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Brasília – uma mistura de práxis e ficção científica 
      

Ricardo Camera 

 

      “Unindo a trilha sonora dos filmes de Stanley kubrick ou Spielberg com a paisagem de Brasília, 

certamente teremos um cenário extraordinário -como se fossemos transportados a outro mundo, 

uma ficção exótica...” 

         

        Costumeira semana ensolarada e quente do Centro-Oeste; conforme o avião se aproximava do 

aeroporto era possível avistar as cidades satélites de Brasília; vislumbrei, assim, a espécie de 

planejamento urbano implantado para a maior parte daqueles que construíram a Capital - os 

candangos. Lembrei-me das cidades instrumentais imaginadas por Le Corbusier, ou seja, milhares 

de residências apáticas e algumas torres "assustadoras" - arquitetura brutalista - se estendiam por 

vários quilômetros, “enlaçadas" por avenidas e autopistas, sem as quais absolutamente nada 

aconteceria. 

       Depois de algumas atividades acadêmicas eu e meu grupo seguimos ao centro, ou melhor, não 

há centro; direi, então, rodoviária do plano piloto. De fato, como disse uma amiga, é estranho andar 

a pé pela Capital Federal - é bizarro... O plano urbano é tão somente constituído em função dos 

automóveis. Tanto é assim que o transeunte não se sente bem ao atravessar os Bulevares a pé; 

(somos intrusos na cidade) esse é o sentimento. Por sua vez, desistimos da caminha pela via W3 e 

pegamos o ônibus. (Andar pelo Eixo Monumental é ainda mais estranho). Pasmem, apenas 2,00 R$ 

era o preço da passagem. O veículo fez o que os mestres do modernismo urbano auferiam: cortou a 

avenida com velocidade. Descemos aproximadamente a um quilômetro de onde queríamos parar. O 

trajeto até a rodoviária foi no mínimo peculiar: ruas afundavam abaixo dos elevados e viadutos, 

evitando, portanto, cruzamentos. Dessa maneira, a passagem do cidadão ocorre por meio de "altas" 

calçadas, ou, traduzindo, enquanto a larga via "afundava" abaixo dos levados, a calçada fazia ao 

contrário, distanciava-se da avenida, elevando-se para o alto, ao nível dos prédios.   

        Essa é outra característica interessante da cidade. Os prédios, por exemplo, do setor hoteleiro, 

bancário e empresarial estão dispostos no meio urbano de forma que pareçam ascendentes ao céu, 

como se estivessem subindo vertiginosamente, se originando do solo, desprendidos de qualquer 

outro elemento urbano. Mas essa sensação torna-se ainda mais abrupta quando nos posicionamos 

ortogonalmente com o Eixo Monumental e Rodoviário, isto é, quando estamos sobre o elevado da 

rodoviária de Brasília, local cujo projeto de Lúcio Costa se embasava em conceitos de grandes 

largos comerciais como Piccadilly Circus em Londres ou a Times Square em New York; de 

imediato a imensidão daquela cidade nos afronta. Esses urbanistas... Que audácia a deles! Que 

audácia! Neste ponto geográfico a impressão urbana é a seguinte: os conjuntos de prédios 

monumentais soerguem-se de modo sistemático e organizado, surgem de todos os lados, com 

afastamento meticuloso entre si, isto é, grandes volumes arquitetônicos expostos à luz, dispostos 

previamente em pontos estratégico – esse formato urbano faz jus ao que afirmavam os acadêmicos 

do movimento Modernista.  

           Como se não bastasse, o panorama magnânimo culminará em um grande eixo, o qual guia 

sua vista à esplanada dos Ministérios e ao Congresso Nacional; por conseguinte, intensa energia 

emana da cidade cruz de Lúcio Costa. Aquela realidade fatal pela qual se engendra a visão espacial 

deixa qualquer observador estonteado, estupefato ou apavorado com a vista sublime. Você é 
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apoderado pelo magnetismo urbano e arquitetônico de Brasília, no entanto, isso não ocorre à toa. 

Juscelino Kubitschek almejava justamente isso. Seus idealizadores não desejavam uma cidade 

provinciana, comum, pouco original ou de características europeias. Era de desejo uma cidade que 

representasse a pujança do país, uma cidade de tirar o folego, de fazer sentir na carne uma suposta 

supremacia. Dito e feito. 

         Todavia, Brasília apequenou seus cidadãos de tal forma que não é apenas a certidão de 

nascimento que lhes conferem cidadania, mas a carteira de motorista junto do carro – a menos que 

saiba voar, é claro. Vamos enumerar algumas contradições urbanas encontradas; 1º: os aparatos 

urbanos como bicicletário simplesmente não existem. 2º: o meio fio da calçada é muito alto, não há 

rampa de mobilidade para cadeirantes e ciclistas. 3º: as calçadas tendem a desaparecer em alguns 

pontos. 4º: o deslocamento a pé dentro do plano piloto é absurdo. Houve um momento que 

estávamos no alto do elevado da rodoviária e gostaríamos de visitar o Museu Nacional, detalhe: o 

museu era “logo ali na frente”, no entanto, o trajeto para chegar ao museu era longo e oneroso. 5º: a 

Capital possui muitos espaços vazios e monótonos. Quando não é vazio de arquitetura (o plano 

piloto conserva propositalmente espaços abertos) é vazio de gente... Um exemplo disso é uma praça 

com várias fontes em frente a torre de TV, onde há caixas de som tocando musica popular 

brasileira, mas o local é quase desabitado. 6º: as faixas de estacionamento são tão longas quanto 

uma avenida. Sendo assim, a cidade perde espaço em detrimento de veículos privados. 6º: há 

“ilhas” no plano piloto onde as pessoas parecem se concentrar, ao passo que a vizinhança próxima 

não há ninguém. (É um eterno contraste entre cheios e vazios)                

            Pouco tempo após a inauguração da Capital moradores e pesquisadores já haviam detectado 

várias problemáticas, pois o urbanismo moderno que foi reproduzido em Brasília escondia 

equívocos sob o manto da perfeição dessa nova ciência, o urbanismo. Quiseram seus progenitores 

que o cidadão fosse moldado por meio da imposição dessa nova ciência. Desde o modo de viver até 

a forma de interação social. Brasília é a práxis brasileira materializada na história. Há em sua 

formação e em seu presente todas as contradições brasileiras, todas as incoerências, há também tudo 

o que há de melhor, mais inovador e tecnológico; representa o espírito brasileiro do querer evoluir, 

mesmo diante das adversidades que compõem essa trajetória. Brasília representa a geografia e 

sensualidade do país por meio de suas curvas, outrossim, representa por seu abismo social. A 

solução para a Capital está nela mesma. Mas isso é conversa para outra hora... 
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Fachada limpa / moderna e a pequenez do cidadão. 

 

 
Pequenos brincando no concreto. 

 

 


