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Resumo 

 

Este trabalho tenta compreender as razões que levaram Brasília a ser rotulada como uma 

cidade fria, sem identidade, corrupta e segregadora. A partir de análises das edições de 

lançamento da revista Traços e da série Distrito Cultural é possível identificar posturas 

editoriais voltadas à desconstrução de tais rótulos e ao estabelecimento de contra-

imaginários positivos. Isso por meio de pautas que exploram personagens locais, 

manifestações artísticas e culturais desenvolvidas no Distrito Federal. 
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Contextualização 

Sonho materializado por régua e compasso. Da profecia de Dom Bosco ao 

projeto de Lucio Costa, Brasília nasceu singular. Erguida no coração do Planalto 

Central, a “capital da esperança” sintetizaria desenvolvimento, integração e qualidade 

de vida a partir da perspectiva modernista para os centros urbanos do século XX. 

Pensada com base nos preceitos arquitetônicos e urbanísticos da Carta de Atenas
3
, 

Brasília abrigaria a estrutura administrativa do governo brasileiro, ao mesmo tempo em 

que promoveria o progresso da região Centro-Oeste e ofereceria bem-estar ímpar aos 

seus habitantes. 

Cada detalhe foi meticulosamente considerado. A partir da Missão Cruls
4
, em 

1892, a localização exata da construção continuou sendo estudada por seis décadas. 

Sucessivas negociações políticas para a transferência da capital federal se arrastaram 

                                                 
1 Trabalho apresentado na DT 6 – Interfaces Comunicacionais, GP Comunicação e Culturas Urbanas, XVII Encontro 

dos Grupos de Pesquisas em Comunicação, evento componente do 40º Congresso Brasileiro de Ciências da 

Comunicação. 
2 Mestranda do Programa de Pós-Graduação da Faculdade de Comunicação da Universidade de Brasília, UnB. E-

mail: angelica.peixoto@yahoo.com.br. 
3 Redigida em 1933 por Le Corbusier, a Carta de Atenas é a síntese do IV Congresso Internacional de Arquitetura 

Moderna (CIAM). Ela reúne os pilares do Urbanismo Racionalista e propõe um conceito de cidade que funcione 

“adequadamente para o conjunto de sua população, distribuindo, entre todos, as possibilidades de bem-estar 

decorrentes dos avanços técnicos” (SCHERER, 1993, n.p.). Isso implicaria, por exemplo: planejamento regional e 

intra-urbano, limitação da densidade e do tamanho das cidades, padronização das construções, separação do fluxo de 

pedestre do de veículos, zoneamento funcional, arborização, espaços públicos amplos e abertos à iluminação solar. 

Brasília é considerada “a mais completa aplicação dos princípios contidos na Carta de Atenas” (ibid.). 
4 Chefiada por Louis Cruls, astrônomo belga e diretor do Observatório Astronômico do Rio de Janeiro, a expedição 

marcou os primeiros estudos técnicos daquele que seria, futuramente, o território quadrilátero do Distrito Federal. 

Nas décadas seguintes, várias outras comissões exploratórias aprimoraram os estudos de onde seria construída a 

capital (RUELLAN, 2010). 

mailto:angelica.peixoto@yahoo.com.br


 

Intercom – Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação 
40º Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação – Curitiba - PR – 04 a 09/09/2017 

 

 2 

desde o Império
5
 até o plano de governo de Juscelino Kubitschek (JK), em 1955. Dentre 

26 propostas apresentadas ao Concurso Nacional do Plano Piloto, o projeto de Lucio 

Costa foi o escolhido para conceber Brasília não como uma cidade moderna qualquer,  

mas como civitas, possuidora dos atributos inerentes a uma capital. [...] Cidade 

planejada para o trabalho ordenado e eficiente, mas ao mesmo tempo cidade 

viva e aprazível, própria ao desvaneio e à expeculação (sic) intelectual, capaz de 

tornar-se, com o tempo, além de centro de governo e administração, num foco 

de cultura dos mais lúcidos e sensíveis do país (COSTA, 1991, p. 21). 

 

Gesto primário da concepção, o cruzamento de dois eixos em ângulo reto não 

simbolizaria apenas a demarcação de um lugar ou o sinal da cruz, como registrou Costa 

no Relatório do concurso. Aqueles traços seriam também o gesto consciente de ruptura 

urbanística e social com as referências de cidades improvisadas, reféns do crescimento 

desordenado, da especulação territorial da iniciativa privada e da precarização das 

condições de vida dos habitantes. A Brasília prometida e sonhada seria a materialização 

de um Brasil novo, justo e moderno. 

Depois de 57 anos da fundação e 60 do concurso do Plano Piloto, a cidade é 

Patrimônio Cultural da Humanidade há três décadas. E, apesar de todo o planejamento, 

não escapou de problemas crônicos característicos dos grandes centros do país: 

desigualdade social, superpopulação, violência, precariedade de serviços públicos, 

desemprego e favelização em seu entorno. Não bastasse isso, certas singularidades 

estruturais – como as características modernistas, a centralização do poder político 

nacional e a separação das funcionalidades urbanas em escalas
6
 residencial, 

monumental, gregária e bucólica – propiciaram estigmas particulares para a capital 

federal. Do somatório desses fatores, percebe-se a recorrência de quatro eixos 

discursivos que rotulam Brasília como uma cidade burocrática, corrupta, segregadora e 

sem identidade própria. 

Essas classificações estão presentes, por exemplo, na literatura e na imprensa 

nacional e internacional. Na crônica Brasília
7
, de 1964, Clarice Lispector descreve: 

                                                 
5 A transferência da capital – do Rio de Janeiro para o interior do país – foi defendida, em 1792, pelos conjurados de 

Vila Rica; em 1813, pelo jornalista Hypólito da Costa, no Correio Brasiliense; e, em 1823, por José Bonifácio da 

Andrada e Silva, na Assembleia Constituinte (ibid.). 
6 Brasília segue a conjugação de quatro escalas: monumental – que reúne edifícios com valor simbólico-cívico, como: 

Congresso Nacional, Palácio do Planalto, Palácio do Supremo Tribunal Federal e a Esplanada dos Ministérios, no 

Eixo Monumental; residencial – que une a lógica de edifícios residenciais associados à liberdade e à facilidade de 

locomoção pela vizinhança; bucólica – é a escala que confere à Brasília o codinome de “cidade parque”, com tantas 

áreas verdes de jardins, gramados e bosques; gregária – é o centro urbano que concentra alto fluxo de pessoas nos 

setores comerciais e na Rodoviária do Plano Piloto, é a convergência dos Eixos Monumental e Rodoviário 

(MEDEIROS; MATTA, 2013). 
7 LISPECTOR, Clarice. Para não esquecer: crônicas. Rocco, 1999. 
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“Quando morri, um dia abri os olhos e era Brasília. Eu estava sozinha no mundo”, 

“Brasília é artificial”, “Brasília ainda não tem o homem de Brasília”, “[...] vejo ao longe 

urubus sobrevoando”, “Uma prisão ao ar livre”, “Por que me sinto tão culpada lá? Que 

foi que fiz?”. Em artigo de opinião
8
, a jornalista carioca Cora Rónai afirma que “O 

Brasil caminha firme em direção ao brejo há muitas e muitas luas, mas um passo 

decisivo nessa direção foi dado quando Juscelino construiu Brasília”. E, em entrevista
9
 

ao The New York Times, o estadunidense Patrick Gough, planejador de transporte 

urbano, declara durante visita a Brasília: “I feel bad for the people who live here and 

are so isolated from one another”. 

Segundo Castoriadis (2000, p. 169), “o que o discurso visa é outra coisa que o 

simbolismo: é um sentindo que pode ser percebido, pensado ou imaginado”. Nesse 

contexto, em 2015 foram lançados dois produtos jornalísticos editorialmente dedicados 

à promoção da autoestima da cidade. A fim de agenciar sentimentos de identificação e 

de pertencimento dos moradores em relação a Brasília, a revista Traços e a série 

Distrito Cultural estruturam suas coberturas em contra-imaginários. Ou seja, com o 

gancho das produções artísticas e culturais locais, revista e série valorizam personagens, 

expressões, símbolos, locações e histórias para mostrar que, no Distrito Federal, pulsam 

criatividade, calor humano, superação, personalidade, excelência produtiva e bem-estar. 

Traços e Distrito Cultural reafirmam discursos repletos de negatividade sobre 

Brasília para tentar desconstruí-los a partir de iniciativas culturais promovidas por 

brasilienses. Tal posicionamento estratégico caminha na direção de que “o “imaginário” 

se dissocia cada vez mais de significados tradicionais, tais como 'ilusório' ou 

'quimérico‟” (BACZKO, 1985, p. 298). Ou seja, revista e série captaram a percepção de 

que o imaginário social está estreitamente ligado à vida real e exploram isso no âmbito 

do Distrito Federal. 

Seja atualizando mitos, reproduzindo ritos e narrativas fundadoras, abrigando 

imagens e representações produzidas histórica e socialmente, o imaginário 

concentra-se em núcleos hegemônicos e abre espaço, ao mesmo tempo, para a 

formação de resistências, para um contra-imaginário que vem traçar caminhos 

de transformação (SWAIN, 1994). 

 

                                                 
8 RÓNAI, Cora. A caminho do brejo. O Globo. Rio de Janeiro, 08 dez. 2016. Segundo Caderno, p. 6. 
9 WALDSTEIN, David. Brasília, a Capital City That's a Place Apart. The New York Times. New York. jun. 2014. 

Disponível em: <https://www.nytimes.com/2014/06/23/sports/worldcup/world-cup-2014-brasilia-a-distinctly-un-

brazilian-city.html>. Acesso em: 28 jun. 2017. 
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Este artigo analisa tal postura de Traços e Distrito Cultural em suas edições
10

 de 

lançamento. Por marcarem o contato inicial com o público, o primeiro número da 

revista, publicado em novembro de 2015, e o primeiro episódio da série, exibido em 7 

de novembro do mesmo ano, sintetizam os conceitos editoriais acima descritos. 

 

As candangas Traços e Distrito Cultural 

Apesar de, coincidentemente, terem chegado ao mercado na mesma época – 

novembro de 2015 – e apresentarem propostas editoriais repletas de semelhanças, 

revista e série são produzidas por equipes diferentes e autônomas. 

Traços é mensal, financiada pela Lei de Incentivo à Cultura do DF e vendida nas 

ruas do Plano Piloto e Regiões Administrativas pelos chamados “Porta-vozes da 

Cultura” (pessoas em situação de rua). Dos R$ 5 do preço de capa, R$ 4 vão para o 

sustento do vendedor. Não há versão digital, assinatura nem disponibilização em 

bancas. Cada edição tem até 74 páginas, tiragem de 10 mil exemplares e estampa o 

Código de Conduta que baliza valores éticos e morais do trabalho dos “Porta-vozes”. 

Eles não podem, por exemplo, estar alcoolizados ou drogados, acompanhados por 

crianças nem pedir qualquer tipo de doação ao público. 

É estruturada em sessões fixas, com espaço para divulgação de bandas 

brasilienses e de composições de músicos da cidade; ensaios fotográficos e literários; 

entrevistas com produtores e artistas locais; reportagens culturais em profundidade; 

registros de grafites; sugestões de livros, músicas e filmes. Com identidade gráfica 

jovem, a Traços explora cores vivas, efeitos de filtros nas fotografias, imagens vazadas 

e design arrojado. Até julho de 2017, já foram publicados 18 números da revista. 

A série, por sua vez, já foi exibida em duas temporadas. A primeira, de novembro 

a dezembro de 2015 e, a segunda, durante o mesmo período de 2016. Ambas com sete 

episódios temáticos de 15 minutos. Idealizada por produtora independente e veiculada 

aos sábados, às 14h, pela TV Globo Brasília, a Distrito Cultural foi produzida com 

recursos da Lei do Audiovisual. No formato de minidocumentários, tem a pretensão de: 

mostrar Brasília pelo olhar de seus moradores. O objeto principal e matéria-

prima [...] será o Distrito Federal e a cultura produzida por seus habitantes. 

Artes, música, poesia e gastronomia unindo todos os habitantes do DF no que 

eles têm em comum: o orgulho de morar na capital do país. As distâncias físicas 

e as barreiras impostas pelo preconceito, por classe social ou endereço, 

diminuem quando procuramos a identidade que começa a se desenhar entre 

                                                 
10 “Hamilton Candango de Holanda” é a chamada de capa da Traços número 1. Publicada, mensalmente, a partir de 

novembro de 2015. E, “As mil faces de Brasília” é o tema do 1º episódio da Distrito Cultural, exibido em 7/11/15, na 

TV Globo Brasília. Disponível em: <https://globoplay.globo.com/v/4623275/programa/>. Acesso em: 18 out. 2016. 
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todos os brasilienses, que continuam construindo a cidade todos os dias. Esta 

construção se dá também pela cultura, na produção artística e nas manifestações 

folclóricas. [...] A série pretende investigar essa diversidade, com apuro estético 

e entrevistas (ANCINE, 2015). 

 

Desconstruções 

Aos nascidos no Distrito Federal e aos moradores é permitido expor insatisfações 

com Brasília. A legitimidade para tais críticas é concedida por subsequentes abordagens 

positivas que amenizam e, por vezes, superam as negatividades indicadas. Se alguém de 

fora, entretanto, aponta algum aspecto depreciativo em relação ao “quadradinho”
11

, logo 

é advertido. Essa aparente contradição se sobressai em reportagens da Traços, em offs 

da Distrito Cultural e está, recorrentemente, presente na fala de entrevistados por 

ambas. 

Outro aspecto proeminente no discurso dos dois produtos é a elevação da arte e 

das manifestações culturais populares à condição de redentoras dos distúrbios locais. É 

como se, indiretamente, revista e série afirmassem: “sim, existem problemas no DF. 

Mas estão sendo superados pelo talento e pela espontaneidade dos brasilienses”. 

Ou seja, como as análises a seguir indicam, Traços e Distrito Cultural evocam 

fatores apontados como segregacionistas, burocráticos, corruptivos e não identitários 

para apresentar personagens e manifestações artísticas, folclóricas e culturais que 

justifiquem o contrário. 

 

1- Brasília burocrática 

“Brasília finalmente tomada, com arte e cultura, pelas pessoas que vivem a 

cidade” (REZENDE JUNIOR, 2015, p. 8). O subtítulo da reportagem “Ocupações” abre 

a primeira edição da Traços como um desabafo de alívio. 

Em 10 páginas, ilustradas pelos fotógrafos Bento Viana e Thaís Mallon, José 

Rezende Jr. discorre sobre projetos colaborativos – Feira Livre, Festa de Ocupação 

Dinâmica de Área Pública, Forró Pé de Passagem, Rock na Ciclovia e Ocupação 

Cultural Mercado Sul Vive – que, ao invés de galerias, teatros e casas de shows, 

animam ruas e espaços públicos do Plano Piloto e Regiões Administrativas. 

Segundo a matéria, feiras de artesanato, apresentações musicais, instalações, 

performances e saraus realizados, espontaneamente, por produtores culturais e artistas 

brasilienses, com participação massiva do público, comprovariam que, no DF, as 

                                                 
11 Forma carinhosa e afetiva para se referir ao Distrito Federal (TORRES, 2011). 
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pessoas se relacionam entre si e com a própria cidade, para além da clausura em carros e 

habitações. 

A opinião do outro
12

 que associa Brasília à falta de calor humano é o mote para a 

narrativa que se desdobra. Ao citar dois estadunidenses que se dizem espantados com o 

isolamento social na cidade, Rezende Jr. (ibid.) repreende: “À primeira vista, ao olhar 

estrangeiro, Brasília lembra um arquipélago de solidão e concreto. Incrustadas em 

automóveis e autarquias, as pessoas são ilhas. Pura ilusão de ótica”. Logo à frente, por 

meio da brasiliense Nina Puglia, idealizadora de um dos movimentos de ocupação 

cultural do DF, a mesma afirmação do isolamento é retomada. Desta vez, porém, a fala 

é legitimada para justificar que “o duro despertar para a realidade brasiliense: espaços 

públicos vazios, pessoas enclausuradas em blocos de apartamentos, a lei do silêncio 

reprimindo” teriam servido para “levar a arte para as ruas. Despertar o sentido de 

coletividade [...] uma forma de exercer a cidadania e de viver a cidade” (REZENDE 

JUNIOR, 2015, p. 12). 

Esqueça a cidade meio monumento/meio repartição pública. Imagine que 

Brasília é uma cidade comum, daquelas em que você anda a pé, sem rumo e 

sem pressa, esbarra em gente de todas as idades, reencontra e faz novos amigos, 

senta na grama para ouvir música de graça ao lado do vizinho que nunca viu na 

vida. O avesso da cidade que tanto desencantou os dois gringos que abrem este 

texto (ibid., p. 10). 

 

Mais uma vez, a revista reconhece que Brasília não é uma cidade convencional. 

Herdeiros da arquitetura e do urbanismo modernistas, os traços retos e o racionalismo 

orgânico que definem a capital federal impactam no cotidiano social dos moradores. 

Novamente à arte é delegada a função humanizadora do Distrito Federal. 

Em entrevista, o personagem de capa, o músico Hamilton de Holanda, reforça o 

imaginário frio e burocrático de Brasília mas o redime ao afirmar que, apesar de “ter 

sido planejada pra andar de carro e não a pé [...], Brasília tem uma afetividade, uma 

relação com a amizade profunda” (ENTREVISTA, 2015, p 20). A cidade lhe desperta 

nostalgias. Crescer na capital federal, declara o bandolinista, foi determinante para sua 

formação musical, apesar da carga formal e administrativa do centro do poder, em 

detrimento da boemia. 

O senso brasiliense de coletividade também é representado nos minutos iniciais da 

série Distrito Cultural. Mestre Fio e a Bateria Furiosa, com mais de 80 integrantes, dão 

show de ritmo e sincronia em meio a cuícas, surdos e tamborins, nas manhãs de 

                                                 
12 Entendido aqui como aquele que não nasceu ou não mora em Brasília. 
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domingo, no Parque da Cidade. Mestre Fio, de segunda a sexta-feira é Marcelo de 

Castro, servidor público do Senado Federal, com direito a crachá no peito. Mas, “na 

Brasília de mil faces, as pessoas são sempre muito mais do que parecem”, narra, em off, 

a apresentadora Márcia Zarur. 

Pedro Pessato, ao lado dos amigos também músicos na bateria do curso de 

Administração da Universidade de Brasília, afirma que cabe a cada um procurar sua 

“tribo” na cidade. Só assim, segundo ele, será possível superar a impressão de que a 

capital é fria, monótona e habitada por pessoas pouco afeitas a relacionamentos. Isso, 

Pedro afirma mesmo sem conhecer os vizinhos que, há dois anos, moram na porta ao 

lado. 

De imagens em fast (aceleradas) no interior da Rodoviária do Plano Piloto, por 

onde cerca de 700 mil pessoas circulavam
13

 diariamente, a série passa por vários rostos 

desconhecidos, para chegar à história de um personagem familiar e sinônimo de afeto, 

em Brasília. Cícero dos Santos, garçom por 38 anos no Beirute
14

 e, agora, aposentado. 

Segundo off de Zarur, ele é exemplo da história que se consolida a partir “do 

cruzamento de várias histórias” que “vão se acumulando e criando camadas”. 

A partir do discurso de que há, sim, interação, ternura e amizade em Brasília, 

Distrito Cultural e Traços costuram a defesa da identidade candanga. 

 

2- Brasília sem identidade 

“Afirmar que dois indivíduos pertencem à mesma cultura equivale a dizer que eles 

interpretam o mundo de maneira semelhante e podem expressar seus pensamentos e 

sentimentos de forma que um compreenda o outro” (HALL, 2016, p. 20). Assim, o 

senso de pertencimento a uma coletividade seria estabelecido pela maneira como a 

cultura
15

 em comum é representada. Pelas palavras usadas para se referir a ela, as 

histórias narradas a seu respeito, as imagens que dela se criam, as emoções a ela 

associadas, as maneiras como a classificam e conceituam, enfim, pelos valores que nela 

                                                 
13 CAMPOS, Evelin. Conforto e acessibilidade na Rodoviária do Plano Piloto. 2012. Disponível em: 

<https://www.agenciabrasilia.df.gov.br/2012/10/18/conforto-e-acessibilidade-na-rodoviaria-do-plano-piloto/>. 

Acesso em: 14 jul. 2017. 
14 O Beirute Restaurante Bar, fundado em 1966, tornou-se o bar-símbolo da cidade, point da boemia e da rebeldia 

(FONSECA, 2010). 
15 Stuart Hall adota o conceito de cultura segundo duas acepções. A primeira, de vertente antropológica, se refere ao 

“„modo de vida‟ de um povo, de uma comunidade, de uma nação ou de um grupo social” (HALL, 2016, p. 19). A 

segunda, de ênfase mais sociológica, define os “„valores compartilhados‟ de um grupo ou de uma sociedade” (ibid., 

p. 19). 
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se embutem. “O sentido é o que nos permite cultivar a noção de nossa própria 

identidade, de quem somos e a quem “pertencemos”” (ibid. p. 21).  

Ferramentas de construções coletivas simbólicas (WOLF, 2008), Traços e Distrito 

Cultural elevam manifestações literárias, musicais, plásticas, visuais, teatrais, 

cinematográficas, corporais e folclóricas desenvolvidas por brasilienses, ao status de 

elementos característicos do modo de se viver em Brasília, de “significados 

compartilhados”, e, portanto, de ingredientes formadores da identidade brasiliense 

juntamente com referenciais históricos, urbanísticos e sociais. Hall entende que é por 

meio dos significados, produzidos pelas representações, que os indivíduos estabelecem 

seus lugares de fala, dão sentido às próprias experiências e àquilo que são. 

O ensaio fotográfico “Brasília Vista do Céu”, de Bento Viana, registra, com o sol 

dourado do amanhecer e com a iluminação artificial da noite, as esculturas 

arquitetônicas da Torre de TV, do Teatro Nacional Claudio Santoro e da Catedral 

Metropolitana Nossa Senhora Aparecida. Ainda como na perspectiva do olhar divino 

contemplando os efeitos das luzes sobre o Eixo Rodoviário, o Lago Paranoá e a 

Esplanada dos Ministérios, Traços insiste, pela afirmação de Viana, que “fotografar é 

transformar sentimentos em imagens” (LEMGRUBER, 2015, p. 38). Na tentativa de 

“mostrar ao mundo uma Brasília diferente e ainda não vista” (ibid.), e de despertar, nos 

brasilienses que a compartilham, o orgulho de habitar uma cidade entremeada de verde, 

concreto, amplitudes e aconchegos. 

É também do alto que Distrito Cultural apresenta a cidade. Os monumentos da 

mesma Esplanada dos Ministérios são pano de fundo inconfundível para dizer que, 

apesar do trânsito caótico – característica de qualquer metrópole brasileira –, aquela é  

Brasília. Na narrativa, cujas imagens migram de filas de carro nos Eixos e Tesourinhas, 

para uma multidão de pessoas caminhando na Rodoviária do Plano Piloto, o texto, que 

começa em off e continua em passagem da apresentadora, descreve: 

Brasília é mais do que um imenso avião ou do que o centro do poder. Brasília é 

muito mais do que tudo que já foi dito sobre ela. São quase três milhões de 

habitantes, milhões de histórias que formam uma identidade: o jeito candango 

de ser. 

 

Misturas sociais, raciais, culturais e, principalmente, regionais caracterizam a 

essência do Distrito Federal que se formou, majoritariamente, por migrações de 
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trabalhadores vindos
16

 da região Nordeste (44%). Em 2015, ano da edição e do episódio 

analisados, a maior parte dos residentes no DF ainda era de migrantes (51,08%)
17

, 

superando os 48,92% de brasilienses natos. 

Deslocado, cada emigrante carrega consigo vínculos com a terra natal. Por isso, o 

sentimento de uma identidade coerente e integral é tão problemático em Brasília. 

Intensas e continuadas confrontações culturais questionam a origem, a continuidade e o 

histórico dessa suposta identidade associada à noção de alargamento. Reunidas no DF, 

culturas dispersadas se encontram num processo contínuo de “Tradução”, definido por 

Hall (2006) como formador de novas identidades a partir de várias histórias e culturas 

interconectadas. Da relação entre múltiplas identidades, surge a identidade de Brasília, 

composta por “culturas híbridas”. 

À medida que a quantidade de brasilienses natos se solidifica, fortalecem-se o elo 

entre os moradores, o sentimento de estabilidade no território e a identificação com o 

lugar de origem. “Hoje em dia você já [...] reconhece coisas brasilienses, vê o Pedro 

Martins [...] tocando guitarra e pensa: “Pô, isso é uma música de Brasília”” 

(ENTREVISTA, 2015, p 20), afirma Hamilton de Holanda. “[...] as pessoas perguntam: 

você veio de que escola no Rio? Não. [...] eu sou brasiliense, amo essa cidade. [...] 

Brasília é a miscigenação do Brasil, gente! É aqui que todo mundo se mistura e vira um 

só”, orgulha-se Taís Campelo, porta-bandeira da Bateria Furiosa, na Distrito Cultural. 

  

3- Brasília corrupta 

Não se sedia o poder impunemente. Em qualquer parte e em qualquer época, 

[...] o poder forja sempre seus subterrâneos. Daí o inevitável, compreensível e 

necessário cacoete humano de nele projetar suas frustrações, suspeitas e 

revoltas. No imaginário popular, poder e pecado são palavras sinônimas – e não 

por acaso, diga-se. Brasília, pois, paga seu preço (FABIANO, 2010, p. 37). 

 

A imediata associação da capital federal à corrupção é o custo de abrigar a 

principal estrutura política nacional. As imagens do Palácio do Planalto, do Congresso 

Nacional, do Supremo Tribunal Federal e dos ministérios circulam o país e o mundo 

                                                 
16 Números do Censo Experimental realizado pelo IBGE, em maio de 1959, na região do Distrito Federal. De acordo 

com o levantamento, 88% dos habitantes da área em que Brasília era construída consideravam-se migrantes: 55.737 

nascidos em outras Unidades Federativas e 1.216 em outros países. Apenas 12% (7.361 pessoas), eram naturais do 

território da futura capital. Goiás (23,3%), Minas Gerais (20,3%) e Bahia (13,5%) eram os Estados de origem de mais 

da metade dos emigrantes. No somatório de emigrantes quanto às Grandes Regiões, o Nordeste (44%) era líder no 

país na quantidade de retirantes instalados no Planalto Central (OLIVEIRA, 2010). 
17 Disponível em: 

http://www.codeplan.df.gov.br/images/CODEPLAN/PDF/pesquisa_socioeconomica/pdad/2016/PDAD_Distrito_Fed

eral_2015.pdf. Acesso em: 22 jan. 2017. 
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não só pelo conceito arquitetônico dos prédios. Mas, principalmente, pelo desfile de 

presidentes, ministros, deputados e senadores engravatados, sempre em conversas ao pé 

do ouvido e, por vezes, suspeitos de mau uso da coisa pública. Segundo Fabiano (2010), 

o núcleo do poder não se mistura com o restante da cidade e contempla o país à 

distância: “Ilha da Fantasia”. 

Reduzir Brasília à Esplanada dos Ministérios e à Praça dos Três Poderes é 

substituir a parte pelo todo (BERGAMASCHI, 2010), levando os brasileiros a não 

amarem sua capital. “[...] esse território simbólico da política nacional, pantanoso e 

fétido, é alvo de desprezo e ódio” (ibid. p. 29). 

Apenas quatro anos após a inauguração, Brasília figurou como cenário do regime 

militar que se estenderia até 1985. Ou seja, por 21 anos a cidade abrigou mandatários da 

truculência que se estendeu pelo país. Foi o primeiro grande baque na autoestima da 

jovem capital. Em 1992, recuperada a democracia e eleito o primeiro presidente pelo 

voto direto após a ditadura, Fernando Collor de Melo é “impichado” por denúncias de 

corrupção. Vinte e quatro anos depois, Dilma Rousseff também perde a Presidência, 

acusada de crime de responsabilidade por “pedaladas fiscais”. Sucedem-se escândalos 

de improbidade administrativa, de mau uso do dinheiro público e de vantagens pessoais 

envolvendo políticos e representantes públicos das três esferas de poder da República. 

Em Brasília, pairam histórias de dinheiro em cuecas e de encontros de licitude duvidosa 

em porões de palácios. 

Traços traz referências à imagem de corrupção que circunda Brasília, por meio da 

poesia “Horizonte de Cinzas”, de Carla Andrade (2013 apud RASCUNHO, 2015, p. 

58): “Brasília nasceu quase morta. [...] Brasília olha, mas não vê. [...] Brasília é 

funcional, papel passado. [...] Brasília morreu quase torta. Foi enterrada por homens de 

terno cinza”. 

Quem cá primeiro migrou foi a burocracia do serviço público. A Brasília oficial. 

Antes de haver povo, havia os ministérios, o Palácio do Planalto, o Judiciário, o 

Congresso. A sociedade organizou-se depois, aos poucos, em torno dela, e em 

função dela. E fora dela. Por isso, fala-se habitualmente em duas Brasílias: a 

institucional e a real. A institucional surgiu de um decreto, projetou-se numa 

maquete de arquiteto, povoou-se por meio de transferências compulsórias. Uma 

sociedade fabricada pelo Diário Oficial (FABIANO, 2010, p. 39). 

 

A outra Brasília, apresentada pela Distrito Cultural, desembarca na TV pelo 

Aeroporto Juscelino Kubitschek e logo toma o táxi de Jacob Souza. Morador da capital 

desde a adolescência, o motorista se incomoda com piadas feitas por passageiros de 
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outras cidades que, ao passarem pela Esplanada, comentam: “aqui não vou descer não”, 

“vamos deixar o dinheiro dentro do carro”. O motorista então, como que em defesa dos 

conterrâneos, responde: “Brasília não é dos políticos. É do povo brasileiro”. Jacob seria, 

segundo Fabiano (ibid. p. 38), representante da cidade real “que ganha o pão com o suor 

do rosto, se endivida e se indigna com os desmandos da governança, compartilhando as 

aflições dos demais brasileiros”. 

Essa mesma Brasília que vive pelo esforço do trabalho é, porém, a mesma que 

separou, socialmente, sua população de acordo a conta bancária. 

 

4- Brasília segregadora 

“Da Estrutural
18

 pra cá é outra história!” resume o rapper Guilherme Azevedo, ao 

comparar a arte produzida em Ceilândia à do Plano Piloto. A série Distrito Cultural 

situa a cultura também como mecanismo de enfrentamento à dominação, evidenciando, 

em manifestações artísticas, relações de poder e práticas de exclusão social (HALL, 

2016). Divisão essa reforçada na fala do poeta Sidney Sampaio: “ela tanto vem de lá pra 

cá, como daqui pra lá. [...] foi criada há anos, há décadas, e a gente vem tentando 

desconstruir”. 

A nova capital que aliou planejamento urbanístico e refinamento artístico
19

, 

contrariou preceitos da Carta de Atenas e relegou os trabalhadores mais pobres à 

periferia. Fato é que as 31 Regiões Administrativas (RAs) do Distrito Federal nunca 

foram igualitárias. Áreas consideradas nobres – como Plano Piloto, Lagos Norte e Sul, 

Sudoeste, Noroeste e Jardim Botânico – são caracterizadas
20

, em sua maioria, por 

habitantes brancos, de maior poder aquisitivo e com alta escolaridade. As demais 

regiões, porém, concentram os maiores índices de violência e de habitantes 

considerados pardos e negros, com menor índice de instrução e origem 

predominantemente nordestina. 

Mas, por meio de manifestações populares e de movimentos de ocupação dos 

espaços públicos, Distrito Cultural e Traços apresentam a arte como fator dignificante 

da periferia: 

                                                 
18 É a via DF-095 que liga Ceilândia ao Plano Piloto. 
19 Realçado na arquitetura de Oscar Niemeyer, nos jardins de Burle Max, nas cores e nos desenhos de Athos Bulcão, 

nas esculturas de Alfredo Ceschiatti, nos vitrais de Marianne Peretti, entre outros. 
20 De acordo com a Pesquisa Distrital por Amostra de Domicílios no DF (PDADDF 2015). Disponível em: 

<http://www.codeplan.df.gov.br/images/CODEPLAN/PDF/pesquisa_socioeconomica/pdad/2016/PDAD_Distrito_Fe

deral_2015.pdf>. Acesso em: 22 jan. 2017. 
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Lembra quando as populações das outrora cidades-satélites – hoje chamadas de 

“regiões administrativas” pelo governo e de “quebradas” pelo povo – viviam 

apartadas da vida cultural do Plano Piloto, porque os ingressos para show, 

cinema e teatro era muito caros e os ônibus desapareciam como num passe de 

mágica quando dava meia-noite? Pois é. Continua igual, só que pior, por causa 

do aumento da passagem. A boa notícia é que a quebrada já não precisa ir ao 

Plano Piloto para exercer o direito à cultura (REZENDE JUNIOR, 2015, p. 

15). 
 

Assim, a cidadania teria chegado às RAs, conforme a revista, não por obras ou 

programas do estado. Mas por meio de ações artísticas autônomas da população, como 

Movimento Cultural Supernova, Reggae na Praça, São Samba, Poesia de Quinta, Sarau 

Complexo, ArtSam, Picnic Literário e Livro Lido, Livro Livre. Distrito Cultural, por 

sua vez, mostra a iniciativa do Sarau-VA, na Ceilândia, como espaço para congregação 

juvenil, para livre manifestação do pensamento e para resistência das produções 

artísticas da periferia. 

O mesmo lago que banha as mansões irregularmente construídas nas margens 

norte e sul, banha também, aos finais de semana, o gari de Santa Maria, o representante 

de vendas de Vicente Pires e a caixa de supermercado da Cidade Ocidental. É à 

população das demais RAs e do entorno que Traços atribui o fenômeno do subtítulo: 

“Paranoá começa a ter gente além da paisagem” (LACERDA, 2015, p. 51). Na matéria 

“Deu praia no lago” (ibid.), a revista mostra como famílias, crianças e amigos 

improvisam cadeiras, boias e guarda-sóis para se divertirem naquele já que foi poluído 

e, hoje, seria o democrático lago Paranoá. 

 

Considerações Finais 

Contradições não faltam a Brasília. Mas, nas páginas da Traços e nas cenas da 

Distrito Cultural a arte, a cultura e a capacidade de superação do povo brasiliense 

insistem em amenizar problemas. 

A lógica urbanística de Lucio Costa não suportou a especulação imobiliária, o 

boom
21

 demográfico e o descompromisso dos governantes com o projeto inicial. Hoje, a 

capital planejada enfrenta vários distúrbios característicos das demais metrópoles do 

país. 

                                                 
21 De acordo com a PDADDF 2015, naquele ano o Distrito Federal possuía população total de 2.906.574 habitantes. 

Desses, 210.067 seriam moradores somente do Plano Piloto. Disponível em: 

<http://www.codeplan.df.gov.br/images/CODEPLAN/PDF/pesquisa_socioeconomica/pdad/2016/PDAD_Distrito_Fe

deral_2015.pdf>. Acesso em: 22 jan. 2017. 
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O conceito modernista que garantiu a presença do verde e do sol favoreceu a 

amplidão e as distâncias que requerem carros e favorecem o sentimento de solidão. 

Formada, no início, por pernambucanos, gaúchos, mineiros, goianos, piauienses, 

baianos, maranhenses, cariocas e outros tantos, em detrimento do Homo cerratensis
22

, 

Brasília esforça-se para forjar, das misturas culturais, sua própria identidade. 

A imagem da corrupção nacional, estrelada por representantes políticos enviados 

por todos os estados do país, leva a ironias, como a de Nicolas Behr: “sou de Brasília, 

mas juro que sou inocente”. Ter que justificar a própria honestidade é o preço que 

brasilienses pagam por dividir a cidade com o núcleo do poder. 

A determinação que uniu JK a milhares de operários no mesmo ideal da 

construção da “capital da esperança”, também ergueu muros de mansões que limitam o 

acesso ao lago Paranoá e confinam os mais pobres às regiões periféricas do DF. 

Traços e Distrito Cultural reconhecem e reafirmam discursos que conceituam 

Brasília como burocrática, sem identidade, corrupta e segregadora. A partir dessas 

narrativas, revista e série formam diques de resistência e traçam contra-imaginários 

positivos. Arte e cultura brasilienses são as principais ferramentas para desconstrução 

das negatividades. 

Tais abordagens jornalísticas caminham no sentido do que Martin-Barbero (2007) 

classifica como reinvindicação de uma “cultura política de pertencimento”. Pois, 

segundo ele: 

[...] o que verdadeiramente molda uma cidade não é a arquitetura nem a 

engenharia, mas os cidadãos comuns; contudo, para que isso seja possível, os 

cidadãos precisam se reconhecer na cidade; e ambos os processos baseiam-se 

em outro: o de tornar a cidade visível como um todo, como 

espaço/projeto/tarefa de todos (ibid., p. 33). 
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