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OLHOS DOS FUTUROS 

PLANEJADORES 

Gabriela Nascimento de Souza 

Eram 4hs da manhã do dia 14 de maio de 2015. Todos 

ansiavam por essa tal saída de campo. Eu, principalmente, estava 

bem ansiosa. Quando decidi cursar arquitetura uma das cidades que 

sempre me vinha a mente era Brasília. Uma vez, antes mesmo do 

ensino médio, encontrei um livro perdido entre os muitos na minha 

casa. O título era ''50 anos em 5". Curiosa como sempre, o abri e 

logo vi que se tratava de Brasília. Fiquei encantada com tantos 

desenhos, tantas obras e projetos e logo guardei-o comigo. Quando 

eu iria imaginar que conseguiria uma vaga em uma universidade 

pública para cursar meu tão sonhado curso e ainda por cima ter a 

chance de conhecer um lugar onde muitos arquitetos do mundo 

gostariam de ir. É, realmente eu tinha motivos para estar 

ansiosa. 

Nunca havia feito uma viagem tão longa, principalmente 

de ônibus. Minha mala já estava pronta há uma semana (e não era 

nada pequena). Embarcaram no ônibus todos os alunos e mais os 

três professores responsáveis: Renata, Eduardo e Claudione. Os 

grupinhos de amizade sentaram-se próximos uns aos outros. Todos 

conversando, rindo e prevendo o cansaço da viagem, afinal, seriam 

30 horas de estrada pela frente. Logo, todos já estavam dormindo 

e o ônibus silenciou-se. 

Amanheceu e passamos a quinta-feira inteira alternando 

em contar piadas, ver filmes e fazer brincadeiras. Fazíamos 

paradas periódicas não só para nos alimentarmos mas também para 

esticarmos as pernas e sairmos um pouco de dentro do ônibus. Os 

grupinhos antes fechados começaram-se a misturar-se a medida que 

a viagem ia passando. Pelo visto, a viagem não seria só uma 

visita acadêmica mas também um incentivo para nossa turma se unir 

um pouco mais.  

Passou mais uma noite, e quando acordei já estávamos em 

Goiânia. A segunda noite não foi tão agradável quanto a primeira, 

não havia posição que ficasse confortável para dormir. Mas o fato 

de já estarmos bem próximos do destino me deixou animada. Durante 

o caminho foi interessante notar a diferença de paisagem do 
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centro-oeste e do sul. Realmente não estávamos nem um pouco perto 

de casa. Pela janela observava as casas, os prédios e tudo que 

ali tinha de ser visto. Estava a procura na verdade de algo: uma 

placa, um pórtico ou qualquer coisa que indicasse a nossa chegada 

a Brasília. No entanto confesso que fiquei um tanto quanto 

decepcionada pois a única placa que havia quase me passou 

despercebida de tão pequena que era. Foi então que a professora 

Renata anunciou: ''Já estamos no plano piloto''. Então, eu vi que 

realmente, não há uma entrada a altura da capital do nosso país.  

A primeira parada foi no Congresso Nacional, já que 

chegamos atrasados para a visita ao Palácio do Itamaraty (que foi 

então transferida para o domingo). Pela janela já ficamos 

entusiasmados com o que víamos. Naquele momento eu senti: estou 

em Brasília. Todos desceram do ônibus e depararam-se com o que 

estamos acostumados a ver diariamente nos jornais. Imediatamente 

as fotos começaram, e todos queriam registrar-se na frente do 

congresso. Sabíamos também de uma coisa: não iríamos ao hotel, 

então a bateria do celular teria que durar o dia inteiro para 

tirarmos todas as fotos possíveis (anexo 01). 

Caminhamos até o edifício principal onde fomos 

recepcionados e tivemos uma visita guiada. Aprendemos sobre a 

história, o que ali é feito e como são distribuídos os espaços 

dentro do congresso. Minha grande surpresa foram as cúpulas. 

Sempre imaginei que elas era apenas enfeites e que dentro não 

houvesse nada. Entretanto estava totalmente enganada, os dois 

espaços mais bonitos do congresso encontram-se lá. A cúpula 

menor, voltada para baixo, abriga o Plenário do Senado Federal 

(anexo 02). A cúpula maior, voltada para cima, abriga o Plenário 

da Câmara dos Deputados (anexo 03). Diante desses dois espaços o 

que mais me chamou atenção foi o teto do senado, simplesmente 

incrível (anexo 04). 

Depois do Congresso Nacional nossa parada foi no lugar 

onde eu mais ansiava por conhecer: A Catedral Metropolitana de 

Nossa Senhora Aparecida, mais conhecida como Catedral de 

Brasília. Por foto, ela não me parecia tão grande quanto ela é 

pessoalmente. Assim como as outras obras de Oscar Niemeyer, a 

Catedral parece que foi simplesmente implantada ali, não se 

consegue imaginar apenas olhando como ela foi construída. Na 

entrada encontramos os primeiros vendedores das lembrancinhas da 

Capital. Todos nós queríamos comprar para não ficar sem (mal 

sabíamos que a cada ponto turístico conhecido haveria mais umas 

três ou quatro pessoas vendendo exatamente a mesma coisa). 
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Ao entrar na Catedral, meus olhos procuraram o céu. 

Inegavelmente, o teto dela é o que mais chama atenção. Os 

mosaicos deixam a luz passar e deixam o ambiente mais claro, mas 

na medida certa. Os três anjos pendurados ao centro também nos 

prendem os olhos por um bom tempo (anexo 05). 

Em seguida fomos caminhando ao Museu Nacional e a 

Biblioteca Nacional. Confesso que esperava mais da biblioteca, 

pois por ser justamente a Biblioteca ''Nacional'' acreditei que 

encontraria ali mais acervos antigos e uma maior quantidade de 

livros. Mas lá só haviam algumas estantes com leituras e lugares 

para estudar. 

A última visita antes de chegarmos à pousada foi ao CCBB 

(Centro Cultural Banco do Brasil). O mais interessante de lá era 

a vista que tínhamos da Ponte Juscelino Kubitschek, realmente 

incrível. 

 Ao chegarmos na pousada, fomos informados que seriam 

duas pousadas, e não apenas uma, Rapidamente nos dividimos e cada 

um foi para seu quarto. A disputa era de quem ia tomar banho 

primeiro depois de tanto tempo de viagem. Em duas horas todos 

estavam prontos para sairmos para comer algo, e conhecer um pouco 

da noite da capital. Acabamos parando numa pizzaria e por lá 

passamos a noite. 

Mal colocamos a cabeça no travesseiro e o despertador 

tocou. Eram 7hs da manhã. O cansaço era evidente, mas se chegamos 

até ali tínhamos que conhecer tudo. Para mim, na sexta-feira já 

havíamos visitado todos os lugares que na minha opinião seriam os 

mais interessantes. Porém eu estava enganada. 

O primeiro local de sábado foi o Memorial JK. Com 

certeza um dos lugares mais legais da viagem. Lá aprendemos sobre 

a vida de Juscelino Kubitschek por meio de painéis digitais, 

fotos e pertences do ex-presidente brasileiro. Cada objeto 

remetia a um período da vida dele, que foi dedicada integralmente 

ao nosso país. 

A próxima visita do dia foi a Antena de TV de Brasília. 

Esperamos na fila para subirmos ao som de uma dupla jovem de 

cantores que lá estavam a tocar cantar. Aos poucos nos 

conquistaram, e o que poderia ser entediante já que estávamos 

numa fila, se tornou um momento muito especial, onde todos 

começamos a cantar e rir juntos.  

A vista lá de cima era algo surpreendente. É inaceitável 

ir para Brasília e não conhecer esse lugar. Foi realmente 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Juscelino_Kubitschek
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incrível. Conseguimos observar e entender o projeto do Plano 

Piloto pois até então andávamos meio perdidos no avião de Lúcio 

Costa. Descendo a antena, mas ainda na mesma área, tinha uma 

feirinha com muitas coisas. Ficamos lá duas horas e não deu tempo 

de ir em todas as tendas. Tudo que se pode imaginar tinha naquela 

feira. Colares, brincos, móveis, sapatos, bolsas, canecas, 

lembrancinhas, enfim... uma verdadeira perdição!  

Passamos por mais alguns lugares e depois fomos para o 

Museu Vivo da Memória Candanga. E em seguida nosso destino foi a 

pousada. O cansaço veio novamente e a vontade de ficar dormindo 

também. Mas seria a última noite em Brasília, não podíamos ficar 

na cama. Fomos a um barzinho, comemos, bebemos, conversamos e 

voltamos. Por coincidência depois da meia noite era aniversário 

de uma colega nossa que estava na outra pousada. Fomos caminhando 

até lá e então cantamos parabéns e comemos o bolo que ela havia 

comprado. Ao voltarmos para a nossa pousada passamos por alguns 

''elementos'' meio suspeitos. Foi a primeira vez que senti receio 

de andar em Brasília. Apertamos o passo e chegamos rapidamente a 

pousada. Dormir a partir desse momento era o meu maior desejo. 

Então nosso último dia em Brasília chegou. Para andar o 

dia inteiro e dormir pouco tinha que ter disposição. Ainda bem 

que nossa turma era animada. A cada lugar que parávamos eram 

fotos, brincadeiras e risos. Nos aproximamos de uma maneira que 

não imaginava.  

Ajeitamos então as bagagens no ônibus, garantimos nossos 

lugares e fomos explorar nosso último dia na capital. Primeira 

parada do dia: Santuário Dom Bosco. Paramos com o ônibus na 

frente. Já achei linda por fora, mas não acreditei quando entrei. 

Foi o lugar mais surpreendente da viagem, sem sombra de dúvidas. 

A imagem que vem na minha mente é que ao entrar me deparei com 

aquele gigante lustre ao centro e os milhares de vitrais azuis 

que compõem esse santuário. Ao caminhar por lá me encantei com os 

detalhes, com Cristo crucificado ao fundo e com a iluminação que 

os vitrais proporcionam aquele espaço. Uma colega passou por mim 

e comentou: ''deu vontade de virar católica só por estar aqui''. 

E a arquitetura tem muito disso: o poder de causar sensações nas 

pessoas através da obra (anexo 06). 

Saindo um pouco dos pontos turísticos conhecidos, fomos 

andar entre as superquadras a pé. Conhecer a configuração delas 

assim de perto é bem diferente. Os prédios abertos em baixo 

permitindo a passagem de qualquer um foi o que mais me chamou 

atenção e parecia que faltavam pessoas para preencher todo aquele 



REVISTA CANTEIRO 

www.revistacanteiro.com 

 
 

ANO 2, NÚMERO 2 

NOV.2015 

 
 

espaço. Caminhando, passamos também pela Igrejinha projetada por 

Oscar Niemeyer e com azulejos de Athos Bulcão. 

Voltando para o estilo ''pontos turísticos 

convencionais'' fomos conhecer o Palácio da Alvorada. Só o 

olhamos rapidamente por fora e depois tiramos fotos com o guarda 

(que mais parecia um soldadinho de chumbo - anexo 08). 

Dando continuidade ao passeio, passamos por uma 

exposição da história de Brasília e em seguida pela passa dos 

três poderes. A última visita foi o Palácio do Itamaraty - outro 

dos tantos lugares lindos que estivemos. Dentro infelizmente em 

algumas partes não eram permitidas fotografias. Mas as que 

tiramos do lado de fora compensaram esse desfalque. Com tantos 

espelhos d'água refletindo a obra e contando com um entardecer de 

tirar o fôlego nossa viagem ia encaminhando-se ao fim (anexos 08 

e 09).  

Depois do último ponto turístico precisávamos nos 

alimentar para seguir viagem. Fomos a um shopping e compramos os 

quitutes para a viagem. Mais 30hs de ônibus pela frente depois de 

três dias andando pelas ruas de Brasília não seriam fáceis. Mas, 

confesso que foi bem mais tranquilo do que imaginava. Voltamos 

vendo filmes, conversando e cantando...como cantamos! Todos os 

estilos musicais possíveis foram lembrados. Foi então que ao 

chegarmos a serra próximo a Curitiba o ônibus parou. Tratava-se 

de um acidente na pista. Foram 3hs sem andar. Mas quem pensa que 

nos abalamos com isso está muito enganado! Descemos do ônibus e 

começamos a cantar e dançar. Apesar de tudo, reclamar não 

adiantaria então revertemos a situação para algo divertido. 

Quando a chuva apertou entramos no ônibus novamente e voltamos a 

cantar. Até os professores entraram na roda. Quando o ônibus 

andou todos comemoramos e então voltamos finalmente para casa. 

Cheguei exausta. Ainda assim, arrumei todas as minhas 

coisas e tomei um banho (já que não sabia o que era isso nos 

últimos dois dias). Ao deitar pensei em tudo o que havia feito. 

Que viagem incrível! Mesmo com o cansaço tudo valeu a pena. Desde 

os lugares e as obras mais monumentais até a dupla que tocava na 

fila da antena de tv. Tudo faz parte da paisagem que forma a 

Capital do nosso país. Conseguimos até mesmo notar as diferenças 

que possuem as nossas regiões. Ao pararmos em um local logo nos 

perguntavam: ''Vocês são do sul?''. Mas não seria diferente num 

país tão grande e tão diversificado como o Brasil. Um país onde a 

Capital foi planejada há mais de 50 anos e ainda é moderna nos 

tempos atuais.  
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Com certeza, cada brincadeira, cada momento vivenciado 

entre nós ficará na memória de todos. Resta saber agora quando 

será a próxima aventura! (anexo 10)  
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