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Brasília Amarela  

(verde, azul e branca) 

De Lucio, Oscar, Roberto, Athos, 

Marianne; dos Candangos; de 

todos os brasileiros e também do 

mundo inteiro. 
Natan Ruthes 

2015 (ou antes) 

A viagem começa antes de começar, com todas os 

preparativos, expectativas e estudos sobre o que encontraríamos a 

frente, durante vários meses o cronograma foi desenvolvido e 

ajustado para que nos proporcionasse a melhor experiência 

possível (Obrigado Renata!). 

12/05/15 – Dia -1 

Logo cedo encontrei com alguns colegas, fui pro CERES no 

horário habitual, mas naquele dia a aula começaria mais tarde, 

então sentamos no pátio e conversamos sobre o porvir, estávamos 

muito animados, pois sairíamos depois do próximo dia; Deixei 

minha mala pronta porque sabia que o dia seguinte seria corrido. 

13/05/15 – Dia 0 

O dia correu como o esperado, quando fui para a aula, já 

levei minha mala para a UDESC a fim de evitar correrias e 

atrasos, frequentei a aula e mais tarde fiz uma prova; jantei 

entre amigos e aparei metade da minha barba, especialmente em 

homenagem a este momento, o qual fora desejado durante grande 

parte da minha vida. 

14/05/15 – Dia 1 

Acabei por arrumar minha mochila de viagem na última 

hora e fui dormir tarde demais; ocorreu um problema com o meu 

despertador e acabei sendo acordado as 03:30h pelo meu housemate, 

a essa hora eu já havia perdido o táxi que eu tinha combinado 

então peguei minhas coisas e fui de bicicleta até a universidade. 
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Sabíamos que enfrentaríamos mais de um dia dentro do 

ônibus, mas a empolgação com essa jornada e a consciência 

coletiva, fizeram com que o dia do transporte fosse praticamente 

apagado da memória – perante ao turbilhão de coisas novas, 

emoções e da quantidade de conhecimento que seria absorvido, 

afinal estaríamos vivenciando muito do que estudamos durante a 

vida (principalmente na universidade), como se tudo aquilo que 

estava no papel se tornasse concreto e nos transmitisse toda a 

história ali sediada –, mesmo assim, nos momentos em que estive 

acordado avistei belas paisagens e a transformação entre as 

diferentes regiões que cruzamos. 

15/05/15 – Dia 2 

Amanhecemos e eu estava perdido. Aparentemente durante a 

noite tomamos a rota “errada” e havíamos cortado o estado de 

Goiás ao invés de contorná-lo, estávamos tecnicamente atrasados, 

mas havia esperança de chegar a tempo de manter as visitas 

agendadas no Palácio do Itamaraty e no Congresso Nacional, 

portanto estacionamos em um restaurante numa cidadezinha do 

planalto e nos arrumamos para o dia de visitações (a pamonha que 

eu comi de café da manhã no meio da rua foi memorável!) e 

novamente rumamos à Capital Federal. 

Adentramos ao plano piloto, mas só fui perceber que 

estávamos em Brasília depois de muito termos rodado adentro, 

posteriormente descobri que esta sensação integração com a 

paisagem fora planejada, e como quase tudo ali, era diferente do 

ordinário. 

Chegamos a tempo de fazermos nossa segunda visita 

agendada, conhecemos as várias partes do congresso, mas o que 

mais me chamou a atenção foi algo que eu já sabia, porém ver com 

os meus próprios olhos foi muito melhor: a cúpula do senado com 

milhares de placas metálicas acopladas a si para melhorar sua 

acústica e a estrutura de iluminação que se mostrava por detrás 

das mesmas; houve apenas uma coisa que eu gostaria de ter feito 

lá: visitado o telhado (que estava trancado para evitar ataques, 

se bem entendi). 

Almoçamos na Vila Planalto hoje é um ponto gastronômico 

mas nos tempos de construção da cidade havia começou como 

assentamento dos engenheiros e serviu posteriormente como abrigo 

dos construtores, foi o único acampamento que foi anexado ao 

projeto do plano piloto (diferente das cidades satélite) e era 

uma área que lembrava mais as cidades como estamos habituados. 

Liguei à cobrar (de um telefone público) para minha mãe só para 
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ter o prazer de dizer após o sinal o meu nome e a cidade de onde 

eu estava falando. 

Prosseguimos as visitações à tarde, fomos a catedral (o 

mais interessante nela foram as paredes que funcionavam como 

telefone sem fio) e ao museu Nacional, culminando com o CCBB ao 

crepúsculo. Eu diria que este foi o clímax do dia, pois ali nós 

paramos, descansamos por um momento e eu percebi o quão legal 

tudo estava sendo; lá brincamos em mobiliários de design muito 

interessante, nos embalamos no redário e visitei uma exposição de 

Leon Ferrari, o que foi muito bacana. 

Fomos para o hotel, depois de um banho (merecido) fomos 

jantar no Beirut Asa Norte, lugar com cerveja e comida gostosas, 

mas que levou um susto com a chegada de um grupo tão grande de 

pessoas, após o jantar retornamos aos hotéis. 

16/05/15 – Dia 3 

Pela manhã avistamos o Estádio Nacional Mané Garrincha 

quando estávamos a caminho do Memorial JK, este tinha 

externamente um aspecto sereno, mas internamente (no andar 

superior principalmente) um tom mórbido, afinal o fundador estava 

ali, não obstante ao feeling, foi um lugar muito interessante de 

se conhecer e algumas horas se passaram rapidamente (se eu não 

tivesse me distraído tanto ali, poderia ter conhecido o Museu do 

Índio, que fica do outro lado da rua); 

Saindo do museu conhecemos a torre de TV, de onde 

tivemos uma visão panorâmica do plano piloto e seu entorno, 

devido ao relevo do planalto. Para subirmos a torre havia um 

elevador e para este uma fila extensa, contudo os músicos que 

tocavam sob aquela transformaram nossa espera em diversão: 

cantamos junto com eles e tornamo-nos também atração. 

Descendo da torre debandamos para a feirinha, como 

aperitivo comi uma fatia (deliciosa) de melancia enquanto 

escolhíamos o que/onde almoçar; parei para conversar com um grupo 

de ciclistas que lá estavam para saber como eles sentiam a cidade 

de bicicleta, a conversa foi muito proveitosa, eles concluíram 

que aproveitam muito mais do que os pedestres e que eles são 

privilegiados por isso, mas talvez sejam parte de uma minoria (a 

única coisa que me arrependi, foi de não ter andado de bicicleta 

por lá, mas outra oportunidade aparecerá); comemos um prato feito 

(maravilhoso também) e experimentei o Guaraná Jesus (diferente, 

mas bom); como não sou de comprar presentes, acompanhei meus 

colegas em suas compras de artesanato na feira. 



REVISTA CANTEIRO 

www.revistacanteiro.com 

 
 

ANO 2, NÚMERO 2 

NOV.2015 

 
 

Na parte da tarde visitamos a Praça dos Cristais e a 

concha (in)acústica do Quartel General do Exército (que tinha um 

eco muito divertido); em seguida partimos para as cidades 

satélite achei que conheceríamos mais a fundo in locu esta 

questão histórica/social, mas as ruas eram estreitas demais para 

o nosso ônibus; como essas são mais espontâneas que o plano 

piloto, uma vez que (algumas) descendem de acampamentos de 

candangos, parecem mais comuns ao nosso olhar e pelo que pude 

observar apresentavam uma menor quantidade de 

ambientes/equipamentos públicos; em uma destas satélites – a 

Candangolândia – conhecemos o Museu Vivo de História Candanga, no 

qual saciei parte da minha curiosidade, encontrei um cão muito 

amável e compreendi um tipo de brise móvel que mais parecia uma 

veneziana. Dizem por lá que os que vem das cidades satélites 

chegam de pés sujos, e eu realmente estava. 

Mais tarde rumamos ao Parque Sara Kubitschek (ou da 

Cidade) no qual finalizamos as visitações do dia e aproveitamos 

para espairecer neste espaço bucólico, quando deixamos o mesmo o 

sol estava se pondo e no caminho para o hotel avistamos um céu 

magnífico; jantamos e bebemos em um barzinho próximo muito 

receptivo e acolhedor, depois nos reunimos no hotel em que eu 

estava para festejar o aniversário de uma de nossas colegas. 

17/05/15 – Dia 4 

O dia estava ensolarado, diferente dos anteriores. 

Fizemos uma parada rápida no Santuário Dom Bosco (padroeiro da 

capital), este é um lugar esplêndido: conta com arcos ogivais, 

vitrais azuis e um lustre gigante no seu interior, mas o 

sentimento que me passou – perdoem-me os religiosos – foi a 

grandiosidade que o homem pode alcançar produzindo tal obra 

smurfosa. 

Neste dia conhecemos as superquadras modelo, que foram 

pensadas para retomar o convívio entre a vizinhança, e avistamos 

o comércio na W3, dois importantes pontos do projeto de Lucio 

Costa, percebemos que nem tudo ocorreu como planejado: os 

comerciantes “viraram” suas empresas para a rua e não ao interior 

das quadras. Um detalhe que eu aprecio muito na escola modernista 

brasileira, é a adaptação ao meio e, para mim, o melhor 

representante disto seriam os cobogós, que barram a insolação, 

mas permitem a iluminação e a ventilação. 

Passeamos pelas quadras (eu trepei numa árvore), 

conhecemos a Igrejinha, almoçamos e dali fomos avistar o Palácio 

da Alvorada e seus dragões, em seguida entendemos o cruzamento 
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dos eixos da escala gregária na Rodoviária, também fizemos uma 

visita à exposição de 55 anos de Brasília, onde relembramos e 

aprendemos muito do que aconteceu durante a construção da cidade 

por meio da obra dos envolvidos, escalei a parede do Teatro 

Nacional, e pra matar um tempo até a hora da próxima visita 

passeei pela Praça dos Três Poderes e todas as suas entradas. 

Pra fechar o dia (e a viagem) conhecemos o lugar que 

teríamos ido por primeiro (no Palácio do Itamaraty, que é 

incrível), pena que não podia fotografar ou tocar certas coisas; 

depois jantamos no shopping e partimos rumo a mais 30 e tantas 

horas até chegar em Laguna; no caminho ficamos parados na estrada 

por um tempo, porém mais uma vez o dia foi salvo graças a meninas 

superpoderosas uma situação ruim foi contornada com muito bom 

humor (e cantoria) e no final tudo deu certo! 

Obrigado por nos proporcionar esta oportunidade única 

Renata! 

 


