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FALA, CIDADE-PALAVRA!

Nicolas Behr
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São impressões pessoais, afetivas, não um guia turístico 
de Brasília. Muito mais do que um simples roteiro 
sentimental da cidade que eu amo. Os lugares que me 
dizem alguma coisa, as histórias que devem ser contadas, 
injustiças a serem reparadas. Cidade única no mundo, à 
qual tanto devo, instigante e provocadora, construída para 
a admiração do céu. Um experimento modernista onde 
somos todos cobaias. Uma visão pessoal: os limites deste 
livro são os meus. Quero aqui falar da cidade-que-um-
dia-foi-ideia. Apresentar os becos imaginários da Brasília 
não-oficial, não-capital. Mas mostrar também um pouco da 
Brasília simbólica e monumental. Porque Brasília também 
é poder. Mesmo que ele não a mereça. Falar da cidade-
viva. Pulsante. Criativa. Rebelde. Cidade-que-não-é-mais-
maquete. Onde são tomadas decisões que afetam todos os 
brasileiros – para o bem ou para o mal. Onde as curvas do 
concreto dialogam com as árvores tortas do cerrado. Onde 
a coruja pia, o burocrata carimba e o poeta anota. Este 
livro é um passeio do eu lírico do poeta, celebrando o lado 
lúdico da quarta cidade mais populosa do país. Patrimônio 
Cultural da Humanidade. Maior cidade do mundo 
construída no século xx. Com muito orgulho vivemos numa 
cidade histórica, que não tem comparação em lugar nenhum 
do planeta. Ah, é hora de agradecer aos meus pais pela 
decisão de virem para Brasília há exatos 40 anos. Anatol e 
Therese, obrigado! E obrigado também a Brasília. Espero 
que goste do meu presente!  



O HISTORIADOR POÉTICO

Marcos Fabrício Lopes da Silva*

 

* Professor universitário. Doutor e mestre em Estudos Literários 

pela Faculdade de Letras da UFMG. Jornalista, formado pelo 

Centro Universitário de Brasília – UniCEUB. Poeta. 
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Sobre a diferença entre o historiador e o contador de 
histórias, Machado de Assis dedica uma saborosa crônica 
publicada na Ilustração Brasileira, de 15/03/1877. Neste 
escrito, o autor sustenta a ideia de que a fantasia – e não 
a objetividade – é o princípio de sustentação para uma 
boa história: “E repare o leitor como a língua portuguesa 
é engenhosa. Um contador de histórias é justamente o 
contrário do historiador, não sendo um historiador, afinal 
de contas, mais do que um contador de histórias. Por 
que essa diferença? Simples, leitor, nada mais simples. 
O historiador foi inventado por ti, homem culto, letrado, 
humanista; o contador de histórias foi inventado pelo povo, 
que nunca leu Tito Lívio, e entende que contar o que se 
passou é só fantasiar”.

O princípio poético em questão também ganha a adesão 
de Nelson Rodrigues, ao criticar o cronista que se 
comporta como escravo da objetividade. É o que podemos 
acompanhar na crônica “O passarinho”, publicada na revista 
Manchete, de 31/3/1956: “Vejam vocês em que dá a mania 
da justiça e da objetividade! Um cronista apaixonado havia 
de retocar o fato, transfigurá-lo. Daria à estúpida e chata 
realidade um sopro de fantasia. Falaria com os arreganhos 
de um orador canastrão. [...] Sim, amigos, o fato em si 
mesmo vale pouco ou nada. O que lhe dá autoridade é o 
acréscimo da imaginação”. 
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Quem muito bem acompanha essa tradição criativa e 
transgressora é o poeta mato-grossense, Nicolas Behr, 
radicado em Brasília, desde os anos 70. A carta de intenções 
do autor, intitulada Fala, cidade palavra!, nas páginas 
iniciais deste livro, nos faz lembrar os dizeres lapidares 
do historiador norte-americano Hayden White, em Meta-
história (1973): “a explanação histórica é retórica e poética 
por natureza”. Neste livro, Nicolas Behr se empenha, em 
termos autorais, como “historiador poético”, à maneira 
concebida por White. O poeta, agindo como tal, rasura a 
cômoda distinção apelada no par objetivo/subjetivo. Ao 
propor uma construção da história como literatura, Nicolas 
Behr opera já por si um recorte interpretativo, afastando-se 
do quadro clássico de estruturar o saber: na classificação, no 
fato e na ordem. Nessa perspectiva, há a desconfiança sobre 
a história enquanto campo de uma organização factual, 
de totalidade empírica, na qual se localizaria a verdade tal 
qual se acreditou existir, una e reconhecível, apesar de suas 
encenações várias.

Hayden White se refere a “passos imaginativos” utilizados 
para compor, em termos narrativos, a historicidade. 
Percebe-se a presença de “passos imaginativos” na 
poética adotada por Nicolas Behr para descrever, de forma 
transfiguradora, Brasília. Além do componente imaginativo, 
a vivência do autor desponta no livro como virtude literária. 
Melhor dizendo, como biografema, à maneira sugerida por 
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Roland Barthes, isto é, quando vida e obra se fundem pela 
linguagem e, por essa razão, tornam-se partes de um todo 
orgânico poetizado, que se encontra localizado entre a ficção 
e a realidade. A respeito, são emblemáticos os verbetes 
Candango (lúcido-realista), na página 32 , e Azeitonas 
(lúdico-fantasioso), na página 15. 

Nicolas Behr gosta de catar o mínimo e o escondido, com 
a curiosidade atenta e apurada que descobre o encoberto. 
A legião de verbetes sobre Brasília reúne enunciados 
do poeta, que foram inspirados em sensações, dados, 
informações, conhecimentos e sentimentos trazidos à 
baila conjuntamente pela memória (de apelo coletivo e 
institucional) e pela lembrança (de cunho individual e 
íntimo). Nota-se também no verbete Asfalto o encontro 
entre as águas do geral e do particular: “Foi no dia 5 de 
agosto de 1958 – quando nasci – que colocaram a primeira 
capa de asfalto no Plano Piloto, entre o Palácio do Planalto 
e o Alvorada. Agora sei de onde vinha aquele forte cheiro de 
piche que flutuava sobre o meu berço” (página 15). Mesmo 
tão planejada, Brasília também comporta uma “geografia 
íntima”, à luz do olhar “invencionático” de Nicolas Behr. 
Composto de recordações preciosas, o livro de Behr vem 
à tona em um momento bastante propício, uma vez que 
assistimos a um processo de apagamento alienador, movido 
pela memória hegemônica, via promoção de esquecimentos 
oportunistas.





A
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Alma “Brasília nunca terá alma”, escreveu Simone de 
Beauvoir, em 1960. E completou: “Estou em Brasília, a 
mais demente elucubração que o cérebro humano jamais 
concebeu, no caso, o de Juscelino Kubitschek, com 
quem estive na manhã de hoje. Notáveis arquitetos o 
seguiram, alguns deles conseguiram imaginar criações de 
primeira ordem, insólitas e harmoniosas, mas que loucura 
erguer uma cidade tão artificial no meio de um deserto! 
Atravessamos mais de mil km através de uma região 
mortalmente desértica para chegar a esse lugar. Mas vou 
deixar Brasília com o maior prazer – a cidade nunca terá 
alma, coração ou sangue”. A praga que Madame de Beauvoir 
rogou contra Brasília não vingou. Errou feio. 

Alpiste Diz a lenda (e isso me parece ser uma lenda mesma, 
das boas) que alguns dias antes da inauguração de Brasília 
funcionários da NOVACAP semearam alpiste sobre o solo 
úmido da Esplanada dos Ministérios. E, ainda segundo a 



13

lenda, funcionou muito bem. Os fotógrafos e visitantes nem 
desconfiaram, pois parecia mesmo grama. 

Altiplano Antes do começo, / era o sertão só e ríspido. / 
Vegetais cheios de ódio fitando os céus impossíveis / e 
apontando a terra sáfara. / Dedos retorcidos de séculos. / 
Bênçãos dissimuladas sob a raiva. / Natureza virgem 
à espera da posse (...). (Anderson Braga Horta, no livro 
Altiplano e outros poemas, 1971).

Alvorada Por que Palácio da Alvorada, presidente? E JK, 
na bucha: “Porque Brasília é a alvorada de um novo Brasil”. 
Não é lenda: JK pediu, sim, a Oscar Niemeyer, um segundo 
projeto para o Palácio da Alvorada, insatisfeito com o 
desenho do primeiro, que ninguém nunca viu. A impressão 
que se tem de longe é a mesma que se tem de dentro: o 
palácio é pequeno, discreto, belíssimo. Gostoso mesmo 
é passar por lá a altas horas da noite, e ficar ali, sentado. 
Admirando. Já fiz isso várias vezes. Beleza que não cansa. 

Amarelo Aposto como você pensou nas flores do ipê. Há 
também muito amarelo nas copas floridas dos guapuruvus, 
árvore de maior porte, mas de flores menores. Aquelas 
são flores de sibipirunas ou de cambuí? Deixem que nos 
confundam, porque a dúvida realça a cor. Sem esquecer o 
amarelo nutritivo dos frutos do pequi e do buriti, as maiores 
fontes de betacaroteno no cerrado. Brilho nas alturas, brilho 
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no chão. No chão?! É ouro! É ouro! E o bandeirante atravessa 
o Distrito Federal. A Estrada Real do Sertão corta a cidade 
imaginária. 

Ana dos Santos Veja que bela história de amor. Um 
escritor chega numa cidade estranha, sem falar a 
língua, vai a um órgão do governo e se apaixona pela 
mocinha que o atendeu. Isso aconteceu em Brasília com 
o norte-americano Alex Shoumatoff. Escrevia um livro 
sobre a capital e acabou casando-se com Ana dos Santos, 
funcionária da funai. Precisava de uma autorização para 
visitar uma tribo na Amazônia para um freelance e assim 
encontrou seu grande amor. O nome do livro é The Capital 
of Hope – Brasília and its people, de 1980, sem tradução 
para o português. A primeira parte é bem previsível, fala 
da transferência da capital, dos candangos e tudo o mais. 
O livro começa a ficar realmente interessante quando Alex 
conhece a futura esposa e interage com sua família, que 
mora em Sobradinho e no Gama. Autor de vários livros, 
Alex Shoumatoff estudou em Harvard, trabalhou como 
jornalista no The Washington Post e escreveu para Rolling 
Stone, Village People e The New Yorker, entre outros. Alex 
foi viver com Ana nos Estados Unidos e tiveram um filho 
chamado Nicolas. A mãe de Ana, dona Iracy, disse ao Alex 
na despedida: “Você está levando a rosa mais bonita do 
meu jardim”. 
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Anahir Costa Ribeiro Existe uma foto do início de Brasília 
que é emblemática. Uma professora dá aula ao ar livre, 
à sombra de uma árvore do cerrado, com as crianças 
sentadas sobre caixotes. O nome dela não pode ser 
esquecido: Anahir Costa Ribeiro.  

Arco do Triunfo Quando Brasília for demolida, daqui 
a centenas de anos, a única obra arquitetônica que será 
poupada é aquele monumento ao mau gosto na entrada do 
Pontão, no Lago Sul. Quem não viver não verá. 

Aruc O mais autêntico reduto carnavalesco em Brasília. 
Formada, no início dos anos 1960, por funcionários públicos 
vindos do Rio de Janeiro, a Associação Recreativa Unidos do 
Cruzeiro é a única escola de samba brasileira que foi campeã 
oito vezes seguidas.  

Asfalto Foi no dia 5 de agosto de 1958 – quando nasci – que 
colocaram a primeira capa de asfalto no Plano Piloto, entre 
o Palácio do Planalto e o Alvorada. Agora sei de onde vinha 
aquele forte cheiro de piche que flutuava sobre o meu berço. 

Ausência Por que Cândido Portinari, um dos mais 
importantes artistas brasileiros do século XX, não está 
representado em Brasília com suas obras? Quem disse que 
não está presente? Presente na ausência. 
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Azeitonas Em tempos idos (tempos por mim não vividos), 
os pastéis da Rodoviária tinham entre seus ingredientes 
inocentes azeitonas. Inocentes até que suas sementes, 
duríssimas, chegassem às escadas rolantes, emperrando, 
dentes contra dentes, as engrenagens. Ninguém sobe 
aos céus, ninguém desce aos infernos. Não pelas escadas 
rolantes da Rodoviária. Expulsas do paraíso dos pastéis 
e das empadas, as azeitonas protestam. Querem voltar às 
bocas das massas, fazer parte do recheio que alimenta as 
classes populares. 

Azul A luz combinou com o céu e o azul concordou que ali 
o guardassem. Azul tão azul que fere os olhos. A cor mais 
agradável te espera no Santuário Dom Bosco. Se queres paz, 
entre. Se não queres, siga em frente. 

Azulejos e cubos A cidade que chegava pedia uma segunda 
pele, uma camada protetora. Era preciso, com urgência, 
humanizar a maquete. E aí entra em cena o maior artista 
plástico de Brasília com seus azulejos, cubos, esculturas, 
recortes, desenhos. Pioneiro, foi o único dos fundadores que 
aqui ficou até o fim, como que para defendê-la. Athos Bulcão 
faleceu aos noventa anos, em 2008, e seu enterro foi simples. 
Simples como ele sempre foi. É de cubos brancos o painel 
mais visível e célebre (e o seu favorito), no Teatro Nacional 
Claudio Santoro. Contei. São 1.693 do lado sul e 1.698 do lado 
norte. Total de 3.391 cubos.



B
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Babilônia, a vingança da rua O antropólogo 
norte-americano James Holston escreveu um livro – A 
Cidade Modernista – uma crítica de Brasília e sua utopia 

– lançado pela Companhia das Letras, em 1993. Você pode 
não concordar com suas ideias (arrasa Brasília) mas admito 
que seus argumentos são bem embasados. Um trecho do 
livro fala do chamado conjunto Babilônia, as fascinantes 
comerciais da 205 e 206 Norte, as únicas com ligação 
subterrânea em todo o Plano Piloto. Houve uma tentativa 
de simplesmente abolir a rua e deslocar a atividade social 
para as laterais e fundos da comercial. O que aconteceu? A 
rua vingou-se e por anos e anos ali foi um verdadeiro deserto 
humano. Mas o cenário tende a mudar. O local agora é 
palco de intervenções artísticas, cenário de documentários, 
tem um teatro, atelier de artes, petshops... Aos poucos a 
comercial mais estranha do Plano Piloto começa a ter vida 
nova. Mas que a rua se vingou, vingou. 
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Balão da Dona Sarah Ou pior: ex-Balão da Dona Sarah, ou 
ex-Balão do Aeroporto. Os carros passaram por cima. Antes 
davam a volta. Em Brasília, infelizmente, carros são mais 
importantes que jardins, árvores e flores. Têm prioridade 
absoluta: vias são duplicadas para que mais carros caibam 
nas avenidas. E muitas das novas vias que estão sendo 
construídas já nascem obsoletas: em vez de trilhos, asfalto. 
Em vez de eletricidade, combustíveis fósseis. Brasília vive, 
sim, sob a ditadura do automóvel. Há bastante tempo. E o 
Balão da Dona Sarah? Deram o balão nela. 

Bê-á-Bá de Brasília (O) – Dicionário de coisas e palavras 
da capital. Thesaurus Editora, 2011. Tipo um irmão gêmeo 
deste livro, mas com muito mais verbetes, totalizando 884. 
Escrito pelo jornalista e servidor público Marcelo Torres, 
baiano, em Brasília desde 2002, primo do escritor e imortal 
Antônio Torres. O Bê-a-Bá de Brasília, de 96 páginas, retrata, 
entre muitos outros temas, o linguajar típico dos moradores 
de Brasília, num estilo leve e muito bem-humorado. 
Recomendo.

Bernardo Guimarães Romancista e poeta, autor de A 
Escrava Isaura (1825-1884). Foi juiz em Catalão, Goiás, e 
conheceu a nossa região. O poema abaixo, publicado no 
livro Canto da Solidão, de 1852,  é profético: “Tempo virá 
em que nessa valada / Onde flutua a coma da floresta, / 
Linda cidade surja, branquejando / Como um bando de 
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garças na planície; / E em lugar desse brando rumorejo / Aí 
murmurará a voz de um povo”. 

Bernardo Sayão Certa vez, numa palestra na UnB, falando 
sobre a história de Brasília, citei o nome de Bernardo 
Sayão. Um aluno perguntou: “Quem foi Bernardo Sayão?” 
Respondi: “Você está gozando com a minha cara!” Não 
estava. O primeiro herói de Brasília. Era um engenheiro 
agrônomo que gostava de construir estradas. E pontes. Entre 
pessoas, principalmente. Inquieto, idealista, realizador. 
Antiburocrata por natureza. Homem de ação. Foi uma mistura 
de pioneiro com candango, daí sua enorme popularidade. 
Construiu a primeira pista de pouso de Brasília, perto da 
antiga Rodoferroviária. E dizia-se na época que as máquinas 
ainda estavam finalizando a obra enquanto o avião de JK 
e comitiva sobrevoava o local. Pura lenda. Possivelmente, 
desentendimentos com Israel Pinheiro, um homem rigoroso, 
metódico, fizeram com que JK desse a Bernardo Sayão a 
missão de construir a então chamada Transbrasiliana, unindo 
Belém a Brasília, rodovia que hoje leva seu nome. Em 1959 
Sayão foi vítima de uma árvore que caiu sobre sua tenda. 
Quando a notícia chegou a Brasília, pela primeira vez, em 
dois anos de construção frenética, a cidade parou. Panos 
pretos foram colocados nos parachoques dos caminhões e 
o comércio fechou. Na noite anterior, emergencialmente, 
abriram uma estrada no meio do cerrado até o Campo da 
Esperança para receber seu primeiro e ilustre morto. 
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Bete Não é o apelido da Elizabeth. É o nome de uma 
brincadeira muito comum em Brasília entre os anos 1960 e 
80 (seriam esses os anos dourados de Brasília?). Joga-se bete, 
chamado também de taco, com dois paus (cabos de vassoura), 
uma bola (as de tênis são ótimas) e duas latas. Infelizmente 
cada vez menos crianças jogam bete, seja por falta de 
espaço, ocupado pelos carros, ou porque preferem joguinhos 
eletrônicos. Hoje em dia, quando você pergunta a uma criança: 

”Já jogou bete?”. Ela responde: “Eu não. Eu gosto da Bete.”

Bicicleta Letra e música de Eduardo Rangel, do álbum 
Pirata de Mim, produção independente, de 1998: Agora / Eu 
sonhei com você / Foi em preto e branco / Tinha um pouco 
de mim quando criança / Eu andava de bicicleta pelas ruas 
de Brasília / E a água batia nas nossas pernas // Você na 
garupa / Pedia cuidado / E eu corria mais, como quem / Nem 
sabe o que é medo / Agora eu conheço o medo / Ficar grande 
é chato demais.

Bico da Torre Poema de Luis Turiba, do livro Cadê, de 1989, 
musicado por Renato Matos e gravado por Zelia Duncan, 
Célia Porto e pelo próprio Renato Matos: A sombra do bico 
da torre / na terra faz o ponteiro / que marca o momento 
preciso / da gente se amar (se amarrar) / São flocos de 
nuvens que pairam / no céu de Brasília /dão na vista / 
textura arquitetura obra de artista / São blocos caiados 
de branco / banhados de chuva e de luz. / Felicidade nessa 
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cidade / de afeto é o que conduz  / Me induzo a ficar a pensar 
/ que sou o céu / E a sombra do bico da torre / é a antena / 
que marca o momento apenas. 

Billy Blanco Não Vou Pra Brasília. Eu não sou índio 
nem nada / Não tenho orelha furada / Nem uso argola / 
Pendurada no nariz / Não uso tanga de pena / E a minha 
pele é morena / Do sol da praia onde nasci / E me criei feliz / 
Não vou, não vou pra Brasília / Nem eu nem minha família / 
Mesmo que seja / Pra ficar cheio da grana / A vida não se 
compara / Mesmo difícil, tão cara / Eu caio duro / Mas fico 
em Copacabana. // Dizem que a música, composta em 1957, 
chegou a ter sua veiculação proibida na Rádio Nacional. 
Além de ser contra a transferência da nova capital, alegou-se 
na época que era discriminatória em relação aos indígenas. 
Não encontrei nenhum documento que atestasse que a 
música tenha sido censurada.

Bola de cristal O que vejo na minha? Engarrafamentos 
gigantescos e milhares de ciclistas, felizes, pelas vias 
paralelas. Vejo Taguatinga, Samambaia e Ceilândia formando 
Taguasamamlândia. Vejo enormes dutos trazendo água da 
Barragem do Descoberto e de Corumbá IV para não deixar 
secar o Lago Paranoá. Vejo homens, mulheres, idosos, jovens 
e crianças plantando árvores nativas nas beiras de todos 
os riachos do Distrito Federal. Vejo nascentes cercadas, 
arborizadas e protegidas. Vejo a Unesco suspendendo, por 
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vinte anos, o título do qual Brasília tanto se orgulhava mas 
pouco fez para honrar. Vejo a Câmara Legislativa com metade 
de seus integrantes, orçamento bem definido e público, ligada 
num sistema on-line de prestação de contas de suas atividades 
e seus gastos. Vejo Brasília finalmente orgulhosa de seus 
representantes (ô esperança...). Vejo um cidadão orientando o 
vizinho que lava sua calçada com esguichos de água em vez de 
usar o vassourão. Vejo parques ecológicos delimitados, cheios 
de gente, sem lixo e com os equipamentos funcionando. Vejo 
vias fechadas para automóveis particulares em determinados 
horários. Vejo gente deixando o carro em casa por isso. Vejo 
a coleta seletiva ser praticada voluntariamente. Vejo os 
índices de violência chegarem a níveis de Suécia. Policiais-
cidadãos. Vejo hospitais e escolas funcionando regularmente, 
com profissionais valorizados. Vejo o planejamento urbano 
ser feito sem intervenções políticas. Vejo crescer na cidade 
um certo sentimento nativista, de orgulho de aqui morar e 
viver, cobrando do poder um tratamento mais respeitoso para 
com Brasília. Vejo as cidades-satélites mais arborizadas e 
com mais áreas de lazer. Vejo o Estádio Nacional de Brasília 
ser desmontado, cuidadosamente, peça por peça. E ser 
transformado em escolas públicas, que têm os desenhos mais 
criativos do mundo. As cadeiras seriam adaptadas para as 
salas de aula. O gramado, em pequenos campos de futebol. No 
local do antigo estádio funcionaria um centro de treinamento 
para atletas, inclusive para futuros jogadores de futebol. Vejo 
este livro ser reeditado contínuas vezes. 
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Bolas do Darlan Você certamente já as viu, espalhadas 
pelos gramados de Brasília, como em frente ao Memorial 
JK ou depois da ponte Honestino Guimarães, no Lago Sul. 
São grandes esferas de aço carbono criadas pelo artista 
plástico Darlan Rosa, mineiro de Coromandel, personagem 
histórico da televisão em Brasília, quando, entre 1968 e 1971, 
desenhava, com as duas mãos, ao vivo, no programa Carrossel, 
da pioneira tv Brasília. Tio Darlan era um grande sucesso. 
Tempos depois criou o personagem Zé Gotinha, campanha 
que erradicou a poliomielite no Brasil. Aposentado, no final 
dos anos 90, começou a criar as famosas bolas, hoje expostas 
em vários países. Um belo desdobramento do projeto das 
bolas é o parque de esculturas interativas ao ar livre, em 
exposição permanente no ccbb da capital, criadas para o uso 
de crianças e adultos. 

Bom Demais Um bar que entrou na história da cidade e na 
biografia da Cássia Eller. Pegando carona na cena roqueira 
local, mas com força e estilo próprios, Cássia Eller, uma 
garotinha doce e feroz, um cometa que nos iluminou. Foi 
no Bom Demais, na 706 Norte, que Cristina Roberto, a dona, 
pagou à Cássia seu primeiro cachê. Dali ela se revelou e 
partiu para o estrelato, no final dos anos 1980. Os shows 
dela lotavam sempre e o pessoal que ficava de fora assistia, 
sem pagar, embaixo de um enorme toldo. Bom demais, mas 
não existe mais. 
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Bonde andando Uma coisa pra mim é certa: JK não 
foi pego de surpresa quando, ao lançar sua campanha à 
Presidência da República, em Jataí, Antônio Soares Neto, 
o Toniquinho, lhe perguntou se eleito honraria o que dizia 
a Constituição quanto à mudança da capital para o Brasil 
Central. Daí sua resposta rápida e afirmativa. Acredito que 
JK, esperto e muito bem informado, sabia que os estudos 
para a transferência da Capital estavam bem adiantados. 
Vejamos as datas: o lançamento da campanha em Jataí foi 
no dia 4 de abril de 1955. Onze dias depois saiu a decisão da 
Comissão de Localização da Nova Capital, elegendo o Sítio 
Castanho, onde está o Plano Piloto, como o local ideal para a 
construção de Brasília. Ele sabia. JK pegou o bonde andando. 
E desembarcou em Brasília (de avião!). 

Borboleta Lucio Costa, o criador de Costapolis (outro nome 
que Brasília poderia ter), ficava irritado quando comparavam 
o desenho do Plano Piloto com um avião. Segundo ele, sua 
criação se parecia mais com uma borboleta. Estudante, 
em 1922 esteve em Diamantina, terra natal de JK, mas lá 
não o encontrou. O jovem futuro presidente, então com 
20 anos, mesma idade de Costa, estava em Belo Horizonte, 
preparando-se para o vestibular de medicina. Lucio conheceu 
Le Corbusier em 1936 e tornou-se urbanista. Quatro anos 
depois criou os edifícios do Parque Guinle, no Rio de 
Janeiro, o primeiro conjunto de prédios construídos sobre 
pilotis no Brasil, deixando o térreo vazado, como faria nas 
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superquadras de Brasília. O ano de 1954 seria um dos mais 
tristes da sua vida. Morreu a esposa, Julieta Guimarães, 
vítima de um acidente automobilístico, num carro por ele 
dirigido, que derrapou e bateu em uma árvore. No filme O 
Risco, sobre sua vida e obra, pode-se admirar Leleta, como 
ele a chamava, uma mulher radiante e luminosa. Alimentou, 
desde então, um sentimento de culpa pela tragédia. Nunca 
se perdoou. Tanto que não veio à inauguração de Brasília 
em consideração a Julieta, que, segundo Lucio Costa, 
adoraria estar aqui no dia 21 de abril de 1960. Dizem que 
por causa do acidente ele desenhou uma cidade quase sem 
cruzamentos, com tantas tesourinhas e vias sob o Eixão. 
Dizem. Em 1957 venceu o concurso do Plano Piloto de Brasília 
e sua apresentação, composta de 17 folhas datilografadas 
e desenhos ilustrativos, era tão simples que constrangeu o 
júri. Segundo cálculos que o próprio JK fez, Lucio Costa teria 
gasto 25 cruzeiros em serviços de datilografia, papel, lápis, 
tinta e borracha para preparar sua exposição, enquanto 
outros chegaram a desembolsar 400 mil cruzeiros, com 
maquetes sofisticadíssimas e gráficos superelaborados. 
Gastou 25 e recebeu 1 milhão de cruzeiros por ter vencido o 
concurso. Brasília foi o grande acontecimento do urbanismo 
no século XX, e diante do sumiço do nome de Lucio Costa, 
em segundo plano pela notoriedade de Oscar Niemeyer, 
o urbanista passou a dizer sempre “Brasília, cidade que 
inventei”. Em 1992, seis anos antes de falecer, inaugura-se 
na Praça dos Três Poderes o Espaço Lucio Costa, discreto, 



27

simples, como ele era. Respeitadíssimo, correto, humano. 
Dizer que Lucio Costa foi um gênio é pouco. 

Brasilia Planeta telescópico, existente no “cinturão 
de asteroides” entre Marte e Júpiter. O nome é uma 
homenagem a Dom Pedro II, que era um grande incentivador 
da astronomia, pois em latim Brasil escreve-se Brasilia, sem 
acento. De número 293, esse corpo celeste foi descoberto 
por Auguste Honoré Charlois em 20 de maio de 1890, em 
Nice, França. Tem cerca de 65 km de diâmetro, a distância 
entre a cidade de Santo Antônio do Descoberto, em Goiás, e 
a Rodoviária de Brasília. 

Brasília Extinta terceira capital do segundo Quinto Império 
Cerratense, localizada no centro do grande deserto sul-
americano. Escavações arqueológicas realizadas no final 
do século XXIII revelaram as ruínas grandiosas da primeira 
cidade modernista da história, construída na segunda 
metade do século XX por uma raça de gigantes, os candangos. 
Foi soterrada por ondas contínuas de enormes tempestades 
de areia. As mudanças climáticas, o uso intensivo do solo 
e o desperdício de recursos hídricos levaram à inevitável 
desertificação de grandes áreas em volta da lendária cidade. 
No turismo estelar, visitar as ruínas de Brasília é obrigatório 
para quem está de passagem pelo desabitado Planeta Terra. 

Bric-A-Brac De Brasília para o mundo, com amor. E arte. 
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Importante revista de literatura no Brasil na segunda 
metade da década de 1980. Revista mais que revista: 
coletivo. Um inédito de Manuel Bandeira, entrevista com 
Manoel de Barros antes da fama, manuscrito de Paulo 
Leminski, desenhos de Zuca Sardan, papo cabeça com 
José Mindlin, colaboração de Augusto de Campos. Tudo 
sob a batuta do maestro Turiba e sua orquestra de poetas, 
ilustradores, rabiscadores, designers, fotógrafos. 

Brutalista É um estilo arquitetônico radical que não 
esconde as estruturas da construção, mostrando paredes, 
vigas e pilares, sempre em concreto aparente, sem pinturas, 
sem ornamentação, bruta. Ironicamente, o exemplo mais 
visível desse jeito de construir é a sede da nossa maior 
biblioteca pública, a da UnB. Os arquitetos brutalistas 
também amam, nem que sejam suas próprias criações. 

Buriti Ou a solidão do poder no meio da Praça, onde 
funciona o executivo local. Plantado, morto, replantado, 
machucado a machado. Alguém leu o livro Pelo sertão, de 
Afonso Arinos de Melo Franco (1868-1916), e assoprou o 
texto no ouvido de Israel Pinheiro, que mandou plantar a 
palmácea. “Se algum dia a civilização ganhar essa paragem 
longínqua talvez uma grande cidade se levante na campina 
extensa que te serve de soco, velho buriti perdido.” Afonso 
Arinos acertou mais que Dom Bosco. 
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Cabeça, tronco e... duas rodas Temos tudo para ser, 
também, a Capital do Pedal. E por que ainda não somos? 
Precisamos de muito mais ciclovias, mais bem sinalizadas, e 
algumas campanhas educativas, tanto para ciclistas quanto 
para motoristas. Se o respeito à faixa de pedestres virou 
um produto exportação made in Brasília, por que o uso 
generalizado de bicicletas não pode também se disseminar? 

Cabeças Seria o que hoje chamamos de “ocupação”. Como os 
Concertos Cabeças aconteceram na passagem dos anos 1970 
para os 80, em plena ditadura militar, ganharam (merecida) 
notoriedade. Tudo muito simples: ao fundo da Galeria 
Cabeças, dirigida por Néio Lúcio, na comercial da 311 Sul, 
montava-se um pequeno palco e todo último domingo do mês 
a rapaziada ia lá pra ouvir música, ler poesia, se encontrar. 
Pela primeira vez uma geração de brasilienses, aqui nascidos 
ou não, desceu dos blocos e ocupou o quintal coletivo que são 
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os gramados das superquadras. Depois os concertos foram 
transferidos para o Parque da Cidade, naquele auditório a 
céu aberto que não existe mais. Assim como começaram, 
espontaneamente terminaram. Palco de Oswaldo Montenegro 
antes da fama, do Mel da Terra, de Renato Matos e de Cássia 
Eller. E atenção: Renato Russo nunca tocou no Cabeças! 

Cafés São poucos mas já fazem uma charmosa diferença. 
Dão um ar cosmopolita e descontraído à rigidez da 
setorização do traçado de Brasília. Ainda bem que não 
existe um Setor de Cafés. 

Calçadão da Asa Norte Bom pra namorar, flertar, paquerar, 
caminhar, pescar, brincar no parquinho... bom também pra 
não fazer nada. Ótimo para ver o pôr do sol. Fica perto da 
Ponte do Bragueto, onde a L2 encontra a L4, no final da Asa 
Norte, com um deque de madeira com 700 m de extensão ao 
longo do lago. Bom pra namorar. O pôr do sol pode esperar. 

Caliandra As raízes da mais bela flor do cerrado são como 
um amor verdadeiro: profundas. E no meio do cerrado seco 
protestam. Protestam contra a indiferença de quem passa 
e não vê o vermelho-sangue, vermelho-coração, vermelho-
terra. É a flor preferida da romancista Ana Miranda. 
Sabendo disso, antes de uma palestra, coloquei caliandras 
num jarro sobre sua mesa. Até hoje ela não sabe quem as 
deixou ali. Mas desconfia. 
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Camiseta Sempre que eu saio da cidade para participar 
de algum evento, uma feira do livro, por exemplo, começo 
assim a minha fala: “Sou de Brasília, mas juro que sou 
inocente”. No imaginário do brasileiro, todos os que vivem 
em Brasília ou são ligados ao poder ou estão metidos em 
algum escândalo. Para nós brasilienses isso é extremamente 
constrangedor e injusto. Aí criei uma camiseta com os 
dizeres acima. 

Candango Hoje, chamar alguém de candango é um ato 
amoroso. Mas não era assim durante as obras de Brasília. 
Candango era o peão, o sofredor operário da construção 
civil. Termo de origem africana, era como os nativos 
chamavam os portugueses. Ninguém sabe ao certo como 
esse nome chegou a Brasília. Pouco importa. O certo é que 
naqueles tempos heroicos ser chamado de candango era 
pejorativo. Criou-se aí a primeira distinção social na cidade-
utopia: de um lado, candangos, os trabalhadores braçais, 
(que colocavam, literalmente, a mão na massa) e, do outro 
lado, os pioneiros, letrados e doutores, muitos faturando 
alto com a transferência da Capital. Os candangos 
surpreenderam o mundo: em três anos e alguns meses 
construíram Brasília. Após a inauguração, sem lugar no 
Plano Piloto, restou a esses verdadeiros heróis anônimos 
serem deslocados para as então nascentes cidades-satélites, 
evidenciando claramente a setorização social e a maior 
importância dada ao funcionamento administrativo 
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da cidade do que à integração dos operários ao projeto 
na nova capital. Atualmente o nome candango já não 
carrega o viés negativo. O troféu concedido no Festival de 
Brasília do Cinema Brasileiro é o Candango, uma estatueta 
estilizada do trabalhador. A escultura Os Guerreiros, de 
Bruno Giorgi, na Praça dos Três Poderes, foi rebatizada 
como Os Candangos, talvez pelo aspecto esquálido que 
têm as figuras. Na UnB um auditório leva o nome de 
Dois Candangos, em homenagem a dois operários que 
morreram no local. O filme Conterrâneos velhos de guerra, 
do cineasta paraibano-brasiliense Vladimir Carvalho, é 
uma homenagem aos candangos massacrados pela Guarda 
Especial de Brasília, a polícia da época da construção, num 
episódio até hoje não esclarecido. O primeiro hospital de 
Brasília, o HJKO, onde muitos recusavam a se tratar, pois 
era todo de madeira, hoje abriga o Museu Vivo da Memória 
Candanga, próximo ao Núcleo Bandeirante. O gentílico 
do morador de Brasília é brasiliense, mas muitos hoje 
preferem ser chamados de candangos, pelo simples fato de 
aqui terem nascido ou terem adotado a cidade, como é o 
caso deste escriba. 

Carne de papel Era uma vez um engraxate que foi trabalhar 
num açougue na 312 Norte e muitos anos depois o comprou. 
E o encheu de livros. Os leitores só não foram felizes para 
sempre porque a história ainda não terminou. Continua 
diariamente para aqueles que vão ali comprar peças de 
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picanha, costela, fraldinha... e encontram também obras 
de grandes e pequenos autores, que podem levar pra casa 
e devolver quando quiser. Alfabetizado aos 16 anos, o 
simpático baiano Luiz Amorim dos Santos é desses que 
acreditam que a leitura pode mudar o mundo. O seu mudou. 
E muito. Do açougue, os livros ganharam as paradas de 
ônibus da W3 Norte e Luiz, por causa do amor pelos livros e 
suas iniciativas ousadas ou mesmo revolucionárias, virou 
notícia no Brasil e no mundo. Hoje o Açougue Cultural 
T-Bone é palco de encontros musicais, performances, 
debates, eventos literários... Fique de olho na programação. 
Se tiver Noite Cultural T-Bone, vai lá que a gente se encontra. 

Catedral Meu monumento preferido. O único em Brasília 
que não é municipal, estadual ou federal. Universal. 
Transborda em simbolismos: para entrar, desce-se um 
túnel escuro, passagem desta vida para outra. Interior 
iluminado, em contraste com as austeras e escuras catedrais 
medievais. Lá dentro, o espanto, como sempre desejou 
Niemeyer, comunista, ateu. O batistério ao lado, em formato 
de ovo, semente, de onde viemos. Quatro evangelistas vezes 
quatro sinos são as 16 pontas da coroa de espinhos que feriu 
Cristo. Ou são dedos em prece. Uma vez lá dentro (proibida 
a entrada de bermuda ou short), encoste seu ouvido em uma 
das paredes côncavas. Fale baixinho que a outra pessoa, na 
outra extremidade, escutará tudo. Deus também. 
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Catetinho Nosso Palácio de Tábuas, a primeira construção, 
mesmo de madeira, de cunho modernista, que Niemeyer 
traçou no cerrado. Ali, antes da inauguração da cidade, Tom 
Jobim e Vinicius de Moraes compuseram a Sinfonia da 
Alvorada e, de quebra, um sucesso: Água de beber. É que nos 
fundos do Catetinho tinha (ainda tem) uma mata ciliar, com 
uma nascente, razão maior da escolha do local, onde certa 
vez o guarda Luciano Pereira levou os músicos e disse: é água 
de beber! Lenda urbana: reunidos à noite para uma seresta, 
queriam tomar uísque, mas não tinha gelo. Caiu então uma 
forte chuva de granizo que encheu os copos. Outra: domingo 
é dia de churrasco. O presidente reuniu os amigos e tudo ia 
bem até que uma matilha avançou sobre a carne assada. Um 
grupo saiu correndo atrás dos cães pelo cerrado para tentar 
recuperar os preciosos espetos. Vale uma visita ao Catetinho, 
com certeza. Mas vá com sede. É água de beber. 

Ceilândia Tem muita gente no Distrito Federal que não 
sabe nem pra que lado fica a nossa maior cidade. É preciso 
ir a Ceilândia para mudar a imagem de cidade violenta, 
tão estigmatizada pelo brasiliense. Aos domingos, um 
programa é ir almoçar na Feira Permanente, perto da 
caixa d’água, na banca da Galega, que serve o melhor da 
comida nordestina nessa verdadeira filial de Caruaru. 
Buchada de bode, mocotó, rabada, sarapatel, paçoca, baião 
de dois, de três... Foi em Ceilândia que Niemeyer criou a 
única obra fora do Plano Piloto – a Casa do Cantador – e 
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por isso, dizem os ceilandenses, o arquiteto viveu tanto. 
Quem sabe tudo sobre Ceilândia é o Manoel Jevan Gomes 
de Olinda, professor de História, cearense de São Gonçalo 
dos Inhamuns, em Brasília desde 1979. O meu guia quando 
levo visitantes àquela cidade é também Secretário-Geral da 
ACLAP – Academia Ceilandense de Letras e Artes Populares, 
a única agremiação literária da qual faço parte. O dedicado 
pesquisador mantém ainda o Museu Vivo dos Candangos 
Incansáveis na sua casa, no Setor P Sul, onde expõe a saga 
dos fundadores da cidade. 

Cerrado Cresci numa região de cerrado no norte de Mato 
Grosso. Lá quase tudo virou soja, aquele mar verde, aquele 
mar morto. Abra qualquer publicação sobre o começo de 
Brasília que lá vai estar: isso aqui era um deserto; a cidade 
chegou e não havia nada; era um vazio sem fim; um cerrado 
sem vida... Outra pérola: depois de construída, a cidade 
tem mais árvores do que antes. O cerrado é a vegetação de 
savana mais rica do mundo em termos de biodiversidade. 
Se você observar bem as fotos iniciais da construção 
de Brasília vai perceber que enormes áreas de cerrado 
foram desmatadas, muitas vezes sem necessidade. É que 
o cerrado, naqueles tempos, era (e para muitos ainda é) o 
patinho feio da vegetação brasileira, um bioma de segunda 
classe: aquelas árvores tortas, “feias”, sofridas... É mais 
fácil se identificar com árvores retilíneas, de caules retos, 
enormes. A chegada de Brasília foi um duro golpe para o 
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cerrado, abrindo caminho para a ocupação de grandes áreas 
para produção de grãos e de capim. E hoje o que restam são 
pequenas manchas verdes, isoladas umas das outras e sem 
troca genética entre elas. Infelizmente muitos ainda veem o 
cerrado apenas como chão a ser plantado. Vão sobrar apenas 
as poucas áreas protegidas e os morros, onde não chega o 
trator. “Nem tudo que é torto / é errado / veja as pernas do 
Garrincha / e as árvores do cerrado”, diz um poema meu.

Cerratense É o habitante do cerrado, termo criado pelo 
historiador, poeta e amigo Paulo Bertran, falecido em 2005. 
Ele provou que havia história no Planalto Central bem antes 
de Brasília. Antes da chegada dos engenheiros e tratores, 
por aqui já haviam passado índios, escravos, colonos, 
bandeirantes, faiscadores de ouro e diamantes, bois e 
boiadas. Enfim, provou que havia uma cultura sertaneja, 
pré-jusceliniana, nestas paragens e paisagens. Brasília não 
inventou o cerrado. 

“Céu de Brasília, traço do arquiteto / gosto tanto 
dela assim”, cantou Djavan. Impossível não se deixar 
impressionar pelo nosso céu. Aqui ele está mais próximo, 
palpável, ao alcance da mão. Aqui o céu não passa em 
brancas nuvens. É o nosso maior patrimônio natural, o 
atrativo mais visível, inteiramente grátis, todo para você. 
Horizontal, vertical, amplo e irrestrito. E para fechar o dia 
e abrir a noite, um inesquecível pôr do sol, que você pode 
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curtir de qualquer lugar, mas da Ermida Dom Bosco é bem 
mais especial. E espacial. 

Chico Francisco Alvim é o meu mais importante poeta de 
Brasília. Mineiro de Araxá, diplomata aposentado. Não 
mostra sua poesia. Se deixa ver. 

Chifrudo Quem vem de Belo Horizonte ou do Rio de Janeiro 
quando chega ao Chifrudo já sabe: Brasília está próxima. 
Não se sabe bem se o nome é Solarius, Solaris ou Solarium, 
mas todos o conhecem pelo apelido. Às margens da BR-
040, entre Santa Maria e Valparaiso de Goiás, a escultura 
foi doação do governo francês. Criação do escultor Ange 
Falchi, a obra de arte, com cerca de dezesseis metros de 
altura, tirou o primeiro lugar no Concurso Internacional de 
Esculturas, em Paris, em 1963. Simbolizando a ocupação do 
Planalto Central, conta-se que o artista queria a escultura 
exposta na entrada da cidade, mas não imaginava que 
ficasse tão longe do centro. Foi ali colocada em 1967. 
Segundo Maria Elisa Costa (informação pessoal),  foi o 
próprio pai, Lucio Costa, quem indicou o lugar onde a 
escultura está. 

Chorinho Como o primeiro estilo musical brasileiro 
tipicamente urbano foi se enraizar na cidade modernista? 
Pergunte ao Hamilton de Holanda, nosso menino prodígio, o 
maior talento do choro brasiliense, referência nacional. Em 
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Brasília o chorinho tem clube, tem escola, tem uma legião 
(ops!) de fãs... E talvez por isso o nosso chorinho tem uma 
pegada mais pesada, quase um rock. 

Chuva As primeiras gotas no chão do cerrado são como 
saliva nos nossos lábios ressequidos. O ar se umedece, a 
grama reverdece, a cidade troca de pele. Em Brasília só 
chove nos meses que têm a letra “r” no nome, de setembro a 
abril. Os jornais anunciam: 110 dias sem chuva! A umidade 
do ar em níveis saarianos, a garganta desértica. O que a 
chuva faz com a cidade, a primavera faz com as flores. 

Cigarras Todos já sabem: quando as cigarras começam a 
cantar é sinal que a chuva vem chegando no sertão... aliás, 
no cerrado. O que muitos não sabem é que esses insetos 
fazem um barulho mais intenso que um liquidificador 
ligado ou uma rua de trânsito pesado. Não, as cigarras não 
cantam até explodir. Também não mordem nem transmitem 
doenças. Da próxima vez que você ouvir o som estridente 
e monocórdico pelas superquadras, não se irrite. Se 
maravilhe com um artifício que a natureza criou para elas: o 
ouvido do macho, que canta desesperadamente para atrair 
a fêmea, tem uma membrana que o protege do próprio 
barulho. E lá vem a chuva... 

Clarice Lispector “Brasília é construída na linha do 
horizonte. Brasília é artificial. Tão artificial como devia ter 
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sido o mundo quando foi criado”. Assim começa o melhor 
texto sobre a cidade. Escrito por alguém que ficou aqui 
apenas por alguns dias, insone, fumando e bebendo no 
Hotel Nacional, em 1962. E dando umas voltas pela cidade 
das ruínas precoces. Como um convite de boas-vindas tive 
a felicidade de lê-lo (e ser influenciado por ele, é claro!) 
ainda jovem. Com seu estilo misterioso, o timbre seco, 
Clarice vai na contramão, desencantada com o projeto da 
cidade modernista. Na verdade, vai além: ninguém como 
Clarice traduziu o espanto que o artificialismo de Brasília 
então causava. 

Clarinda Quem disse que nenhuma mulher participou 
da Missão Cruls? Clarinda de Moura é o seu nome e aqui 
vai um pouco da sua história. Aliás, uma bela história 
de amor. Hastimphilo de Moura, engenheiro da Missão 
Cruls, morria de saudades da esposa, que ficara no Rio de 
Janeiro. Escrevia dezenas de cartas para ela e aguardava 
ansioso pelas respostas, sempre com pressa de chegar 
às poucas cidades goianas com serviço postal. Colhia 
flores do cerrado e comprava pequenos diamantes brutos 
para lhe dar de presente. Carinhosamente chamada de 
Lilinda nas cartas, Hastimphilo ameaçou abandonar o 
trabalho para encontrá-la. Ela então decidiu vir ao seu 
encontro. O engenheiro foi esperá-la na estação de trem 
de Uberaba. Ela chegou com a filha recém-nascida, que 
Hastimphilo ainda não conhecia, e seguiram os três em 
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lombo de burro para a área do futuro Distrito Federal. 
Clarinda acompanhou o marido, dormindo em barracas e 
passando por todos os sacrifícios. E com a filha pequena no 
colo. Imagine. Isso em 1892. Hastimphilo faleceu em 1957 
e Clarinda, dois anos depois. Tiveram seis filhos. (Quem 
quiser saber mais leia a publicação A Fazenda Velha nos 
caminhos da Missão Cruls, de autoria dos historiadores 
Wilson Vieira Júnior e Deusdedith Júnior. FAC, 2007). 

Clichês “Brasília é uma cidade fria. / A cidade não tem 
esquinas. / Ilha da fantasia. / Capital da corrupção. / Em 
Brasília é tudo igual, monótono. / As satélites são violentas. 
Brasília não tem vida noturna. / O que você vai fazer em 
Brasília? Lá não tem nada pra ver. / Brasília não tem gente, 
nem calçadas nem bares. / As pessoas em Brasília são frias e 
secas com os estranhos.”  

Clodo, Climério e Clésio Não formavam um trio, apenas 
tocavam juntos, diziam. Irmãos piauienses, aqui radicados 
nos anos 1960, autores de grandes sucessos nas vozes de 
Fagner, Ednardo, Amelinha, Belchior e Dominguinhos, entre 
outros. Climério continua poeta, na ativa, mas não canta 
mais em público. Clésio faleceu em 2010. Clodo foi o único a 
seguir carreira solo. Sorte nossa. O Clodo está na história da 
minha vida porque devo a ele o meu primeiro emprego numa 
agência de publicidade, em 1980. Fiquei seis anos nessa vida 
de redator publicitário. Obrigado, Clodo. 
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Completo Amor Dia 12 de junho de 1983, Dia dos 
Namorados, noite de lua cheia. Era esse o nome do show 
no teatro da Escola Parque. Caio e Graco (Coração Alado, 
na voz de Fagner). Nessa noite tudo conspirava a favor e 
consegui dar o primeiro beijo em Alcina Ramalho, na época 
com 17 anos. Três anos depois nos casamos. 

Conceição Freitas Enquanto foi cronista do Correio 
Braziliense, de 2002 a 2014 a jornalista Conceição Freitas 
foi a porta-voz dos brasilienses preocupados com a 
descaracterização deste símbolo maior da nacionalidade 
que é Brasília. Colocava o dedo na ferida, instigava, 
investigava, perguntava, cobrava. E escrevia com 
contundência, leveza e graça. Conseguia por meio das suas 
crônicas e reportagens captar o inconsciente coletivo da 
nossa cidade. Demitida do jornal, comprou uma banca de 
revistas, na entrada da superquadra modelo, a 308 sul. O 
local logo virou um point. É hoje, sem duvida, onde mais se 
encontram publicações sobre Brasília. Ali Conceição Freitas 
promove lançamentos, debates e saraus. Passa por lá.

CONIC É o nome popular do sds – Setor de Diversões Sul, o 
lugar “maldito” de Brasília, mesmo que não mais o seja. Nos 
anos 1970/80, sim: chegou a ter oito boates. A primeira casa 
noturna gay da cidade, New Aquarius, ali funcionou de 1974 
a 1996. No conic, onde pulsa a cultura alternativa da cidade, 
tem de tudo: cinemas pornôs, templos evangélicos, salas 
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de teatro, lojas variadas, local de reunião de skatistas, sede 
de partidos políticos, ongs, sindicatos... Várias campanhas 
já foram feitas para mudar o nome, sem sucesso. conic 
será sempre conic. Maldito ou não, é interessante de dia 
e perigoso à noite. É anti-Brasília por excelência, sem 
excelências. 

Contorno A df-01, também conhecida como Estrada-Parque 
Contorno (epct), é a maior rodovia do DF. Circunda toda a 
bacia que dá nome ao lago e quando passa por Taguatinga 
recebe os nomes de Pistão Norte e Sul. Em 135 km de 
extensão não atravessa nenhuma ponte, só a barragem do 
Paranoá. Isso é incrível!

Coruja-buraqueira Sinal de sorte ter uma perto da sua 
casa, não de mau agouro. Elas gostam das pessoas, mas 
longe. Adaptaram-se muito bem ao ambiente urbano de 
Brasília. Mas não chegue muito perto, deixe-as em paz. Pai 
coruja e mãe coruja protegem com unhas e bicos qualquer 
intruso. Única coruja do mundo ativa durante o dia, é 
importantíssima na manutenção do equilíbrio ecológico, 
pois é predadora de ratos e insetos. Se vir uma coruja-
buraqueira por aí, peça um pouco de sabedoria. 

Costura Pegue a agulhinha, caia na tesourinha e com 
as linhas do Eixão comece a costurar a cidade. E depois 
descosture. Brasília é desdobrável. 
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Crachá Objeto do desejo, sonho de consumo. Vale todos os 
sacrifícios. Para muitos, uma verdadeira condecoração. 

Crianças Três histórias. Primeira: indo visitar a tia no 
interior de Minas, uma criança se depara com aqueles 
endereços tradicionais de ruas e números: “Ué, como vocês 
fazem pra encontrar as casas das pessoas aqui?” Segunda: 
a mãe, visitando Brasília pela primeira vez, com a filha. 
A criança, ao passar em frente ao Congresso Nacional, 
exclama: “Mamãe, olha lá, olha lá, o Jornal Nacional!”. 
Última história: nascida em Brasília, a criança viaja para São 
Paulo e fica num apartamento muito alto, em frente a uma 
grande avenida. Olha pra baixo e pergunta: “Mãe, qual o 
nome desse eixo?”. 

Cupim O maior inimigo do patrimônio histórico inicial de 
Brasília tem nome. Quando aqui quase tudo era provisório 
e construído de madeira, madeira mole, pinheiro-do-paraná 
principalmente, alimento preferido de algumas espécies 
desse inseto. Essa praga infestou o madeiramento da então 
Cidade Livre, da Vila Planalto e dos acampamentos. Não 
houve nenhum tratamento químico preventivo na época, já 
que a pressa e os prazos não permitiam tal luxo. Em 1997 
o Catetinho teve parte de sua estrutura trocada e a outra 
tratada com gás carbônico, pois os cupins simplesmente 
ameaçavam fazer desabar o Palácio de Tábuas. Quem 
ficou morando em casas de madeira não recebeu do 
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governo nenhuma assistência para combatê-los. Nenhuma 
compensação também era dada àqueles que preservassem 
suas casas de madeira. Preservar pra quê? E assim restam 
pouquíssimos exemplares da época. Talvez o mais belo 
conjunto seja o do Museu Vivo da Memória Candanga, 
mesmo com madeiramento todo novo. 

Curau Quem vive nas imediações do Parque Nacional 
de Brasília (que erroneamente muitos chamam de Água 
Mineral) já deve ter avistado um psitacídeo um pouco menor 
que o papagaio verdadeiro, da cara amarela (Alipiopsitta 
xanthops), que anda em bando, emitindo um som curau, 
curau, curau. É endêmico do cerrado, isto é, não ocorre em 
nenhum outro bioma brasileiro. Durante o dia passeiam 
pelos quintais das chácaras vizinhas ao Parque e, ao 
entardecer, um belíssimo espetáculo é ver os bandos de 
papagaios voltando para um dos seus refúgios ecológicos.

Cuspe Antes do fechamento da barragem do Paranoá, diziam 
que o lago nunca se formaria. Ou não havia água suficiente 
para tanto ou o terreno era poroso demais. JK, um homem de 
boa lábia, reagiu: “Enche sim, nem que seja no cuspe!”. 





DD
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Damata Que Renato Russo influenciou muita gente, disso 
ninguém duvida. Mas quem fez a cabeça do maior letrista 
do rock nacional? Zé da Mata. Ele passava filmes, hoje 
considerados cult, no final dos anos 70, no teatro da Escola 
Parque, na Cultura Inglesa e outros circuitos alternativos. 
O jovem Renato não perdia um. O baiano Damata, como 
é conhecido, vive em Brasília desde 1965 e o seu Cinema 
Voador faz a alegria de muita gente, passando filmes num 
telão sobre um ônibus na periferia de Brasília. É o autor do 
famoso bordão: é cultura ou crack!

Dedo mindinho Juscelino só calçou seu primeiro par de 
sapatos aos 12 anos. Verdade. Mas não porque fosse um 
menino pobre. Numa brincadeira fraturou o dedo mínimo 
(ou mindinho) do pé direito, o que lhe causava enorme 
desconforto ao usar sapatos. Claro, esse mito-do-menino-
pobre-que-nem-tinha-sapatos sempre foi muito explorado 
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em sua mitologia política. O desconforto no uso de calçados 
acompanhou JK a vida toda. Quando adulto, JK sempre 
preferia sapatos sem cadarços, mais fáceis de tirar. Por 
isso tantas fotos de JK só de meias. Agora, uma pergunta: 
por que Juscelino era então considerado um pé-de-valsa? 
Ao dançar, o desconforto desaparecia? Pelo que sei, ele 
dançava de sapatos!

Desamor Dois assassinatos maculam até hoje a alma da 
cidade. Ana Lídia é a nossa primeira santa. O seu túmulo 
no Campo da Esperança é o mais visitado no Dia de Finados 
(sim, mais que o antigo jazigo de JK, cuja lápide permanece 
no local) e no Dia da Criança. Sequestrada na porta da 
escola, foi torturada, estuprada, morta e semienterrada. Os 
investigadores (!) fizeram de tudo para que não se chegasse 
aos responsáveis pelo hediondo crime, ignoraram várias 
evidências, para, deliberadamente, dificultar a identificação 
dos assassinos. A morte de Ana Lídia, em 1973, teve grande 
repercussão na imprensa local, suspeitando-se da participação 
direta de filhos de altas autoridades civis da ditadura militar. 
Logo o caso foi abafado e o tema, censurado. Dentro do Parque 
da Cidade, o local de brinquedos para as crianças tem o nome 
de Parque Ana Lídia. Outro assassinato, cometido 24 anos 
depois, também deve figurar neste triste e vergonhoso verbete. 
A morte do índio pataxó Hã-há-hãe Galdino Jesus dos Santos. 
Aconteceu na noite de 20 de abril de 1997, quando cinco jovens 
da chamada “classe alta” de Brasília, segundo um deles “para 
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se divertir”, colocaram gasolina em um índio que confundiram 
com um mendigo dormindo num ponto de ônibus. O índio 
morreu poucas horas após o ato criminoso, dilacerado de 
dores. Os assassinos foram julgados em 2001 e condenados 
a 14 anos de prisão, mas em 2004, apenas três anos depois, 
já estavam todos em liberdade. Filhos de pessoas influentes, 
tiveram regalias e privilégios na prisão. O artista plástico 
Siron Franco criou um belo monumento em homenagem ao 
índio Galdino, e o local onde ocorreu o bárbaro crime, entre as 
quadras 703 e 704 Sul, chama-se hoje Praça do Compromisso. 
Compromisso com o outro. 

Descer Taí um verbo que o brasiliense aprende cedo. “Hoje 
você está de castigo. Não vai descer”. E o amiguinho lá 
embaixo, no gramado, se esgoelando: “Desce. Desce logo!”. 
É por isso que os blocos das superquadras têm, no máximo, 
seis andares. Para que a mãe possa gritar lá de cima: “Sobe. 
Agora! Tá na hora do almoço”, e o filho ouvir. A magia das 
superquadras invadindo infâncias, tardes e manhãs. 

Despedida Mário Fontenelle foi o fotógrafo que registrou 
os primeiríssimos momentos da cidade que nascia, como 
o já clássico Marco Zero, o cruzamento dos eixos. Lucio 
Costa, em uma de suas raras visitas à cidade, nos anos 80, 
soube que o fotógrafo estava muito doente, aos 65 anos, 
num asilo. Foi então, com a filha Maria Elisa, visitá-lo no 
Lar dos Velhinhos Maria Madalena, no Núcleo Bandeirante. 
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Quando Mário viu Lucio, “o seu rosto envelhecido como 
que se iluminou”, segundo relato do amigo urbanista. Mas 
quase não conversaram porque, ambos conscientes de que 
aquele momento era de um adeus definitivo, preferiram 
falar pelo olhar. 

Diamantino Isso mesmo, com “o” no final. Como passei a 
infância nessa cidade ao norte de Cuiabá, MT, digo sempre 
que Diamantino é a minha Diamantina, apenas 15 anos 
mais nova que a cidade natal de JK. Coloniais, unidas pelo 
diamante, esse mineral que nenhum outro pode riscar, 
apenas o próprio. Pronto. Era o que eu queria. Colocar minha 
querida Diamantino neste livro! 

Dipromata Anos 70. Lançamento, com grande pompa, do 
edifício Diplomata. Muitos corretores tinham dificuldade 
em pronunciar o nome, trocando o “l” pelo “r”. Trocaram 
também o nome do edifício. Vai se chamar Edifício 
Embaixador. Está lá, no Setor Comercial Sul. 

Dívida Joffre Mozart Parada, goiano, nasceu em 1924. 
Formou-se pela Escola de Minas e Metalurgia de Ouro Preto. 
Lecionou na Escola de Engenharia de Goiás, que ajudou a 
fundar. Trabalhou no Departamento de Estradas e Rodagens 
em Goiás durante a década de 1950, participando da Comissão 
de Cooperação para a Mudança da Capital, cujo propósito era 
o cadastro das propriedades compreendidas no quadrilátero 
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definido para o DF, com vistas à desapropriação fundiária 
para a instalação da Capital. Foi dele a responsabilidade de 
expor no solo do cerrado os traços de Lucio Costa desenhados 
na prancheta. O primeiro movimento, antes das máquinas, 
foi o dos piquetes de madeira, cravados pelas equipes de 
topógrafos orientadas por Joffre. O empreendimento do 
Plano Piloto de Brasília, cálculos de coordenadas, estudos das 
cotas de alinhamento, curvas de nível, marcação dos prédios, 
casas, lotes e estradas, o trabalho efetivo para plantar 
Brasília definitivamente no chão passou pela coordenação de 
Joffre Mozart Parada. Com Brasília inaugurada, continuou 
em plena atividade, pois seus conhecimentos e experiência 
eram preciosos para a Novacap. Sua participação foi efetiva 
em projetos de implantação de setores habitacionais, 
urbanização de cidades-satélites e estudos de viabilidade 
de energia hidroelétrica. Joffre Mozart Parada faleceu em 
1976. Com este verbete (escrito pelo historiador Wilson Vieira 
Júnior) resgatamos uma dívida que todos temos com esse 
grande brasileiro. 

Divórcio Brasília, capital do divórcio. Isso obviamente 
reforçava a ideia de Brasília como uma cidade estranha, 
onde as pessoas não se adaptavam. Sim, muitos se 
separavam, mas usando de má-fé. O casal continuava 
junto. E como cada funcionário público tinha direito a um 
apartamento, o outro era simplesmente alugado! Brasília, 
capital do divórcio? Ha, ha, ha! 
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Dois mil, cento e sessenta e seis Ano em que Brasília 
deixará de ser capital e se chamará Braxília. Senão, vejamos: 
Salvador foi capital de 1549 a 1763 – 214 anos. Rio de Janeiro 
de 1763 a 1960 – 197 anos. Brasília será capital do Brasil por 
exatos 206 anos.

Dom Bosco O mais interessante no Sonho de Dom Bosco é a 
manipulação que a profecia sofreu nas mãos dos fundadores 
de Brasília. É que havia uma ameaça real de que o local para 
a construção da capital fosse o Triângulo Mineiro, onde 
chegava o trem. Aí, os goianos, espertamente, notando esta 
manobra, apelaram para o sonho do santo italiano, João 
Melchior Bosco, que viveu entre 1815 e 1888. O curioso é 
que o sonho não fala em cidade, cita apenas os paralelos 
próximos aos do Quadrilátero Cruls e menciona um lago. 
O sonho serviu também para justificar, perante uma 
população então majoritariamente católica, a construção 
de Brasília. Estava prevista. É a realização do sonho de 
Dom Bosco. Sempre dizem que Dom Bosco é o padroeiro de 
Brasília, mas a padroeira da cidade é, pelo que sei, Nossa 
Senhora Aparecida, nome da nossa Catedral. Mas há uma 
confusão aí, difícil de entender. A cidade então tem um 
padroeiro e uma padroeira. Melhor pra nós. 

Drive-in Incrível. Nos quarenta anos em que estou aqui 
nunca fui ao Cine Drive-in. 



Dupla Isso. Chegue no balcão e diga apenas: dupla. Ou 
melhor: “Uma dupla, por favor”. Todo brasiliense que estiver 
em uma Pizzaria Dom Bosco vai entender. É um verdadeiro 
clássico da culinária local, que tem quase a idade de Brasília. 
A tal dupla são dois pedaços de pizza, sobrepostos, envoltos 
por um guardanapo (!). E com um só sabor: mussarela com 
molho de tomate e orégano. Para acompanhar, um mate 
gelado ou suco de caju. Mas você pode pedir uma simples, 
se quiser. Servida há décadas na 107 Sul, o lugar não tem 
cadeira e está quase sempre cheio. Duplamente deliciosa e 
tradicionalíssima! 

Duque de Caxias Avenida que fica no SMU – Setor Militar 
Urbano. É aquela pista larga que une o Eixo Monumental ao 
Noroeste, projetada para grandes desfiles militares.  Certa 
vez ouvi que essa avenida poderia ser usada como uma 
pista alternativa no caso de um pouso de emergência em 
Brasília. Pelo que sei, isso nunca aconteceu. Por outro lado a 
colocação de postes de iluminação inviabilizou seu uso para 
tal fim. Enfim, lenda urbana. Ou não? 



E
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Ednardo Serenata Para Brazilha. Do álbum Imã, de 1980.  
“É uma ilha solitária mil sotaques / Uma trilha que descobre 
uma Babel / Encruzilhada de destinos / Super-homens, 
super quadras, multi-solidão / Presente em teu futuro, 
teus meninos, tuas meninas / Tuas asas, navegar sei que é 
preciso / Alguns trazem de ti flor do cerrado / Eu sempre 
que ti vejo planto roçados / É que quando me visitas realizo 
trazer-te sempre viva / Cidade-avião, voo rasante, aeroplana 
no altiplano do chão / Cidade planeta, um desaguar de 
viajantes / Espaço, porto, cosmovisão / Quase que descubro 
a todo instante / Um lugar com semelhança a minha terra / 
Uma coisa indefinida, uma quimera / E penso ver no rosto / 
De algum novo habitante / A imagem próxima e distante / 
De minha primeira namorada”. 

Eduardo e Mônica É certamente a música de Renato 
Russo da qual o brasiliense mais gosta. Porque é a que 
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mais fala de Brasília, oras. (Eu gosto muito de Índios). Letra 
linear, melodia suave, vida adolescente, duas pessoas bem 
diferentes tratando de se entender. A evolução da relação. 
Quando os gêmeos vieram. Genial. 

Eixão do lazer Saem os carros, entram os pés. Sai a 
velocidade, entra a calmaria de uma bela caminhada. A sua 
cidade a suar. O curioso é que o Eixão é tão perigoso durante 
a semana que ao caminhar lá nos domingos e feriados 
ficamos meio que desconfiados. Temos aquela sensação 
de que a qualquer momento pode surgir um carro em alta 
velocidade. E não surge. Ainda bem. 

Embaixadas Brasília só tornou-se uma capital de verdade 
quando as embaixadas foram obrigadas (sim, obrigadas!) 
a transferir-se do Rio de Janeiro para o Planalto Central, 
no início dos anos 1970. Ficava aquele impasse: os 
diplomatas brasileiros não vinham para Brasília, por que 
as embaixadas viriam? Aliás, o Ministério das Relações 
Exteriores foi o último a deixar o Rio. Fácil de entender: 
ninguém queria abrir mão da boa vida no balneário carioca. 
Tempos depois, aqui instalados, são muitos os casos de 
diplomatas estrangeiros que criaram fortes vínculos 
afetivos com a cidade, retornando, aposentados, para 
aqui viver. Isso é que é amor por Brasília. Uma história 
engraçada: certa vez andando de carro com uma criança 
pela Avenida das Nações, onde estão as embaixadas, ela vê 
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a placa indicando Japão com uma seta e pergunta: “É por ali 
que a gente vai pro Japão?”. 

Embaixo do bloco Mudam os tempos, mudam as 
vontades, mas é embaixo do bloco, o prédio residencial da 
superquadra, que ainda acontecem os ritos de passagem. 
Infância para puberdade. Daí para a adolescência. O 
primeiro beijo, o primeiro amasso, o primeiro fora. Adultos, 
continuamos embaixo do bloco. Lugar para jogar, namorar, 
estudar, fumar, ou simplesmente passar o tempo sem fazer 
absolutamente nada. Ah, se esses pilotis falassem... 

Epopeia Confesso que fico até com um pouco de inveja 
daqueles que viveram o clima frenético da construção 
da cidade. Queria estar aqui para sentir o entusiasmo 
contagiante, a solidariedade humanizadora, respirar poeira. 
E sempre me pergunto: por que não fizeram ainda um filme, 
um longa, sobre a grande saga? O material é farto, com 
filmes originais, fotos, depoimentos e a obra do jornalista e 
historiador Adirson Vasconcelos à disposição. Tenho todos 
os livros do Adirson, autografados e muito consultados. 
Seguimos todos na epopeia que não tem fim: humanizar a 
maquete. 

Ernesto Silva Amou esta cidade como poucos e defendeu-a 
até o fim. Brigava, esperneava, argumentava. Escrevia 
cartas para os jornais que terminavam assim: quem viver 
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verá. Estamos vivendo e vendo, infelizmente, muito do que 
ele previu. A degradação do nosso rico patrimônio histórico, 
principalmente. Chamado, carinhosamente, de “pioneiro do 
antes”, pois pisou aqui pela primeira vez em 1954. Escreveu 
o livro História de Brasília, fundamental. Morreu em 2010. 
A jornalista Conceição Freitas diz em suas crônicas que 
Ernesto Silva era o homem mais importante de Brasília. 
Ainda vai ser por muito tempo. 

Esquadrão da Vida Cambalhotas, palhaçadas, caras 
pintadas, violão, poesia, alegria, alegria. Senhoras e 
senhores, o Esquadrão da Vida está na rua para quebrar 
a sisudez da Brasília oficial. Ary Pára-Raios plantava 
bananeiras na Praça do Buriti. Ou plantava buritis entre 
bananeiras nos quintais das superquadras? A qualquer 
momento nos pontos de ônibus, semáforos, praças, escolas, 
hospitais o teatro mambembe balançando na corda bamba. 
Ary faleceu em 2003, mas a filha Maíra e a trupe continuam 
aprontando por aí. 

Estilingue História dos primórdios da iluminação 
pública em Brasília, mostrando a força da criatividade. 
Raul Faustino foi o segundo funcionário da Companhia 
Energética de Brasília, quando esta ainda se chamava 
DFL – Departamento de Força e Luz. Bem no começo do 
regime militar, ligaram para o diretor do DFL. Um coronel 
na linha: “Está faltando luz na Hípica”. O diretor chamou o 



60

Raul e os dois foram ao local, os militares nervosos, exigindo 
uma rápida solução. Logo mataram a charada: a fotocélula 
que aciona o relé, um tipo de interruptor, estava travada. 
Problema: não tinha escada para chegar ao transformador. 
Solução: uma pedra. Raul acertou a pedra no transformador 
(no lugar certo, é claro...) e com o choque o relé disparou e a 
iluminação foi restabelecida. Raul ganhou um apelido desde 
então. Esse mesmo. Acertou. 

Escola Se os poetas soubessem como é bom visitar escolas, 
fariam fila na porta. Certa vez, em Sobradinho, uma 
cidade do Distrito Federal, na sala de aula, a professora 
disse aos alunos: “Amanhã vem um poeta aqui na escola, 
falar com a gente”. E uma aluna logo interveio. “Não vem 
não, professora. Já morreram todos.” Fui e houve troca e 
interação. Na aula seguinte a professora perguntou: “Vocês 
gostaram da poesia dele?” E um aluno disse: “Aquilo não é 
poesia, professora. Eu entendi tudo”.

Explosão A região mais interessante do Distrito Federal é a 
parte norte, da bacia do rio Maranhão, com suas montanhas 
e muitas cachoeiras. Certa vez passei o domingo andando por 
lá, com meus filhos, pequenos, sem a mãe. Chegando em casa, 
à noite, perguntei: “E aí, Klaus! Gostou da aventura? Que 
aventura?! Não aconteceu nada! Nosso carro nem explodiu!”
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Faixa de pedestres É aqui que o brasiliense sente-se 
poderoso, nem que seja por alguns segundos, diante-do-todo-
poderoso-automóvel, que é obrigado, por lei, a parar. Basta 
estender o braço e dar “sinal de vida” que para mesmo. Essa 
mudança de atitude começou em 1997 com a campanha Paz 
no Trânsito, durante o governo Cristovam Buarque, que uniu 
agências locais, imprensa e sociedade (e com a aplicação de 
algumas multas...). Isso mostra que é possível mudar uma 
prática cultural. Verdadeiro fenômeno social de sucesso, o 
respeito à faixa de pedestres tem tudo para virar tradição. 
Aliás, aqui já virou. Produto de exportação made in Brasília! 

Família Em Brasília vive um fotógrafo cuja história pessoal 
se confunde com a da própria cidade. Co-fundador da UnB, 
onde foi professor. Trabalhou nos grandes jornais e revistas 
e, durante a ditadura militar, uma foto sua e seu olhar 
crítico valiam por uma reportagem inteira. Testemunha 
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ocular da história, foi um ácido e irônico cronista, por 
meio de imagens, dos anos de chumbo. Mas, no fundo, o 
que ele gostava mesmo de fotografar era a sua família, 
com ensaios de grande carga afetiva, resgatando o banal 
e transformando-o em arte. O nome dele é Luis Humberto 
Miranda Martins Pereira. 

Fantasmas Além dos que infestam alguns órgãos públicos, 
em Brasília os fantasmas se concentram no Teatro Nacional 
Claudio Santoro. Certa vez um guarda noturno me contou a 
seguinte história: altas horas da noite ouvia-se tocar o piano 
da sala de ensaios. Ninguém ousava ir lá. No dia seguinte 
pela manhã encontraram a tampa do teclado aberta e um 
gato dormindo entre os pedais. O felino, durante a noite, 
caminhava sobre o teclado. 

Feira da Torre Do início dos anos 1970 até 2011 a Feira da 
Torre ficava embaixo da enorme estrutura que sustenta a 
Torre de TV. Hoje a feira está um pouco mais afastada, com 
boxes organizados, bem moderna. Muito nova ainda, parece 
Brasília no seu início. Poucas árvores, um ar meio artificial... 
mas nada que o tempo não consiga humanizar. Era (e 
ainda é) um bom lugar para soltar pipa, namorar, comprar 
cata-vento, comer o famoso “acarajé da torre” e o tacacá 
paraense. Ideal para comprar roupas e acessórios, era lá que 
montávamos o visual adolescente. Mais que Feira da Torre, 
era a nossa Feira Hippie. Um detalhe: o projeto da Torre de 
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TV não é de Oscar Niemeyer, mas sim de Lucio Costa, numa 
singela homenagem à Torre Eiffel, pois o urbanista nasceu 
na França. Pra finalizar, bom é começar uma visita a Brasília 
pelo mirante da Torre de TV. 

Fejão Assim mesmo, sem o “i”. Luiz Eduardo Ferreira (1966–
1996)  é considerado, pelos entendidos em rock brasiliense, 
como o mais brilhante guitarrista de heavy metal que a cidade 
já viu e ouviu. Tocava baixo, bateria e guitarra. Atuou nas 
bandas Nirvana, Escola de Escândalo, Dentes Kentes, Fallen 
Angel e Dungeon. Faleceu em 1996 , vítima de meningite, no 
mesmo ano em que morreu Renato Russo. Autoditada, criativo, 
muito querido por todos, músico talentosíssimo Fejão era uma 
unanimidade na cena roqueira de Brasília nos anos 80 e 90. 

Festas juninas Ou festas julinas, agostinas. Que um mês é 
pouco para festejar São João. Nas escolas, nas igrejas, nas 
quadras, nos clubes. Nas paróquias, nas casas... É hora do 
congraçamento do brasiliense, do encontro, das prendas, 
reviver as brincadeiras de infância, maçã do amor, correio 
elegante, soltar balão e pular a fogueira. Brasileiríssima, 
numa mesma festa junina em Brasília você encontra um 
sanfoneiro gaúcho, um cantador carioca e um locutor 
paulista, prova maior do caldeirão cultural que serve o 
melhor quentão do Brasil. Olha a chuva! É mentira! Olha a 
cobra! É mentira! Olha o livro sobre Brasília que não fala 
das festas juninas! É mentira! 
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Ficus elastica É aquela árvore enorme, cujas raízes ao 
atingirem o solo viram troncos. Parecem centenárias e 
dão a Brasília um certo ar de cidade milenar. Plantadas 
em meados dos anos 1960, também conhecidas como 
falsas-seringueiras, podem ser encontradas nas quadras 
406 e 705 Norte, na 207 Sul, na UnB e nos jardins da Câmara 
dos Deputados. Algumas árvores, por seu porte gigantesco, 
tiveram de ser arrancadas. 

Filhas de JK O nome das esculturas, em bronze, no 
espelho d’água do Palácio da Alvorada é As Iaras, mas as 
conhecemos como As Banhistas, obra de Alfredo Ceschiatti. 
Mostram duas mulheres com as mãos na cabeça. Dizem que 
são as filhas de JK puxando os cabelos, pois não queriam vir 
morar em Brasília. 

Filmes Com a palavra, o cineasta paraibano-candango 
Vladimir Carvalho: “Pelo jargão do cinema: Brasília foi uma 
superprodução bancada por JK, com roteiro de Lucio Costa e 
direção de Niemeyer. Um belo ‘filme’, ao mesmo tempo obra 
aberta e hermética.” Brasília, câmera, ação! Numa ordem 
cronológica, estes são fundamentais: 

• Fala, Brasília (1965), de Nelson Pereira dos Santos
• Brasília – Contradições de uma cidade nova (1967),  

de Joaquim Pedro de Andrade 
• Brasília segundo Feldman (1979), de Vladimir Carvalho
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• Os anos JK (1980), de Silvio Tendler
• A Idade da Terra (1980), de Glauber Rocha
• Taguatinga em pé de guerra (1982), de Armando Lacerda.
• O sonho não acabou (1982), de Sérgio Rezende
• Conterrâneos Velhos de Guerra (1990),  

de Vladimir Carvalho
• Honestino (1992), de Maria Coeli Almeida Vasconcelos
• Inferno no Gama (1993), de Afonso Brazza
• Louco por Cinema (1994), de André Luiz Oliveira
• A invenção de Brasília (2001), de Renato Barbieri
• Barra 68 (2002), de Vladimir Carvalho
• O Risco: Lucio Costa e a Utopia Moderna (2002),  

de Geraldo Mota Filho
• A Concepção (2005), de José Eduardo Belmonte
• Romance do Vaqueiro Voador (2006), de Manfredo Caldas
• Macacos me mordam (2006), de Érico Cazarré 
• Nada consta (2006), de Santiago Dellape 
• Insolação (2009), de Felipe Hirsch e Daniela Thomas
• Braxília (2010), de Danyella Proença
• Simples Mortais (2010), de Mauro Giuntini
• Deus (2011), de André Miranda 
• A cidade é uma só (2012), de Adirley Queirós
• Meu amigo Nietszche (2012), de Fáuston da Silva
• Somos tão jovens (2013), de Antonio Carlos Fontoura
• Faroeste Caboclo (2013), de René Sampaio
• Branco sai, preto fica (2014 ), de Adirley Queirós
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• Geração Baré-Cola – Usuários de Rock (2014),  
de Patrick Grosner

• O último Cine Drive-in (2014), de Iberê Carvalho.
 
Forca JK visitava regularmente as obras durante a 
construção de Brasília. Certa vez chegou a um edifício e 
perguntou ao engenheiro: “Esta obra fica pronta para a 
inauguração?” “Presidente, com todo o respeito, o prazo 
está bem apertado”. E JK: “Olha, se não estiver pronta 
vou mandar te enforcar naquela árvore ali”. O engenheiro, 
assustado, esperou JK ir embora e chamou um candango 
que passava: “Vai no barracão, pega um machado e corta 
aquela árvore. Agora!”

Fotografias Henrique Morize, fotógrafo da Missão Cruls, 
pioneiríssimo. “Marco Zero”, a primeira estaca, a foto clássica 
de Mário Fontenelle. Estes livros de fotografias registram:  

• Brasília, sonho do Império, Capital da República,  
Luis Humberto (1980)

• Brasília ano 20 – Depoimento de 35 fotógrafos  
de Brasília (1980)

• Minha mala, meu destino, Mário Fontenelle (1988)
• Brasília sob o olhar de Jesko,  

Wolf Jesko von Puttkamer (2000)
• Brasília Abstrata Concreta,  

Wagner Hermusche (org.) (2003)
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• Iluminada Capital, Orlando Brito (2003)
• Nas asas de Brasília, João Facó (2003)
• Brasília, 25 anos de fotojornalismo,  

Ivaldo Cavalcante (2004)
• Brasília – Monumentos, Marcos e Esculturas,  

Roberto Castello (2005). 
• Arquivo Brasília, Lina Kim e Michael Wesely (2010)
• Brasília Submersa, Beto Barata (2010)
• Brasília, Marcel Gautherot (2010) 
• Parque Nacional de Brasília, 50 anos,  

João Paulo Barbosa (org.) (2010)
• Brasília, uma arquitetura familiar, Débora Amorim, (2011)
• Céu de Brasília, Bento Viana (2012)
• As mais longes do mar, Truman Macedo (2013)
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Galera Nos tempos da minha juventude não usávamos a 
palavra tribo. Nem “e aí, véi!”. Falávamos joia, bacana, legal, 
barato, bicho, cara, lance... Galera? Não usávamos. 

Galpãozinho Junto com o Galpão, Escola Parque e o Centro 
de Criatividade, atual Espaço Renato Russo, na 508 Sul, era 
o centro cultural da cidade. Era o que o CCBB é hoje. Peças 
de teatro, happenings, filmes, shows, debates, oficinas. Era 
por ali que a cidade pulsava, respirava. Uma desastrosa 
reforma nos anos 1990 descaracterizou o Galpãozinho 
para sempre e, hoje, infelizmente, o local está decadente 
e abandonado. Um flagrante caso de falta de amor pela 
cultura, pela cidade, pela arte. Por tudo. 

Gasolina azul Anos 1970. O embaixador da Alemanha, 
exigente, parou num posto no Eixinho com sua Mercedes e 
perguntou: “Ter gasolina azul?”. E o frentista: “Não, só tem 
essa vagabunda mesmo...”



71

Gente Passarela-viaduto entre o CONIC e o Conjunto 
Nacional. Como gosto de flanar por ali... Visitar Ivan Presença, 
ir à Rodoviária comprar minha caneta favorita (Bic Cristal 
1.6mm) com a qual escrevi este livro (foram várias!). Comer 
um pastel da Viçosa e tomar um caldo de cana, jogar na 
mega, ouvir discurso dos doidos, ver gente passando. Certa 
vez sonhei que andava ali no viaduto completamente nu, 
segurando uma melancia na cabeça. Caminhando em minha 
direção vinham Lucio Costa e Oscar Niemeyer, também nus. 
Assustado, acordei. Pedaços de melancia pelo chão do quarto. 

Glaziou  Auguste François Marie (1833-1906) foi um 
engenheiro francês, conhecido como “o paisagista do 
Imperador”. Chegou ao Brasil em 1858 a convite de Dom Pedro 
II, sendo responsável pela criação e implantação dos jardins 
que até hoje embelezam o Rio de Janeiro.  Participou da 
segunda Missão Cruls (1994-95), tendo deixado um belo relato 
do que viu. “O aspecto das regiões até hoje percorridas é de um 
país ligeiramente ondulado; lembra-me o Anjou, a Normandia 
e mais ainda a Bretanha, exceto todavia na direção Oeste 
onde campeia a Serra dos Pireneus, tão pitoresca. A leste, 
estende-se o belo e grandioso vale que vai prolongando-se até 
aos pequenos montes do rio Parnauá [Paranoá], ramificando-
se, em outros pontos, em todas as direções. Esta planície 
imensa, de superfície tão suavemente sinuosa, é riquíssima 
de cursos d’água límpida e deliciosa que manam da menor 
depressão do terreno. Essas fontes, como os grandes rios que 
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regam a região, são protegidas por admiráveis capões aos 
quais nunca deveria golpear a machada do homem, senão com 
a maior circunspecção. São magníficos de verdura os pastos 
e certamente superiores a todos os que vi no Brasil Central. 
Todos esses elementos cuja disposição se poderia atribuir à 
inspiração de um artista sublime dão à paisagem o aspecto 
mais aprazível e de que não há nada comparável, a não ser 
em miniatura os antigos parques ingleses, desenhados por Le 
Notre ou Paxton. Tão profundamente gravou-me na memória a 
beleza do clima que de contínuo o tenho na mente.”

Goianos do quadradinho É como nós nos autodenominamos, 
carinhosos (!) que somos com nossos irmãos goianos. Mas o 
Distrito Federal não é uma ilha cercada de Goiás por todos 
os lados, como muitos pensam. Simplesmente porque 
fazemos divisa também com Minas Gerais. Uma pontinha do 
DF encosta em Minas, tendo como limite o rio Preto, sendo 
que do outro lado, está o município de Cabeceira Grande, uai. 

GPS “Qual o seu endereço? Aqui fica entre a ponte... Não. 
Quero saber a sigla! Eu tenho GPS! Com GPS você não 
chega. Aqui fica entre a ponte... Por favor, a sigla do local”. 
Irritado, informei a sigla. Em meia hora me liga: “Não 
consigo achar. Fica perto de que ponte? Olha, fica entre 
a ponte do seu GPS e o balão do seu volante”. Uma hora 
depois chegou. Me desculpei. Ele não. 
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Graminha “Corre! Corre! Olha o graminha!” E o grito de 
alerta se espalhava pela superquadra naquelas manhãs 
perdidas no tempo, no início de Brasília. “Segura a bola. 
Não deixa ele pegar a bola!” A repressão naqueles tempos 
não poupava nem as crianças, que só queriam jogar bola na 
grama recém-plantada. Que feio! Censurar filmes, prender 
pessoas, bater em gente e furar a bola das crianças na frente 
delas. Entre o triste e o ridículo, a repressão chegou cedo aos 
gramados de Brasília. Mas a grama voltou a crescer. 

Grande Circular A linha ainda circula. Dá uma volta 
completa no Plano Piloto. Minha vida, entre os anos 1970 e 
1980, era andar de ônibus. O contato com a cidade parando 
de ponto em ponto. “L2 é pouco / W3 é demais / quando estou 
muito triste / pego o Grande Circular / e vou passear de mãos 
dadas com o banco”, diz um poema meu. Passava tanto tempo 
dentro dos “baús” que fiquei amigo do Charles, trocador, que 
não me deixava pagar a passagem. Eu comprei um carro e 
Charles tomou outros itinerários. Nunca mais nos vimos. 

Grande JK Assim foi o meu sonho: eu estava em uma 
solenidade oficial, numa espécie de auditório e ao meu lado 
sentou-se um jovem estudante do Colégio Militar de Brasília, 
uniformizado. Mostrou-me uma condecoração que recebeu 
de Juscelino Kubitschek. Curioso, perguntei pelo presidente 
e o jovem apontou-me JK na lateral do auditório, já de saída. 
Sim, era ele, em pessoa, mas no formato de um gigante. Fui até 
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ele, olhei nos seus olhos e disse: “Obrigado por ter construído 
Brasília”. Ele apenas sorria. Ao cumprimentá-lo aconteceu algo 
que só em sonho mesmo: nossas mãos não se soltavam e ele 
continuava a andar e andar e os nossos braços se esticavam, se 
esticavam... e não se rompiam. Como era um sonho e não um 
pesadelo acordei apenas na hora de me levantar. 

Granja do Ipê É onde funciona hoje a Universidade 
Internacional da Paz de Brasília – unipaz. A granja não foi 
assim denominada em homenagem à árvore do cerrado, mas 
sim às iniciais do seu primeiro ocupante: Israel Pinheiro. 
Outra curiosidade: quando da visita do Xá Mohammad Reza 
Pahlavi a Brasília, em 1965, Sua Majestade lá se hospedou. 
Mas não pegava bem o Rei dos Reis se hospedar numa granja. 
Trocaram a placa. Enquanto o último Xá do Irã estava lá 
chamou-se Palácio do Ipê!

Guias. Destaco aqui quatro guias turísticos fundamentais: 

• Brasília – Coração Brasileiro (1991), GDF – Detur. Esgotado.  
• Guiarquitetura Brasília (2000), Empresa das Artes / Abril 

Multimídia. O melhor guia sobre a cidade, esgotado.
• Conheça Brasília (2008), Opium Marketing. Português / 

Inglês. Disponível nas bancas de jornal e livrarias. 
• O Novo Guia de Brasíia (2014), por Gabriela Bilá, edição da 

autora. Português / Inglês. Muito bom, recomendo. Peça o 
seu pelo facebook.com/novoguiadebrasilia.
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Hino Brasília tem dois: o oficial e o não-oficial. Este último 
é mais conhecido, tem letra de Capitão Furtado (nome 
artístico do compositor e cantor Ariolvaldo Pires (1907-
1979) e música do maestro italiano Enrico Simonetti (1907-
1979) erroneamente chamado de Simão Neto. O não-oficial 
parece mesmo um hino, fácil de cantar. Pra cima, exultante, 
exagerado. “Em meio à terra virgem desbravada / na mais 
esplendorosa alvorada / feliz como um sorriso de criança 
/ um sonho transformou-se em realidade. / Surgiu a mais 
fantástica cidade / Brasília, Capital da Esperança”. Está em 
destaque no portal do governo local. Nos anos 1960/70 era 
cantado nas escolas públicas e me surpreendo como algumas 
pessoas, hoje na faixa dos cinquenta, o sabem de cor, como eu. 
Do outro hino, o oficial, com letra de Geir Campos (1924-1999) 
e música de Neusa França (1921-2016), só sei o começo. “Todo 
o Brasil vibrou / e uma nova luz brilhou / quando Brasília fez 
maior a sua glória.” É também, sem duvida, um belo hino. 
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Igrejinha Você me mostra Brasília? Mostro. Por onde 
começamos? Pela Igrejinha Nossa Senhora de Fátima. Ué, 
não era pela Torre de TV? Não. Mudei de ideia. Começamos 
pela Igrejinha. Por quê? Porque foi ali que a cidade deu 
seus primeiros passos. A partir dali se consegue explicar 
o conceito que Lucio Costa tinha para a cidade: a Unidade 
de Vizinhança. A Asa Sul com vários mini-bairros, quatro 
quadras que teriam uma igreja, a Igrejinha, uma escola, a 
Escola Parque, um clube, o de Vizinhança, e um cinema, o 
Cine Brasília. E uma comercial, que ficou conhecida como 
Rua da Igrejinha. Não deu certo. 

Infantil Antes de listar os livros sobre Brasília para 
crianças, quero contar esta história que aconteceu comigo 
no aeroporto. Fui viajar com os meus filhos gêmeos, Klaus 
e Max, ainda pequenos, mas já muito sabidos. Cheguei 
atrasado no check-in e pedi um assento na janela. A 
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atendente disse que não seria possível. Perguntei mais uma 
vez. O Klaus puxou minha camisa e disse: “Pai, não insiste, 
você está sendo infantil”. Agora os títulos: JK, o lobo-guará, 
de Alessandra Roscoe e Jô Oliveira; Brasília de A a Z, de 
Tino Freitas; Brasília de Cerrado à Capital, de Lucília Garcez 
e Jô Oliveira; Romance do Vaqueiro Voador, de João Bosco 
Bezerra Bonfim; Cidade dos Ratos, de Lourenço Cazarré; 
Entre Eixos, de Margarida Patriota; A Flor do Cerrado: 
Brasília, de Ana Miranda. 

Inferno no Gama Nome do primeiro filme do piauiense 
Afonso Brazza, com Claudette Joubert, sua mulher. A história 
do encontro dos dois, não o filme, é o que nos interessa. 
Conheceram-se nos anos 1970, em São Paulo, na Boca do Lixo, 
onde ela era a musa das pornochanchadas e ele, marceneiro e 
eletricista nos estúdios. E foi ali que José Afonso dos Santos 
Filho aprendeu tudo de ouvido. Os tempos se passaram. 
Claudette ficou viúva e Afonso virou bombeiro em Brasília, 
onde começou a fazer filmes trash, de baixo orçamento, 
sendo conhecido como o “Rambo do cerrado”. Sabendo da 
sua viuvez, nosso intrépido cineasta foi até São Paulo e se 
declarou. Voltaram juntos para o Gama e ela virou estrela dos 
seus filmes. Que belo roteiro. Afonso Brazza faleceu em 2003 
e é a lenda mais cult do cinema candango. 

Invisível Certa vez, cruzando a área de futura superquadra 
207 Norte, aquela sem blocos e ainda com algumas árvores 
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do cerrado, tropecei num pequeno cupinzeiro. Caí de lado, 
com o ouvido encostado no chão, e comecei a ouvir alguns 
barulhos que me pareciam familiares. Logo os identifiquei 
como motores de carros, cães latindo e crianças gritando. 
Algumas buzinas. Me quedei ali, caído por alguns minutos, 
intrigado com os sons que ouvia, vindos, misteriosamente, do 
fundo da terra. Sim, ali há uma superquadra invisível, com 
habitantes que levam a mais normal das vidas, pois ouvi 
também televisões ligadas, porteiros chamando jardineiros 
e babás conversando. Numa noite qualquer, um pouco antes 
das nove, indo ao Sebinho, que fica ali perto, resolvi caminhar 
pelo centro da superquadra sem blocos. Procurei um lugar 
afastado, com capim mais baixo e encostei meu ouvido no 
chão. Me concentrei: ouvi novamente crianças jogando bola, 
cães latindo, pessoas conversando, mais televisões ligadas, 
barulho de alguns poucos carros... Como eu suspeitava. Fiquei 
a imaginar como as pessoas ali se deslocavam, sendo que a 
terra para eles não era nenhum impedimento. Viveriam num 
tipo de bolha ou redoma? Ou transitariam normalmente por 
entre a terra gasosa? Ou seria uma terra invisível – assim 
como é o oxigênio e o nitrogênio para nós, que vivemos aqui 
em cima. Fiquei a me perguntar: será que essa superquadra 
submersa se conecta com outras, também subterrâneas? 
E se houvesse uma Brasília oculta e fantástica embaixo da 
cidade real? A maior diferença entre os habitantes da parte 
superficial, esta em que vivemos, da Brasília subterrânea é 
que, nesta última, certamente todos são brasilienses felizes. 
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Ipê É a árvore símbolo de Brasília mesmo que oficialmente 
seja o buriti. Não temos a Praça do Ipê, nem precisamos. 
Todos celebramos a chegada das floradas dos ipês. Primeiro 
o roxo, depois o amarelo, o rosa, e aí o branco. Mas pode ser o 
contrário, que a natureza tem um relógio que às vezes atrasa. 
Ou adianta. E é bom lembrar que os ipês não são máquinas de 
produzir flores. Como todas as plantas, têm seus humores. E é 
preciso respeitar isso. Brasília hoje é uma cidade-parque, uma 
das mais bem arborizadas do mundo, embora nas satélites o 
planejamento não tenha deixado muito espaço para o verde, 
infelizmente (por que será?). Assim como a construção da 
cidade, a sua arborização também foi uma epopeia. Na época, 
plantavam-se árvores que estivessem disponíveis no mercado 
e a maioria morria. Nos anos 1980 a ideia luminosa: vamos 
plantar espécies nativas (bingo!) e tudo começou a mudar. 
Hoje a cidade se reconciliou com a flora nativa. Ainda bem. 

Israel Pinheiro Não, Israel Pinheiro não era uma pessoa 
amorosa. Não em público. Na privacidade do lar, certamente. 
Mas do jeito dele. Ficou no imaginário brasiliense a ideia 
de um homem rude, insensível. Mas era justo e eficiente. 
Solidário, incansável. Respeitado, temido e admirado, 
festejado por todos, candangos e engenheiros. Seria hoje 
o que chamamos de workaholic. Ah, importantíssimo para 
os dias atuais: honesto. Claro, não convivi com ele, mas 
conheci pessoas que trabalharam diretamente com Israel, 
seu motorista, por exemplo. Disse-me que até JK tinha 
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medo dele. (E o todo poderoso Dr. Israel só tinha medo da 
sua mulher, dona Coracy). Sim, a história deu mais valor 
a JK, Niemeyer, Lucio Costa, Burle Marx, Athos Bulcão... 
Israel Pinheiro era o gerentão, o homem de chicote na mão, 
que cobrava os prazos para entrega das obras. E como bem 
disse JK: “Sem ele eu não teria construído Brasília”. E não 
teria mesmo, sabemos. A família de Israel Pinheiro, achando 
que ele foi injustiçado, esquecido, pediu uma herma em sua 
homenagem, um pilar de pedra, retangular, onde se colocou 
seu busto, na Praça dos Três Poderes. Faleceu em 1973. 
Pronto, Israel Pinheiro. Você está no meu livro afetivo sobre 
Brasília. Descanse em paz. 
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Jeitinho Apesar de toda racional e lógica, Brasília, 
obviamente, não escapou (nem tinha como) do jeitinho 
brasileiro, esse modo de agir informal, culturalmente 
aceito. Mesmo com toda a rigidez, as normas, as regras, 
o tombamento, a setorização, o jeitinho aparece nos 
puxadinhos, no sétimo andar de alguns blocos, disfarçados 
de coberturas. Burlando o paisagismo oficial, se veem 
muito, nas entrequadras e na Esplanada, pés de mangueiras, 
jaqueiras, abacateiros e outras frutíferas, plantadas 
principalmente pelos vigias e porteiros. Deram um jeitinho 
também nos endereços de algumas quadras comerciais, 
transformando-as em ruas, sendo a primeira e mais célebre 
a da Igrejinha. Aí vieram a Rua das Farmácias, das Elétricas, 
das Noivas e dos Restaurantes... Temos uma relação de amor 
e ódio com o jeitinho, condenando-o quando conveniente 
e usando-o, descaradamente, quando nos beneficia. Na 
verdade, o jeitinho brasileiro tem um lado positivo: ajuda a 
abrasileirar Brasília. 
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João Cabral Um dos poetas mais precisos e preciosos da 
nossa literatura, João Cabral de Melo Neto escreveu vários 
poemas para Brasília, onde viveu entre 1961 e 1962.  À Brasília 
de Oscar Niemeyer “Eis casas-grandes de engenho, / 
horizontais, escancaradas, onde se existe em extensão / e a 
alma todoaberta se espraia. // Não se sabe é se o arquiteto 
as quis símbolos ou ginástica: / símbolos do que chamou 
Vinícius / “imensos limites da pátria” // ou ginástica, pra 
ensinar / quem for viver naquelas salas / um deixar-se, um 
deixar viver / de alma arejada, não fanática”.

João-de-barro Para chegar à origem do nome da cidade de 
Sobradinho, temos que voar para o ninho desse passarinho 
tão comum na nossa região. Diz a tradição que na frente 
da sede de uma fazenda, perto da atual cidade, havia um 
antigo cruzeiro de madeira e lá um casal de joões-de-barro 
(trabalham sempre em dupla, um amor) construiu uma casa, 
e sobre esta, uma outra, formando um sobrado, ou melhor, 
um sobradinho. Gostoso é ficar imaginando como esse 
nome atravessou os séculos, chegando até 1960, quando foi 
fundada a cidade de Sobradinho. Deve ter passado de boca 
em boca. “Por onde vosmecê vai? Vou ali pelo sobradinho 
do cruzeiro, ver se chego ainda hoje em Santa Luzia” ou 

“Tem visto o dono da fazenda Sobradinho? Finado Juca? 
Não. Depois que o Juca morreu nunca mais vi ele, sô”. 
Delícia de história. 
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Joaquim Cardozo Toda vez que você ler o nome Oscar 
Niemeyer imagine que ao lado está escrito: Joaquim 
Cardozo. Toda vez que o nome do arquiteto for pronunciado, 
fale baixinho: Joaquim Cardozo. Se não existissem os 
cálculos de Joaquim Cardozo não haveria as curvas 
de Niemeyer. Adeus Catedral. Nada de duas cúpulas 
no Congresso Nacional. Nunca as colunas do Alvorada. 
Joaquim Cardozo foi poeta.

Juscelinomys candango Era uma vez uma família de 
oito ratinhos, que vivia tranquilamente onde hoje está 
o zoológico de Brasília. Eram roedores bem diferentes, 
únicos, pois ainda não haviam sido descritos pela ciência. 
Receberam o nome de Juscelinomys candango, literalmente 
o “rato de JK”, pois mys é rato em grego. JK, com certeza, 
não gostou da “homenagem”. Nem os ratinhos, pois foram 
todos capturados e mortos, sendo suas peles enviadas para 
o Museu Nacional, no Rio de Janeiro. Nossa história não tem 
um final feliz. É que nunca mais se encontrou outra família 
dos tais ratinhos diferentes, de cor castanho-alaranjado, 
listrinhas pretas e uma cauda curta e peluda. Sua 
descoberta representou sua extinção. Fim.
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K As superquadras iniciais de Brasília tinham 11 blocos para 
que os edifícios finais fossem sempre J e K. 

Kibeirute Ou peça um Kiberovo. Um é quibe com queijo 
e outro quibe com um ovo estrelado em cima. Beirute, ah, 
Beirute... Só a pronúncia do nome já acende no brasiliense 
uma fogueira de significados: boemia, gente, descontração, 
comida árabe, alegria, encontro. É o nosso mítico-bar, na 109 
Sul, onde, no início dos anos 80, vi Lula, barbudo, bebendo 
cerveja. Onde vendi muitos livros de poesia de mão em mão. 
Lá tomei vários porres de vodca com soda. Naqueles tempos 
tudo desaguava no Beirute. Patrimônio material e imaterial. 
E olha que maravilha: o garçom Cícero Rodrigues dos Santos 
é cidadão honorário de Brasília e foi estrategicamente 
transferido para o novo Beirute da Asa Norte. Aposentou-se 
em 2015 com seguidas festas de despedida no Beirute em 
sua homenagem. O bonde do desejo, o ônibus do amor, a 
caravana da paixão... todos passam pelo Beirute.
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L4 Sim, mas onde fica a L3? Na Asa Norte entre as quadras 
600 e a UnB. Na Asa Sul foi ocupada pela Avenida das 
Nações, onde estão as quadras 800. L2 todos sabem 
localizar. E a L1? Entre as quadras 200 e 400, nas duas asas. 
L5 só nas asas da sua imaginação.

Laboratorista O cantor Ney Matogrosso viveu em Brasília 
por 7 anos, dos 21 aos 28, entre 1961 e 1968, exercendo 
a profissão de laboratorista de anatomia patológica no 
Hospital de Base de Brasília. Já ouvi relatos de que foi 
motorista de ambulância, enfermeiro, assistente cirúrgico... 
Em 1974 a Caderneta de Poupança Colmeia patrocinou 
a vinda do conjunto Secos & Molhados para um show no 
Ginásio Nilson Nelson. Eu fui. 

Lago Paranoá Fundamental na nossa paisagem, o lago é 
como uma moldura envolvendo a cidade, umedecendo-a. A 
chegada do lago trouxe também uma grande variedade de 
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aves aquáticas, fáceis de serem observadas. Inclusive o lago é 
pouso de algumas aves migratórias que cruzam as Américas 
e lar de capivaras, jacarés, biguás, socós e garças. Em 1894 o 
botânico francês Auguste Glaziou, paisagista de Dom Pedro 
ii, aqui esteve com a Missão Cruls e disse categoricamente: 
se construírem uma cidade aqui há que se fazer um lago. 
E indicou o lugar da barragem, exatamente onde ela está 
hoje. Muitos dos trabalhadores que construíram a barragem 
ficaram por ali, formando a favela do Paranoá, origem da 
cidade com o mesmo nome, transferida para uma parte mais 
alta. Lenda urbana: as águas represadas subiram tão rápido 
que muitos tratores, caminhões e equipamentos ficaram 
submersos. Um ou outro, velho, quebrado, abandonado, 
talvez. A verdade é que uma cidade inteira ficou embaixo 
d’água, isso sim. Foi a Vila Amaury, em frente aos Fuzileiros 
Navais, perto da Vila Planalto. Como o governo sabia que a 
área seria inundada deixou que ali se construíssem muitos 
barracos. Mergulhadores já fotografaram pisos, calçadas e 
ruínas da cidade submersa. Certamente, daqui a centenas de 
anos, ou algumas décadas (depende de nós), o lago Paranoá 
vai secar. As únicas fontes de água seguras vêm dos rios 
que nascem no Parque Nacional de Brasília e no complexo 
ecológico Jardim Botânico, Reserva Ecológica do IBGE e da 
Fazenda Água Limpa, da UnB. Os outros cursos d’água estão 
poluídos, sendo soterrados e, consequentemente, secando. 
E em breve vamos consumir a água do lago, pois água é o 
recurso natural mais escasso no Distrito Federal. Ouvi de 
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um biólogo a seguinte ideia: em vez do lago, mais eficiente 
seria plantar árvores em toda a extensão que a lâmina d’água 
ocupa, pois a soma das áreas das folhas, em camadas, daria 
cerca de dez vezes a atual superfície do Paranoá. Tem lógica: 
as folhas transpiram mais que o espelho d’água. Mas não 
funcionaria. Iriam cortar as árvores, invadir a área, lotear, 
fazer chácaras, e aí adeus lago, adeus umidade, adeus 
paisagem. Deixa o lago como está. 

Le Corbusier Se Lucio Costa e Oscar Niemeyer são os pais 
de Brasília, então Le Corbusier é nosso avô! O urbanista 
franco-suíço libertou a arquitetura brasileira da tirania 
do neoclassicismo e a lançou na vanguarda mundial, cuja 
maior tradução é justamente a nossa Brasília, esta cidade 
ardente e intensa. Quando visitou a capital em 1962 (“Aqui 
há invenção”, disse) se encantou com os pilotis redondos nas 
quadras iniciais das quatrocentos Norte. Para Le Corbusier, 
os apartamentos das superquadras são máquinas de morar, e 
nós, apenas parte de uma engrenagem. Por isso Brasília deu 
no que deu. (Inclusive supõe-se que exista uma carta (onde 
está?) de Le Corbusier para JK se oferecendo, gratuitamente, 
para coordenar o projeto de implantação de Brasília. JK nem 
respondeu a carta, que virou uma típica lenda urbana).

Leitura Muito se escreveu sobre Brasília, mesmo quando ela 
ainda nem existia. Os mais importantes na minha biblioteca 
são estes: 
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• Relatório do Plano Piloto, de Lucio Costa
• Brasília Kubitscheck de Oliveira, de Ronaldo Costa Couto
• História de Brasília, de Ernesto Silva
• Renato Russo, o filho da revolução, de Carlos Marcelo
• Brasília – Memória da Construção – Vol i e ii,  

de L. Fernando Tamanini
• A mudança da Capital, de Adirson Vasconcelos
• A cidade modernista – uma crítica de Brasília e sua utopia, 

de James Holston
• Expresso Brasília, de Edson Beú
• Invenção da cidade, de Clemente Luz
• JK, o artista do impossível, de Claudio Bojunga
• Registro de uma vivência, de Lucio Costa
• Vários títulos, de Aldo Paviani
• O capital da esperança, de Gustavo Lins Ribeiro
• Cidade Livre, de João Almino
• Brasília: a fantasia corporificada,  

de Brasilmar Ferreira Nunes
• Guiarquitetura Brasília, Editora Abril
• Relatório Cruls (Codeplan)
• Porque Construí Brasília, de Juscelino Kubitschek de Oliveira
• Brasília – antologia crítica,  

de Alberto Xavier e Julio Katinsky (org.)
• Brasília aos 50 anos – que cidade é essa?,  

de Beth Cataldo e Graça Ramos (org.)
• História da Terra e do Homem no Planalto Central,  

de Paulo Bertran
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• A invenção da superquadra, de Marcilio Mendes Ferreira  
e Matheus Gorovitz.

• Consultem a Coleção Brasilienses, patrocinada pelo 
ParkShopping, com cinco volumes, editada pela 
Multicultural Arte e Comunicação entre 2004 e 2012.

• O its – Instituto Terceiro Setor, com o patrocínio da Vale, 
lançou, em 2012, a Coleção Arte em Brasília, narrando as 
cinco décadas de cultura, com 10 volumes. Arquitetura 
(Eduardo Rossetti), Artesanato (Malba Aguiar e Mercês 
Parente), Artes Cênicas (Celso Araujo), Artes Visuais 
(Renata Azambuja), Cinema (Sérgio Moriconi), Esporte 
(Paulo Rossi e Luiz Roberto Magalhães), Fotografia (Graça 
Seligman e Beatriz Vilela), Literatura (Paulo Paniago), 
Manifestações Populares (Lara Amorim) e Música 
(Severino Francisco).  

Léo e Bia Quem mais cantou Brasília? A disputa está entre 
Liga Tripa e Oswaldo Montenegro, gostem dele ou não (eu 
gosto). Léo e Bia foi um sucesso e tanto. “No centro de um 
planalto vazio / como se fosse em qualquer lugar / como se 
a vida fosse um perigo / como se houvesse faca no ar”... Em 
1982 dirigiu o musical Veja você Brasília, que revelou vários 
talentos da cidade, com destaque para Zélia Duncan e Cássia 
Eller. Léo e Bia, por votação popular, foi o nome escolhido 
para um casal de girafas do Zoológico, que já faleceu. Mas 
Oswaldo está na ativa e isso é bom. 
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Leveza Por que os edifícios públicos de Brasília, criados 
por Niemeyer, têm tanta graça e leveza? Água. Todos têm um 
espelho d’água ao redor. Por que os blocos das superquadras, 
criados por Lucio Costa, têm tanta graça e leveza? Pilotis. 
Brasília provou ao mundo que arquitetura moderna poderia 
ter beleza. E leveza.

Lira Pau-Brasília Coletivo de poetas que atuava, 
principalmente nas escolas do Distrito Federal, no início dos 
anos 80. Integrada por Chacal, Turiba, Paulo Tovar, Soter,  
Luis Martins e este escriba, a Lira, que delírio, publicou, em 
edição mimeografada, Merenda Escolar – um lance poético. 
Ilustrações de Regina Ramalho. 

Lógica e Lírica Brasília “Desenhada por Lúcio Costa, 
Niemeyer e Pitágoras / Lógica e lírica / Grega e brasileira /
Ecuménica / Propondo aos homens de todas as raças / A 
essência universal das formas justas // Brasília despojada e 
lunar como a alma de um poeta muito jovem / Nítida como 
Babilónia / Esguia como um fuste de palmeira / Sobre a lisa 
página do planalto / A arquitectura escreveu a sua própria 
paisagem // O Brasil emergiu do barroco e encontrou o 
seu número // No centro do reino de Ártemis / — Deusa 
da natureza inviolada — / No extremo da caminhada dos 
Candangos / No extremo da nostalgia dos Candangos / 
Athena ergueu sua cidade de cimento e vidro / Athena 
ergueu sua cidade ordenada e clara como um pensamento // 
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E há nos arranha-céus uma finura delicada de coqueiro”. 
(Sophia de Mello Breyner Andresen, poeta portuguesa, 
falecida em 2004, poema do livro Geografia, de 1967). 

Longe do Paranoá Oswaldo Montenegro (1980): Numa 
tarde quente eu fui me embora de Brasília / Num submarino 
do lago Paranoá / Quero ser estrela lá no Rio de Janeiro 
namorando / Madalena na beira do mar / Qualquer dia, 
mãe, você vai ter uma surpresa / Vendo na TV meu peito 
quase arrebentar / Quero ser estrela lá no Rio de Janeiro 
namorando / Madalena na beira do mar / Quem quiser 
que faça o velho jogo da política / Na sifilítica maneira de 
pensar / Quero ser estrela lá no Rio de Janeiro namorando / 
Madalena na beira do mar / Eu tenho o coração vermelho /  
E o que eu canto é o espelho do que se passa por lá. 

Loucos de Pedra Desses que atiram pequenas pedras 
coloridas em uma parede e surgem desenhos e poemas, 
espalhados pela cidade. Como os muitos na Biblioteca Maria 
da Conceição Moreira Salles, entre a 506 e a 507 Sul. Estou 
lá, junto com Francisco Alvim, Cassiano Nunes e Ana Maria 
Lopes, num poema que diz: “naquela noite suzana estava / 
mais W3 do que nunca / toda eixosa / cheia de L2 // suzana, 
vai ser superquadra assim / lá na minha cama”. O curioso é 
que os mosaicos criados pelo artista plástico (e humorista ) 
Gougon e seus Loucos de Pedra nunca foram pichados nem 
depredados, de tão belos que são. 
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Mané Queriam mudar o nome, mas a cidade não deixou. 
Estádio Nacional de Brasília Mané Garrincha. Bonito por 
fora e lindo por dentro. Coliseu. Mas ficou muito caro, 
caríssimo. Tínhamos (e ainda temos) outras prioridades. 
Não somos Manés! Somos todos Garrinchas! 

Manga Ela contou, e identificou, uma a uma, as árvores 
do Plano Piloto: são 15.187. Descobriu que a espécie mais 
plantada é a mangueira. Roberta Costa e Lima, autora de 
uma dissertação de mestrado. Na verdade, uma bela tese de 
amor por Brasília. (Aqui vale abrir parênteses: não, as flores 
das mangueiras da cidade não são esterilizadas para que 
não produzam frutos! Desde que aqui cheguei  no começo 
dos anos 1970 eu ouço essa lenda urbana. Aliás, não é lenda, 
é mentira! Fecha parênteses).

Mapa Desenrole com atenção o mapa do Distrito Federal 
e um mundo antigo, cheio de histórias, se revelará aos seus 
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olhos. Vamos ver. O córrego Capão da Onça, denunciando 
a presença do maior felino brasileiro, deságua no nosso 
maior rio, o São Bartolomeu, nomeado provavelmente em 
homenagem ao temível Anhanguera, bandeirante Bartolomeu 
Bueno da Silva. Mais adiante, o ribeirão Santo Antônio da 
Papuda, que corta a fazenda da senhora que sofria de bócio, 
pois a falta de iodo no sal fazia aumentar o “papo”. Perto 
dali, o córrego Quilombo, nome por si mesmo revelador. 
Pros lados do rio Preto, os ribeirões Jacaré, Jiboia, do Lobo, 
do Urubu, Tamanduá... Córrego dos dois Valos, pois as 
fazendas, antes da chegada do arame farpado, protegiam 
suas criações construindo fundas valetas, valas. Já pros 
lados de Brazlândia, terra dos Braz, nomes reveladores das 
condições de potabilidade das águas: rio do Sal, córrego 
Salobrinho, ribeirão das Salinas e o preferido de todos: 
ribeirão Água Doce. Mais pro norte, o ribeirão do Ouro e os 
córregos Congado (manifestação cultural afro-brasileira), 
Cutia (mamífero roedor de pequeno porte), Sussuarana (a 
nossa onça parda) e Catingueiro (cervídeo sul-americano). 
E em vários locais o onipresente Olho d’Água. Já mais 
próximo do Plano Piloto, o córrego Acampamento, perto 
da Água Mineral, onde a Missão Cruls se alojou por meses, 
em barracas de couro, em 1892. Perto do ribeirão Engenho 
das Lajes, certamente funcionava um engenho de cana, 
produzindo melado, rapadura e cachaça. Lagoa do Jaburu, 
ave rara por estas paragens, anterior ao artificial Paranoá, 
palavra próxima de Paranaguá, de Paraná, de Paranã... 
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Chapada da Contagem, entre o Colorado e o Lago Oeste, onde 
no século xviii havia um posto fiscal para contar, ou seja, 
controlar os carregamentos de ouro e receber os impostos 
para a coroa portuguesa. Por ali passava a Estrada Real do 
Sertão, cortando o Parque Nacional de Brasília, o Distrito 
Federal pelo norte. Riacho Fundo, hoje tristemente assoreado, 
raso, que atravessamos a pé. Café-Sem-Troco, perto da 
insossa sigla pad-df. Lençol Queimado, próximo à Fercal, 
empresa dos primórdios de Brasília que explorava o ferro 
e o calcário. Taguatinga significa ”barro branco”, mas seus 
moradores, com dificuldade de o simbolizarem, preferiram 
o errado “ave branca”, mais fácil de ser representado. Guará, 
em homenagem ao nosso maior canídeo, o lobo-guará. Mestre 
d’Armas, um profissional que viveu onde hoje é Planaltina, 
provavelmente na passagem do século xviii para o xix, nome-
lugar. Para quem não acredita em nada disso, encontrei o 
córrego Mentira, que faz barra com o córrego Pindaíba, que, 
por sua vez, cai no ribeirão Sonhém, desaguando no rio 
Maranhão, partindo daí para o Tocantins. Um dia ainda vou lá 
verificar se o ribeirão é mesmo de verdade ou de mentira! Vale 
uma expedição. Quem topa? 

Marco Zero Música de Paulo Tovar e Haroldinho Mattos: 
Quando não havia torre, lago ou rodoviária / Que o Eixão 
era somente uma forma imaginária / A siriema cantava 
solene compenetrada / Vacas e bois ruminavam no meio da 
Esplanada / Partiu-se de um ponto /  Traçaram-se as retas /
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Cruzaram-se os eixos / Riscaram-se os mapas / Somaram-se os 
números / Mediram-se os ângulos / Ligaram-se as máquinas / 
Rasgaram-se as ruas / Quando não havia ainda / Samambaia 
e Setor P / Quando lobos farejavam / Nos campus da UnB / 
E tatus faziam túneis / Muito antes do metrô / Tropeiros e 
comitivas / Arranchavam livremente / Onde se fez o Palácio 
/ Onde se fez... a Rodô / Partiu-se de um ponto / Traçaram-
se as retas / Cruzaram-se os eixos / Riscaram-se os mapas / 
Somaram-se os números / Mediram-se os ângulos / Ligaram-se 
as máquinas / Rasgaram-se as ruas / Quando só havia mesmo 
/ Este céu por testemunha / Quando tudo que se via / Era o 
vasto chapadão / Seguidores de estrelas / Caçavam pedras e 
índios / Muito antes de Ana Lídia / Ou da forma... do avião / 
Partiu-se de um ponto / Traçaram-se as retas / Cruzaram-se 
os eixos / Riscaram-se os mapas / Somaram-se os números / 
Mediram-se os ângulos / Ligaram-se as máquinas / Rasgaram-
se as ruas. //  (Do cd H2Olhos, produção independente, 2002.)

Menor rio do mundo Sim, corre no Distrito Federal. O Rio 
Paranoá foi represado para formar o lago, todos sabemos. 
Da barragem até ele encontrar o Rio São Bartolomeu são 
exatos 9,5 km. 

Minha Brasília É o filme sobre a nossa Brasília que mais se 
parece com este livro. Em vez do papel, a tela. Um passeio 
poético em que Carolina conversa com a mãe, a fotógrafa 
Luiza Venturelli. Vê fotos de quando era criança. Revê 
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lugares, adulta. A direção é de Erwan Massiot. Fácil de ver. 
Mais fácil ainda de gostar.

Ministéricas Conjunto vocal composto por Lenina (Helena 
Gurgel Pires), Lolô (Heloisa Gurgel Pires), Maria Mercedes 
dos Anjos Alvim e Tereza (Terezão) Sobral Rollemberg. 
Formado exclusivamente para atuar nos shows ao ar livre 
do Concerto Cabeças, as Ministéricas até hoje carregam um 
mistério: quem criou o nome? Dizem que foi este escriba e 
eu deixo que acreditem. Mas acho que foi o Renato Matos. 

Missão Cruls Realizou o primeiro Relatório de Impacto 
Ambiental (rima) no mundo. Isso em 1894.

Mogno Jânio Quadros era presidente e eis que se aproxima 
o Dia da Árvore. Quer plantar pau-brasil na Esplanada. 
Mas onde, nesta Brasília inicial, encontrar mudas da 
nossa árvore-símbolo? Tem mudas de mogno no viveiro do 
zoológico. A informação chegou rapidamente até o ministro 
e tudo se resolveu. Os mognos em frente ao Ministério da 
Agricultura são, na verdade, paus-brasis disfarçados. 

Museus Somos o maior museu de arte moderna, ao ar livre, 
em todo o mundo, aberto 24 horas. Desfrute. Mas preste 
atenção aos outros museus, institucionalizados, pois muitos 
deles, por incrível que pareça, fecham nos fins de semana. É 
como restaurante fechar pra almoço. Não tem explicação. 
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Não Sim, o não é a palavra que você mais vai ouvir pelo 
centro do poder em Brasília. Não! Não pode visitar o Palácio! 
Não! Sem crachá não entra! Não, só de terno e gravata. Não, 
mas se ligar para um deputado... Não! Não pode estacionar 
aqui. Fotografar também não. A não ser que o Sr. fale com 
algum senador. Não! Não! Não! Sim, em Brasília o poder 
a todos contamina. Cada um quer o seu pequeno naco de 
poder. Não! Aqui não! Aqui mando eu. Aliás, o Sr. não pode 
ler este texto aqui! 

Nely Nenhuma outra morte de um animal em Brasília 
causou tanta comoção quanto a da elefanta Nely, o primeiro 
exemplar a habitar o nosso zoológico, com a cidade ainda em 
construção, em 1957. Presente do embaixador da Índia para 
JK, que logo a passou adiante. Nely faz parte do imaginário 
de várias gerações de brasilienses. Por longos 37 anos foi 
a principal atração, tendo morrido de artrose em 1994. A 
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elefanta continua encantando a todos, mas agora no museu 
do zoológico, onde está exposto o seu esqueleto. 

Niemeyer Niemeyer buscou inspiração nas curvas da 
mulher brasileira para dar beleza, sinuosidade e leveza às 
suas obras. Queria chegar (e chegou!) aos 102 anos para 
poder virar superquadra, pois não há a 101, como bem disse 
o jornalista Carlos Marcelo. 

Noite Em vez da claridade solar dos horizontes abertos de 
Brasília, Wagner Hermusche prefere a noite. Sua arte é um 
visível não à cidade-luz, um não ao cartão-postal. E um sim à 
cidade-sombra, escura, misteriosa, como nosso inconsciente, 
como nossos sonhos. Hermusche desenha uma noite 
impressionista, elétrica e cinematográfica, estilhaçada, por 
onde perambulam seres estranhos, nossos espelhos. Nessa 
noite impera o traço visceral, o esboço, o inconcluso, os 
desenhos errados numa cidade certinha demais. Na noite do 
artista pulsa uma tensão psíquica na qual ninguém dorme 
e todos sonham. Sonham que estão sonhando o sonho das 
telas de Hermusche.

Nome O sobrenome do fundador – Kubitschek – vem do tcheco 
Kubicek, formado a partir do nome Jakub, equivalente a Jacó 
em português, cujo apelido é Kuba. O sufixo icek em tcheco 
é um diminutivo. Portanto, Kubicek, ou a versão germânica 
Kubitschek, quer dizer pequeno Kuba, ou seja: Jacozinho. 
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O Fundador Não fosse pelas fotos e pelos depoimentos 
de Juscelino Kubitschek de Oliveira, pensariam, no futuro, 
tratar-se de uma figura mitológica. Foi o nosso maior 
presidente e certamente imbatível em charme e simpatia. 
O folclore político em torno da sua figura é imenso. Certa 
vez um correligionário se aproximou: “Presidente, quando 
é que eu sei que começou a campanha pela sua reeleição?” 

”Quando você me vir dançando com mulher feia, é porque 
começou a campanha!”. Outra: na inauguração de um 
estádio, anunciaram a presença de JK e todos o vaiaram. 
Por longos minutos JK esperou que a vaia chegasse ao 
fim e foi ao microfone: “Feliz o povo que pode vaiar seu 
presidente”. E foi aplaudido! Deve o sucesso da sua carreira 
política a uma combinação de perseverança, fé e muita 
sorte. E oportunismo, no melhor sentido da palavra. Um 
fato não muito divulgado na sua biografia foi ter votado, 
juntamente com o então também deputado Israel Pinheiro, 
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na Constituinte de 1946, pela instalação da futura Capital 
no Triângulo Mineiro, nas proximidades de Tupaciguara, 
perto de Uberlândia. Sua grande obra, Brasília, foi o 
momento em que o Brasil respirou entre duas ditaduras: a 
de Vargas e a militar. Com seu entusiasmo contagiante (e, 
admitamos, um pouco de megalomania), tornou possível a 
criação desta fantástica cidade, verdadeira epopeia, saga 
das mais ousadas da história do homem, motivo de orgulho 
para todos os brasileiros no final dos anos 50, momento 
maior da afirmação da nossa capacidade criativa, da nossa 
ousadia. Os criadores de Brasília, excessivamente generosos 
ou demasiadamente ingênuos, queriam construir uma 
cidade socialista dentro de um país capitalista. Claro que 
aí fica difícil para qualquer utopia. Outro dado curioso é 
que muitos arquitetos e urbanistas estrangeiros quase 
sempre falam no fracasso de Brasília. Pura inveja. É porque 
Brasília não foi construída na Europa, nem nos Estados 
Unidos, nem no Japão, o chamado Primeiro Mundo. Mas foi 
construída com muito sacrifício aqui no Brasil, então um 

“país em desenvolvimento”! Voltando ao nosso Fundador: 
sensível e inteligentíssimo, e também um homem prático, 
soube se cercar de grandes intelectuais, tendo como seu 
melhor ghost writer o poeta e empresário Augusto Frederico 
Schmidt, que criou o slogan “50 anos em 5” e escreveu suas 
melhores frases. Cassado, foi perseguido e humilhado pelos 
militares, que destacavam oficiais de baixa patente para 
interrogá-lo, chamando-o de “seu” Oliveira, ou “presidente 
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do cerrado”. Perdeu apenas uma eleição na vida: para a 
Academia Brasileira de Letras, em 1971, pois os militares 
ameaçavam, se eleito, não autorizar um empréstimo para 
a construção de um edifício anexo à Academia. Ganhou o 
goiano Bernardo Élis. Faleceu em um acidente (que muitos 
garantem ter sido um atentado) na Via Dutra, em 1976, e 
seu enterro em Brasília ainda não foi superado por nenhum 
outro, seja em comoção popular, seja em número de pessoas 
acompanhando o caixão. Tiraram o corpo de cima do carro 
do Corpo de Bombeiros e diziam: “Deixa que o povo leva, o 
povo leva...” Essa participação popular, num claro desafio 
à ditadura militar, foi, para muitos historiadores, o início 
da nossa abertura política. Mesmo após sua morte, JK não 
teve sossego. Os governantes implicavam com a estátua de 
JK acenando para a cidade, no memorial construído em sua 
homenagem, pois sua sombra (!) no gramado reproduzia, 
segundo os militares, o símbolo da foice e do martelo! 
Todos os que chegam a Brasília de avião ouvem seu nome: 

“Atenção, senhores passageiros! Estamos nos aproximando 
do Aeroporto Internacional de Brasília Juscelino Kubitschek”. 
Olha, não sei você, mas eu, que nem sou mineiro, nem nasci 
em Diamantina, sinto um orgulho danado ao ouvir isso! 

O Homem do Rio Aqui só nos interessa a parte onde 
aparece Brasília, em 1963. Um filme de aventura, ação e 
comédia. Curioso é notar que a mansão do vilão em Brasília 
é o Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro, que tem vista 
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para a Esplanada dos Ministérios! Outra: os carros cantam 
pneu na terra vermelha do cerrado. E que poeirão! Bandidos 
perseguem o ator Jean-Paul Belmondo onde hoje é o Museu 
da República e a Biblioteca Nacional. Agora os cortes: o ator 
pula de um edifício no sbs (dá pra ver claramente que é a 
atual sede do brb) para a cobertura do Ed. Márcia, no scs. O 
final é hilariante: com os barracos da Vila Planalto ao fundo, 
entra de bicicleta e tudo no lago Paranoá, que se transforma 
num rio da Amazônia! Um belo desafio é tentar localizar as 
locações e compará-las com a Brasília de hoje. O filme foi um 
grande sucesso de bilheteria na época e acabou virando um 
belo documentário, verdadeira preciosidade, mostrando o 
Brasil no início dos anos 60, pois foi filmado também no Rio 
de Janeiro e na Amazônia. 

Odette Ernest Dias Francesa, formou-se no Conservatoire 
National Supérieur de Musique de Paris, em flauta 
transversal, sua grande paixão. Chegou ao Rio de Janeiro 
em 1952, a convite do maestro Eleazar de Carvalho, para 
trabalhar na Orquestra Sinfônica Brasileira. Tocou com 
Pixinguinha, Tom Jobim e Francisco Alves, entre tantos 
outros. Ah, participou do primeiro disco de Maysa. (Sim, 
mas por que ela está neste livro? já deve estar perguntando 
o(a) inquieto(a) leitor(a) que não a conhece!. Chegaremos lá!). 
Em 1974 começou a dar aulas na UnB, onde se aposentou. 
Simpática, sorridente, com um carregado sotaque francês. 
Dos 6 filhos, 5 são instrumentistas: Carlos, Jaime, Elizabeth, 
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Claudia e Andrea. Apenas Irene não seguiu carreira musical. 
E Odette está neste livro porque, além dessa bela biografia, 
ela tocou no Cabeças! Sim, madame Marie Therese Odette 
Ernest Dias tocou nos Concertos Cabeças! Vi e ouvi.

Oi Poema Coletivo de poetas. Coleção de livros lançada em 
2010, formada por Amneres Santiago (Diário da poesia em 
combustão), Angélica Torres Lima (Luzidianas), Bic Prado 
(Poemas de um livro verde), Cristiane Sobral (Não vou mais 
lavar os pratos), Luis Turiba (Meiaoito) e este escriba (O 
bagaço da laranja). O grupo Oi Poema realizou recitais em 
vários pontos culturais da cidade, com destaque para a Barca 
Poética no lago Paranoá. Trouxe o seu poema salva-vidas? 

Oitocentos metros Após a aprovação do traçado do Plano 
Piloto de Brasília, os arquitetos da novacap alteraram o ponto 
de encontro dos eixos, deslocando-o para leste, em direção ao 
lago, em 800 metros. Portanto, no risco original, a Rodoviária 
hoje estaria onde fica a ligação norte-sul da Via W3. 

Onde está Coutinho? Nome de um blog que, 
aproximadamente entre 1998 e 2002, seguia os passos do 
arquiteto José Carlos Coutinho, professor da Universidade 
de Brasília de 1968 a 2005. O blog era uma brincadeira dos 
seus alunos. Muito bem informado, Coutinho é presença 
assídua nos melhores eventos culturais da cidade, sempre 
elegante, de fala compassada e com um leve sotaque gaúcho. 
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Se você, por acaso, encontrar o Coutinho em algum evento, 
fique certo: o acontecimento merece suas ilustres presenças. 

Oriente-se Brasília é a expressão maior do totalitarismo 
da racionalidade em todos os tempos. Tudo tão lógico que 
chega a nos confundir. Para se orientar, imagine uma cruz. 
A linha horizontal curvou-se um pouco por questões de 
estética e de topografia. É o famoso Eixão. O que está na 
parte leste, em direção ao lago, são as quadras pares, indo 
das 200 até as 800. Por isso o Colégio Setor Leste, onde 
estudei, fica abaixo do Eixão. Na parte de cima do Eixão, o 
lado oeste. Lá estão as quadras com centenas ímpares, indo 
de 100 a 900. E o Eixo Monumental divide a cidade em norte 
e sul. Os dois eixos se encontram na Rodoviária, formando a 
cruz de que eu falei no início. As superquadras vão de 2 até 
16, nas duas asas. Por isso, se você estiver na 402 e quiser 
ir pra 902, basta subir, atravessando o Eixão, sempre pela 
passagem subterrânea. Se você está na 113 e quer ir pra 413, 
basta descer. Tão simples que não dá pra acreditar. 

Original Observe bem o primeiro mapa do Plano Piloto, 
aquele apresentado por Lucio Costa à Comissão que 
escolheu o melhor projeto para a nova capital. O Plano 
Piloto foi empurrado 800 m em direção ao lago. O aeroporto 
ficaria onde hoje é a Vila Telebrasília. As casas individuais 
seriam onde hoje existem os Setores de Embaixadas Sul e 
Norte (o Lago Norte e o Lago Sul não estavam planejados, 
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por isso não constam da área tombada pela Unesco). Foram 
acrescentadas as faixas das 700, com casas geminadas, nas 
duas asas. As faixas das 900 também, e a faixa das 400 com 
blocos mais populares (os famosos apartamentos JK – janela 
e kitinete, nas 400 Sul). O Jardim Botânico seria onde hoje 
é o Setor Gráfico e parte do Sudoeste. O Zoológico onde hoje 
é o Setor Esportivo, englobando o autódromo, indo até o 
atual bairro Noroeste. Houve uma visível ampliação da área 
central, tanto que as primeiras superquadras sumiram -  por 
isso todas começam pelo número dois: 102, 202, 302, 402... 
certo? Curiosidades da nossa surpreendente Brasília! 

Óxente, que barbaridade, uai! Existe um sotaque brasiliense? 
Como é essa pronúncia peculiar? Dá para distingui-lo andando 
por Brasília? Quando começou a se formar esse sotaque? Gente, 
deixem o sotaque de Brasília em paz! O mesmo acontece com 
a tal identidade cultural. Como definir um brasiliense? Existe 
uma poesia brasiliense? Falar de blocos e eixos é falar de uma 
literatura brasiliense? Levam-se séculos para se formar uma 
identidade cultural. E essa identidade, sempre em formação, é 
algo que se constrói no dia a dia de uma cidade. 

Ozanan Francisco Ozanan Correia Coelho de Alencar, 
cearense de Barbalha, agrônomo e jardineiro. Plantou 
árvores, cuidou dos jardins, semeou flores. Um romântico. 
Por muitos anos tomou conta do nosso verde. Tornou 
Brasília habitável e este livro possível. 
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Pacotão A Sociedade Armorial Patafísica Rusticana 
Pacotão é um bem imaterial nosso, sim, sem decreto, sem 
burocracia, símbolo maior do nosso carnaval-de-rua-na-
cidade-sem-ruas (quem disse?). Fundado em 1978 por um 
grupo de jornalistas como uma “deferência” ao famigerado 
Pacote de Abril, série de decretos de Ernesto Geisel. O 
presidente vitalício e fictício da agremiação carnavalesca de 
rua de Brasília é Charles Preto, uma singela homenagem ao 
então diretor do Departamento de Turismo do GDF, Carlos 
Black, que não permitiu que o Pacotão desfilasse na W3 Sul. 
Polícia não é doida de bater em jornalista e, sabendo disso, 
eles desfilaram na W3, sim, e na contramão. Mas aquele 
Pacotão de outrora não é mais o mesmo. Com a chegada de 
muitos de seus membros ao poder, com a eleição de Lula, 
as críticas ficaram menos ácidas e a irreverência menos 
irreverente. Mas há claramente uma tentativa de voltar ao 
velho e bom e extremamente libertário Pacotão. Tomara. 
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Palhaços O sinal se fecha, outros se abrem. Para os 
palhaços nos semáforos, a lona do circo é o céu de Brasília. 
Bolas, argolas, fumaças, buzinas. Olhares se acendem, fogo 
no asfalto. Passam o chapéu. Eu sempre contribuo. É arte, 
sim, senhor. Gracias. O sinal se abre, outros se fecham. 

Palmeiras Minha praça tem palmeira onde canta o buriti. 
No Distrito Federal ocorrem 14 espécies de palmeiras e 
nos Estados Unidos, mil e oitocentas vezes maior, existem 
exatamente 14 espécies! Da menor palmeira brasileira, a 
coco-de-raposa, até imponentes gerivás, gueirobas e buritis, 
por aqui você encontra também o perfumado coco-babão, 
com seus saborosos frutos de nome delicioso e atraente: 
coquinho-de-catarro. Disputado por humanos, gambás, 
tatus, ratos e outros animais de pequeno porte. Temos 
ainda babaçus, ariris, jussaras, guaricangas, bocaiúvas, 
butiazinhos, catolés, indaiás, cocos-de-vassoura. Minha 
praça bem que poderia ter mais palmeiras. 

Pardal Temos aqui duas espécies de pardais: um que não voa, 
não tem pena e faz ninho em poste, onde vive preso. Só tem 
um olho. Verdadeira praga urbana, muito rentável. O outro 
voa, tem pena e faz ninhos em qualquer lugar. Vive solto. 
Também é praga, mas não é rentável. Os dois são importados. 

Parque da Cidade Maior que o Central Park e o Ibirapuera. 
E sabe por que lá não foi construído o Sudoeste? Porque o 
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governador (indicado) Elmo Serejo Farias não deixou. Resistiu 
a todas as investidas da até hoje poderosíssima indústria 
imobiliária local. E não há em todos os 420 hectares do 
maior parque urbano do mundo uma só placa, um marco, em 
homenagem ao governador. Deve ser falta de espaço. 

Passagem subterrânea Uma das poucas obras construídas 
exclusivamente para o pedestre em Brasília, um total de 
16 nas duas asas. Aí está o seu grande mérito, utilíssima 
para quem precisa cruzar o Eixão, sem riscos. Eixão, essa 
verdadeira highway, que transforma Brasília numa simples 
cidade de beira de estrada. 

PDS Não é a sigla de nenhum partido político. Essa mania 
do brasiliense por sigla. Significa mais do que o nome de um 
bar – Pôr do Sol – no “quadrilátero do álcool”, na 408 Norte. 
Lotado de universitários – a UnB fica perto – artistas, poetas 
inéditos e jovens despreocupados. Gente que curte o Face, 
gosta da Ellen Oléria, vai ao Porão do Rock, ouve Móveis 
Coloniais de Acaju, usa cabelo dread... Passo por lá e gosto 
do barulho. De ver gente na rua. Parece até que estamos em 
uma cidade qualquer. 

Pedra fundamental JK tinha tanta pressa em construir 
Brasília (se não transferisse a capital no seu mandato, 
adeus...) que aconteceram coisas incríveis. Não se sabia 
exatamente onde seria a sede do Correio Braziliense no 
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Setor de Indústrias Gráficas, ainda não delimitado, mas 
Assis Chateaubriand e JK queriam logo lançar a pedra 
fundamental do jornal. JK desceu de helicóptero nas 
proximidades de onde é hoje o Fórum, e na beira do Eixo 
Monumental descerrou a Pedra Fundamental (um pequeno 
totem). E a pressa era tão grande que JK levou a Pedra 
Fundamental para outro evento. O que importava era 
tirar a foto e registrar o fato. O fato consumado. E mostrar 
para o Brasil e o mundo que Brasília e sua vontade eram 
irreversíveis. 

Perda Brasília já é uma cidade. Chora seus mortos, lamenta 
suas perdas. Jorge Ferreira saiu da mesa do bar, não se 
despediu e nem voltou. Não era isso o combinado. Devia ter 
ficado mais. Afinal, a festa estava boa. Jorjão era a festa. 

Pessoal da limpeza 1979. Inauguração do Teatro Nacional. 
Grande pompa. Noite de gala. O presidente Figueiredo 
chama o ajudante de ordens e pergunta: quem é aquele 
pessoal ali? O auxiliar olha rapidamente para um grupo de 
jovens punks e mais rápido ainda responde: é o pessoal da 
limpeza, presidente. Cai o pano. 

Pezão Francisco Morojó ou simplesmente poeta Pezão, 
seu criado, como se apresentava. Foi uma mistura entre 
Maiakovski, Bukowski e Leminski, mas não tinha sangue 
eslavo. Era paraibano. Fez história no underground poético 



120

local. Eu o encontrava por aí e ele dizia: “Você é o príncipe 
dos poetas, mas eu sou o rei”. Quando soube da sua morte, 
em 2003, pensei no ato: foi cirrose. Errei. Indo de carona 
para a feira de trocas de Olhos d’Água, o nosso poeta desceu 
para dar lugar a duas moças, que iam para o mesmo destino. 
Um gentleman. Pegou carona com outro carro, que capotou – 
e Pezão foi o único que morreu. Viva Pezão! 

Piscina com Ondas Ou, na boca do povo, Piscina de Ondas. 
Estava localizada no Parque da Cidade, onde funcionou de 
1978 a 1997. Chegou a receber, nos áureos anos 80, cerca de 
9.000 pessoas por fim de semana. De 45 em 45 minutos uma 
sirene anunciava o início das ondas artificiais, que atingiam 
1 m de altura e duravam até 10 minutos. Foi fechada por má 
administração da empresa gestora. Hoje não passa de um 
lugar abandonado. A onda passou. 

Pipas Mais de uma pessoa já me disse: “Quando a gente 
chegou a Brasília, bem no começo, um programão era ir de 
tardezinha soltar pipa no Eixão”. Acredite se quiser. 

Placa da Mercedes Amor é amor, mesmo pago. Era lá, 
na placa da Mercedes, depois do Núcleo Bandeirante, na 
direção de Goiânia, que os candangos o encontravam. Amor 
barato, disponível e contagioso. Atraídas pela grande 
quantidade de dinheiro em circulação e pelo número 
de homens solteiros, já ouvi relatos que falavam numa 
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população de cerca de oitocentas prostitutas naquele local 
de bares e diversão. Exagero. Os candangos se identificavam 
tanto com a figura, quase mítica, de JK que muitos 
garantiram que o viram por lá. Conversa. JK apreciava, 
sim, o gênero feminino, mas não era doido de se expor em 
tal lugar. Mais: diziam que JK tinha até suas preferidas, 
alimentando o mito do homem dos três emes: macho, 
mineiro e médico. Hoje lá não tem mais placa, não tem mais 
oficina da Mercedes Benz.

Plano Piloto ou Brasília? “Vou ao Plano” é o mesmo que 
dizer “Vou ao centro histórico de Brasília?” Não é tão 
simples assim. Plano Piloto é só a área do aviãozinho? E a 
Octogonal? E a Vila Planalto? E o Cruzeiro? Os Lagos Sul 
e Norte? São parte do Plano Piloto? Começou a confusão. 
Afinal, onde fica Brasília? Lembre-se que as placas dos 
automóveis no Distrito Federal não circulam com os nomes 
Planaltina, Taguatinga ou São Sebastião. É tudo Brasília. 
Quando se está fora do quadradinho as pessoas dizem: 
vou a Brasília. As cidades em volta do Plano Piloto seriam 
então super-bairros? E o Plano Piloto apenas um bairro a 
mais? “Ah, mas eu sou taguatinguense”, revela o saudável 
sentimento nativista crescente das antigas cidades-satélites. 
E o Entorno? Não. Fale “região geoeconômica”, mas o termo, 
mesmo pejorativo, pegou. Desisto. Este verbete mais 
confunde que explica. Vai na contramão da racionalidade de 
Brasília. Faltou um Plano... 
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Poder “Em Brasília existem pessoas do poder e pessoas de 
poder”, disse o artista plástico Bené Fonteles. Não, a gente 
não cruza com o presidente da República no supermercado, 
não encontra o ministro no posto de gasolina, não topa 
com o senador no churrasquinho da esquina. Em Brasília, 
os poderosos, os do poder, se escondem.  

Poeira e Batom Esse é o título de um belo documentário 
que virou livro, escrito por Tânia Fontenele Mourão e 
Mônica Ferreira Gaspar de Oliveira, ambas nascidas em 
Brasília. A saga da construção já foi inúmeras vezes contada 
por homens. Agora com a palavra, as pioneiras, verdadeiras 
candangas, que aqui chegaram entre 1956 e 1960. Maravilha 
de livro, vídeo forte e sensível. 

Poética do Cerrado Livro de arte inédito onde o artista e 
educador Rômulo Andrade propõe diálogos entre as artes 
visuais e a poesia. Reúne obras de três gerações de artistas 
brasileiros, evocando a força de vida e a beleza do bioma 
Cerrado.

Pombal de Dona Eloá Dona Eloá, a esposa do presidente 
Jânio Quadros, pediu ao Niemeyer um ninhal para as 
pombas da Praça dos Três Poderes. Aquele monumento 
(!), que mais parece um prendedor de roupa, foi a única 
obra que Jânio Quadros fez em Brasília nos 207 dias do seu 
mandato, pois renunciou. 
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Ponta de picolé Vendo. Excelente oportunidade. 
Diretamente com o proprietário. Preço de ocasião. 
Localização privilegiada. Só o brasiliense sabe do que se 
trata esse anúncio. Ponta de picolé é a unidade imobiliária 
localizada na extremidade que dá para o Paranoá nos 
conjuntos habitacionais dos Lagos Sul e Norte. Tem o terreno 
em formato retangular de um sorvete solidificado, o picolé. 

Pontes A ponte JK, sobre o lago Paranoá, não é a terceira 
ponte, como muitos dizem, mas sim a quarta. Senão vejamos: 
a primeira, do Bragueto; a segunda, das Garças; a terceira, 
Honestino Guimarães e finalmente a quarta, ponte JK, por 
muitos ainda chamada de “Ponte dos Remédios”. É que na 
época de sua construção foram usados recursos destinados à 
área de saúde do DF para concluí-la, daí o apelido. 

Presidente Bossa Nova  De Juca Chaves:  
Bossa nova mesmo é ser presidente / Desta terra descoberta 
por Cabral / Para tanto basta ser tão simplesmente / 
Simpático, risonho, original. // Depois desfrutar da 
maravilha / De ser o presidente do Brasil, / Voar da Velhacap 
pra Brasília, / Ver a alvorada e voar de volta ao Rio. // Voar, 
voar, voar, voar, / Voar, voar pra bem distante, até / 
Versalhes onde duas mineirinhas valsinhas / Dançam como 
debutante, interessante! // Mandar parente a jato pro 
dentista, / Almoçar com tenista campeão, / Também poder 
ser um bom artista exclusivista / Tomando com Dilermando 
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umas aulinhas de violão. // Isto é viver como se aprova, / É 
ser um presidente bossa nova. / Bossa nova, muito nova, / 
Nova mesmo, ultra nova!

Presidentes Curiosidades sobre três presidentes depois de 
JK. Jânio Quadros: gostava de ficar no Palácio da Alvorada 
vendo filmes de faroeste e tomando uísque de canudinho 
em garrafas de guaraná Antárctica. Se o filme era ruim, 
saía de fusca, sozinho, em disparada, de madrugada, pelos 
eixos de Brasília. João Goulart: preferia passatempos mais 
amenos – nos fins de semana ia pescar com os amigos no rio 
São Bartolomeu. E Castelo Branco: foi o único presidente da 
República que morou na Vila Planalto, numa bela casa de 
madeira. Por um curto período, com a filha. 

Pressa O trem de alta velocidade entre Brasília e Goiânia 
foi apelidado de Expresso Pequi, nome que constava até em 
documentos oficiais. Seriam 210 km percorridos em 1 hora e 
30 minutos, ou seja, a 180 km/h. Anunciado em 2009 numa 
ação conjunta do Estado de Goiás e o Governo do Distrito 
Federal, o Expresso Pequi nunca saiu do papel, tendo 
consumido milhões de reais em projetos e consultorias. 
Agora aquela perguntinha: pra que tanta pressa para chegar 
a Goiânia? 
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Quadradinho sem nós Imagine que, duma hora pra outra, 
todos os seres humanos do planeta desaparecessem. O 
que aconteceria com Brasília e com o cerrado em volta? Os 
animais silvestres invadiriam as cidades: tatus, seriemas, 
cotias, tamanduás, lobos-guarás, jiboias e muitos outros 
ocupando ruas,  eixos, casas e blocos. As árvores, sem podas, 
cresceriam muito e se reproduziriam assustadoramente, 
sendo que algumas, como  angicos e leucenas, logo 
colonizariam as áreas verdes. Rachaduras começariam a 
aparecer nos Eixos Monumental e Rodoviário e ali nasceriam 
capins e algumas árvores, aumentando as frestas. Os 
escritórios e apartamentos seriam tomados por enxames de 
abelhas. Passarinhos e aves de rapina fariam ninhos nas salas 
e coberturas dos edifícios. Com o passar do tempo os vidros se 
quebrariam e a chuva entraria pelas janelas e o vento traria, 
além de umidade, sementes, muitas sementes. Capivaras 
pastariam tranquilamente pelos jardins das casas do Lago 
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Sul. Pena que não estaríamos mais aqui para apreciar o belo 
espetáculo. O restante você mesmo pode imaginar. 

Quadrilátero Cruls Assim era conhecido o primeiro mapa 
do Distrito Federal, proposto por Luiz Cruls no seu Relatorio 
da Commissão Exploradora do Planalto Central do Brazil, 
publicado em 1894. Tinha 14.440 km2, bem maior que os 
atuais 5.802 km. O então Distrito Federal ia de Formosa até 
Pirenópolis, um pouco mais ao norte que a linha atual e, ao 
sul, fazia divisa com a cidade de Santa Luzia, atual Luziânia. 
(Para se ter uma ideia do atual tamanho do df basta dizer 
que o Líbano tem o dobro da nossa área).

Quatrocentas Durante a minha juventude, sempre morei 
nas Quatrocentas. Foi ali que tive o meu primeiro impacto 
de Brasília, na 404 Sul. A cidade sem arborização, sem 
grama, tudo inóspito. Agreste, agressivo. Depois fui morar 
na 415 Sul, os tempos mais criativos da minha vida, entre os 
17 e os 20 anos, o auge da minha produção poética. Em 1977 
fiz o segundo grau no Colégio Setor Leste, e lá imprimi o meu 
primeiro livrinho mimeografado, Iogurte com Farinha, o 
primeiro de muitos, e saía vendendo o opúsculo pela cidade, 
de mão em mão. Hoje moro em uma casa, mas um dia ainda 
vou voltar a morar numa superquadra. Pelas Quatrocentas. 

Quebradas São lugares, muitas vezes pouco conhecidos, 
assim denominados num linguajar muito próprio dos jovens, 
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mesmo estando em perfeito estado de conservação. Vamos 
lá pras quebradas do Tororó, depois passamos pelo Poço 
Azul e terminamos o domingo em Mumunhas. Chapada 
Imperial, Saia Velha, Pipiripau. Pequenos paraísos, esses 
lugares representam aqui todas as cachoeiras, corredeiras, 
quebradas do cerrado e poços de todas as cores que fazem 
parte do nosso imaginário. Dois nomes chegaram aos mapas 
dos nossos dias, a Quebrada dos Guimarães, provavelmente 
propriedade dos Guimarães Monteiro, donos de terras 
na região de Planaltina, e a Quebrada dos Neris, nome de 
família também. Naqueles tempos antigos, também já se 
dizia: “Vamos lá pra aquelas quebradas...”. 

Questionamento Favelário Nacional (Confronto) “A 
suntuosa Brasília, a esquálida Ceilândia / contemplam-se. 
Qual delas falará / primeiro? Que tem a dizer ou a esconder / 
uma em face da outra? Que mágoas, que ressentimentos / 
prestes a saltar da goela coletiva / e não se exprimem? Por 
que Ceilândia fere / o majestoso orgulho da flórea Capital? / 
Por que Brasília resplandece / ante a pobreza exposta dos 
casebres de Ceilândia, / filhos da majestade de Brasília? / E 
pensam-se, remiram-se em silêncio / as gêmeas criações do 
gênio brasileiro”. (Carlos Drummond de Andrade, no livro 
Corpo, 1984).
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Restaurante clandestino Em 1984 Paulo Leminski e Alice 
Ruiz estavam na cidade. Este escriba e o livreiro Ivan, da 
Presença, os levamos para um passeio e, depois de visitar 
o Santuário Dom Bosco, no comecinho da W3 Sul, fomos 
almoçar em um restaurante “clandestino” ali perto, citado 
no poema, naquelas pousadas nas 700. Taí o poema 
que o Leminski fez para Brasília: Claro calar sobre uma 
cidade sem ruínas (ruinogramas). “Em Brasília, admirei / 
Não a niemeyer lei, / a vida das pessoas / penetrando 
nos esquemas / como a tinta sangue / no mata-borrão,/ 
crescendo o vermelho gente / entre pedra e pedra, / 
pela terra adentro. // Em Brasília, admirei. / O pequeno 
restaurante clandestino, / criminoso por estar / fora da 
quadra permitida. / Sim, Brasília. / Admirei o tempo / que 
já cobre de anos tuas implacáveis matemáticas. // Adeus, 
Cidade. / O erro, claro, não a lei. / Muito me admirastes, / 
Muito te admirei”. 
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Rio de Janeiro A cidade de que eu mais gosto. Depois de 
Brasília! Ah, bom... Deixou de ser capital exatamente às 9 
horas da manhã de 20 de abril de 1960, quando o presidente 
fechou, pessoalmente, os portões do Palácio do Catete. 
Após esse ato pleno de simbolismo, o presidente Juscelino 
Kubitschek de Oliveira foi cumprir no Planalto Central a 
nobre missão que o destino lhe confiou: inaugurar a cidade 
que seria considerada a maior realização coletiva do povo 
brasileiro (parece Augusto Frederico Schmidt escrevendo 
discursos para JK)! Os cariocas perderam o trono e desde 
então falam mal de Brasília, quase que automaticamente. 
Por outro lado, eu adoro a Cidade Maravilhosa. Tanto que 
da próxima vez que eu for ao Rio de Janeiro vou levar uma 
flor do cerrado (caliandra?) para plantar no Jardim Botânico. 
Combinado?

Roberto Burle Marx Aos 19 anos foi tratar da vista em 
Berlim. E viu o que a maioria dos brasileiros não vê: a 
flora brasileira. Estudou pintura, foi tapeceiro, gravurista, 
escultor, ceramista e músico. E com tanto conhecimento 
artístico, tinha que ser o mais importante paisagista 
brasileiro. Suas divergências com Oscar Niemeyer 
foram notórias, mas nunca públicas, resultado da pouca 
participação nos projetos paisagísticos de Brasília. Sim, 
participações pontuais, aqui e ali. Jardins do Palácio do 
Itamaraty, Praça dos Cristais, no Setor Militar Urbano, 
paisagismo da 308 Sul, a superquadra-padrão, Praça das 
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Fontes, no Parque da Cidade. Mas não um plano geral de 
paisagismo para a cidade, que isso nunca houve. Para se ter 
uma ideia da animosidade entre o paisagista e o arquiteto, 
basta dizer que Niemeyer convidou um jardineiro da Casa 
Imperial do Japão, Yoichi Aikawa, do qual nunca vi uma foto, 
para criar os jardins do Palácio da Alvorada. Não existem 
muitas árvores nas proximidades das criações de Niemeyer 
(o exemplo mais chocante é o calçadão árido e inóspito que 
forma o Conjunto Cultural da República). Para Niemeyer, as 
árvores escondiam seus projetos. Arquiteto e paisagista, 
que faleceu em 1994, nunca se reconciliaram. O avô de 
Roberto Burle Marx era primo do autor de O Capital. 

Rodoviária Já fez mais parte do meu mundo, quando 
eu não tinha carro. E confesso: nesse tempo meu mundo 
era muito rico, minha vida era mais completa quando eu 
andava de ônibus. Eu simplesmente vivia Brasília com mais 
intensidade. Saudades da Rodô. Nosso marco zero, onde 
começa e termina a cidade, a Rodoviária vale por todas as 
esquinas que Brasília não tem. É a nossa “rua 24 horas”. Uma 
verdadeira cidade rotativa com uma população flutuante 
de cerca de setecentos mil habitantes/dia. É o lugar onde o 
Plano Piloto mais se parece com uma cidade qualquer, com 
seu ar de feira, sua informalidade tão brasileira, em claro 
contraste com o nosso traçado tão racional, cartesiano. Ao 
inventar a cidade, Lucio Costa tinha outros planos para a 
área central, pensava em Champs Elysées, em Paris, com 
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seus cafés... mas quando visitou a Rodoviária, criação sua, 
nos anos 80, ficou feliz. Viu a população se apropriando 
daquele espaço, onde os eixos se cruzam e as pessoas se 
esbarram. Ali você encontra a melhor banca de jornal da 
cidade, papelarias, lanchonetes, restaurantes populares, 
livrarias e o famoso “pastel da Viçosa”, nosso prático e 
barato prato típico. O brasiliense motorizado também passa 
por lá, mas por motivos burocráticos: ali funciona o serviço 
de emissão de documentos Na Hora, que é na hora mesmo... 
quando o sistema não está fora do ar. Até 1970, quando foi 
inaugurada a represa de Assuã, no rio Nilo, a Rodoviária 
era considerada a maior estrutura de cimento já construída 
no mundo. E a terra que dali saiu, para a construção do 
chamado Buraco do Tatu, serviu para elevar a Esplanada 
dos Ministérios, pois observe que eles estão como que sobre 
um platô. Passando pela Rodoviária, pare e desça. Afinal, de 
automóvel ou de ônibus, somos todos passageiros. 

Rogério Freitas Cunha A história que vou contar é de 
dedicação, portanto, de amor. Aconteceu no nascimento 
do Guará, nos idos de 1967. A novacap queria construir 
casas para seus funcionários, mas havia um dilema: quem 
as financiaria? Quem as construiria? Aí surgiu a ideia 
do “mutirão da casa própria”. O resultado dessa iniciativa 
coletiva foi a construção de 750 casas populares, na 
atual QI 5, envolvendo o trabalho de homens, mulheres e 
crianças. Depois de prontas, as casas eram sorteadas, num 
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clima de muita festa e alegria. A iniciativa foi um sucesso, 
transformando o engenheiro Rogério de Freitas Cunha, 
então presidente da novacap, idealizador do “mutirão”, em 
uma referência para a comunidade local. E, naqueles tempos 
de ditadura militar, lideranças comunitárias não eram bem 
vistas pelo regime autoritário. Resultado: o engenheiro foi 
demitido e o mutirão, suspenso. Agora a pergunta que não 
quer calar: por que não existe até hoje no Guará uma estátua 
deste valoroso homem? 

Rolla Pedra Dois anos de atividade frenética, entre 1984 e 
1986, foram suficientes para colocar o Teatro Rolla Pedra, em 
Taguatinga, na história cultural do quadradinho. Misto de 
sebo, bar e teatro, foi no Rolla Pedra que a Legião Urbana fez 
o seu primeiro show com a formação que a consagraria como 
a nossa melhor banda de rock. E lá tocaram ainda Detrito 
Federal, Finis Africae, Escola de Escândalo, Plebe Rude, 
Renato Matos, Fallen Angel, Banda 69 e tantos outros. Plínio 
Marcos andou por lá também. O fotógrafo Ivaldo Cavalcante, 
do glorioso Olho de Águia, fez um ótimo registro de tudo que 
rolava por ali. Pedras que rolam não criam musgo.
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Salivas As águas têm vida, sentem saudade, desejam. Nas 
Águas Emendadas, entre Planaltina e Formosa, as do norte 
encontram as do sul. Ali as duas bacias se beijam, cercadas 
de buritizais. Até a paisagem fica com água na boca. 

Samba em Brasília Trabalhador eu sei que sou / Me dê um 
palmo de terra doutor / Garante a minha família que eu vou // 
Levo comigo Conceição e Dorotília / Violão e tamborim / 
Vou fazer samba em Brasília / Parto, saudoso do meu Rio de 
Janeiro / Mas eu vou ficar famoso / Lá eu serei o primeiro //. 
Ataulfo Alves, primeiro negro a comprar um carro no Brasil, 
compôs esta música que foi sucesso no primeiro carnaval de 
Brasília, em 1958. 

Sarah Poucas mulheres de políticos brasileiros do século 
passado se sacrificaram (e sofreram) tanto pela carreira do 
marido como dona Sarah Luisa de Lemos Kubitschek de 
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Oliveira. Os casos de infidelidade conjugal do presidente, 
charmoso e sedutor, eram conhecidos. Hoje Sarah e o marido 
estão em frente ao Memorial JK (que ela ajudou a construir), 
de mãos dadas, sentados em um banco, numa bela escultura 
de ferro, pois que este metal, como o amor, não derrete ao sol. 

Saraus Num bar, um poema, um violão. Um microfone, 
um pequeno palco, gente atenta, gente distraída. Outras 
conversas. Um auditório, poucas cadeiras. Todos querem 
compartilhar algo: um sentimento guardado, uma emoção 
recolhida, o poema inventado na hora. E a poesia está 
na roda, circulando, de mão em mão, de boca em boca. O 
curto circuito dos saraus revela a geografia poética do 
Distrito Federal: em São Sebastião, Radicais Livres e 
SuperNova. Taguatinga tem sua Tribo das Artes e a Cia 
Articum. Poeme-se no Gama com o Sarau do Quintal. 
Sarau Complexo(!) em Samambaia. No Plano, o Coletivo de 
Poetas, o PoemAção, o Sarau do Beijo, o Vivoverso, na UnB, 
Pipocando Poesia. Performances com textos interativos, 
leituras dramáticas. Senta e sinta. 

Satélites É politicamente incorreto chamar as cidades que 
circundam o Plano Piloto de cidades-satélites. Mais que isso. 
É ilegal. O Decreto 19.040 de 18 de fevereiro de 1998 “proíbe 
a utilização da expressão ‘satélite’ para designar as cidades 
situadas no território do Distrito Federal, nos documentos 
oficiais e outros documentos públicos no âmbito do Governo 
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do Distrito Federal”. São agora as burocráticas RAs – Regiões 
Administrativas. Mas a população, que não tá nem aí pro 
Diário Oficial, ainda fala: “Tô indo pra satélite...” Vai e volta 
num foguete lento chamado ônibus, que tem a paciência 
como combustível. Não há muros, há distâncias. 

Saudade Brasília, mesmo planejada, desenhada, tombada, 
é uma cidade viva, orgânica, onde vivem pessoas, com 
vontades. Desde a fundação muita coisa mudou e muita 
coisa ainda vai mudar. Com a ligação da W3 Sul com a 
Norte foi-se a Fonte Luminosa, e construíram outra mais 
próxima da Torre de TV. O Arabeske, talvez por não ter uma 
clientela tão fiel quanto a do vizinho Beirute, na 109, fechou. 
A BI-BA-BÔ, o grande magazin da cidade, quando a W3 era 
a avenida comercial mais importante, também fechou. E 
assim foi o fim da Casa do Barata na 506 Sul. E a fofa da Fofi? 
E o Food’s e o Chaplin? A Festa dos Estados no Parque da 
Cidade não é comemorada mais. A Piscina de Ondas também 
secou. Tiraram os pedalinhos dos lagos do parque. Cinemas. 
Perdemos muitos: Karim, na 111, Karim Criança, no Conjunto 
Nacional, onde havia também o Cine Márcia. No Conic, Cine 
Atlântida, enorme. Cinema da Escola Parque, da Cultura 
Inglesa e mais recentemente Cine Academia. E o Cine Itapuã, 
no Gama. Alguém aí se lembra dos comerciais da Colmeia que 
infestavam a programação da nossa televisão nos anos 70? 
E quem sabe o que é SAB? O Jumbo virou Pão de Açúcar. De 
repente, este verbete ficou velho e saudoso. 
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Scytalopus novacapitalis Durante a construção de Brasília 
o ornitólogo de origem alemã, naturalizado brasileiro, Helmut 
Sick, descobriu, no interior fechado das matas ciliares de onde 
é hoje a Água Mineral, uma pequena, arisca e raríssima ave. 
E, como não havia sido ainda descrita pela ciência, deu-lhe o 
nome de Scytalopus novacapitalis. A espécie foi “redescoberta” 
apenas em 1981. Mais fácil de ser ouvida do que vista, o 
macuquinho-de-brasília, como é conhecido, é endêmica do 
cerrado, isto é, não ocorre em nenhum outro bioma.

Seca Tem gente que adora Brasília na seca. Acha que a 
cidade, com seu ar agreste, fica mais bonita. Estávamos 
em plena seca, com a umidade relativa do ar lá embaixo, e 
houve um movimento para suspensão das aulas nas escolas 
públicas. Ouvi de um israelense nessa época: “Se fosse 
assim, Israel não existiria”. 

Segundo mito O primeiro, obviamente, é JK. O segundo 
é o maior poeta do rock brasileiro. Tinha pressa em virar 
mito. Virou. Mas pagou com a própria vida, consumida no 
fogo que ele mesmo acendeu. No roteiro do filme (queria ser 
cineasta) que criou para si mesmo estava lá, no final, sem 
happy end, a inexorável morte. Entregou-se em cada linha, 
como nenhum outro. Nem Rimbaud. Morreu por nós.

Senta que vai demorar Sou do tempo em que as 
pichações eram criativas e tinham uma mensagem original, 
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como esta aí nos pontos de ônibus da W3 Sul. sexoral 
é bom. Não estávamos demarcando território. A cidade 
era de todos. nem lordose nem corcunda. brasilia 
é reta e sem bunda mas é gostosa demais. Pichação 
era uma forma de expressão, como qualquer outra. Em 
vez do papel, o muro, o tapume. A melhor: sei sua sede 
parede (essa é do Paulo Tovar). Satíricas, maliciosas, 
provocativas, poéticas, entremeando slogans políticos 
com nonsense total, brincadeiras verbais. queremos 
bukumatula. Arte anônima. Intervínhamos nas pichações 
dos outros, colocando uma vírgula aqui, uma outra palavra 
ali. Intervenção urbana. Poetas do spray, diziam os jornais. 
tremelikes toda vez que te vejo. Quem passa não tem 
como não ler. eros passou por aqui. Tudo isso marcou 
época para uma geração. jari quero botar meu pé aí. Ou 
esta outra: a arte está solta. Ainda está. 

Sequência Tudo leva a crer que a distribuição das sedes das 
embaixadas na Avenida das Nações, tanto na Asa Sul quanto 
na Norte (sim, existe um sen), foi por sorteio. Mas um fato 
curioso nos chama a atenção: a sequência das 3 embaixadas 
iniciais no ses. A primeira é a da Santa Sé, representando 
o Vaticano na maior nação católica do mundo. Segunda 
embaixada: de Portugal, por motivos óbvios. Embaixada 
dos Estados Unidos, o primeiro país a reconhecer a nossa 
independência. A lógica na distribuição para por aí. (Por 
que a da França seria a quarta?). Acredito que essas 
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representações diplomáticas pediram para ali se instalar, 
mais próximas do poder. A escolha dos outros lotes, acredito, 
foi mesmo por sorteio. Curiosidade: colocaram as nações 
escandinavas – Suécia, Noruega, Finlândia e Dinamarca – 
bem próximas, vizinhas umas das outras. Mistérios de 
Brasília.

Sereia A Esplanada dos Ministérios esconde alguns 
mistérios. Como uma réplica da famosa escultura existente 
na entrada do porto de Copenhagen, na Dinamarca, foi parar 
em frente ao edifício da Marinha? JK teria sido seduzido 
pelo canto da sereia? Mas se ela estava no Lago Paranoá, 
como foi parar lá? 

Sérgio Sampaio O autor do clássico Eu quero é botar meu 
bloco na rua, também compôs uma música para Brasília, 
belíssima e pouco conhecida. Está no cd póstumo Cruel, 
produzido por Zeca Baleiro, em 2005. “Quase que ando 
sozinho por todos os bares frequento lugares, / Namoro 
suas filhas, Brasília / E posso dizer que começo a voar 
sossegado em seu avião, / E mesmo com o ar desse jeito tão 
seco, consigo cantar no seu chão. / Quase que me sinto em 
casa em meio a suas asas e “Dabliús” e “Éles” e / Eixos e 
ilhas, Brasília / Cidade que um dia eu falei que era fria sem 
alma nem era Brasil, / Que não se tomava café numa esquina 
num papo com quem nunca viu. / Sei que preciso aprender, 
quero viver pra saber, e conhecer, Brasília. // Ver o que há, 
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Paranoá / Lago de sol, noite lua / O olho do amor desconhece 
a armadilha / Assim vim ver Brasília // Quase que me sinto 
bem distraído em suas quadras tão bem arrumadas / Com 
suas quadrilhas, Brasília. / Concreto plantado no asfalto 
do alto, o céu do planalto onde estou / Aqui na cidade dos 
planos conheço um cigano que não se enganou. / Sei que 
preciso aprender, quero viver pra saber, e conhecer, Brasília. / 
Ver o que há, Paranoá / Lago de sol, noite lua / O olho do 
amor desconhece a armadilha / Assim vim ver Brasília”. 

Siglas São os símbolos mais visíveis e úteis da extrema (e às 
vezes irritante) racionalidade de BSB, ela mesma uma sigla. 
No início todos estranham, mas aos poucos as pronunciamos 
mesmo sem sabermos sua localização ou o que significam. 
Vou tentar explicar: S é Setor, mas pode ser Sul, Sudoeste ou 
Samambaia. Q normalmente é Quadra, mas as vezes é só Q 
mesmo. N é Norte. Ou Nada. C às vezes é Coletivo, Comércio, 
Clube ou apenas Confuso. SH pode ser Setor de Hotéis, 
Setor Hospitalar ou ainda Setor de Habitações. SA pode 
ser Setor de Abastecimento, Setor de Autarquias ou Setor 
Administrativo. Setor Amoroso não existe, ainda. SOF não é 
Setor Sofisticado, mas de oficinas. Não se esqueça das SQD – 
Siglas Que Desorientam. EP significa Estrada Parque, mas se 
você se perder quer dizer “Esqueceu de Perguntar”. 

Sombra e água fresca Nervoso, sem saber bem a razão, 
cheguei à minha loja de plantas e já fui distribuindo 
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broncas. Um funcionário, dos mais antigos, veio pra mim 
e disse: “Hoje o Sr. não está bem. Vai pra Água Mineral 
que melhora...”. Qualquer brasiliense sabe que ir pra Água 
Mineral não é ir em direção a uma garrafa de plástico com 
água dentro. É assim que os nativos chamam o Parque 
Nacional de Brasília, a maior reserva ecológica no Distrito 
Federal. No seu interior está a Barragem de Santa Maria, 
de onde vem a água – não mineral – que o Plano Piloto 
consome. E por isso o parque está tão bem protegido. 
A “Água Mineral” na verdade são duas piscinas, antigos 
buracos no meio da mata de onde se tirava areia para a 
construção de Brasília. Chegou uma hora em que o volume 
de água que brotava do lençol freático era tão grande que 
não compensava mais explorar a areia. Aí os imensos 
buracos viraram piscinas, de água corrente, cristalina, e 
com um formato bem orgânico, natural. Uma dica: vá pra 
debaixo da cachoeira que a piscina forma, e fique lá uns 
minutos gritando bem alto, mas bem alto mesmo e por mais 
tempo que você conseguir. Vale uma sessão de psicanálise. 
Mais uma dica: leve uma merenda. Mas cuidado com os 
macacos-prego, que já aprenderam a identificar o conteúdo 
do seu lanche. São folgados e qualquer distração pode ser 
fatal. É uma das muitas “praias” do brasiliense. Mas evite ir 
nos fins de semana. Lota. 

Sorvete Peça de mangaba que ele/ela vai adorar! A 
fruta mais gostosa do cerrado para o ato mais gostoso 
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da vida: gostar de alguém. E demonstrar isso para tomar 
um inocente sorvete pega super bem. O amor exige esses 
rodeios, esses rituais. Vai por mim. Mas se ela/ele quiser 
de jabuticaba, baru, bocaiuva... aceite. Esses sabores do 
cerrado também ajudam na alquimia do amor. 

Subúrbio De MSPW para SMPW. O deslocamento de duas 
letras numa sigla de Brasília mostra bem o preconceito do 
brasileiro em relação à palavra “subúrbio”. A primeira sigla 
significa (aliás, significava) Mansões Suburbanas Park Way. 
Foi substituída por SMPW. Setor de Mansões Park Way. 
Ninguém quer morar no subúrbio.

Suíte Brasília Música composta em 1981 pelo pianista, 
arranjador e educador musical Renato Vasconcellos, 
considerada o hino instrumental de Brasília. Este Renato 
sim, tocou no Concertos Cabeças. 

SPMS/N Os criadores de Brasília realmente pensaram em 
tudo. Na setorização da cidade, com áreas destinadas às 
mais diferentes atividades, nem o sexo escapou. Sim, o Setor 
de Postos e Motéis existe. Sul, ali antes do Museu Vivo da 
Memória Candanga e, norte, no Flamingo, antes do Colorado.

Stênio de Araujo Bastos Importantíssimo personagem da 
arborização de Brasília, cidade que vestiu de verde. Digamos 
que abriu a estrada que depois foi pavimentada por Ozanan 
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(ver pg. 114). Ou melhor: fez o “berço” (não é cova!) onde 
Ozanan plantou. Ambos cearenses e engenheiros agrônomos. 
Conhecido nos tempos pioneiros como “o Stênio do DPJ”, 
dirigiu o Departamento de Parques e Jardins da então 
poderosa novacap por muitos anos. Em Brasília desde 1960, 
foi amigo de JK, tendo plantado, no Campo da Esperança, 
próximo ao túmulo do presidente, como era seu desejo, um 
pé de sibipiruna. Faleceu no ano 2000. 

Sueco Eu tenho um amigo, Henrik Brandão Jönsson, que 
escreveu um livro sobre Brasília – Fantasy Island – Brave 
New Heart of Brazil, de 2012  – ainda não traduzido para o 
português, mas disponível, em inglês, no site amazon.com. 
O Henrik é um jornalista-correspondente sueco que mora 
no Rio de Janeiro desde 2002, casado com a carioca Regina 
Brandão, professora de história e pai da Clara, com 9 anos. 
Para escrever o livro ele ficou hospedado em minha casa 
várias vezes. No livro há um capítulo dedicado à Zê (que 
ele, deliciosamente, só conseguia chamar de “Csê”), Zênaide 
Arruda dos Anjos – a nossa empregada doméstica na época. 
Zê o levou a São Sebastião, onde morava, e lá o nosso 
intrépido repórter passou por situações tensas, que ele 
conta no livro. Eu o levei a Taguatinga, Vale do Amanhecer, 
Congresso Nacional, Beirute, Rodoviária de madrugada... E 
o livro o levará a conhecer a Brasília real, que não é uma ilha 
da fantasia. É um arquipélago. 



146

Superquadras Ao adentrar uma superquadra, atenção: 
você está entrando em uma ideia. Toque esses pilotis com 
cuidado, pois que foram sonho. Esses blocos um dia foram 
apenas rabiscos, intenções. As nossas superquadras são 
a única experiência de habitação coletiva modernista que 
deu certo. As outras, na Alemanha, na Polônia ou na então 
União Soviética, viraram cortiços. E por que deram certo 
em Brasília? Lucio Costa. Preferiu edifícios pequenos, que 
aqui chamamos blocos, com pilotis livres. Baixa densidade 
populacional, farta arborização. Criatividade brasileira em 
ação. Ao sair de uma superquadra, olhe para trás e se orgulhe. 

Sylvia Plath A poeta inglesa nunca esteve em Brasília. 
Antes de se suicidar em 1962 escreveu o poema abaixo, 
traduzido por José Jorge de Carvalho. Brasilia “Chegarão a 
manifestar-se / essas pessoas com torso de aço / cotovelos 
e sobrancelhas alados. / Aguardando massas / de nuvens 
para dar-lhes expressão, / esses super-seres! / E meu bebê, 
uma unha / bem metida. / Ele grita em sua gordura / ossos 
farejando distâncias. / E eu, quase extinta, / seus três 
dentes cortando-se / em meu polegar — / e a estrela, a velha 
história. / Na pista cruzo ovelhas e vagões, / terra vermelha, 
sangue materno. / Oh! vocês me comovem. / Pessoas com 
raios leves, deixem / a salvo este espelho não redimido, / 
pela pomba aniquilada / a glória, o poder, a glória”. 
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Taguatinga Quando amigos de fora vêm a Brasília e querem 
ver gente levo-os a Taguatinga. Praça do Bicalho. Bar do Mané, 
o rei da codorna. Codorna frita com farofa de ovo. Por um 
preço justo e uma cerveja gelada e honesta. Injusto é chamar 
Taguatinga de cidade-satélite. É como se a Lua, nosso satélite 
natural, ficasse maior que a Terra. Foi o que aconteceu com 
Taguatinga. Moraria lá. Perto da Praça do Bicalho. 

Te Amo Brasília Letra e música de Alceu Valença, do álbum 
Andar Andar, de 1990. “Estava tão lobo / Nos bares da vida / 
Sangrava a ferida / Do meu coração / E uma doida dona / 
Charmosa e tão linda / Com tudo de cima / Me botou no 
chão...// -Qual é o seu nome? / -Me chamo Brasília / Sabia 
que um dia / Ia te encontrar / Ela só queria / Eu quase 
acredito / Quebrar o meu mito / E me abandonar...// Se 
teu amor foi / Hipocrisia! / Adeus Brasília / Vou morrer de 
saudade / Se teu amor foi / Hipocrisia! / Adeus Brasília / Vou 
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pra outra cidade...// Agora conheço / Sua geografia / A pele 
macia / Cidade morena / Teu sexo, teu lago / Tua simetria / 
Até qualquer dia / Te amo Brasília…”.

Telefonema Em 1980 eu estava no Rio de Janeiro e resolvi 
ligar para o Drummond. Ele atendeu com toda gentileza. Eu 
o chamava de “Sr. Carlos”. Disse a ele que estava preparando 
um livro chamado O Drummond Brasiliense, fazendo 
paródias de seus poemas, transpondo-os para Brasília. Ele 
ouviu, pacientemente, alguns poemas-paródias e no final 
disse: “Olha, cuida da sua poesia. Deixa a minha em paz”. 

Terra ruim A história, conhecida, é muito boa e por isso 
merece ser recontada. No início de Brasília, Israel Pinheiro 
recebeu um grupo de descendentes de japoneses, após terem 
conhecido o Distrito Federal. Depois de alguns momentos 
de hesitação, um deles disse: “Dr. Israel, terra muito ruim, 
não dá pra trabalhar”. E o presidente da novacap: “Se a 
terra fosse boa não precisava chamar japonês”. Muitos 
ficaram, produzindo hortaliças em larga escala, mas como a 
maioria dos trabalhadores aqui eram nordestinos, que não 
apreciavam os vegetais (vê se alface e couve vão sustentar 
o braço candango?), a produção excedente era enviada a 
Goiânia e Anápolis. O nome que mais se destacou foi o de 
Saburo Onoyama, um cientista, que conseguiu recordes 
de produtividade agrícola, testando novas cultivares de 
frutíferas para o cerrado e fazendo cruzamentos genéticos. 



150

Investiu na produção de plantas ornamentais com tanto 
afinco que Onoyama virou sinônimo de flores em Brasília. O 
Parque Ecológico de Taguatinga leva o seu nome. Da “terra 
ruim” daqueles tempos heróicos ao Templo Budista Terra 
Pura, no final da Asa Sul, onde a colônia se reúne, foi um 
longo caminho. 

Tião Areia Na região da antiga Fazenda Papuda, onde hoje 
está o presídio, existiam muitas olarias que fabricavam 
tijolos na época da construção de Brasília. Mas nem só de 
tijolos se constrói uma cidade, é preciso também areia. E daí 
surgiu nosso personagem “Tião Areia”, o Sebastião Azevedo 
Rodrigues, que fornecia esse elemento básico para erguer 
edifícios e monumentos na nascente capital. Assim nasceu 
a cidade de São Sebastião, hoje com cerca de cem mil almas. 
Na entrada da cidade deveria ser exibida uma estátua do 
Tião Areia, ou o seu caminhão. Sim, o seu velho caminhão de 
transportar areia. Seria uma justíssima homenagem. 

Tradição Tradicional em Brasília? Já? Como aceitar o 
termo numa cidade tão nova? E, se admitirmos a existência 
de tradições na capital do país, quais delas podemos 
citar como legítimas da terra e não apenas importadas de 
outros estados e aqui adaptadas? Felizmente, as respostas 
estão todas neste livro, curioso leitor. Aqui certamente 
você encontrará vários costumes que já vêm sendo 
compartilhados por gerações de brasilienses. Tanto que 
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dizemos, com a maior naturalidade do mundo: “Ah, isso já é 
tradição na cidade”. Bom sinal. A tradição nos humaniza.

Travessia do Eixão “Nossa Senhora do Cerrado / protetora 
dos pedestres / que atravessam o Eixão / às seis horas da 
tarde / fazei com que eu chegue / são e salvo na casa da 
Noélia”. Escrevi o poema, Nonato Veras o musicou e o Liga 
Tripa o canta pela cidade. Foi gravada pela Legião Urbana e 
está no último álbum da banda – Uma outra estação, de 1997. 
O Liga Tripa canta também Juriti, o maior sucesso do grupo, 
composta pela dupla Aldo Justo e Paulo Tovar. Atrás do 
Liga Tripa só não vai quem não mora em Brasília. Formado 
no finalzinho dos anos 1970, é o nosso primeiro conjunto 
de música folclórica, cantando, de preferência pelas ruas 
da Brasília alternativa, o lírico, o filosófico, o político e o 
irreverente. Nativo, autóctone. Ritmo contagiante. Nosso 
patrimônio imaterial, mesmo não declarado. 

Troca Duas curiosidades em relação ao nome da nossa 
cidade.Primeiro, a atual Brasiléia, no Acre, antigo 
seringal. Fundada em 1910, então chamada de Brasília, 
mudou de nome nos anos 1950, quando o movimento pela 
transferência da capital tomava corpo. A nova denominação 
da cidade acreana é a união de Brasil com Hiléia, nome dado 
à floresta amazônica por Humboldt. Segundo: Brasília de 
Minas existe sim. Fica no norte do estado, com cerca de 30 
mil habitantes, e era conhecida como Contendas, por ser 



152

uma região muito conflituosa. Em 1910, curiosamente no 
mesmo ano da sua homônima do norte, passa a se chamar 
Vila de Brasília e, a partir de 1923, simplesmente Brasília. 
Com a inauguração da nova capital a cidade mineira “cedeu” 
o nome, mas, orgulhosa, pediu que se acrescentasse “de 
Minas”  à denominação. Daí, Brasília de Minas, uai! 

Túnel Assim como nossas cidades coloniais, Brasília também 
tem túneis. Não entre igrejas e conventos, mas entre o Palácio 
do Planalto e o Congresso Nacional. Ouvi essa história de 
um candango que trabalhou no “28”, nome que deram ao 
prédio que abriga o poder legislativo, pelo número de andares. 
Também conhecido, na época, por sanduíche de vento. E que 
deveria ser o maior edifício da capital, mas foi superado pelo 
do Banco Central. Essa regra foi uma imitação do que se passa 
em Washington, pois na capital americana nenhum edifício 
pode ser mais alto que o Capitólio. A construção do Congresso 
foi a obra mais cara de Brasília e observe a simbologia de 
sua localização: num plano bem mais elevado em relação aos 
outros dois poderes. E os túneis? Não existem. 

Turma da Colina Eu era da Turma do Cabeças, mas a gente 
se bicava, sim. Eu os encontrava na Rodoviária, altas horas, 
tomando um caldo de cana revigorante para ter forças e 
chegar em casa. Eram alegres e inofensivos. Tudo pose. 
Super criativos. Tanto que fizeram, a partir de Brasília, uma 
revolução no rock brasileiro. 
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UnB É no campus da Universidade de Brasília que existe 
um lugar chamado Beijódromo. Sede da Fundação Darcy 
Ribeiro, é um edifício circular (por que não no formato de 
uma boca?), com muita água em volta (aí sim, beijo é troca 
líquida...). Beijódromo, só podia ser coisa do Darcy, para 
desconstruir essa racionalidade que em Brasília é tanta que 
às vezes cansa. Beijar não cansa. 

Um telefone é muito pouco / pra quem ama como um louco / 
e mora no Plano Piloto / se a garota que o cara ama / tá pra 
lá do Gama, mata de desgosto / e ele fica dentro do pijama / 
em cima da cama comendo biscoito / e a televisão com seus 
programas / que não tem mais chama / pra quem tá afoito / 
e ele foge para a Asa Norte / tropeçando em ratos / que saem 
do esgoto. (Renato Matos) 
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Vale do Amanhecer É a face mais conhecida, acessível 
e popular do misticismo que cerca Brasília. Considerado 
o maior exemplo de sincretismo religioso no Brasil e 
talvez no mundo. Ah, isso tudo você sabe. Queria mesmo 
falar da história de amor entre Neiva Chaves Zelaya, a 
Tia Neiva, e Mario Sassi. Quando se conheceram, ela 
estava com quarenta anos, viúva, mãe de quatro filhos. 
Ele, com quarenta e quatro. Mario trabalhava como 
relações públicas da Universidade de Brasília e cursava 
Ciências Sociais quando decidiu deixar tudo para viver 
com Tia Neiva. Nada descobri sobre a vida do casal, mas 
sei que se completavam. Nenhuma foto dos dois de 
mãos dadas, ou abraçados. Se beijando, nem pensar... Os 
espíritos mediúnicos exigem discrição total nos afetos 
públicos. Viveram sete anos juntos. Tia Neiva, a poderosa 
clarividente, líder carismática, cuidando dos assuntos 
espirituais, morreu em 1985. E Mario Sassi, o intelectual, 
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lia e falava inglês, escrevendo livros e cuidando da ordem 
burocrática, morreu nove anos depois. Não é necessária 
nenhuma intervenção divina para constatar que Tia 
Neiva realizou no campo da fé o que Brasília ainda tenta, 
timidamente, fazer em outras áreas: a síntese integradora. 
Também, com tantos deuses do seu lado... 

Velocidade Joaquim Cruz com os pés e Nelson Piquet 
com os pedais. Brasília, a cidade-autorama, é um 
convite à velocidade. Construída para ser uma vitrine 
da indústria automobilística que surgia nos anos JK, 
nossa Capital hoje já não corre mais tanto, felizmente. Os 
famigerados e necessários pardais e o trânsito caótico 
freiam os mais afoitos. 

Vera Brant Uma das melhores amigas de JK. Sempre 
esteve ao lado do presidente, principalmente nos 
momentos mais difíceis, de exílio e ostracismo. Organizava 
festas, fazia jantares, reunia amigos, dava apoio. Ficou com 
ele até o fim. E quem está no coração de JK não pode ficar 
fora deste livro. Faleceu em 2014.

Verde Já não se sabe mais ao certo se este dado ainda 
vale: Brasília tem a maior área verde por habitante do 
mundo. Nossos gramados estão sendo invadidos pelos 
carros, as construções avançam sobre áreas arborizadas 
e aos poucos nosso verde vai virando asfalto e áreas 
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cimentadas. O Plano Piloto é realmente uma cidade-parque, 
mas a pressão por mais tesourinhas, agulhinhas, retornos, 
contornos e estacionamentos vai transformando Brasília 
numa cidade-parking. 

Vermelho Da terra, da caliandra, do sinal fechado, do pôr 
do sol, do fogo no cerrado. Na poeira, nas bandeiras das 
manifestações. Vermelho de vergonha por aquele acinte 
que se hospeda ao lado do Palácio da Alvorada. Vermelho 
pintado com tinta automotiva nas esculturas de Omar 
Franco. Mineiro, o artista plástico, formado em Economia 
pela UnB, está em Brasília desde 1969. Omar fixou-se em 
Taguatinga, onde mora até hoje. Suas esculturas de aço já 
fazem parte da paisagem urbana de Brasília.

Vinháticos O botânico Ezechias Paulo Heringer plantou, 
ainda nos anos 1960, uma bela fileira de vinháticos 
(Plathymenia foliolosa), como gigantesca cerca-viva, em 
frente à Estação Experimental de Biologia, da UnB, no fim 
da Asa Norte. Pra mim foi a sua grande realização, mas 
podemos citar outras. Se temos hoje o Parque Nacional 
de Brasília, a Estação Ecológica de Águas Emendadas, o 
Jardim Botânico (criou a Estação Florestal Cabeça de Veado, 
em área que equivale hoje ao JB) e o Parque Ecológico do 
Guará (que leva o seu nome), devemos tudo isso ao Ezechias. 
Faleceu em 1987. Mas o que eu queria dizer mesmo é que 
toda vez que eu passo em frente à Estação Experimental de 
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Biologia, e vejo aquela belíssima fileira de vinháticos, me 
emociono. Valeu, Ezechias. 

Viola, minha viola  Roberto Corrêa, certamente, é o maior 
nome da viola caipira e da viola de cocho no Brasil. Natural 
de Campina Verde, mg, está em Brasília desde 1975, onde 
se formou em Física pela UnB e deu aulas durante anos 
na rede pública. Em 1982 ingressa no curso de Música da 
mesma universidade. No ano seguinte começa sua carreira 
profissional com o show Parecença, no teatro Galpão. Em 
1988 estreia com o disco solo: Viola Caipira – um pequeno 
concerto. Lança o cd Uróboro, em 1994, o primeiro de muitos. 
Compositor, intérprete e pesquisador, Roberto Corrêa traz 
uma abordagem moderna à viola caipira, o instrumento 
mais popular na música regional brasileira. Ajudou a 
instalar o primeiro curso de viola em uma instituição oficial 
de ensino, em 1985, na Escola de Música de Brasília, onde é 
professor ainda hoje. Seu perfil biográfico foi traçado pelo 
jornalista e professor da UnB Sérgio de Sá, no volume ii da 
Coleção Brasilienses, lançado em 2006.

Visconde de Porto Seguro Francisco Adolfo de Varnhagen. 
Está neste livro por ser uma personalidade ilustre da nossa 
história que, em Brasília, não tem uma estátua, nenhum 
colégio com seu nome. Se Brasília está onde está, devemos a 
esse historiador e diplomata, mais do que a Luiz Cruls, que 
seguiu suas pegadas. Em 1877, aos 61 anos, veio a cavalo à 
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região do futuro Distrito Federal e escreveu da cidade de 
Formosa, Goiás, ao então ministro da Agricultura do Império, 
uma carta na qual justifica a mudança da capital para esta 
região nas seguintes palavras: “Refiro-me à bella região 
situada no triangulo formado pelas três lagoas Formosa, Feia 
e Mestre d’Armas, com chapadões elevados de mais de mil 
e cem metros... fazendo a um tempo dellas partirem águas 
para os três rios maiores do Brasil, Amazonas, Prata e São 
Francisco, e constituindo-a, por assim dizer, o núcleo que 
reune as tres grandes bacias fluviaes do Império”. Na sua 
viagem pelo Planalto Central, o visconde contraiu tuberculose, 
vindo a falecer oito meses após ter reassumido o posto de 
embaixador do Brasil em Viena, em 1878. 

Vitrais Vitais, pois os vidros coloridos filtram a luz forte 
no Planalto Central. Niemeyer queria repetir na Catedral 
a arte gótica medieval e chamou Marianne Peretti, que 
criou um dos maiores vitrais modernos do mundo. Aos 60 
anos, ficou muitos dias debruçada sobre as imensas folhas 
de papel vegetal, para desenhar, em tamanho natural, as 
quase 5 mil peças da sua maior obra no Brasil, com graves 
consequências para sua coluna. Em solidariedade nós nos 
curvamos toda vez que entramos na Catedral. 
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W Logo após a inauguração da cidade, a avenida W3 Sul 
era a nossa grande artéria comercial. Porém, em meados 
dos anos 1970, quando começaram a surgir os shopping 
centers, lentamente a W3 Sul foi decaindo, decaindo. O 
carnaval passava pela W3. Ali ficavam as melhores lojas, 
agências bancárias, os magazines... O curioso é que W é 
oeste em inglês e na verdade ela deveria ser Via O, mas aí 
não daria certo: confundiriam a letra “O” com o zero. Daí 
W3. Mas onde ficam as outras? A W1 está entre as quadras 
cem e trezentos, a W2 entre as trezentas e as quinhentas. 
A W4 entre as setecentas e as novecentas. E a via W5 
fica já encostada no Parque da Cidade, na Asa Sul e no 
futuro Parque Burle Marx na Asa Norte. Uma curiosidade: 
observem como a quadra 502, bem no início da W3 Norte, é 
igualzinha às comerciais da W3 Sul. O restante da W3 Norte 
é completamente diferente. A explicação: no final dos anos 
1960 o governo local vendeu lojas a mais num lançamento 



163

imobiliário na W3 Sul. Para não ter que devolver o dinheiro, 
criaram a quadra 502 Norte, exatamente nos moldes da Sul. 
Coisas de Brasília! 

Wim Wenders “Minha história com o Brasil começou 
quando eu era criança. E não tinha a ver com filmes, mas com 
uma cidade. Eu era apaixonado pelo trabalho do arquiteto 
Oscar Niemeyer e impressionado com a ideia de construir 
uma cidade no meio da selva – ou, pelo menos, era assim 
que a sua obra era apresentada na Alemanha. Na parede 
do meu quarto, tinha todas as informações e imagens que 
podia ter sobre Brasília. Se eu fosse fazer um filme amanhã 
sobre o Brasil, não hesitaria em filmá-lo em Brasília, um 
lugar extraordinário e um exemplo para o mundo. Passaria 
algum tempo lá, até encontrar a história que a cidade me 
contasse. Você tem que ir a um lugar com o qual tenha 
afinidade e deixar o próprio lugar lhe contar uma história. 
Assim surgiu a maioria dos meus filmes”. (Entrevista com o 
cineasta alemão publicada pela Folha de S.Paulo em 28 de 
agosto de 2008). Enviei este livro para o Wim Wenders. O 
verbete foi traduzido para o alemão por Timo Berger. “Meine 
Geschichte mit Brasilien begann, als ich ein Kind war. Und 
sie hatte nichts mit Filmen zu tun, sondern mit einer Stadt. 
Ich war begeistert von der Arbeit des Architekten Oscar 
Niemeyer und beeindruckt von der Idee, eine Stadt inmitten 
des Urwalds zu errichten – oder zumindest wurde sein 
Werk só in Deutschland vorgestellt. An die Wände meines 



Zimmers hängte ich alle Inforamtionen und Fotos, die ich 
über Brasíla bekommen konnte. Wenn ich morgen einen 
Film über Brasilien machten würde, dann würde ich nicht 
zögern, ihn in Brasília zu drehen, ein außergewöhnlicher 
Ort und ein Beispiel für die Welt. Ich würde dort einige Zeit 
verbringen, bis ich die Geschichte fände, die die Stadt mir 
erzählen würde. Du musst an einen Ort gehen, zu dem du 
eine Affinität hast und es zulassen, dass der Ort selbst dir 
eine Geschichte erzählt. Auf diese Weise ist die Mehrzahl 
meiner Filme entstanden”. (Interview mit dem deutschen 
Filmemacher, Folha de S.Paulo vom 28. August 2008).
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Xis de Braxília Sai o “s”, entra o “x” e temos uma cidade 
inventada dentro da cidade inventada. Todo mundo tem o 
direito de criar a sua cidade. A minha é Braxília: a Brasília 
não-poder, não-capital. Simplesmente uma cidade como 
outra qualquer, viva, feita de afetos. Por isso Braxília está 
retratada neste livro: uma Brasília sem o estigma do poder, 
sem a mácula da corrupção. Utópica, enfim. Mas construída 
no dia a dia pelos braxilienses que têm amor pela cidade. Em 
2010 Braxília virou um belo filme, produzido pela Cor Filmes, 
com direção de Danyella Proença. O xis da questão é saber: 
se Brasília é uma incógnita matemática, qual a fórmula para 
ser feliz em Braxília? 



Y



168

Yokaanan Oceano de Sá – ou mais respeitosamente Mestre 
Yokaanan – médium espírita, é daqueles personagens 
carismáticos que surgiram no bojo místico que a construção 
de Brasília proporcionou. Ex-piloto da aviação civil, durante 
um acidente aéreo teve uma visão e se salvou. Fundou então, 
no município de Santo Antônio do Descoberto, em Goiás, a 
65 km de Brasília, a Igreja Eclética Espiritualista Universal, 
que seria, segundo ele, o centro religioso do mundo, cujo 
objetivo maior é a unificação de todas as seitas. Hoje vivem 
na comunidade, mais conhecida como Cidade Eclética, 
fechada e bastante hierarquizada, cerca de 1.500 habitantes, 
ou “internos”, como se autodenominam. Mulheres só 
podem vestir saias abaixo dos joelhos e blusas de mangas 
longas. Decote nem pensar. Homens não usam bermudas 
nem camisetas. Estas regras de vestiário se estendem aos 
visitantes. Mestre Yokaanan faleceu em 1985. 
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Yvanete Ela morava na mesma quadra que eu, a 415 Sul. 
Num sábado à tarde, perguntei se queria passear comigo na 
beira do lago. Topou. O Paranoá ficava perto, atrás da Vila 
Telebrasília. Eu tinha uns 16 anos e ela, uns 14. Chegamos à 
beira do lago, onde ainda existem aqueles pés enormes de 
eucalipto. Sentado num tronco caído, pedi que ela tirasse a 
blusa (estava sem sutiã) e desfilasse para mim os seios nus.

Yuri Em 1961 o cosmonauta russo Yuri Gagarin, no auge da 
fama, visitou Brasília sendo condecorado pelo presidente 
Jânio Quadros com a Ordem do Cruzeiro do Sul. Após 
sobrevoar a cidade disse: “Parece que aterrissei num outro 
planeta.” 
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Zoológico Meu filho Erik, quando pequeno, era aficionado 
por cobras, um especialista. Principalmente as venenosas 
ou as que matavam por constrição. Ele me perguntava: 

“Qual seu animal preferido?” “Capivara”. E ele: “Capivara 
não tem graça nenhuma, nem morde!”. Um dia o levei ao 
zoológico para desenhar as sucuris. Fiquei com medo de 
que caísse no recinto das cobras, tamanha era a excitação 
pela presença do maior réptil brasileiro na sua frente, se 
mexendo. Nem desenhava direito. Conto isso pra dizer que 
o nome oficial do “Jardim Zoológico Sargento Silvio Delmar 
Hollenbach” é homenagem a um militar que, em 1977, salvou 
Adilson Florêncio da Costa, um menino de 13 anos, que caiu 
no fosso das ariranhas. Como estas estavam com filhotes 
recém-nascidos, o sargento foi atacado, vindo a falecer 3 
dias depois, vítima de infecção generalizada. Merecidíssima 
homenagem. Infelizmente, depois do triste episódio 
as ariranhas ficaram marcadas como extremamente 
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agressivas, o que não é verdade. Todos os animais quando 
parem seus filhotes os protegem com unhas e dentes. Para 
contrabalançar essa tragédia, uma bela história de amor. 
De amor animal. Ou melhor: de traição animal. Capitu era 
uma macaca babuína que, em 1998, virou notícia de jornal e 
ficou famosa em todo o país. Seu parceiro era o Otelo, mas, 
na primeira distração do “marido”, Capitu vencia o medo 
da água e atravessava um lago – fato inusitado para uma 
macaca babuína – e chegava a uma ilhota onde estava o seu 
amante Eliseu. As fugas de Capitu, à luz do dia, divertiam 
o público que ficava em volta da ilha, aguardando mais 
uma escapada da macaca infiel. Mas a história de traição 
na ilha dos macacos não teve final feliz. Otelo morreu de 
pneumonia e Eliseu foi vítima de um ataque de abelhas. 
Capitu espera até hoje um novo amor. Ou uma nova traição. 
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Uma cidade é um contínuo em movimento e pode ser 
percorrida em vários sentidos, até que tenhamos uma 
intimidade com ela. Mas esta viagem – cotidiana ou 
esporádica – precisa de alguns pontos de referência. Assim, 
vamos fixando no mapa epicentros, reais ou imaginários, 
que julgamos nossos. Todo amante de uma urbe tem uma 
lista de endereços carregados de memória. É a partir deles 
que traçamos nossos itinerários.

Podemos então pensar a cidade em dois níveis: como um 
mapa e como um dicionário. O poeta Nicolas Behr, sem 
dúvida o maior conhecedor de Brasília, torna mais vivo o 
mapa da cidade colecionando e propondo verbetes sobre ela. 

É este dicionário idiossincraticamente poético de Brasília 
que o leitor tem nas mãos. Longe de querer fazer a 
cartografia naturalista da urbe que se confunde com a 
modernidade do Brasil, Nicolas seleciona cenas, fragmentos, 
lugares e pessoas com uma potencialidade de símbolo. 
O seu desafio era fazer a Capital Federal caber dentro de 
um dicionário de bolso, ótimo para quem visita a cidade, 
melhor ainda para quem quer conhecê-la além do cenário 
(geralmente pavoroso) de nossa política.

COMO SE TORNAR BRASILIENSE

Miguel Sanches Neto 
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Este seu dicionário é, portanto, amoroso e crítico, uma 
proposta de fundação de uma outra Brasília, pela palavra, 
pela habitação poética, pela irreverência de um escritor 
sistematicamente independente. Tratando de sua história 
pessoal, Nicolas nos apresenta pessoas de seu convívio, 
seus esconderijos urbanos, sem deixar de narrar a mítica da 
cidade, seus grandes personagens públicos, mas também se 
detendo nos populares que a edificaram com a própria vida. 
Ele passa em revista os prédios imponentes do modernismo 
nacional, não se esquecendo dos lugares secretos, comuns 
ou pouco prestigiados. Nos verbetes, a cidade se faz 
inteira, na sua diversidade – é histórica e popular, pessoal 
e turística, fundada no passado e no presente; enfim, um 
verdadeiro resumo do Brasil. Atraindo gente do país todo, 
Brasília continua a tradição misturada do Rio, fazendo-se 
sua sucessora sociológica.

Nicolas também funda um museu de citações sobre a city, um 
museu de linguagem, dando espessura a um espaço que, nós, os 
de fora, vemos como uma mera fachada do noticiário político.

BrasíliA-Z, cidade-palavra nos ensina a amar esta urbe 
central, aguçando o nosso desejo de morar lá, fazendo-nos 
brasilienses nem que seja por um pequeno e agradável 
espaço de tempo. O tempo de ler/reler este livro. 

Ponta Grossa, outubro de 2014.



Luz é vida. Luz é água.

Único registro fotográfico do autor, que certamente 

viveu nos tempos heróicos da fotografia. O método 

usado é o analógico com objetiva de um só elemento, 

adaptado pelo fotógrafo José Rosa (falecido em 2014). 


