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BRASÍLIA EM MEUS OLHOS 

Elisa Kuhn 

Durante o curso de Arquitetura e Urbanismo estudamos a 

organização e a história das cidades em diversas escalas, 

dependendo de cada contexto. Estudar as cidades por meio de 

referências textuais é muito importante para uma boa formação 

profissional e crítica. Porém, nada melhor do que visitar a 

cidade, caminhar pelas ruas, ter acesso às diferentes realidades 

das pessoas que vivenciam o espaço.  

Quando soube que faríamos uma viagem para Brasília, 

comecei a pesquisar sobre sua história, sua concepção 

urbanística, enfim, coisas que já me interessava.  Muitas delas 

eram tão repetitivas que eu já estava farta de ler. Como: “cidade 

dos automóveis”.  Outras que não compreendia muito: sobre o 

traçado urbano... Fatos que podem realmente facilitar um controle 

social. Mal sabia eu que ainda faltava conhecer algumas coisas. 

Ou muitas... 

O que você espera de um lugar nunca é de fato o que é. 

Na manhã do dia 15 de maio estávamos na estrada, quase chegando a 

Brasília. Olhando pela janela do ônibus, eu avistava algumas 

árvores plantadas, um passeio e alguns mobiliários urbanos. E 

essa era a paisagem contínua ao lado da rodovia. O ônibus parecia 

estar andando rápido. De repente, começou a aparecer umas 

casinhas atrás dessa paisagem. Então eu percebi que se tratava de 

um parque linear. Logo em seguida, a professora se levanta e diz: 

“pessoal, sejam bem vindos à Brasília!”. Então eu penso comigo 

mesma: “oi?!” “Como assim?” “A gente já chegou?” “Cadê a cidade, 

os prédios, as pessoas, as casas?!” – essa foi minha primeira 

impressão sobre Brasília: grande vazio. 

Para contar sobre a minha percepção de Brasília, resolvi 

separar o relato por temas de afinidade por achar que poderia 

explorar mais sobre certos aspectos e também para algumas coisas 

não se tornarem repetitivas. São temas que vão desde a escala do 

humano, (Brasília e a massa trabalhadora), do espaço interior 

(Brasília e os espaços internos), até a escala da cidade, 

(encontrando pessoas, espaços para pessoas, cidades-satélites, 

caminhando pelas ruas) e para fechar, (o pôr do sol do Planalto 

Central).  
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Brasília e a massa Trabalhadora 

A maior parte das pessoas que trabalham na Capital 

Federal não reside em Brasília, e sim nas cidades-satélites ou 

pequenas cidade do Interior de Goiás.  É um movimento pendular 

intenso de pessoas que chegam a fazer cerca de 130 km 

diariamente.  Conversei com algumas pessoas que vivenciam isso 

enquanto estive em Brasília para saber um pouco mais sobre esse 

fato. Uma delas foi o, assim chamado, seu Jorge, o qual trabalha 

no Museu JK há 20 anos – o melhor lugar do mundo para trabalhar, 

me disse orgulhoso. 

Seu Jorge chegou a Brasília em 1985 e disse que desde 

então muita coisa mudou, a cidade cresceu muito, se estruturou 

aos poucos e a paisagem foi se transformando. Ele mora em São 

Sebastião, que fica a cerca de 30 km do seu trabalho, o que lhe 

faz deslocar-se todo dia de carro, levando aproximadamente meia 

hora de viagem. Disse também que fez o percurso por muito tempo 

utilizando o ônibus. Porém, o cansaço diário de ter de pegar dois 

ônibus (brincou com sua idade, afirmando que seu porte físico aos 

60 anos não suportar como antes) e o tempo que leva, o fez juntar 

as economias e comprar seu próprio carro.  
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Outra pessoa com quem conversei se apresentou como John 

Robert. Ele também trabalha no Memorial JK. Há dois anos ele 

acorda cinco horas da manhã, todos os dias úteis, para deslocar-

se de ônibus de Águas Lindas de Goiás, levando 40 minutos para 

percorrer 60 km. Disse que gasta R$5,40 de passagem diariamente, 

mas que o salário compensa. 

Passeando pelas superquadras conheci duas pessoas que 

estavam mexendo na rede elétrica de um dos blocos. Eles residem 

em Taguatinga e utilizam o carro da empresa para se deslocar até 

o trabalho na Capital. Disseram que morar em Brasília seria 

economicamente inviável para eles pelo alto custo de vida. 

Brasília e os espaços internos 

Nesta viagem tive o privilégio de ver muitas exposições, 

dentre as quais, Memórias Femininas, que relatava a história da 

construção de Brasília sobre o olhar de 50 mulheres que chegaram 

ao Planalto Central entre os anos de 1956 e 1960. Ela acontecia 

no salão negro do Congresso Nacional.  Achei muito importante 

trazer esse fato que é pouco reconhecido na história; o papel da 

mulher na construção de Brasília, principalmente para lembrar que 

não foram somente eles que construíram a capital, mas, sobretudo, 

elas; enfermeiras, parteiras, lavadeiras, professoras, 

funcionárias públicas, secretárias, faxineiras, donas de casa - 

as mais diferentes profissões e classes sociais.  

 No Salão Branco do Congresso estava acontecendo a 

exposição Povos Indígenas no Brasil, em que faz uma retrospectiva 

em imagens da luta dos povos indígenas por seus direitos 

coletivos em 30 anos, de 1980 a 2010. 

Sobre o Congresso Nacional, foi o primeiro lugar que 

visitamos. Perante toda visita guiada com explicações acerca do 

funcionamento do complexo político, o que roubou meu olhar foram 

as instalações artísticas que se espalham pelo edifício. Muitos 

dos artistas que fizeram as obras eu ainda não os conhecia. Entre 

eles Athos Bulcão. Sua arte está presente em boa parte dos 

conjuntos arquitetônicos de Brasília, com painéis, murais e 

azulejos. Mas quem mais me interessou foi Marianne Peretti, não 

só por sua obra, mas pelo fato de ela ter sido a única mulher a 

integrar a equipe de artistas que acompanharam o arquiteto Oscar 

Niemeyer na construção de Brasília. Há várias obras maravilhosas 

de Peretti em vários locais de Brasília. Ela é mais conhecida por 

seus maravilhosos vitrais. Um deles fica na Catedral de Brasília, 

onde parecem “colorir um pedacinho do céu de Brasília”; olhar 

para eles é uma explosão de sensações. Parece que as cores te 
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evolvem, te abraçam. Outro lindo vitral está presente sobre a 

câmara mortuária de Juscelino Kubitschek, um desenho em tons 

vermelho que parece um anjo e que prende sua atenção num espaço 

privilegiado do museu. 

A visita ao Museu Nacional novamente me chamou atenção 

para a diversidade das obras e também conhecer alguns artistas 

com os quais me identifiquei, como Paul Setúlbal e Taigo 

Meireles. Fiquei pensando sobre o importante papel da arte como 

um dos mais livres meios de expressão... Ao lado do Museu 

Nacional há a Biblioteca Nacional e um imenso espaço composto por 

um espelho d’água, poucos bancos, sem verde, sem lixeiras. O que 

mais me chamou atenção naquele espaço frio foram as crianças 

correndo atrás dos pombos que ali estavam. Senti vontade de 

correr junto delas... Foi então que pensei: onde o concreto de 

Lúcio Costa imobiliza, as crianças dançam. 

Outro museu que visitamos foi o Museu Vivo da Memória 

Candanga, localizado no Núcleo Bandeirante. Fiquei muito feliz em 

poder saber mais sobre a história dos operários que trabalharam 

na construção de Brasília, estes construtores anônimos que vieram 

das mais variadas regiões do Brasil, principalmente do nordeste, 

até mesmo levados em cima de caminhões, cheios de esperança por 

uma vida melhor na nova capital... Estes que na realidade deram 

seu sangue para construir a cidade, trabalhando em situações 

penosas - caracterizadas como quase desumanas - más condições de 

alimentação e moradia... Ao terminal da construção da Capital, 

tiveram como “recompensa” a remoção para as cidades-satélites, 

totalmente favelizadas. Enquanto isso, muitos dos que pensaram 

Brasília eram exaltados pela concepção urbanística e 

arquitetônica do projeto. Modernismo perverso. 

No Palácio do Itamaraty fiquei maravilhada com um lustre 

no teto, em uma das salas. O lustre “Revoado de Pássaros” de 

Pedro Gouvêa Araújo e também a escultura de Maria Martins que se 

encontrava no jardim projetado por Burle Marx “O canto da noite”. 

Também passamos pelo Cine Brasília. Fiquei impressionada com o 

tamanho daquele espaço! Quantas pessoas cabem ali dentro? 

Impressionante!  

Cheguei à conclusão que, dos espaços internos, o que 

levo de Brasília é a arte. Em todos os lugares internos que 

visitei é da arte que mais me recordo. 
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Encontrando Pessoas 

Realmente é difícil ver pessoas caminhando nas ruas de 

Brasília. Mas com tantos espaços verdes de lazer, por que as 

pessoas não se apropriam do espaço? Afinal, onde estão as pessoas 

dessa cidade? Bom, posso dizer alguns lugares que você pode 

encontrá-las.  

Talvez elas estejam nos Shoppings Centers da cidade, o 

que é bem provável na atual sociedade consumista.  Mas elas estão 

também em outros lugares que não esse, de total negação ao espaço 

público da cidade. Um desses lugares é onde está localizada a 

chamada torre da TV. Visitamos este local no sábado, todavia, 

havia algo incomum... Pessoas passeando... 

Conversamos com uns moradores de Águas Claras, os quais 

estavam se locomovendo de bicicleta pela cidade, e resolveram 

parar ali para almoçar. Um lugar muito agradável. Como é bom ver 

as pessoas utilizando o espaço público, utilizando como local de 

encontro. Esse foi um dos poucos lugares de Brasília em que me 

senti numa cidade real, cidade de gente. 

Outro lugar que você pode encontrar pessoas, aliás, 

muitas: na rodoviária, que é o grande nó de todas as escalas da 

cidade pensadas por Lúcio Costa (Residencial, gregária, bucólica 

e monumental). Mas nesse caso não foi um lugar pensado para ser 

de encontro, porque na verdade, quando Lúcio Costa projetou o 

projetou, ele não imaginou como de fato ocorreria seu uso. Ele 

imaginou os funcionários públicos indo trabalhar de terno e 

gravata. Ele não pensou na grande massa trabalhadora que 

circularia diariamente por esse espaço para se deslocar do seu 

trabalho até as cidades-satélites, ou vice versa. 

O parque Sara Kubitschek é outro exemplo. Ele é um dos 

maiores parques urbanos do mundo. Uma ampla área verde com pistas 

de caminhada, mobiliários urbanos, enfim, lugar agradável para 

passar um fim de tarde, encontrar os amigos e ver o pôr do sol. 

Espaço verde em Brasília é o que não falta. O que falta são as 

pessoas ocupando esses espaços. 
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Espaços para Pessoas 

Não resisti em citar este tema para falar de um lugar 

especial em Brasília e que roubou meu coração... Esse espaço 

incrível é o Centro Cultural Banco do Brasil (CCBB). Depois de 

quase trinta horas de viagem de ônibus percorrendo cinco Estados 

(SC, PR, SP, MG e GO) e mais um dia inteiro de visitas, nada 

melhor do que “fechar o dia” conhecendo um lugar desses! Para mim 

o melhor lugar de Brasília! Ali eu me encontrei, literalmente! 

Todos se sentiram bem, é inevitável. O pessoal foi logo brincar 

nas instalações do jardim... E quando vimos a área de redes de 

descanso, imagine a reação! Sem falar na vista privilegiada da 
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ponte JK. Senti que realmente esse lugar foi projetado pensando 

nas pessoas. Eu não tinha vontade de sair de lá. Todo meu cansaço 

se desfez em euforia. 

Cidades-satélites 

Bem, por uma questão de tempo não visitamos a fundo as 

cidades-satélites. Então vou falar de minha percepção quando 

estávamos saindo do Plano Piloto e indo em direção ao Núcleo 

Bandeirante (Cidade Livre como era chamada), onde os candangos 

reuniam-se. Foi o primeiro núcleo não previsto no Plano original 

que conseguiu escapar do processo de erradicação - por força de 

mobilização da população. À medida que nos afastávamos do eixo 

monumental e nos aproximávamos do Núcleo, eu podia notar alguma 

diferença na morfologia urbana e certo aumento na densidade 

construtiva. Desde o parque linear (como aquele que citei 

anteriormente, mas agora próximo às cidades-satélites) 

aparentemente recebe menor manutenção que o outro, e conta com 

menos mobiliários urbanos. 

Aproveitando, vou falar da Vila Planalto, lugar onde fomo 

almoçar no primeiro dia. A Vila Planalto era o local onde foram 

instalados em 1957 os acampamentos dos engenheiros, funcionários 

públicos e os chamados candangos.  Esse local também sofreu 

ameaça de remoção, mas por resistência da população acabou se 

tornando uma exceção por ser a única incorporada ao tombamento do 

Plano Piloto. Saindo das largas avenidas e adentramos em ruas 

estreitas onde havia uma casa colada na outra - dentro do 

conceito de moderno, não?! Esse foi outro momento em que me senti 

em uma cidade “normal”. 
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Caminhando pelas ruas 

Nada como conhecer a cidade caminhando na rua. Vivenciar 

a cidade. Sua escala realmente não é a humana. Sentia isso quando 

tinha que atravessar a rua. As quadras são em geral muito longas, 

ou seja, tem de caminhar demasiadamente para atravessar uma rua 

com segurança. O caro leitor se lembra de quando eu disse que 

pensava entender Brasília antes mesmo de conhecê-la? Enganei-me 

de fato. Por exemplo, evitar o longo trajeto para atravessar de 

um lado a outro da calçada, o que se faz? Jogue-se na rua e corra 

o quanto você puder, para que o carro não lhe atropele. Mais ou 

menos assim. Por isso, e por ter de três a quatro pistas de via 

rápida, sentia-me insegura. Em uma noite, quando fomos ao 

mercado, estávamos andando em uma calçada que não era muito 

larga, e que os ônibus passavam ao nosso lado, em alta 

velocidade. Do contrário, dentro das superquadras, as ruas são 

mais estreitas, contudo, em compensação, as faixas de pedestre se 

encontram no meio da quadra, o que não ajuda muito.  

A essa altura, também entendi o porquê de o traçado 

urbano poder expressar um controle social. As ruas largas, 

algumas com fluxo mais intenso, outras nem tanto... Os imensos 

vazios urbanos tanto no sentido de grandes áreas verdes em toda 

parte e, também, no sentido de não se ver pessoas circulando 

pelas ruas, ocupando esses espaços. A setorização rígida das 

funções urbanas reforça esse modelo que não favorece o encontro 

das pessoas. 
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Quero falar aqui da forma como as pessoas se apropriam 

dos espaços, do planejamento urbano e a forma como as pessoas 

reagem a ele. 

O trajeto percorrido pelos passantes é um exemplo. 

Almejando “cortar caminho”, os cidadãos cortam os jardins à pé, 

formando uma trilha de terra... Note que uma coisa é o caminho 

que Brasília quer que você siga, outra é o caminho que você quer 

seguir. É possível observar as trilhas em toda parte. 

Infelizmente, nessas incoerências urbanas, havia uma que me 

incomodou bastante. O fato de não haver faixa de pedestre e 

semáforos, ou sinalizações, do outro lado do passeio público... 

Possibilitando a passagem apenas de um dos lados, de modo que do 

outro você ficará “empacado”. 

 

Pôr do sol do Planalto Central 

A última visita do meu grupo de viagem foi no final da 

tarde de domingo, no Itamaraty, sede da Diplomacia brasileira. 

Logo então, seguimos para pegar o ônibus. Porém, nesse momento de 

despedida da cidade, fomos presenteados com um maravilhoso pôr do 

sol. Nesse instante fui imbuída a olhar atentamente para ele. Eu 
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quis agradecer o espetáculo da natureza na hora da nossa 

partida... Um espetáculo que parecia querer nos saudar... 

Até logo, Brasília!  

 

 

Laguna, 30 de junho de 2015. 


