ceifou e então Jango assumiu. Assumiu? Mais ou menos. Parlamentarismo, golpe branco, Brasil não é mole não.
Em 1962, boa notícia para a cidade ainda bebê, a Universidade, a UnB, a única
federal sem federal no nome. Interessante! Darcy Ribeiro, ao lado de Anísio
Teixeira, encabeçaram o belo projeto e
foram dois de seus primeiros reitores.
Veio 1963 e o Plebiscito, o povo de forma esmagadora escolheu o Presidencialismo, logo, Jango. Atentai bem!
Celso Furtado, Darcy Ribeiro, Hélio
Bicudo, San Tiago Dantas, Afonso Arinos,
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só estadista no governo Jango. Política
Externa Independente, Desenvolvimentismo, Reformas de Base, estávamos no
caminho. Porém, o clima estava estranho em Brasília e no Brasil, aqueles mesmos de 1961 voltaram a conspirar e com
mais força. E, em 1964, veio o Golpe,
com G maiúsculo. E ele veio de todos os
lados, de Olympio Mourão, de Golbery,
de Lacerda, da grande mídia, da OAB,
do Brother Sam, do Congresso Nacional.
O Congresso sacramentou o golpe dos
“Canalhas, canalhas, canalhas”, bradou
Tancredo (como deve ter tido vergonha
de Aécio no golpe de décadas depois,
hein?). Aliás, esta infame sessão foi devidamente anulada em 2013. Como
pode declarar vaga a presidência com o
presidente em território nacional? Simples, Auro, muito simples, né: rasgando a
Constituição de 1946. Brasília, em tenra
idade, não merecia algo tão vil.
Nos anos que se seguiram, começaram as perseguições, expurgos e cassações por todo o país. Na capital federal,
as instituições conviveram diretamente
com a caça às bruxas. Retirada de mandatos e direitos políticos, fechamento
do Congresso Nacional, aposentadorias
compulsórias no Supremo Tribunal Federal, demissões de servidores públicos, invasões à UnB. O Golpe e a Ditadura Militar (1964-1985) nada tiveram
de provisório e vieram para ficar. Duas
Constituições outorgadas na década de
1960. Sem falar na noite de 13 de dezembro de 1968, a decretação do ignominioso AI-5. A propósito, JK foi cassado
em 1964 e proibido de ir a Brasília em
1967, virou um pária na própria cidade
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que idealizara. Como explicar isso para
as crianças do 4o ano que visitam o Memorial JK ou o Catetinho, no passeio da
escola? É impossível na prática.
Aliás, falando em escola, os responsáveis pelo Golpe de 1964 ajudaram
a desmontar o projeto educacional da
Nova Capital. Nos ecos do Movimento
da Escola Nova, Anísio Teixeira (à época
presidente do Instituto Nacional de Pesquisas e Estudos Educacionais – INEP),
organizou o modelo de educação da cidade em construção. Em um turno, a Escola Classe (disciplinas convencionais),
no turno contrário, a Escola Parque (artes, esportes e lazer) — as crianças de
Brasília teriam acesso a uma formação
crítica e multicêntrica.
Para se ter uma ideia, o projeto de
Anísio previa a edificação de 28 Escolas-Parque (em 2020, Brasília conta com
somente cinco e o Distrito Federal inteiro com sete) para atender aos alunos
da cidade. No entanto, estima-se que o
custo de construção de uma unidade de
Escola-Parque seja o dobro de uma escola comum, isto é, são necessários investimentos públicos robustos e efetivos.
Não nos esqueçamos que os dois principais ministros da área econômica de
Castelo Branco — o primeiro presidente
da Ditadura Militar — defendiam uma
agenda liberal, eram uma espécie de
“neoliberais antes do neoliberalismo”.
Obviamente, outros problemas — como
o inchaço do DF — prejudicaram, mas,
de todo modo, o sonho de uma escola
pública, gratuita e de qualidade foi adiado indefinidamente. A propósito, Anísio
morreu em 1971 (nos anos de chumbo

da Ditadura), em um “acidente” em que
caiu no fosso de um elevador, no Rio de
Janeiro. Como assim? “Para variar”, as
investigações oficiais — em pleno governo Médici — foram no mínimo esquisitas. Continuemos nos anos 1970.
Terça-feira, 11 de setembro de
1973. No mesmo dia em que as tropas
de Pinotchet bombardearam La Moneda
e assassinaram o Presidente Salvador Allende, em Brasília iniciou-se outro crime
bárbaro. A menina Ana Lídia, sete anos
de idade, foi sequestrada, violentada e
brutalmente assassinada por delinquentes do seio da classe média alta da capital… “Gente rica por trás, diretoria”,
diriam Brown e os Racionais. E há quem
afirme que as cidades brasileiras exalavam tranquilidade à época, não é mesmo? Entre os principais suspeitos: Buzaidinho e Resendinho, filhos do Ministro
da Justiça e do vice-líder da ARENA (o
partido da Ditadura), respectivamente.
Gente ligada ao tráfico de drogas na capital estava envolvida também — nosso
“faroeste caboclo” não-ficcional. Rigor
nas investigações: “zero zero”. Diligências militares correram em paralelo e
houve uma “operação abafa”, até censura oficial à imprensa ocorreu. Devido
processo legal e ditadura são conceitos
antagônicos.
E Honestino, hein? Honestino Guimarães foi um estudante brilhante em
todos os aspectos. Em 1965, passou em
primeiro lugar para o curso de Geologia, na UnB. Acima de tudo, desejava um
país mais justo, com menos opressão. E
desde secundarista, no Colégio Elefante
Branco, em Brasília, militou no Movimen-

to Estudantil. Na universidade, foi um
grande líder dos estudantes contra o arbítrio vigente. Como “prêmio”, em 1968,
foi desligado da UnB, quatro vezes preso
e, em 1973, foi torturado e assassinado
pela Ditadura Militar (de 1973 a 1996 foi
tido como “desaparecido”, um escárnio
institucional). Em 2013, foi oficialmente
anistiado e, em 2015, foi homenageado
dando o nome à Segunda Ponte, no Lago
Sul de Brasília (que antes homenageava
o nefasto ditador Costa e Silva, o pai do
AI-5). O Brasil buscava minimamente ter
alguma dignidade e fazer as pazes com
seus concidadãos. Mas, para escândalo
geral, em 2018, com pressões de movimentos de vivandeiras da Ditadura, a
ponte voltou a ter o nome do tirano. Que
ultraje! Às vezes me pergunto se realmente vale a pena dar a vida pelo Brasil? De todo modo, ao menos o Diretório
Central dos Estudantes (DCE), da UnB,
manteve a homenagem em seu nome.
Tomara que pelo menos essa continue,
nada é certo.
Contudo, na década de 70, também,
aconteceram coisas boas na Capital Federal, por exemplo, o surgimento do
Poeta. Renato Russo — com extrema
sensibilidade, criatividade e talento artístico — captou e vocalizou as muitas
angústias de Brasília e do Brasil, sobretudo dos anos 70 e 80. Músicas célebres,
denúncias perspicazes, virulentas e contundentes. “Que país é este?”, pergunta
que insiste em não querer calar no Brasil.
Afinal, quase “Ninguém respeita a Constituição”(não é mesmo, justiceiro Moro?)
e o “Terceiro Mundo”, a “Piada no Exterior” insistem em assombrar a nação.
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“Brasil acima de tudo, Deus acima de todos!”, não é? E Olavismo, Milícias (reais
e virtuais) e “Generais de 10 estrelas”,
atrás da mesa esmagam a tudo, todos e
todas. “A solução é alugar o Brasil”, diria
outro poeta.
Os anos 80 trouxeram novidades no
país. Brizola (sem Proconsult, que bom!)
no Rio, Diretas Já (sem Emenda Dante
de Oliveira, que pena!), Assembleia Nacional Constituinte (com “Centrão”, pelo
amor de Zeus!) e Collor (com marajás,
sem dúvidas!) imprimiram novos rumos.
Brasília respirou fortemente tudo isso,
principalmente a Constituinte. A Carta
promulgada em 1988, a “Constituição
Cidadã”, prometeu direitos civis e sociais mais amplos. Asseverou institucionalidade, respeito ao jogo democrático
e regras civilizadas de convivência e
debate. O DF ganhou até uma Câmara
Legislativa e eleição direta para governador (a Capital já estava grandinha, virando trintona).
No ocaso da década houve uma espetacular eleição para Presidente da República. Nunca um pleito presidencial
contou com tantos nomes de destaque
na política nacional quanto em 1989.
Entre progressistas, conservadores e reacionários estavam lá: Collor, Lula, Brizola, Covas, Maluf, Ulysses, Caiado, Gabeira, Enéas e, pasmem, até Sílvio Santos se
assanhou e tentou ser candidato. No entanto, balde de água fria. Collor, oligarquias, oligopólios ainda se agarravam
firmemente ao poder, em todos os seus
níveis.
A propósito, décadas antes, o pai
de Fernando Collor de Mello assassina76 | revista identidades

ra um colega senador em plena sessão.
O crime ocorreu em 4 de dezembro de
1963, em pleno Senado Federal. Neste
fatídico dia, o senador Arnon Mello iniciou um bate-boca com o também senador por Alagoas, Silvestre Péricles (irmão
do general Góis Monteiro, figurão do Estado Novo), um desafeto de longa data.
No meio da acalorada discussão, Arnon
sacou um revólver e desferiu vários tiros na direção de Silvestre que, digase, também estava armado e conseguiu
desviar dos tiros. Dois deles, porém,
atingiram em cheio José Kairala, senador
por Amazonas, e que estava na turma do
“deixa disso”. Kairala não resistiu e faleceu pouco depois no atual Hospital de
Base de Brasília. Ironicamente, era seu
último dia de mandato, ele era suplente e o titular retornaria no dia seguinte.
Arnon e Silvestre ficaram poucos meses
detidos. Em julho de 1964 (já na vigência da Ditadura, portanto), os dois foram
absolvidos pelo Tribunal do Júri e, inclusive, retornaram a seus mandatos. Sem
palavras! Aliás, durante muito tempo foi
moda participar armado de sessões legislativas. Roberto Jefferson e até Sarney já confessaram terem entrado com
arma de fogo no Congresso Nacional.
Voltemos a Sarney e à década de
1980. Em setembro de 1988, um homem sequestrou um avião com destino
ao Rio de Janeiro e rendeu os pilotos.
Ele ordenou que o avião voasse para
Brasília na intenção de jogá-lo contra o
Palácio do Planalto. A ideia era matar o
então presidente José Sarney. Depois
de muitas tensões, mortes do copiloto e
do próprio sequestrador, o avião passou

longe do Planalto e de Sarney. Todavia, o
crime mais famoso e chocante ocorrido
em Brasília, nos anos 80, foi o assassinato do jornalista Mário Eugênio, o “Gogó
das Sete”. Eugênio tinha fama de destemido e denunciava até mesmo os poderosos, “doa a quem doer”, como dizia ele
próprio. Eis que em 1984, ele denunciou
a atuação de um esquadrão da morte na
capital, gente graúda das forças policiais
do DF por trás. Pouco tempo depois, Mário Eugênio foi executado com sete tiros
quando saía das dependências da Rádio
Planalto. As investigações —feitas com
mais contundência pela própria imprensa — apontaram para agentes da polícia
como executores e autoridades da Segurança Pública como mandantes. Aqueles
receberam penas brandas, enquanto estes foram absolvidos. A impunidade já
estava ficando histórica no Distrito Federal.
Ingressemos nos anos 1990, que
prometiam ser alvissareiros para Brasília
e para o Brasil. Em 1994, houve de fato
uma esperança: Cristovam Buarque, do
Partido dos Trabalhadores (PT). Ex-reitor
da UnB, autor de livros de ciências humanas publicados e pensador da Educação,
era cara nova na política convencional e
novidade na esquerda brasiliense. Numa
acirradíssima disputa com Valmir Campelo (apadrinhado de Joaquim Roriz,
de quem falaremos mais adiante), Cristovam foi eleito governador do Distrito
Federal e tomou posse em janeiro de
1995. A despeito de algumas boas ações
pontuais, pode-se dizer que seu governo foi bem decepcionante. Bolsa Escola,
Projeto Saber, Temporadas Populares e

tentativa (frustrada) de implementação
de um orçamento participativo foram
bons projetos e iniciativas do governo
Cristovam. No entanto, dois gargalos
imperdoáveis marcaram seu mandato
sobretudo para sua base eleitoral: projetos desorganizados e ineficientes de
diminuição da pobreza e péssima gestão
da área da Educação.
Os profissionais da Educação do DF,
talvez, tenham sido os principais entusiastas em sua campanha eleitoral e foram grandes cabos eleitorais. Contudo,
o que se teve entre 1995 e 1998? Arrocho salarial para os professores (quatro
anos sem reajuste, nem um para cobrir
a inflação); duas das maiores greves da
história da categoria (em 1996 e 1998,
dois movimentos longos e desgastantes). Cristovam foi intransigente nas
negociações, cortando o pagamento
dos salários (negociações tímidas e exigências insuficientes junto ao Governo
Federal); um polêmico e mal elaborado
programa de recuperação paralela (dependência) para os estudantes da rede
pública. Tudo isso junto configurou um
ataque frontal aos professores e à Educação como um todo. Em 1998 tudo isso
pesou e Cristovam perdeu sua reeleição
para Roriz. Mais adiante Cristovam teve
desempenhos pífios enquanto Ministro
da Educação, Senador da República e
candidato presidencial em 2006. Uma
década depois apoiou o Golpe de 2016.
Atualmente, ele é uma figura rejeitada
pela direita e execrada pela esquerda
em Brasília. É o fim de um hipócrita. Vai
para a lata de lixo da história.
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ticos da história do DF foi Joaquim Roriz
(um personagem ambíguo). Oriundo de
uma oligarquia regional do entorno do
Distrito Federal (Luziânia/GO), ele, posteriormente, se fez como um “homem
do povão”. Fundador do PT em Luziânia,
em 1980, décadas depois notabilizou-se
como ferrenho antipetista. Roriz teve alguns traços marcantes. Foi uma máquina
de vencer eleições (ganhou para vereador, deputado estadual, senador e três
para governador). Protagonizou uma ferrenha polarização em duas ou três eleições do DF (“azuis versus vermelhos”).
E, dentro deste cenário, era amado pelos
mais pobres e odiado pelos setores médios de Brasília (um populista de direita
odiado pela classe média soa inacreditável em 2020).
De todo modo as ambiguidades de
Joaquim Roriz marcaram fortemente
também seus mandatos à frente do GDF.
Distribuindo lotes públicos, criou vários assentamentos que depois viraram
cidades ou bairros. O lado bom é que
isso criou oportunidades de vida para
brasileiros de diversas partes do país. O
lado ruim é que provocou um gigantesco inchaço populacional ao incentivar
o fluxo migratório. No tocante às políticas públicas, dirigiu algumas boas ações
para curto prazo (programas de redução
da miséria, como a rede de restaurantes
comunitários e outras ações compensatórias) e péssimas para longo prazo
(para a Educação, por exemplo, foi tão
ruim como Cristovam). Enfim, é muito
difícil avaliar Roriz. Penso que ele deva
ser odiado e amado ao mesmo tempo
mesmo.
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Quarta-feira, 1o de janeiro de 2003.
Brasília amanheceu em festa. A Esplanada dos Ministérios foi colorida de vermelho. Nunca reunira tanta gente. Era a
posse do Presidente Luiz Inácio Lula da
Silva. Lula do PT, Lula do Brasil. A população, como o slogan de campanha já dizia, perdera o medo de ser feliz. Apesar
de alianças à direita desde a campanha
e o comprometimento prévio com uma
conciliação de classes, Lula era o povo,
o trabalhador e a senzala pela primeira
vez na Presidência da República. Além
da Esplanada abarrotada de gente, os
gritos quase unânimes de “Olê, olê, olê,
olá, Lula, Lula” de nossos congressistas,
foram marcantes e simbólicos quanto
ao momento vivido. O país teria um encontro consigo mesmo. Foram 13 anos
de governos do PT, quatro vitórias presidenciais. E, nesse ínterim, tivemos um
governo de esquerda também no DF.
Lula e Dilma cometeram erros? Sim.
Quem não os comete? Mas foram muitos
acertos. Criação de dezenas de universidades públicas; de centenas de institutos federais; financiamento estudantil e
bolsas de estudo; Plano de Desenvolvimento da Educação (PNE); incentivos à
cultura (o cinema brasileiro viveu anos
muito bons); inaugurações de dezenas
de hospitais e Unidades de Pronto Atendimento (UPA); programas de erradicação da miséria, notadamente o Bolsa
Família; valorização efetiva do salário
mínimo; “Luz para Todos” no campo;
“Minha Casa Minha Vida” como política
habitacional; programas de combate ao
racismo, machismo e sexismo; Programa de Aceleração do Crescimento (PAC);

crescimentos significativos do PIB; pleno
emprego; recuperação de setores da indústria nacional; política externa altiva,
estratégica, democrática e multilateral
(Celso Amorim e Samuel Pinheiro Guimarães, orgulhos do Brasil); com todo
ônus e bônus e muitas controvérsias,
sede dos Jogos Pan-Americanos, Copa
do Mundo e Jogos Olímpicos; máximo
respeito à Constituição de 1988; ações
republicanas (como o fortalecimento da
Polícia Federal, investimentos nas Forças Armadas e respeito à lista tríplice
para nomeação do Procurador-Geral da
República). Ufa! Cada um destes acertos
mereceriam um texto à parte.
Entre os erros do PT, a maioria deles
se mostraram como becos sem saída. No
Brasil, a governabilidade é viabilizada
por um presidencialismo de coalização
(distribuição de nacos da administração
do Estado para partidos da base aliada).
Isso acabou atingindo o governo com
casos de corrupção, sem dúvida. Porém,
sem base parlamentar não se governa
efetivamente e os governos que projetam transformações substanciais acabam padecendo com isso. O Congresso
Nacional historicamente é conservador
e fisiológico no país. O fato é que essas armadilhas deram vazão à Operação
Lava Jato (a partir de 2014) e levaram,
com muita prática de lawfare (manipulação do sistema legal para fins políticos),
à queda da Presidente Dilma e à prisão
política do ex-Presidente Lula.
Cumpre dizer que, infelizmente,
houve, também, casos de corrupção ligados diretamente a políticos do partido. Reforma Política e não regulação dos

meios de comunicação são acusações de
erros injustas às gestões petistas. Houve pelo menos duas tentativas de encaminhar uma “Ley de Medios”, ambas
fortemente atacadas e sequer levadas à
debate. Isso também vale para tentativas de modificações no sistema eleitoral
e político. Nas duas, o poder econômico
falou mais alto.
Talvez o maior erro do PT no poder
foi estabelecer um relativo esvaziamento dos movimentos sociais e dos
trabalhos de base. O voto e as eleições
ganharam prioridade. Isso se mostrou
dramático nas eleições de 2014, pois o
partido, em nome de alianças já duvidosas, sacrificou o tamanho de sua bancada
no Congresso, apostando tudo na vitória
no pleito presidencial. Isso se mostrou
fatal já no início do segundo mandato
Dilma. Com o “Congresso mais conservador da história”, dito por muitos à época,
Eduardo Cunha orquestrou, juntamente
com outras forças, o Golpe de 2016. Não
adiantou Dilma acenar para os mercados
com a nomeação de Joaquim Lewy para
o Ministério da Fazenda. Os ares democráticos começaram a ficar rarefeitos em
2015.
Entre 2011 e 2014, o PT voltou a
governar o Distrito Federal com Agnelo
Queiroz. Seu governo foi bem, mas, terminou muito mal. Agnelo foi o que mais
fez pela Educação e Saúde no DF desde
que os governos passaram a ser eleitos
pelo povo brasiliense: inaugurou escolas e muitas creches, nomeou milhares
professores, valorizou a carreira do magistério, reajustou salários, implantou a
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cas do DF. Na área da Saúde, construiu
unidades de Pronto Atendimento (UPAs),
nomeou muitos médicos e enfermeiros
e valorizou o Sistema Único de Saúde
(SUS).
O governo de Agnelo, também, teve
problemas, notadamente na construção
do novo Estádio Nacional de Brasília.
Obra cara, demorada e pouco transparente. Contudo, o estádio saiu e Brasília
sediou sete partidas na Copa do Mundo de 2014. O final do seu governo, infelizmente, foi melancólico. Com uma
duríssima oposição dos meios de comunicação de Brasília (e com muitas vozes
conservadoras ficando histéricas no Bra80 | revista identidades

sil), Agnelo terminou o pleito de 2014
em terceiro lugar, sequer indo para o Segundo Turno. Inclusive, muitos profissionais da Educação e da Saúde, paradoxalmente, preferiram trocar de governador.
Seu último mês à frente do GDF, já com
a derrota na eleição, foi de desânimo total. Contas que não fecharam e atraso de
pagamentos de servidores marcaram o
fim de seu mandato. O desalento de Agnelo ficou nítido.
Domingo, 17 de abril de 2016. O
Golpe de Estado, sacramentado em
2016, teve muitos movimentos antes e
depois dele. “Golpes dentro do golpe”,
como se costuma dizer. Mas, neste dia,

houve o momento mais triste e emblemático para a democracia brasileira pós1988: o show de horrores da votação
pelo impeachment de Dilma na Câmara
dos Deputados. A espionagem do Departamento de Estado dos EUA contra
a Presidência da República, os excessos
e ilegalidades da Operação Lava Jato, o
golpismo do PSDB e da mídia corporativa, os conchavos de Cunha e Temer, tudo
isso já estava posto. A acusação formal
de crime de responsabilidade de Dilma
(as pedaladas fiscais) foi muito pouco
falada durante os votos dos deputados
federais. Muitos votos dados em nome
de Deus, pela família, Israel, corretores
de imóveis e até mesmo em memória de
torturador na Ditadura. Cada voto “Sim”,
com estas justificativas, era uma punhalada no coração da democracia. Foi uma
carnificina.
O que se seguiu a partir de então
foi apenas uma democracia ferida de
morte. Sobrou apenas um tênue verniz
democrático. Dilma foi definitivamente
afastada pelo Senado, um cruel neoliberalismo foi enfiado goela abaixo, Lula foi
condenado pela Lava Jato sem provas;
a esquerda e os movimentos populares
foram cada vez mais demonizados pela
grande imprensa. Juízes, desembargadores, procuradores, policiais, jornalistas, políticos, banqueiros, rentistas, empresários, ruralistas, pastores tentaram
implodir a esquerda, mas seus estilhaços
acabaram atingindo a política como um
todo. Mesmo com tudo isso, as eleições
de 2018 apresentaram uma chance de
redenção. De um lado estava o profes-

sor universitário, moderado, educado e
filho da classe média, Fernando Haddad.
Do outro, o ex-capitão indisciplinado, radical, extremista, antidemocrático, misógino, racista, homofóbico, mal educado,
membro por décadas do chamado Baixo
Clero na Câmara Federal e ligado a milícias cariocas, Jair Bolsonaro. Era uma escolha simples: civilização ou barbárie?
57 milhões de brasileiros preferiram a
barbárie.
No DF, inacreditáveis 70% dos eleitores foram com Bolsonaro. Brasília, no
popular, virou a “cidade dos servidores
públicos privatistas”. É um exagero, claro, a cidade é muito mais do que apenas
uma máquina administrativa. Mas sem
dúvida seus servidores públicos têm um
peso direto e indireto em sua economia
e sociedade. Desde a campanha estava
posto que Paulo Guedes, um ultraneoliberal, comandaria a pasta econômica
do governo, caso Bolsonaro fosse eleito.
Ainda assim, muitos servidores preferiram a agenda de privatizações e brusca
diminuição do tamanho do Estado. Um
total contrassenso. Mas isto não é tudo,
as pessoas preferiram apostar em um
governo com um viés claramente autoritário e traços fascistas. Muita coisa vai
acontecer, mas urge que os habitantes
da cidade e do país busquem um mínimo senso crítico para o longo prazo. Sob
pena de daqui há algumas décadas estejamos lamentando e discutindo os mesmíssimos problemas. É hora de darmos
muitos passos adiante. Passos civilizacionais.
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PROCESSO DE URBANIZAÇÃO NO
DISTRITO FEDERAL
Aldo Paviani | Geógrafo

Ao chegar à Capital Federal, em
1969, tive a oportunidade de acom
panhar a evolução, o percurso e a cons
trução coletiva de Brasília. A rigor, o
processo de urbanização gerou uma
Brasília complexa — polinucleada. Dito
de outro modo, o plano piloto, concebido
com simplicidade por Lucio Costa,
aconteceu de forma diversa ao pensado
inicialmente. Brasília poderia ter surgido
como cidade “fechada” ou circunscrita
ao Plano Piloto, tal como elaborada na
prancheta dos arquitetos e urbanistas,
mas não o foi. Vista do espaço é uma
cidade espalhada no território, com
forma tentacular e em quadrilátero

(Figura 1), cedido ao Distrito Federal
(DF) pelo Estado de Goiás.
Cunhamos o termo cidade polinucleada, onde cada centro urbano foi carimbado no chão do Cerrado, de forma
espaçada, distantes uns dos outros e
com intenso trabalho de tratores, que
abriram as vias em que circulam milhares de pessoas, na maior parte das vezes
em direção ao core de Brasília, que é a
Região Administrativa 1 — o Plano Piloto de Brasília (Figura 2).
As cidades-satélites foram povoadas por centenas de milhares de trabalhadores que aportaram ao DF, sem
contar com abrigo no centro da cidade.

Figura 1: Brasília à noite. Foto da Estação Espacial Internacional — 02/01/2011
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Figura 2: Vista da Estação Espacial Internacional do Plano Piloto, com o destaque, em verde, do Lago
Paranoá

Figura 3: Vista aérea da Esplanada dos Ministérios — Brasília. Foto de Nelson Kon
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A saga culminou com a inauguração da
cidade, em 21 de abril de 1960. Em três
anos e meio, o frenético “ritmo de Brasília” possibilitou que a administração
federal fosse gradualmente instalada na
enorme Esplanada dos Ministérios e na
Praça dos Três Poderes, na extremidade
leste do Eixo Monumental do Plano Piloto — o core metropolitano (Figura 3).
Ao tempo da inauguração e ao
longo da evolução urbana, Brasília
foi recebendo denominações as mais
diversas como, “Capital da Esperança”,
“Capital do Terceiro Milênio”, “Patri
mônio Cultural da Humanidade”,
“Cidade Aérea”, “Ilha da Fantasia”,
“Capital da Corrupção”. O contexto em
que estes epítetos foram utilizados era
parte de postura “ufanista”, de um lado,
ou “crítica-cínica” dos detratores, de
outro. Há também, sobretudo no meio
acadêmico, os “crítico-construtivos”.
Para os ufanistas, Brasília se constituiu
num “marco da epopeia da interiorização
do desenvolvimento nacional”. Por isso,
a capital representava a “esperança” e o
futuro — “terceiro milênio”.
Nesta visão, só interessava ressaltar
os atos dos que a construíram, ao
mesmo tempo em que se enalteceram
seus idealizadores, com Juscelino
Kubitscheck (JK), Israel Pinheiro, Lucio
Costa, Oscar Niemayer, Bernardo Sayão
e outros. Já para os crítico-cínicos, a
cidade foi emblemática pela corrupção
e por se constituir em “ilha da fantasia”.
Nos dois casos, essas ideias atravessaram
décadas, desconhecendo que a cidade
mudou, evoluiu e alterou até mesmo o
conceito cunhado pelo modelo urbano
que a concebeu. Quanto a isto, costumase referir a Carta de Atenas e os princípios
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do urbanismo moderno, defendidos pelo
Congresso Internacional de Arquitetura
Moderna (CIAM) e pelo arquiteto Le
Corbusier.
Os dois grupos desconheceram ou
desconsideraram que Brasília se cons
tituiu em repositório da cultura brasi
leira. A Capital que emergiu do processo
é cidade assemelhada às demais
metrópoles brasileiras, com problemá
ticas urbanas similares. Na atualidade,
Brasília possui serviços e equipamentos
que a tornam favorável ao convívio e à
vida urbana. A postura dos dois grupos
tem a marca dos interesses econômicos,
políticos e ideológicos a qual estavam
ligados.
Muitos dos críticos contumazes
defendiam correntes antimudancistas
que remontam aos anos 1950, quando
no Congresso Nacional (então sediado no
Rio), se discursava contra a transferência
da capital do Rio de Janeiro para o
Planalto Central. O grupo mudancista,
aliado a Juscelino Kubitschek, fazia o
contraponto e defendia a interiorização
da Capital.
No final dos anos 1960, início de
1970, surgem manifestações contrárias
na imprensa quando interessava difamar
os que estavam no poder “distanciados
da realidade” (dos grandes centros
industriais do país). Talvez essa reação
tenha sido gerada por um sentimento de
perda da proximidade do poder central
embora mantendo muita influência nas
decisões federais.
Passados 60 anos da inauguração
de Brasília — ou 63 dos primeiros
movimentos para a construção do
Plano Piloto — convém lembrar que a
Capital mudou do Rio de Janeiro e se

consolidou no atual DF. Ao longo do
processo de 60 anos, ela própria evoluiu
internamente e passou a se constituir em
grande aglomerado. Deve-se, portanto,
considerá-la verdadeira metrópole, e já
não cabem os apelidos a ela dados.
Brasília, hoje, é constituída pelo
Plano Piloto e por uma constelação
de bairros ou Regiões Administrativas
(RAs) — até pouco tempo denominadas
de cidades-satélites — num somatório
de mais de 3 milhões de habitantes
disseminados no território do DF.
Ademais, o IBGE classificou Brasília como
Metrópole Nacional.
O Plano Piloto de Brasília é o núcleo
central, hospedeiro dos poderes federais
— Executivo, Legislativo e Judiciário
— no qual se encontram funcionários
bem postos na hierarquia pública, entre
os quais se destacam governantes,
ministros,
senadores,
deputados,
magistrados, procuradores; no setor
privado há comerciantes, empresários,
advogados etc.
Os demais núcleos periféricos (32
RAs) foram construídos, inicialmente,
como locais de moradia do operariado,
seguido de uma classe média-média,
média-baixa e trabalhadores braçais,
funcionários do baixo escalão e empregados de serviços urbanos e outros.
Portanto, estão equivocados os crítico-cínicos quando fazem “tabula rasa”
com a malfadada “ilha da fantasia”, pois
os trabalhadores da construção civil e
tantos outros não apenas construíram a
cidade como não podem desfrutar dos
equipamentos urbanos do centro, não se
beneficiam do moderno centro urbano,
morando em lugares que apenas recentemente foram equipados com hospitais,

escolas e comércio compatíveis com as
respectivas populações. Ao menos três
cidades-satélites contam com campi da
Universidade de Brasília: Planaltina, Ceilândia e Gama. Com o correr dos anos, as
cidades-satélites tiveram acesso à água
potável e ao esgotamento sanitário, hospitais ou Unidade de Pronto Atendimento (UPAs), em percentuais elevados de
atendimento.
Quanto à desabonatória deno
mi
nação “capital da corrupção”, entendase como o desabafo de alguns que
desejam implantar a moralidade pública
em um centro urbano constituído por
políticos e empresários em evidência
por atos merecedores de apuração
criteriosa. Para se instalar a moralidade
pública em Brasília deve-se, em
primeiro lugar, pensar em moralizar
empresários e políticos que procedem
também de outros centros e que, aqui,
extraem benefícios à sombra do poder
federal. Não cabe, a meu ver, o epíteto
desabonador impingido à Capital
quando o problema da corrupção é de
ordem nacional.
Como geógrafo, que acompanhou a
evolução urbana de Brasília desde o final dos anos 60, penso na cidade como
um todo, erguida pela sociedade brasileira para ser a sede dos poderes federais. Na evolução do processo, a cidade
extrapolou para uma cidade tentacular
ou constelação de cidades (Figura 1),
mas havia sido pensada para se circunscrever ao Plano Piloto (Figura 3).
A expansão urbana se estendeu às
cidades-satélites, algumas com avan
tajada população — conforme Projeções
das Regiões Administrativas (RAs) da
Codeplan/2018 — como Ceilândia (com
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443 mil habitantes) e Taguatinga (com
cerca de 208 mil). Dos 600/700 mil
habitantes pensados nos anos 50 para
o Plano Piloto de Brasília, na atualidade
conta com apenas 230 mil.
A pressão populacional e um forte
conteúdo preservacionista acabaram segregando a população sem poder aquisitivo no processo de fixação residencial
e de estabelecimento de atividades no
Plano Piloto. Para essa parte da população foi estabelecido habitar nos “núcleos semi urbanizados” ou que puderam
contar com planos urbanos previamente
desenhados como, por exemplo, o Gama
(a 40 km do Plano Piloto), Taguatinga e
Ceilândia a, respectivamente, 20 e 30 km
do centro.
Em termos de atividades, o Plano
Piloto é o principal gerador de postos de
trabalho do DF. Neste aspecto, Brasília
necessita ampliar e/ou modificar seu
perfil de empregos que seja capaz de
criar oportunidades de trabalho para
as novas gerações que se apresentam
ao mercado de trabalho, sobretudo,
nas RAs.
Como há uma defasagem entre
demanda e oferta, o desemprego atinge
taxas muito elevadas. Em abril último,
por exemplo, o desemprego atingiu a
taxa de 20,7% da PEA de 1,6 milhão de
pessoas ou 333.000 trabalhadores. Por
isso, é de se esperar que esses lugares
de trabalho não se abram apenas no
Plano Piloto, hoje responsável por 43%
dos empregos formais. A expectativa é
de geração de atividades nas cidadessatélites e na Periferia Metropolitana
(PMB) que formam a Grande Brasília.
Desde 1985, na UnB, se produz conhecimento sobre a Área Metropolita86 | revista identidades

na de Brasília, sua evolução e estrutura.
Para os interessados, sugiro que sejam
consultadas as inúmeras coletâneas editadas pela Editora UnB ao abrigo da Coleção Brasília. Nessas obras, sugerem os
pesquisadores que se se dê mais atenção às RAs e ao conjunto de municípios
goianos próximo ao DF. Há muitas contribuições sobre a população, emprego
e desemprego, estrutura econômica e
social e contêm trabalhos científicos de
urbanistas, sociólogos, geógrafos, economistas, historiadores, arquitetos e antropólogos, num leque de abordagens
que poucas cidades brasileiras conseguiram reunir.
As coletâneas formam o que se denominou de consciência crítica-construtiva da cidade. Nelas, além das análises
de campos profissionais, sempre há direcionamento para as soluções compatíveis com as populações envolvidas e
com as possibilidades técnicas, científicas, financeiras e políticas para serem
postas em prática. Se levados em consideração, estes estudos sepultam os
argumentos de crítico-detratores, pois
a cidade é uma síntese do Brasil e foi erguida para representar a nação e deslocar o eixo de desenvolvimento para as
regiões Centro-Oeste e Norte.
Aqui deveriam ser cimentados os
pilares de um novo ethos urbano que
somente será viável se o país inteiro se
reestruturar em termos sociais, éticos,
econômicos e políticos. O futuro dirá
se isso pode ser atingido. Por enquanto,
o que se vê é uma Brasília sem boa
distribuição da riqueza gerada.
A desigualdade no DF é analisada na
coletânea a ser publicada pela Editora
UnB com o título Brasília, 60 anos: a

permitidas? Por exemplo, a indústria de
desigualdade socioespacial em questão
reformas ligadas à construção civil como
que, provavelmente será lançada ainda
as que se ocupam com o sistema viário
em 2020, em razão dos 60 anos da
— as infindáveis duplicações das estraCapital Federal.
das parque como, por exemplo, a EstraCom referência às cidades-satélites,
da Parque Taguatinga (EPTG).
que comporta cerca de 92% da populaAponta-se estar o tráfego “saturado”
ção do DF, pode-se avaliar que Brasília
pelo constante crescimento de veículos
seria inviável sem estes núcleos periféem circulação. Há décadas o serviço de
ricos. Eles são importantíssimos e comtransporte coletivo é deficiente, o trem
ponentes básicos para a funcionalidade
metropolitano atendeu parcialmente
socioeconômica da cidade. Portanto,
a demanda da mobilidade, mas está
não é correto considerar Brasília como
saturado. Por isso, os governantes tratam
apenas o Plano Piloto.
de ampliar as vias públicas.
Para se conhecer a Geografia da
A questão dos transportes e da
Capital Federal, há necessidade de enmobilidade, também nesse aspecto da
tender suas características e atividades
evolução urbana, levo em consideração o
distribuídas no quadrilátero do DF. Suas
espaço metropolitano da Grande Brasília
indústrias não a colocam muito bem no
(Figura 4) ou da Área Metropolitana de
elenco das áreas metropolitanas traBrasília (AMB). Quanto a isto, sugiro a
dicionais que desenvolveram parques
leitura do artigo de minha autoria “A
industriais importantes para o país. A
metrópole terciária: evolução urbana
indústria no DF é pouco expressiva por
medidas legais (Lei Orgânica) que colocam
parâmetros rigorosos
para estabelecimentos
industriais geradores de
poluição.
Alguns argumentariam que, se as indústrias locais são incipientes, por que se ocupar
com elas? A questão seria correta se fôssemos
tratar das indústrias tradicionais com chaminés
fumegantes em poluídos distritos industriais.
Então, diriam outros, se
não há indústrias poluidoras, quais ramos
Figura 4: Mapa da Área Metropolitana de Brasília (2018)
ou outras modalidades
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socioespacial”, em Brasília 50 anos:
da capital à metrópole, publicado
pela da Editora UnB (2010). Também é
importante consultar a “Nota Técnica”
(n. 1/2014), no portal da Codeplan,
onde se encontra delimitação da
Área Metropolitana de Brasília e os
fundamentos dessa regionalização.
Indo ao ponto: analiso a “indústria
de reformas” ou “atividade de serviço
urbano”. Da mesma forma que a
construção civil, a indústria de reformas
contribui para o emprego de milhares de
pessoas em todo o DF. As obras de que
trato assumem importância na economia
de Brasília e chamam a atenção por sua
dinâmica, operacionalidade, custos e
nível de poluição ambiental, pois deixam
materiais inservíveis, restos de obras
em lugares desabitados, às margens de
estradas vicinais.
A reforma em blocos residenciais é
exemplo da indústria de reforma com
abertura de empregados em toda a
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linha da construção civil, do engenheiro
ao peão e ao comércio de materiais de
construção — uma das mais prósperas
atividades econômicas de Brasília e de
municípios goianos vizinhos.
A geografia do DF, aos poucos, está
sendo modificada por crescente número
de pessoas que se ocupam em aumentar
a importância dessa atividade na área
metropolitana. Geógrafos, economistas,
sociólogos e outros profissionais das
Ciências Humanas, pesquisadores do
processo de urbanização, sentem a falta
de estatísticas sobre esta atividade para
avaliação da importância desse setor no
mercado informal de trabalho e no giro
econômico-financeiro.
De uma forma ou de outra, as
obras em residenciais são apenas a
parte mais perceptível da indústria de
reformas. Mais sutis são as reformas nas
repartições públicas do governo federal
— ministérios, autarquias e no GDF. No
âmbito público, ruídos e poluição ficam

Figura 6: Obras na SQN 309, em primeiro plano barracões para atender os trabalhadores. Foto: Aldo
Paviani, 1994

distantes dos espaços residenciais
— como estabelecido na setorização
demarcada pelo plano piloto do
urbanista Lucio Costa.
As fotografias mostram os contrastes
entre ricos e pobres no Plano Piloto.
Em primeiro plano, barraco de peões
e birosca para vender alimentos para
os trabalhadores que construíram ou
reformaram prédios na SQN 210 (Figura
5 e 6).
De modo geral, observa-se movimento de reformas em todas as localidades da Capital. Como referido, no Plano
Piloto, há reformas que mudam a pintura
de apartamentos, trocam as instalações
sanitárias e reformam o modelo da cozinha. Nestas, há competitivo mercado
de armários pré-fabricados que modernizam os apartamentos. O mesmo acontece nas mansões do Lago Sul e Norte
e nos condomínios como os do Grande

Colorado.
Na foto a seguir, parte do Setor Hoteleiro Norte, com edificações modernas.
À direita, parte do Conjunto Nacional,
um mix de shopping, escritórios, consultórios e serviços de pequeno porte (Figura 7). Em primeiro plano, arborização
existente ao norte da Rodoviária Urbana
do Plano Piloto e calçadas para o uso dos
pedestres.
Passa despercebida a questão do
montante de trabalhadores envolvidos neste filão de trabalho informal.
Geralmente, este contingente anônimo de trabalhadores se organiza em
torno de mestres-de-obras, mais experientes, com maior tino comercial.
Muitos pertenciam ao quadro de construtoras que reduziram o número de
seus empregados por terem diminuído o número de obras ou deixado de
realizar reformas.
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Figura 7: Edifícios modernos do Setor Hoteleiro Norte

No período de desemprego crescente, peões sentiram o florescer de oportunidades quando se ampliou a demanda
por reformas. Neste contingente, ocupam-se mesmo sem abrigo da legislação
trabalhista, sem férias, sem contribuição
ao INSS ou FGTS, mas garantem o sustento de suas famílias.
Avalio que a indústria das reformas movimente razoável quantidade
de materiais e recursos financeiros importantes para a economia do DF. Com
isso, azulejistas, pintores, pedreiros,
eletricistas e seus ajudantes, marmoristas e outros se ocupam nas empreitadas
e migram de um lugar a outro, de uma
obra a outra, e garantem remuneração
oscilante, temporária e, por isso mesmo,
imprevisível. Todavia, em empresas organizadas para reformas e decoração, o
operariado trabalha ao abrigo da legislação trabalhista.
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Após analisar um dos aspectos da
urbanização, considero importante avaliar como acontece a mobilidade urbana
na Capital. É notória no DF a falta de modais de transporte de passageiros compatíveis com seu status de metrópole
nacional e, portanto, apresenta desafios
de mobilidade.
Na ponta, o processo de urbanização evoluiu para intensa centralização
dos postos de trabalho no Plano Piloto.
Agregue-se o que a isso se associa e correlaciona: os deslocamentos de pessoas
em direção ao core metropolitano para
trabalhar ou procurar serviços essenciais. Para tal, os transportes coletivos
são insuficientes frente aos mais de 3
milhões de habitantes.
Na falta de trem de superfície que
circule em todo o território do DF e da
Periferia Metropolitana, há excesso de
uso de automóveis. Igualmente, a frota
de ônibus não é suficiente para atender

a demanda. Esse conjunto de problemas
ocasiona
congestionamentos
pela
manhã para o Plano Piloto e em sentido
inverso ao fim da tarde.
Estima-se que, a cada semana se
incorporem 7 mil automóveis novos à
frota de 2,7 milhões de automóveis.
Com a concentração das atividades no
Plano Piloto não há estacionamentos
em sua área central, não havendo
edifícios garagem. Por isso, se pensou
apenas na alternativa da “Zona Azul”
com estacionamentos pagos para
desestimular o uso de automóvel no
centro. Há alguns anos, foi pensado
ocupar o Parque da Cidade e o amplo
estacionamento do conjunto esportivo
do Mané Garrincha, usando transbordo
para a Asa Sul e Norte onde há maior
procura por estacionamento. A medida
foi descartada.
Há outros aspectos que afetam a
mobilidade das pessoas como o aumento
da população idosa. Os cadeirantes
enfrentam vias em péssimas condições
de conservação e calçadas com degraus
em vez de rampas. A mobilidade dessa
faixa populacional é, cada vez mais, um
problema a ser resolvido.
No metrô e nos ônibus, os lugares
reservados a idosos e deficientes são
frequentemente utilizados por pessoas
saudáveis, faltando campanha educativa
para respeito à preferência de deficientes físicos e idosos. Igualmente, as vagas
de automóveis preferencialmente destinadas a idosos e deficientes em estacionamentos públicos são insuficientes e
geralmente não são ocupadas por seus
destinatários ou, se ocupadas, acabam
sendo bloqueados pela deseducada prá-

tica da “fila dupla”.
A mobilidade também se complica
para ciclistas e pedestre. As ciclovias
coincidem, em muitos pontos da cidade,
com o passeio, dificultando o pedalar e
o caminhar de pessoas. Em algumas ruas
e avenidas a travessia de pedestres é
dificultada pelo desrespeito à faixa de
pedestres, sinalização não obedecida
pelos motoristas apressados.
Por fim, algumas sugestões para aumentar a eficiência do trabalho dos que
pesquisam o processo de urbanização
de Brasília e de sua área metropolitana:
elaboração de estatísticas das características dos trabalhadores dos diversos
ramos da indústria e serviços correlatos
pela importância deste setor nos últimos anos; avaliação da movimentação
financeira que não entra cofres públicos,
seja de impostos e de contribuições sociais não pagas para proteção da massa
de trabalhadores informais existentes
na Capital; verificação, pelos órgãos ambientais, do patamar aceitável de poluição (ruído, odores, poeira e entulho produzidos pela atividade de reformas no
território do DF); medidas para atenuar a
poluição e os impactos ambientais; adoção de trem de superfície para as cidades-satélites e periferia metropolitana;
melhores condições para o tráfego de
bicicletas, motocicletas e da mobilidade
para cadeirantes e pedestres no uso e
circulação em calçadas e nas faixas demarcadas para travessia em segurança
em ruas e avenidas em todo o DF; análise da desconcentração e descentralização das atividades geradoras de postos
de trabalho, beneficiando as 32 RAs, carentes de postos de trabalho.
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ENTRE O PROJETO E O PROJÉTIL
Melillo Dinis do Nascimento | Analista Político

Concebida como cidade-projeto, Brasília mudou
muito em seus 60 anos de
existência. O projeto original se converteu no projétil
atual. É este duplo — projeto-projétil — que me leva
a ensaiar algumas observações sobre o futuro. E falar
um pouco do passado e do
presente.
Concebo aqui a ideia
de que o projétil é qualquer sólido pesado que se
move no espaço, abandonado a si mesmo depois de
haver recebido um impulso
inicial. Esta expressão tem
inspiração no livro A Sociedade do Cansaço, do filósofo Byung-Chul Han, que
traz esta metáfora certeira do projétil para ilustrar
o que acontece conosco,
sujeitos de desempenho,
que exploram a si mesmo
Foto: Ruyter Fernandes. Congresso Nacional
até consumir-se completamente (burnout), inseridos
celino Kubitscheck. Ajudou a inventar
numa sociedade de exploração. O que
uma geopolítica econômica que fugiu
nos leva a ver que o projeto se mostra
da tradicional cabotagem na franja litocomo um projétil, pois o sujeito de derânea. Remodelou o modelo de corrupsempenho direciona contra si mesmo.
ção pública e as relações da indústria da
Em uma definição já consagrada,
construção civil brasileira com o poder
Brasília foi um meio para muitos fins.
político. Deu cara de cidade aos debates
Serviu aos interesses políticos de Jus92 | revista identidades
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arquitetônicos que se “desenvolveram”
a partir de sua construção. Criou um
novo espécime de “servidor” público,
exilado no cerrado brasileiro. Imagem e
imaginário de uma legião de candangos,
transformou o pó vermelho em cinza e
cor. Fez o céu em mar e o sonho em vida.
Foi razão de filmes, discursos, narrativas e explicações. Enfim, uma esperança
construída de concreto.
Da mesma forma, ao país descontínuo até o início dos anos 60 do século passado, sem ligações terrestres,
as estradas se ofereceram, como a Belém-Brasília, que rasgou o país ao meio,
como rota e marco da presença do “progresso”. Ao sertão se impôs a chance de
integrar-se ao Brasil. E, por fim, como
corolário da aventura, representou a
consolidação de uma ideia de nação em
um país continental — a nossa atual desventura.
Há, é fato, inúmeras abordagens a
respeito de Brasília. A mais primitiva é a
de que Brasília é tão somente constituída
do Plano Piloto, quando este é apenas
o centro da cidade. Brasília, contudo, é
mais que um centro. O centro e as antigas
cidades-satélites formam o Aglomerado
Urbano de Brasília ou do Distrito Federal.
Ao se somar às cidades pertencentes ao
estado de Goiás, falamos de uma Área
Metropolitana de Brasília (AMB).
A influência e a funcionalidade
de Brasília nas cidades dos Estados de
Goiás e Minas Gerais são incontestáveis
para além dos limites políticos do
Distrito Federal (DF). A AMB é constituída
pelo Distrito Federal e municípios de
Goiás. Ocupa, segundo o IBGE (dados
de 2010), uma região de 55.434,99
quilômetros quadrados e sua população

é de aproximadamente 3,531 milhões
de habitantes.
No Distrito Federal, estão 2.881.854
pessoas, conforme a Pesquisa Distrital
por Amostra de Domicílios (PDAD,
2018). No centro do território, está a
área mais densa que é composta pelo
Distrito Federal, detentor de 69% da
população e seus municípios limítrofes.
Há uma grande área conurbada na
direção sul BR-040, incluindo-se, nessa
região, os municípios de Valparaíso de
Goiás, Cidade Ocidental, Novo Gama
e Luziânia que representam 12,3%
da população da região. Outras áreas
concentradas são: Águas Lindas de Goiás
(margens da BR-070), Formosa (margens
da BR-020), Planaltina (BR-010), Santo
Antônio do Descoberto (BR-060). Há
outras expressões para descrever
esta geografia: “entorno”, “baixada
brasiliense” ou “RIDE” (Região Integrada
de Desenvolvimento do Distrito Federal
e Entorno), denominação criada pela Lei
Complementar nº 94/98. Como quer
que se decida denominar esta área
metropolitana, o fato é que são regiões e
realidades intrínseca e imbricadamente
articuladas.
Brasília é a Capital da República. É,
também, um conceito arquitetônico/
urbanístico. E é uma cidade viva onde
homens e mulheres enfrentam o cotidiano a partir de muitos, distintos e
complexos projetos. Concebida como
símbolo do planejamento urbano, essa
aura permanece até os dias correntes
em muitas esquinas. A cidade, por essa
visão, resultou de um modelo de planejamento urbano. Ademais, o projeto
urbanístico, sem paralelo no Ocidente,
esmerado nos aspectos arquitetônico e
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urbanístico, não teve ações complementares ao planejamento físico-estrutural
no âmbito socioespacial. Com isto, faltou-lhe um elemento essencial para ser
considerada cidade planejada. Ademais,
para agravar o projeto de origem, o polinucleamento urbano fez a cidade passar
de una, circunscrita ao Plano Piloto de
Brasília, a uma constelação urbana — o
aglomerado formado pelo centro e as
demais cidades. A cidade polinucleada
aconteceu ao arrepio do projeto fundador, que previa uma cidade compacta e
delimitada ao Plano Piloto de Brasília,
em uma base democratizante para o espaço. Virou projétil!
Ao aprofundar essas questões,
Aldo Paviani, professor emérito da
Universidade de Brasília, consolidouse como uma referência para mim.
Conhecido por sua simpatia e amor por
Brasília, indicou o material da Companhia
de Planejamento do Distrito Federal
(CODEPLAN), onde é assessor. Desde sua
Tese de Livre Docência (Mobilidade IntraUrbana e Organização Espacial: o Caso
de Brasília) de 1976, Paviani vem sendo
um observador privilegiado e analista
percuciente da realidade de Brasília.
Outro autor que influenciou esta
questão foi Brasilmar Nunes em Brasília:
a construção do cotidiano (1997). Ele,
por exemplo, destaca que “Brasília
é mais um plano urbanístico do que
propriamente um plano urbano”, pois
“as interações humanas são aqui
desproporcionalmente inferiores ao
volume demográfico, fenômeno que
decorre justamente da concepção
urbanística adotada.”.
Também, cito Cristovam Buarque,
autor de Admirável mundo atual
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(2001), cujo pensamento se coaduna
com o de Paviani. Os dois acentuam
o distanciamento ocorrido entre a
inauguração de Brasília e sua realização,
entre o pensado e o realizado, isto
é, entre a imaginada cidade utópica,
dita socialista e que se formou sob o
capitalismo brasileiro, com apartação
social. Aqui outros autores são
necessários, mas não é o objetivo desta
provocação enveredar nos múltiplos
aspectos teóricos.
Com a manutenção do plano piloto
fechado, a democratização do espaço
urbano se daria com maior socialização
da cidade entre as classes sociais presentes, contrariando o normal desenvolvimento dos demais centros urbanos
brasileiros onde o padrão é o do uso capitalista da terra e a formação de periferias pobres e favelas, com segregação
socioespacial. Por isso, a cidade utópica
cedeu espaço à apropriação desigual do
território. Como consequência, Brasília,
somatório da constelação urbana, passou a se assemelhar às demais grandes
cidades brasileiras.
As regiões urbanas da AMB já
possuem uma profunda diferenciação
pelas desigualdades socioeconômicas.
Para complicar, as áreas não previstas no
projeto original não contribuíram para
uma maior qualidade do plano fundador.
Para lembrar Millôr Fernandes, em sua
conhecida crônica “O Brasil (Descrição
física e política)”: “Há muitas diferenças
entre as várias regiões geográficas
(do país), mas a mais importante é a
principal.”
No DF, há ainda espaços agrários
somando com Brasília a totalidade
do território. Esses espaços agrários,

paulatinamente açambarcados para
fins urbanos, são importantes entre
os desafios da cidade. No processo
de urbanização, Brasília acabou se
transformando no conjunto atual de
núcleos disseminados no território
sem o controle do que se considerou
planejamento urbano. Nesse território
polinucleado, não háverá o mesmo
futuro para o Plano Piloto de Brasília e
as demais cidades.
O centro é um território elitizado,
rígido, tombado e declarado “Patrimônio
Cultural da Humanidade”. Nas demais
cidades, há espaços flexíveis que
recebem a população excedente. O
centro da cidade, sede dos governos
distrital e federal, e seus anexos (Lago
Sul, Lago Norte, Setor Octogonal, Setor
Sudoeste, Setor Noroeste) têm a marca
de espaços privilegiados. Trata-se de um
território bem dotado de infra-estrutura
e qualidade ambiental que demanda
policiamento ostensivo em razão do
incremento da violência, assaltos a
residências, sequestros relâmpagos e
agressões entre jovens. Pressiona-se por
melhoria nas vias públicas, como pontes
e viadutos, que deram ao Plano Piloto de
Brasília a qualidade de vida urbana de
primeiro mundo.
Nas outras faces da cidade,
circundando o Plano Piloto e o território
político do DF, as cidades possuem
perspectivas menos promissoras, pois,
apesar de muitas terem se constituído
a partir de pranchetas, longe estão
de incorporar o planejamento urbano
do Plano Piloto de Brasília. É região
de carências múltiplas em termos de
qualidade de vida, possibilidades de
emprego nas localidades de residência,

infraestruturas como esgotamento
pluvial, asfalto e iluminação pública,
equipamento de lazer, hospitais e
escolas locais com recursos humanos
e tecnológicos, segurança pública,
transporte público eficiente etc. Nas
cidades de Goiás da AMB, o quadro é
ainda mais grave diante da explosão
de crescimento nos últimos 30 anos e a
forte pressão social e populacional.
As desigualdades entre estes
campos de existência de Brasília criam
pressão e desarticulam o projeto original
em diversos projéteis que ainda não
foram totalmente avaliados. As elites
da cidade, as lideranças políticas e os
grandes grupos econômicos não ajudam
a mudar esta múltipla face da cidade.
Somos muitos e muitas no mesmo
espaço, mas cada um em seu retângulo.
É a partir desta realidade que,
em Brasília, a configuração do espaço
metropolitano é produto da relação
estabelecida entre a prática espacial —
por sua vez produto de ações advindas
das concepções e idealizações espaciais
e da imaginação geográfica de indivíduos
e grupos — e as formas materiais
existentes. Isso leva ao entendimento
de que o espaço não foi produzido ao
acaso, ainda que a espontaneidade da
vida tenha um peso importante em sua
produção, porém, refere-se ao resultado
de atos de construção de uma cidade.
A modernidade, uma era de direitos
(expressão homônima ao livro A Era dos
Direitos, de Norberto Bobbio) trouxe
consigo uma concentração de ideias e
concepções sobre a cidade. Entre elas,
a construção de um conceito de cidade
como algo entre os direitos de uma
população, de um espaço geográfico e
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de um projeto civilizatório. Como direito
à cidade, mais que o campo de uma
legalidade prévia, criou-se a ideia de um
campo urbanístico que deve ser parte do
conflito permanente entre liberdades e
lutas sociais.
A expressão “direito à cidade”
ganhou conceito com Hernri Lefebvre,
na obra-manifesto Le droit à la ville,
publicado poucos meses antes de
maio de 1968. Lefebvre repudiava
a posição determinista e fixista do
urbanismo modernista. Os problemas
da sociedade não podem ser todos
reduzidos a questões espaciais, muito
menos à prancheta de um arquiteto. A
crítica ao urbanismo positivista (com
todos os riscos de um termo muito mal
compreendido), porém, não se reduz
à questão de que ignora os limites
da capacidade de o planejamento
racionalista abstrato transformar a
realidade.
Mais do que apontar a falência
do resultado, Lefebvre contestava o
caráter alienante da própria pretensão
de tornar os problemas urbanos uma
questão meramente administrativa,
técnica, científica, pois ela mantinha
um aspecto fundamental da alienação
dos cidadãos: o fato de serem mais
objetos do que sujeitos do espaço
social, fruto de relações econômicas de
dominação e de políticas urbanísticas
por meio das quais o Estado ordena
e controla a população. Em oposição
a essa perspectiva administrativista,
Lefebvre politizou a produção social do
espaço: assumiu a ótica dos cidadãos (e
não a da administração), assentando o
direito à cidade na sua luta pelo direito
de criação e plena fruição do espaço
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social. Avançou em uma concepção de
cidadania que foi além do direito de
voto e expressão verbal: tratava-se de
uma forma de democracia pelo controle
das pessoas sobre a forma de habitar a
cidade, produzida como obra humana
coletiva em que cada indivíduo e
comunidade tem espaço para manifestar
sua diferença.
A percepção é que a cidade é uma
tentativa mais ou menos bem-sucedida
dos homens e das mulheres de (re)
fazer o mundo em que se vive de acordo
com seus desejos e necessidades. Para
ler a questão da cidade como ponto
articulador de uma sociologia urbana,
recomendo a leitura de The City (1925),
de Robert Park et all., e de textos mais
recentes sobre a cidade que redefinem a
importância da urbanização: A Country of
Cities, de Vishaan Chaakrabarti (2012);
The Metropolitan Revolution (2012),
de Bruce katz e Jennifer Bradley; The
Triumph of the City (2011), de Edward
Glaeser; The Rise of the Creative Class
(2010), de Richard Florida.
Todavia, se a cidade é o mundo
que os homens e as mulheres criaram,
é também o mundo onde eles estão
condenados a viver a partir de uma
modernidade. Mesmo os que estão
no universo não-urbano (agrário, rural
ou fora das cidades) são definidos
exatamente em comparação com esta
cidade moderna, diferente da cidade
antiga e das experiências medievais. A
cidade é, na modernidade, basicamente
uma obra humana.
Claro que a cidade antiga e medieval
era fruto do engenho humano. A
diferença com a modernidade é que o ser
humano antigo e medieval não possuía a

Foto: Ruyter Fernandes. Caminhantes entre a Biblioteca Nacional de Brasília e o Complexo Cultural
da República. Esplanada dos Ministérios
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noção de sujeito livre e, portanto, autor
de sua realidade. Na modernidade, o ser
humano consiste em ser livre e o caminho
para chegar aí é cada individualidade
negar-se como realidade isolada e
construir um mundo que é efetivador
da liberdade. Algo que pode ser
constatado sob a ótica de Manfredo A.
de Oliveira, no artigo “Desafios éticos da
Globalização”, inserido em Consecratio
Mundi. Festischrift em homenagem a
Urbano Zilles (1998).
Mas que direitos surgem na
contramão da história senão uma
necessidade humana radical? Até onde
poderá o Estado gerir um direito que
esbarre na propriedade privada, pilar da
sociedade capitalista? Qual é o direito à
cidade no mundo capitalista neoliberal
em tempos de crise global causada pelos
episódios de uma pandemia?
Em realidade, a perspectiva radical
do direito à cidade no Brasil pode ser
facilmente confundida com os direitos
básicos, uma utopia diluída nas lutas
por direitos elementares da população,
como água, esgoto, transporte, escola.
É um direito à cidade mínimo, como a
cidadania brasileira: possível. Algo que
podemos ler n’O espaço urbano. Novos
escritos sobre a cidade (2004), de Ana
Fani Alessandri Carlos.
Há uma mediação entre a gestão
urbana do Estado e a sociedade que
podemos utilizar para abordar a
apropriação política do direito à cidade.
Uma vez que o poder efetivo de organizar
a vida urbana escapa da administração
local (esta desempenha tão somente
um papel de agilizar e coordenar),
uma ampla coalizão de grupos, classes
e forças, empreendida por diversos
processos e agentes sociais, se constitui
em uma densidade social variada e
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conflituosa.
A essa ampla coalizão de forças
que extrapola o governo local urbano
denominou-se de campo urbanístico,
alusão a Jeová Dias Martins cuja tese de
doutoramento, defendida no Instituto
de Ciências Sociais da Universidade de
Brasília (2006), discute “As regras da
metrópole. Campo urbanístico e ordem
social na região metropolitana de São
Paulo”. Este campo de forças pode ser
encarado como a tentativa de abarcar
a totalidade da luta política e cognitiva
pelo controle do processo de produção
do espaço, realizada por diversos
agentes, grupos e instituições. Nesta
trama, que se desenrola pelo controle
em torno do espaço urbano, o que está
em jogo é o dever/ser da metrópole, em
outras palavras, quem e como arbitrará
suas regras e quais relações decorrerão
dela.
Outra denominação desta trama é
conflito. Na atual etapa do processo urbano, o direito à cidade é essencialmente um direito ao conflito. Como em todas
as fases anteriores, a expansão mais recente do processo de urbanização (especialmente em Brasília) trouxe consigo
mudanças incríveis nos estilos de vida,
com um misto de diversidade e complexidade, mas desta feita inédito. A questão é que as mudanças foram convertidas em mercadorias e mercados cada
vez mais disputados e conflituosos. A
economia urbana contemporânea é estruturada, além da propriedade, de elementos como o consumismo, a indústria
cultural e do conhecimento, e da expansão de uma ética e uma estética entre a
luta e a pacificação.
Nessas condições, os ideais de identidade urbana, cidadania e pertencimento se tornaram muito mais difíceis de

sustentar uma única Brasília. Para exemplificar: a redistribuição privatizada por
meio de atividades criminosas ameaça
à segurança individual e pública a cada
passo, gerando demanda social e popular por mais repressão policial. Basta
gastar duas horas dedicadas a um desses programas de violência/repressão
policial presentes na grade das programações de rádio e televisão mais populares em Brasília. Desde já advertimos:
investir mais que duas horas pode fazer
mal à saúde!
Até mesmo a ideia de que a cidade
possa funcionar como um corpo político
coletivo, um lugar dentro do qual e a partir
do qual possam emanar movimentos
sociais progressistas, parece implausível.
Há, porém, especialmente nos últimos
anos, a exsurgência de movimentos
sociais tentando superar o isolamento
e remodelar Brasília segundo uma
imagem diferente daquela apresentada
pelas
incorporadoras
imobiliárias,
apoiadas pelos financistas, as grandes
corporações e um aparato estatal
local com mentalidade cada vez mais
influenciada pelos negócios (públicos e
privados).
Brasília, além de Capital da República, tornou-se a partir dos anos 2000,
uma das maiores metrópoles do País.
Sua área metropolitana, com cerca de
3,6 milhões de habitantes, apresenta os
problemas que afligem qualquer outra
metrópole brasileira. Apesar de o Distrito Federal ter sido construído e estruturado com espaço bem definido de uso,
inclusive com preocupações de proteção dos recursos hídricos, mananciais,
parques, contemplando inclusive núcleos rurais, o que hoje se vê é uma completa desfiguração dessa concepção.
O inchamento da cidade, a falta de

emprego, a grilagem de terras públicas,
ocupações sem critério, bem como a
formação de um cinturão de miséria
na AMB, comprometem em muito a
qualidade de vida na região. O mais
preocupante ainda, mantido o curso
das políticas que tradicionalmente vêm
sendo implementadas em Brasília, é que
indicadores econômicos e sociais dão
conta de que a situação só tende a piorar.
Apesar da forte presença do Estado,
a construção de uma gestão pública
focada nos resultados para atender
bem aos cidadãos e cidadãs ainda é
um desafio em Brasília. O setor público
carece de condução eficiente, austera,
econômica e competente na execução
das suas responsabilidades para atender
aos programas, políticas e serviços
necessários à população. O controle
da corrupção e a defesa da eficácia
dos serviços públicos, exceto em casos
isolados, ainda é muito incipiente.
Inexiste uma gestão democrática, ética e
transparente, com participação popular
e controle social.
É notável como a cidade tem
recursos. Há uma arrecadação própria
que une impostos estaduais e municipais
em um cofre só. O Distrito Federal
conta, também, com fundos federais por
meio de um Fundo Constitucional que
serve para custear a área de segurança
pública e dar apoio às áreas de saúde
e educação. O problema mesmo é
incompetência e desvios ilegais que,
infelizmente, não é exclusividade de um
partido ou outro. A falta de uma classe
política comprometida com os interesses
públicos é um problema desesperador
no DF.
A síntese do retrato da cidade
(Brasília e sua AMB) do presente é crise
e pressão. Crise da cidade, de seus
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serviços, de um modelo de sociedade,
de sua economia, de suas instituições,
de uma cultura, de seu meio ambiente,
de sua juventude, de uma gente...
Pressão por mudança, por esperança, por
diálogos, por justiça e paz! É o enorme
conjunto de pressões que transformou o
projeto em projétil!
Diante deste quadro, como pensar
o futuro? Como evitar que o projétil
mantenha, em uma superação histórica,
algumas das linhas essenciais do projeto?
E quais são os critérios para sinalizar
estes caminhos? Da minha parte, o norte
que sugiro está no universo dos direitos
humanos. Brasília, se realizar o seu
futuro e o seu projeto, deve cuidar dos
direitos humanos.
Neste campo de atuação, há a
necessidade de políticas públicas para
concretizar os direitos humanos. Como
se sabe, os chamados direitos humanos
de primeira geração, os direitos
individuais, consistem em direitos de
liberdade, isto é, direitos cujo exercício
pelo cidadão requer que o Estado e os
concidadãos se abstenham de turbar. Em
outras palavras, o direito de expressão,
de associação, de manifestação do
pensamento, o direito ao devido
processo, todos eles se realizariam pelo
exercício da liberdade, requerendo, se
assim se pode falar, garantias negativas,
ou seja, a segurança de que nenhuma
instituição ou indivíduo irá perturbar o
seu gozo.
Já os direitos sociais — típicos do
século XX — são, se podemos assim
dizer, direitos-meio, isto é, direitos cuja
principal função é assegurar que toda
pessoa tenha condições de gozar os
direitos individuais de primeira geração.
Como poderia, por exemplo, um
analfabeto exercer plenamente o direito
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à livre manifestação do pensamento?
Para que isso fosse possível é que se
formulou e se positivou o direito à
educação. Na mesma linha, como se pode
dizer que um sem-teto, que mora debaixo
da ponte, exerce o direito à intimidade
(artigo 5°, X, da Constituição brasileira)?
Isso será uma ficção enquanto não lhe
for assegurado o direito à moradia, hoje
constante do rol de direitos sociais do
artigo 6° da Constituição.
Os
direitos
sociais,
mais
precisamente os direitos econômicos,
sociais e culturais, foram formulados
para garantir o exercício em sua
plenitude dos direitos de primeira
geração. Da mesma forma, os direitos de
terceira geração, como o direito ao meioambiente equilibrado, à biodiversidade
e o direito ao desenvolvimento, foram
concebidos para garantia mais extensa
dos direitos individuais, também
em relação aos cidadãos ainda não
nascidos, envolvendo cada indivíduo na
perspectiva temporal da humanidade
e, por isso mesmo, intitulados como
direitos transgeracionais. O conteúdo
jurídico da dignidade humana vai, dessa
forma, se ampliando na medida em que
novos direitos vão sendo reconhecidos
e agregados ao rol dos direitos
fundamentais.
A fruição dos direitos humanos é
uma questão complexa que demanda
um aparato de garantias e medidas
concretas do Estado e da sociedade de
forma a disciplinar o processo social,
criando formas que neutralizem as
forças desagregadoras e excludentes
da economia e que possam promover
o desenvolvimento da pessoa humana
em uma realidade democrática. Temos
concretamente urgência de democracia
em uma época em que esta questão se

desdobra em dois polos: um ideal e um
histórico. A conjugação dos dois polos
(ideal-normativo e empírico-histórico),
no nosso contexto epocal, é bem
explorada por Lima Vaz em seu texto
“Democracia e Sociedade”, inserido no
Ética e Direito (2002).
A configuração da vida política a
partir da liberdade considera que todo
ser pessoal é livre e, portanto, sujeito da
efetivação de sua própria vida individual
e social, de tal modo que todos são
portadores do direito de assumir a
configuração da vida coletiva enquanto
busca de efetivação dos direitos e
deveres de todos, conforme H. J. Souza
em seu livro Construir a utopia - Proposta
de democracia (1987). A consequência
disso é que uma sociedade pode ser
dita democrática quando for igualitária,
capaz de reconhecer a alteridade e ser
participativa, e na qual todos constituem
o sujeito de sua própria construção como
sociedade. Daí podemos dizer, segundo
A. Touraine, em O que é a democracia
(1996), que
Da mesma forma que a liberdade dos antigos está baseada
na igualdade dos cidadãos, assim
também a liberdade dos modernos está baseada na diversidade
social e cultural dos membros da
sociedade nacional ou local. Atualmente, a democracia é o meio
político de salvaguardar essa diversidade, fazer viver indivíduos
e grupos cada vez mais diferentes
uns dos outros em uma sociedade
que também deve funcionar como
uma unidade.

Há um debate que não cabe em uma
provocação como esta, porém, merece
um aprofundamento posterior. O tema
clássico da diferenciação social e das
desigualdades econômicas refinou-se
nas últimas décadas de forma a incorporar reflexões sobre identidades nacionais, religiosas, étnico-raciais e de
gênero. Ser diferente tem seus aspectos
positivos. Já as desigualdades são sempre discriminatórias.
Discutir tal questão conduz à compreensão dos mecanismos sociais de
criação e reprodução da exploração,
marginalização e subalternização de
grupos sociais específicos. As desigualdades sociais em seu viés socioeconômico refletem sobre outras formas de
subalternização de grupos e culturas: a
reprodução das desigualdades por meio
da indústria cultural; relações étnico-raciais contemporâneas na sociedade brasileira; relações de gênero e reprodução
social; processos sociais de subalternização e controle de identidades sociais
estigmatizadas; a diversificação do mercado religioso no Brasil.
Recriar as condições mínimas de um
projeto para Brasília é dar significado
a este conjunto de direitos, assumidos
como deveres de uma sociedade que
deseja que o futuro comece agora.
Sem este cuidado, sem esta retomada,
qualquer futuro para a cidade, Brasília
(projeto e projétil), tornaremos a um
quadro de impotência. Sem esta justa
potência, pelos direitos e pelas relações
humanas, teremos a prepotência de
continuar no mesmo lugar: crise e
pressão. É momento, nestes próximos
60 anos, de propor e criar a melhor e
mais justa solução.
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