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Apresentação

A realização deste trabalho se enquadra em nosso Programa Memória 

Documental, cujo primeiro projeto teve como objetivo resgatar a histó-

ria da própria Fundação Banco do Brasil quando da comemoração dos 

nossos 20 anos, em 2006. O momento de criação da nossa Fundação se 

insere no mesmo período histórico em que Brasília se afirma como cida-

de onde se constrói a cidadania que, acreditamos, se expressa também 

na luta pela autonomia política. 

Como Brasília nos acolhe, pois aqui está a sede da Fundação Banco 

do Brasil desde a criação, esta é uma oportunidade também de retri-

buir, cumprindo nossa missão institucional, participando do registro e 

do resgate da nossa história.

Nossa Capital Federal, símbolo do modernismo na arquitetura e no 

urbanismo, viveu no seu nascimento a efervescência política e cultu-

ral dos anos 60, da mesma forma viveu os anos de chumbo do regime 

militar e cresceu construindo sua autonomia política no processo de 

redemocratização dos anos 80. 

Este projeto busca registrar os acontecimentos desse tempo que vivi 

e participei como cidadão e militante e de que, como instituição, nós 

queremos fazer parte ao contribuir com o presente trabalho. 

Jacques Pena
Presidente 

�   Memórias do Distrito Federal 
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Metodologia

A produção de registros da história recente carrega a vantagem de 

contar com fontes vivas, cujas lembranças, quando articuladas, cons-

tituem uma narrativa única, a múltiplas vozes, de fatos verdadeira-

mente comprováveis, documentados e reconhecidos. As histórias de 

vida agregam alma à pesquisa histórica realizada em acervos públicos 

e privados, à leitura de documentos e à análise de fontes diversas. E 

o que delas se pode esperar é um relato único, exclusivo, especial e, 

por tudo isso, revelador. 

A memória da luta pela autonomia do Distrito Federal envolveu mui-

tos protagonistas. Optamos por colher depoimentos de pessoas que es-

tiveram diretamente comprometidas com esse ideal. De suas memórias 

infere-se a importância definidora do movimento social nos grandes 

momentos históricos de Brasília. Primeiro as organizações de morado-

res, depois a articulação sindical e a militância partidária marcaram in-

delevelmente a história de Brasília – a cidade nascida para o futuro – e 

do Distrito Federal, uma unidade especialíssima da Federação. 

Os depoimentos são, portanto, a premissa deste projeto, que teve 

início em novembro de 2008. A publicação que dele resulta segue a me-

todologia do Museu da Pessoa, organização do terceiro setor que tem 

como missão “contribuir para tornar a história de cada pessoa valoriza-

da pela sociedade”. Está também alinhada com os programas desenvol-

vidos pela Gerência de Educação e Cultura da Fundação Banco do Brasil, 

em especial os vinculados à linha de Memória.

Os eixos temáticos deste livro, de forma inédita e corajosa, foram 

definidos em conjunto com os participantes dessa história. A Fundação 

Banco do Brasil propiciou esta articulação de atores, bem como lançou 

o desafio de se construir coletivamente este registro histórico tão im-

portante. Assim, em dezembro de 2008, um encontro para apresentação 

do projeto reuniu lideranças políticas e comunitárias e representantes 

de duas dezenas de entidades sociais com atuação no Distrito Federal. 

Também foi iniciativa da Fundação Banco do Brasil estabelecer par-

ceria com a Abravídeo, produtora nascida e criada no Distrito Federal 

e historicamente identificada com a documentação audiovisual do mo-

vimento social. Seu apoio ao trabalho executado pelo Museu da Pessoa 

corroborou a consigna Abravídeo: “Divulgar o que dá certo para multi-

plicar bons resultados.” Como a história que se lerá a seguir.

Museu da  Pessoa

A luta pela autonomia política   �
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Redemoinhos vermelhos

Encomendavam gramados.

Todos eram forasteiros

Do futuro exagerado.

Teria sido mais humana

A cidade quando barro?

Resiste a cidade-Plano

Aos planos de tanto carro?

Mais prédio havia que gente,

E mais gente era operária.

Outrora a obra em canteiro,

Agora, a vida em crediário.

Do peão de capacete

Ao capacete de chumbo.

E se mais fez liberdade,

Verdade, carece prumo.

Árvores maiores de idade,

Hoje, avós de tanta gente.

Será que honrando o passado

De glória se faz o presente? 

Luiz Martins da Silva, 
“Ex-voto para Brasília”, 2009

A luta pela autonomia política   �
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o princípio era um sonho. Afora os habitantes autóctones, dispersos na 

imensidão do Planalto Central brasileiro, apenas os bandeirantes saídos 

de São Paulo percorriam a região, em fins do século 17, embrenhando-se 

pelos sertões à procura de ouro e de pedras preciosas. Nos primeiros anos 

do século 18, a notícia da descoberta das minas de ouro na área que mais 

tarde conformou os Estados de Goiás e Tocantins deu origem aos primeiros 

aglomerados urbanos e atraiu muita gente. Um sonho os movia.

As riquezas descobertas naqueles ermos chamaram a atenção da Co-

roa portuguesa. O todo-poderoso primeiro-ministro de Portugal, Sebas-

tião José de Carvalho e Melo, o Marquês de Pombal (1699–1782), cogitou a 

possibilidade de levar a administração central do império para o interior 

da colônia que Lisboa explorava com apetite voraz. Assim estaria a sal-

vo de eventuais ataques de potências inimigas. Contentou-se, porém, em 

ordenar a transferência da capital da Colônia de Salvador para o Rio de 

Janeiro, em 1762. A sua ideia primeira não passou de um sonho. Até que 

em 1808, acossada pelas tropas de Napoleão Bonaparte, a família real 

portuguesa atravessou o oceano e finalmente instalou-se no Brasil. 

Outro sonho também foi sonhado do outro lado do Atlântico, na ci-

dade italiana de Turim, na noite de 30 de agosto de 1883. Um sacerdo-

te de nome João Bosco, fundador da Ordem dos Salesianos e depois 

tornado santo pela Igreja Católica, assim 

registrou uma de suas frequentes imagens 

noturnas: 

“Entre os paralelos 15 e 20 havia uma de-

pressão bastante larga e comprida, partin-

do de um ponto onde se formava um lago. 

Então, repetidamente, uma voz assim falou: 

‘Quando vierem escavar as minas ocultas no 

meio dessas montanhas, surgirá aqui a nova 

civilização, a terra prometida, vertendo lei-

te e mel. Será uma riqueza inconcebível’.” 

Os mais crédulos garantem estar aí a 

premonição do radiante futuro que a histó-

ria reservava para a cidade que mais tarde 

seria conhecida como Brasília.

Candangos Chegam à Cidade Livre. BrasíLia (dF), C. 1957

�   Memórias do Distrito Federal 
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Letra da lei
O topônimo Brasília foi proposto pela primeira vez em 1823, por José 

Bonifácio de Andrada e Silva, no documento “Memória sobre a neces-

sidade de edificar no Brasil uma nova capital”, que o então deputado 

encaminhou à Assembleia Constituinte do nascente Império do Brasil. 

A assembleia foi dissolvida pelo imperador D. Pedro I e o texto não 

pôde ser apreciado. Somente após a proclamação da República, duran-

te o processo constituinte de 1891, o Congresso brasileiro fez constar da 

Constituição um artigo específico que previa a transferência da capital 

para o Planalto Central.

“Art. 3º – Fica pertencente à União, no Planalto Central da República, 
uma zona de 14.400 km que será oportunamente demarcada, para nela 
estabelecer-se a futura Capital Federal.

§ Único – Efetuada a mudança da Capital, o atual Distrito Federal passará 
a constituir Estado.”

No ano seguinte, o presidente Floriano Peixoto instituiu a Comissão 

Exploradora do Planalto Central do Brasil e nomeou para chefiá-la o 

cientista belga Luiz Ferdinando Cruls, diretor do Observatório Nacio-

nal. Sua missão era levantar informações sobre a topografia, o clima, 

a geologia, a flora, a fauna e os recursos naturais do Planalto Central. 

A área demarcada acabou conhecida como “Quadrilátero Cruls”. Em 7 

de setembro de 1922, ano do centenário da Independência, decreto do 

presidente Epitácio Pessoa ordenava que fosse lançada, em Planaltina 

(GO), a pedra fundamental da futura Capital Federal. 

O sonho começava a ganhar contornos reais, sobretudo depois que 

o presidente Getúlio Vargas, em 1953, determinou nova demarcação do 

“Quadrilátero Cruls”, abrangendo 5.850 km² de terras dos municípios 

goianos de Planaltina, Formosa e Luziânia. O trabalho foi concluído 

dois anos depois, sob o governo de Café Filho, que assumira a Presi-

dência em meio à crise política que eclodiu na esteira do suicídio de 

Vargas, em 24 de agosto de 1954. O Brasil vivia momentos dramáticos e 

qualquer sonho parecia impossível. 

Em 3 de outubro de 1955, depois de bem-sucedidas gestões na pre-

feitura de Belo Horizonte e no governo do Estado de Minas Gerais, o 

médico Juscelino Kubitschek de Oliveira, da coligação PSD-PTB, foi 

eleito presidente da República com 3.077.411 votos (ou 35,7% dos votos 

válidos), derrotando Juarez Távora (UDN), Adhemar de Barros (PSP) e 

Plínio Salgado (PRP). Setores à direita do espectro político não aceita-

ram a escolha popular sob a alegação de que o vencedor não obtivera 

a maioria dos votos, e por não digerirem a eleição de João Goulart, ex-

ministro do Trabalho de Vargas, como vice-presidente. 

Carregador de mala no núCleo 
Bandeirante. Brasília (dF), 1959

A luta pela autonomia política   �
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Café Filho simpatizava com a tese do impedimento, mas pressões de 

militares legalistas forçaram o seu afastamento da Presidência. Assumiu 

Carlos Luz, que durou apenas três dias no cargo: em 11 de novembro, um 

movimento militar liderado pelo general Henrique Teixeira Lott apeou 

Luz e deu posse a Nereu Ramos – do PSD, mesmo partido de JK – como 

novo presidente. Em 31 de janeiro de 1956, Juscelino Kubitschek assume 

a Presidência do Brasil. 

“Utópica, irrealista”
Nos preparativos da campanha eleitoral, JK decidira iniciar sua cami-

nhada rumo à Presidência com um comício numa cidade de pequeno 

porte. Escolheu Jataí, no sudoeste goiano. Ali, em 4 de abril de 1955, do 

alto de um palanque improvisado sobre a carroceria de um caminhão, 

desfiou uma defesa apaixonada do Plano de Metas, o seu programa de 

governo. Ele próprio conta, em suas memórias:

“Nessa ocasião, pus em prática nova modalidade de contato com 

o público, e revolucionária para a época: convidava o povo a me 

apartear, de forma que o comício, ao invés de ser um monólogo, 

pudesse ser convertido num diálogo.” 

Ao instar os assistentes a se manifestarem, por alguns momentos 

houve constrangedor silêncio. Até que um jovem de 29 anos, Antonio 

Carvalho Soares, coletor estadual na cidade, dirigiu-lhe a pergunta: “Já 

que o senhor se declara disposto a cumprir integralmente a Constitui-

ção, desejava saber se irá pôr em prática aquele dispositivo da Carta 

Magna que determina a transferência da capital da República para o 

planalto goiano.”

A questão era pertinente. Estava nas Disposições Transitórias da 

Constituição então em vigor, promulgada em 1946:

“Art. 4º – A Capital da União será transferida para o Planalto Central do 
País. 

§ 1º – Promulgado este Ato, o Presidente da República, dentro em sessenta 
dias, nomeará uma Comissão de técnicos de reconhecido valor para 
proceder ao estudo da localização da nova Capital. 

§ 2º – O estudo previsto no parágrafo antecedente será encaminhado 
ao Congresso Nacional, que deliberará a respeito, em lei especial, e 
estabelecerá o prazo para o início da delimitação da área a ser incorporada 
ao domínio da União. 

§ 3º – Findos os trabalhos demarcatórios, o Congresso Nacional resolverá 
sobre a data da mudança da Capital. 

§ 4º – Efetuada a transferência, o atual Distrito Federal passará a constituir 
o Estado da Guanabara.”

Moradores do Núcleo BaNdeiraNte. 
Brasília (dF), 1959

10   Memórias do Distrito Federal 
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O candidato relata, nas memórias:

“Desde muito tempo já me habituara a ver, no mapa do Brasil, 

aquele retângulo colorido, assinalando o local do futuro Distrito 

Federal. A ideia sempre me parecera utópica, irrealista.” 

Nenhum dos 30 itens do seu Plano de Metas fazia referência ao as-

sunto. E ali, no primeiro comício da campanha, o primeiro enrosco: nem 

pensar em confrontar a Constituição. O próprio Juscelino continuou: 

“Não hesitei e respondi com firmeza: ‘Acabo de prometer que cum-

prirei, na íntegra, a Constituição, e não vejo razão para ignorar 

esse dispositivo. Durante o meu quinquênio, farei a mudança da 

sede do governo e construirei a nova capital’.”

Às pressas fez incluir mais uma meta em seu plano de campanha, 

a 31ª, a que denominou “meta-síntese”. Eleito e empossado, enviou ao 

Congresso Nacional uma proposição que, aprovada, virou a Lei nº 2.874, 

em 19 de setembro de 1956. Estava criada a Companhia Urbanizadora 

da Nova Capital (Novacap) e escolhido o nome da metrópole: Brasília. 

Tudo parecia uma aventura, os negócios surgiram e as críticas começa-

ram a se espalhar. Seis meses antes, o general José Pessoa Cavalcanti 

de Albuquerque reclamou formalmente ao presidente da República: 

“Como pensar na venda de lotes se ainda não foi aprovado o projeto 

urbanístico da cidade?”, oficiou. Falava com a autoridade de quem pre-

sidira a “Comissão de Localização da Nova Capital”, que, entre 1953 e 

55, revisou a demarcação do “Quadrilátero Cruls”, delimitou a área do 

futuro Distrito Federal e indicou o local exato da nova cidade.

Em 1ºº de outubro de 1957, no Palácio do Catete, sede do governo, no 

Rio, o presidente sancionou a Lei nº 3.273, fixando a data de inaugura-

ção da capital:

“Art. 1º – (...) será transferida, no dia 21 de abril de 1960, a Capital da União 
para o novo Distrito Federal, já delimitado no Planalto Central do País.”

O sonho estava prestes a começar, em especial para milhares de migran-

tes que deixaram as zonas marcadas pela pobreza em direção ao local das 

obras, atraídos pelo emprego farto. A história andou, houve conflitos e 

momentos de pesadelo, enfrentados com a luta política e afirmação dos 

movimentos sociais nascidos no DF, com reflexos pelo país. Não poderia 

ser diferente, em se tratando do centro do poder nacional. 

AcimA, estAção rodoviáriA que 
funcionou no núcleo BAndeirAnte 
entre os Anos de 1957 e 1960. ABAixo, 
chegAdA de trABAlhAdores. BrAsíliA 
(df), 1957

desenho do PlAno Piloto APresentAdo 
Pelo urBAnistA lúcio costA no 
concurso que escolheu A ArquiteturA 
e o PlAnejAmento dA novA cAPitAl do 
PAís, em 1957

A luta pela autonomia política   11
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m 1957, um concurso público escolheu o macroprojeto da nova 
cidade, concebido pelo arquiteto Lúcio Costa (1902–1998) e ba-
tizado “Plano Piloto de Brasília”. O autor assim explicou como 
surgiu a opção pelas linhas semelhantes às de um avião para a 
planta básica da capital:

“Nasceu do gesto primário de quem assinala um lugar ou dele 
toma posse: dois eixos cruzando-se em ângulo reto, ou seja, o 
próprio sinal da cruz.”

Em 21 de abril de 1960, o plano se tornou realidade – ainda inci-
piente, mas uma realidade desafiadora. Seus desdobramentos, 
nesse meio tempo, misturaram a esperança de felicidade com a 
ocupação pouco ordenada de Brasília, e depois das cidades-sa-
télites; juntaram-se a isso as mudanças na configuração inicial 
do Plano Piloto e os impactos econômicos e sociais provocados 
no entorno do Distrito Federal há mais de 50 anos corridos. O 
plano original de Lúcio Costa recomendava: 

“(...) deve-se impedir a enquistação de favelas tanto na 

periferia urbana quanto na rural. Cabe à companhia 

urbanizadora prover, dentro do esquema proposto, aco-

modações decentes e econômicas para a totalidade da 

população.”

O sonho não veio fácil, precisou ser conquistado. 

A cidAde inventAdA (1957–1964)

A luta pela autonomia política   13
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Construção da Cúpula do senado Federal. Brasília (dF), 1959

Antes de vir
As obras da nova capital atraíram milhares de 
trabalhadores, a maior parte oriunda do Nordeste 
brasileiro. Muitos pioneiros ficaram, até porque um 
pouco de tudo aquilo ali também era seu. 
Gerações se sucedem.

Do campo para a cidade
Quando recordo a minha infância, lembro de uma casinha de pau a pique, 

na beira do rio. A gente não usava roupa; acho que, até os 5 anos, a gen-

te andava pelado no meio da mata. Tomava banho no rio e comia fruta 

nativa que pegava no mato – bacupari, sangue-de-cristo. Às vezes, colhia 

mel de abelha, mel de jataí, mel de marmelada, que eram as abelhas que 

a gente conhecia. Brincava muito no meio do mato. Os brinquedos eram 

carrinhos de lobeira, uma fruta do cerrado que a gente cortava e fazia 

umas rodas, parecendo carro. Brincava também com ossos de vaca, com 

cavalo de pau, subindo em árvore. Era uma infância muito diferente, mui-

to alegre. Com 5 anos fui para o povoado de Santa Rosa, que fica a 210 qui-

lômetros de Brasília. Quando meu pai morreu, eu tinha 7 anos e viemos 

para Brasília morar na Vila do Iapi. As minhas irmãs mais velhas já tinham 

vindo na época da construção, pra trabalhar como domésticas. Como elas 

já estavam em Brasília, a gente acabou vindo para ter uma vida melhor. 

Mas não sei se foi tão melhor. Viridiano Custódio de Brito

Viridiano Custódio de Brito ao lado de 
JaVé, uma amiga da Família, durante o 
Batizado de sua soBrinha gisleide. 
santa rosa (go), 1965

14   Memórias do Distrito Federal 
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Trabalho infantil
Na minha infância, em Londrina, no Paraná, as crianças ajudavam a plan-

tar café, algodão, milho. Eu trabalhei muito tempo na roça, dos 3 até os 6 

anos. A gente trabalhava muito. Brincava, mas tinha muita tarefa: levar 

marmita para o pai na roça, limpar pé de café, colher algodão – que era 

uma coisa que machucava muito as mãos –, colher amendoim. E tinha 

a hora em que a gente fazia as brincadeiras com as coisas que colhia da 

natureza. Eu lembro muito disso: aqui os meninos pegam as bolinhas, a 

gente brincava com os filipes de café. Quanto mais perfeitos os cafés co-

lados, mais as crianças colecionavam aquilo. Era um troféu. Eram as nos-

sas brincadeiras de campo, além de fazer vaquinha com chuchu. A gente 

inventava todas as nossas brincadeiras. Depois, crescendo, a gente co-

meçou a participar de atividades culturais na década de 60 e se envolver 

com o movimento estudantil. Só aos 17 anos vim para Brasília, para fazer o 

concurso de professora e me estabelecer. Lúcia Helena de Carvalho

Brasil afora
Trabalhei na roça dos 12 aos 24 anos de idade, quando fui para Tucuruí. 

Trabalhei um pouco na construção civil, estive em Roraima e, em 1977, 

vim para Brasília. Nós somos oito filhos, todos homens; na verdade, 

éramos 11, mas três morreram – a mortalidade infantil naquele tempo 

ainda era muito alta. Minha mãe ajudou a criar a gente quebrando coco 

de babaçu. Como eu era o filho mais velho e não havia nenhuma filha 

mulher, eu cuidava dos outros. Fiz isso até os 12 anos, porque também 

comecei a trabalhar na roça. Era uma vida dura, mas de muita unidade. 

Uma coisa que a minha mãe tinha orgulho de dizer era que filho dela 

não andava de roupa remendada. Em função da necessidade, as pes-

soas tinham o costume de remendar roupa; uma calça rasgava no joe-

lho, pegava outro pedaço de pano e colocava ali. Minha mãe trabalhava 

duro e dizia: “Filho meu não anda remendado.” Chico Vigilante

Croquis do arquiteto osCar Niemeyer 
para a CapeLa do paLáCio da aLVorada

Brasília foi feita por 
aventureiros. Aqueles que 
estavam bem na sua casa, 
na sua cidade de origem, 
não queriam se arriscar a 
vir. Construir uma capital 
em três anos e meio é algo 
fantástico.
Lindberg aziz Cury

No rumo oeste
O meu pai trabalhava na colônia agrícola de Bernardo Sayão, na épo-

ca da interiorização do Brasil, no governo de Getúlio Vargas. A família 

do meu pai veio de Franca, no interior de São Paulo, para o Estado 

de Goiás. Ficou em Ceres e foi depois para Rubiataba, no Córrego da 

Barraca, onde eu nasci, onde houve o loteamento – pequenas parce-

las para os agricultores da época. O meu avô paterno, que se chamava 

Joaquim Camargo, foi abrindo a picada na foice para o carro de boi 

passar com toda a mudança. Foram sete dias para andar 48 quilôme-

tros. Havia toda uma propaganda para a ocupação do Brasil Central e 

eles vieram em 1945. eurípedes pedro de Camargo

A luta pela autonomia política   15
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A primeira escola
Com 6 anos, entrei para o Grupo Escolar Mata Machado, em Diaman-

tina, Minas Gerais, e a minha professora foi a Dona Júlia Kubitschek, 

mãe do presidente Juscelino. Ela foi minha professora durante mais de 

dois anos. Guardo com muito carinho a lembrança da Dona Júlia como 

professora e posteriormente como mãe do prefeito de Belo Horizonte, 

governador de Minas e presidente do Brasil. Eu frequentava a casa da 

Dona Naná, irmã do Juscelino, onde morava a Dona Júlia, em Belo Hori-

zonte. Ela era casada com o Doutor Gildo Soares, que foi quem trouxe o 

Juscelino para a Santa Casa e foi contemporâneo dele, já médico, quando 

o Juscelino se formou. Casou-se com a irmã do Juscelino, e a Dona Júlia 

morava na mesma casa da Dona Naná. Ali tive meus primeiros contatos 

com o Juscelino; ele era 14 anos mais velho do que eu. Eu ficava impres-

sionado com aquele camarada, uma figura física encantadora, com uma 

simpatia que irradiava. Sempre muito elegante, muito bem penteado. 

Meu relacionamento com ele começa em 1933, no Hospital Militar de 

Belo Horizonte. Depois, no governo do Estado, eu o acompanhei como 

seu ajudante de ordens; quem apagava a luz do quarto para ele dor-

mir era eu. Depois do governo, mesmo que já não tanto, eu estava com 

ele desde manhã cedo até de noite. Na Presidência da República, fui 

subchefe do Gabinete Civil e chefiava o Serviço de Verificação das Me-

tas Econômicas do Governo, quer dizer, todas as obras realizadas pelo 

presidente. Foram 50 anos de obras em cinco anos de governo. Todas 

eram controladas por mim: verbas, andamento da obra, tudo, todas as 

30 metas, incluindo Brasília. Affonso Heliodoro dos Santos 

Educação de mãe
Minha mãe ficou viúva com 35 anos de idade e nove filhos. Perdeu o seu 

filho mais velho menos de um ano depois de perder o marido. Nunca mais 

namorou, nunca mais casou e passou a viver em função dos filhos, bus-

cando colocá-los na retidão da vida. Comecei a trabalhar com 9 anos e, 

aos 12 anos, já tinha um trabalho fixo em escritório de contabilidade. Tra-

balhava o dia inteiro e estudava à noite. Concluí o segundo grau e passei 

no concurso do Banco do Brasil. Ao entrar no banco, fui para o interior 

e achava que o interior não era exatamente um lugar para fazer carreira. 

Eu queria estudar e não ficar no banco seguindo a lógica de ser bancário 

a vida toda. Havia muita dificuldade de conseguir transferência para Belo 

Horizonte e era muito fácil vir para Brasília, porque Brasília, em 1979, era 

uma cidade ainda em construção e muito pouca gente queria vir, princi-

palmente quem tivesse carreiras já consolidadas. Geraldo Magela

JuScelino KubitScHeK e AffonSo Heliodoro 
doS SAntoS, no lAnçAMento dA reviStA 

Manchete que trouxe reportAGeM 
eSpeciAl Sobre o plAno de MetAS do 

Governo. rio de JAneiro (rJ), c. 1955
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A ocupação dos espaços
As obras da nova capital atraíram trabalhadores de todos os cantos e especiali-
dades. Depois de inaugurada, muitos decidiram ficar na “sua” cidade.

Os pioneiros
A primeira vez que eu ouvi falar em Brasília foi num 

discurso do presidente Juscelino. Eu, na verdade, 

não acreditava, achava que aquilo era para um fu-

turo muito distante. Mas quando Juscelino ganhou a 

eleição e prometeu que iria cumprir a Constituição e 

construir Brasília, nós passamos a acreditar. Porque 

a presença física dele em Brasília era constante. O 

chamamento do presidente JK mexeu no coração de 

um jovem que queria também acompanhar isso de 

perto. Eu achava que era meu dever, minha obriga-

ção dar uma contribuição. Abandonei tudo pra vir 

para Brasília. Meu pai tinha um comércio de gêneros 

alimentícios em Anápolis, Goiás. No começo, eu vi-

nha vender para as empresas da área de construção. 

Lotava o caminhão e fazia a entrega – isso antes da 

inauguração. Na época, não havia estradas; tinha 

que dar uma volta muito grande, a viagem era de-

morada. Saía cedinho com o caminhão lotado, pas-

sava por Corumbá de Goiás, por cima da ponte do 

Rio Corumbá, num estado precário, e ia até Brazlân-

dia – num ponto que tinha um bar em que a gente 

tomava água – e fazendas no entorno; e não tinha 

mais nada. Acabava chegando a Brasília por volta 

de 5 horas da tarde e ia diretamente para o Núcleo 

Bandeirante. Uma viagem cansativa, terrível, mas a 

gente era jovem, com aquela vontade de trabalhar, e 

superava todas essas adversidades. Trabalhávamos 

no Armazém Globo, que cresceu com a criação da 

capital da República. E Anápolis serviu de base: ci-

mento, areia e tijolos, que eram transportados de 

avião, passaram a ser comprados em Anápolis. Com 

isso, o comércio cresceu bastante, desenvolveu mui-

to, além de trazer um fluxo grande de pessoas. 

O Núcleo Bandeirante estava começando, o Plano 

Piloto praticamente não tinha nada. A movimenta-

ção da cidade era em torno das casas e dos armazéns 

do Núcleo Bandeirante. Taguatinga começava a sur-

gir, e nessa ocasião as grandes máquinas começaram 

a riscar o Plano Piloto em forma de cruz. Foi a pri-

meira emoção que a gente sentiu, a de que Brasília 

seria construída. E foi construída numa velocidade 

muito grande, vertiginosa. O pioneirismo dá essa 

oportunidade. Eu jamais me arrependi de ter vindo 

para Brasília. Lindberg Aziz Cury

o primeiro estAbeLeCimento ComerCiAL do pLAno piLoto, o CAfé pALhetA, do 
sr. osvALdo. fiCAvA LoCALizAdo nA AvenidA W3 suL, em 1960
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Oportunidades à vista 
Perto de minha casa, no bairro São Jorge, em Anápolis, morria a linha 

do trem. Essa linha vinha de São Paulo, os vagões eram descarregados 

e carregavam os caminhões que vinham trazendo a estrutura pesada 

para Brasília: era o ferro, era o cimento, era a estrutura metálica. O 

movimento de caminhão era noite e dia, chegando, saindo, os motoris-

tas trabalhando de forma frenética. Os caras acho que nem dormiam: 

encostavam e o caminhão já saía. Só que na hora do almoço, o que eles 

faziam? “Alguém tem comida para vender?” E eu, meio danadinho, me 

virava: comprava peixe, comprava galinha, levava pra casa, a minha 

mãe fazia, eu trazia as marmitas e vendia para o pessoal. Brasília estava 

sendo construída e havia um movimento muito grande. Era uma coisa 

de doido. Valter Lima

Os militantes
Depois que saí da Marinha, continuei as minhas ligações com o Partido 

Comunista como profissional revolucionário – era o nome que se dava. 

O partido nos sustentava, nos dava as tarefas, dizia para onde devíamos 

ir. Fiquei de 1950 a 1958 na clandestinidade, usando nome de guerra. 

Foi quando vim para Brasília. Eram os topógrafos marcando as ruas, as 

máquinas jogando piche, tentando asfaltar, e a construção dos prédios 

como a rodoviária, que era uma obra monumental; o Congresso Nacio-

nal, com todas aquelas complicações, 28 andares; os ministérios. E não 

dava tempo para fazer os moldes de concreto na forma, como se faz 

hoje. O método que eles tinham eram aquelas lâminas de ferro que ser-

viam de estrutura. Foi assim: milhares de operários na construção civil, 

levantando as obras públicas ou fazendo edifícios de apartamentos. Os 

operários vinham, principalmente, do Nordeste. Até havia uma piada, o 

pessoal costuma dizer que, no começo, os nordestinos trabalhavam, os 

mineiros mandavam – porque Juscelino e Israel Pinheiro eram mineiros 

–, os paulistas ficavam com o dinheiro – porque de lá vinha o grosso do 

conhecimento – e os goianos ficavam na divisa vendo se iria dar certo, 

pra depois virem pra cá. Geraldo Campos

ComérCio do NúCLeo BaNdeiraNte. 
BrasíLia (dF), 1959

Na páGiNa ao Lado, aCima, JusCeLiNo 
KuBitsCheK, eNtão GoVerNador de miNas 

Gerais, em iNauGuração de oBras. atrás 
deLe, de uNiForme, o CoroNeL aFFoNso 

heLiodoro dos saNtos. BeLo horizoNte 
(mG), 1955

Na Foto do meio, JK, em reuNião No paLáCio 
das LaraNJeiras, oBserVa as pLaNtas de 

CoNstrução da NoVa CapitaL. À esquerda, 
osCar Niemeyer. rio de JaNeiro (rJ), 1958

aBaixo, CoNstrução do CoNGresso 
NaCioNaL. BrasíLia (dF), 1959

desemBarque das pedras de mármore usadas Na CoNstrução do paLáCio do pLaNaLto. 
BrasíLia (dF), 1959
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O construtor
Juscelino era um candango igual aos outros. Era um 

obreiro. Estava na obra batendo nas costas de um, nas 

costas de outro, chamando um e outro pelo nome. O 

sujeito ficava encantado de ser chamado pelo nome 

– um trabalhador braçal, e o presidente da República 

batendo nas costas e dizendo: “Como é, vai ou não 

vai?” “Vai, presidente!” Era uma vibração enorme, não 

só pela obra, mas pela enormidade do que se fazia. 

Você estava acostumado a fazer um prédio, fazer uma 

rua, fazer uma ponte, mas fazer uma cidade! E uma 

cidade como Brasília, a mais moderna do mundo. 

Oscar Niemeyer, Lúcio Costa, Burle Marx, só o Jus-

celino lidava com eles. O Bernardo Sayão era tudo 

para o Juscelino, que era encantado com ele. Juscelino 

era um homem muito inteligente e via nessas pessoas 

um astral superior. O nível deles era outro, estavam 

muito acima do comum, senão Brasília não sairia. 

Em três anos e sete meses, pegar um deserto, 

trazer essas sumidades e construir a cidade mais 

bonita, mais moderna, Patrimônio Cultural da Hu-

manidade... Essa era a capacidade e a força do Jus-

celino. Vieram engenheiros, médicos, candangos, 

aqueles homens cavando a terra entusiasmados, 

pregando prego, sabendo que estavam fazendo uma 

cidade. Juscelino conseguiu impregnar essa gente. 

Affonso Heliodoro dos Santos
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AcimA, vistA AéreA dA invAsão do iApi, no núcleo BAndeirAnte

ABAixo, registro dA situAção precáriA em que viviAm os cAndAngos Após A 
construção dA cApitAl. BrAsíliA (dF), 1963

Formigueiro de gente
Cheguei a Brasília em setembro de 1962, porque eu tinha um namorado 

e vim para casar. Vim com 24 anos, de avião, um DC-3 da Varig. Quando 

se falava em Brasília, aquilo era meu Eldorado, eu achava uma coisa do 

outro mundo. Cheguei aqui e me decepcionei logo, porque parecia uma 

cidade de bangue-bangue. Era muito barraco, muita poeira, muita obra, 

aqueles prédios só nos esqueletos, muito frio e aquilo me decepcionou. 

Eu vinha de uma cidade em que nada disso existia, era uma cidade me-

lhor. Nós chegamos à noite na casa da minha cunhada, com quem ficamos 

morando um tempo, na Vila Planalto. Depois, ela e meu marido montaram 

uma cantina no Itamaraty, que nessa época estava sendo construído e era 

muita gente trabalhando. Parecia até aquele filme Os Dez Mandamentos, 

de tanto homem. Pra todo lado que você olhava, era gente trabalhando. 

Nós ficamos com a cantina e tudo corria bem: eu lavava roupa para os 

peões, cuidava dos meus filhos e dos filhos da minha cunhada e fazia mar-

mita para os outros peões que chegavam ao meio-dia para almoçar. Eu 

“batia a cachorra”, como diziam, batia na enxada, fazia aquele barulho e 

na hora em que chegavam, eu ia correndo com as marmitas entregar pra 

eles. Era uma vida muito difícil, mas tudo eu superava. Às vezes, a gente 

ia a pé da Vila Planalto até o Itamaraty. Meu marido tinha uma Lambreta 

e saía junto com a minha cunhada às 3 horas da manhã para levar leite, 

carne e essas coisas. E eu deixava os meninos – quatro crianças – dor-

mindo, e ia ao mercado comprar carne e outras coisas que faltavam na 

cantina. Às 10 horas, ele vinha pegar o feijão cozido, o leite e outras coisas 

para levar para a cantina. Às 6 horas da tarde, eles voltavam pra casa. 

Foram quase dois anos nessa luta. Era o dia inteiro e entrava pela noite; o 

pessoal fazia serão, não tinha horário para terminar. Era o grupo da noite, 

era o grupo do dia, era muita gente trabalhando. As mulheres temiam 

passar perto de uma obra, porque eles ficavam gritando “Maria, vem cá, 

Maria”. Eram poucas mulheres e muitos homens, muitos mesmos. O diver-

timento sabe o que era? Um radinho debaixo do braço ouvindo música. 

Essa era a vida das pessoas que trabalhavam na obra. A televisão não 

existia. Tinha um clube na Vila Planalto, mas era para o pessoal de classe 

A, engenheiros, suas esposas, a família deles. A plebe sempre fica isolada. 

maria Albaniza ribeiro lopes rebouças
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Primeiras leituras
Em 1958, surgiu um livro chamado Brasil, Capital Brasília, que a Re-

cord editou. Comecei a trocar ideias com o autor do livro, o embaixador 

Osvaldo Orico. Conversávamos muito sobre Brasília. Em 1960, eu come-

cei a ser sondado pela editora pra vir para Brasília. Eu estava bem no 

Rio de Janeiro, estava tranquilo, casado, mas acabei vindo. 

No segundo semestre, cheguei a Brasília e começamos a parte de ad-

ministração da editora no Bloco 11 da SQS 106; dentro do apartamento 

de um funcionário do Senado. Como somente eram ele e a mulher, da 

sala e de um dos quartos, a gente fazia um escritório. A editora man-

dava os livros para o apartamento e nós arrumávamos numa estante 

que colocamos na sala. Foi o próprio embaixador Orico que sugeriu 

a livraria, e o Juscelino prontamente disse assim: “Vou mandar um bi-

lhete para o Clóvis para ele ceder um espaço na Escola Parque para a 

livraria.” O Clóvis Salgado era o ministro da Educação, naquela época. 

O Juscelino disse: “Tem muito espaço naquela Escola Parque. Uma livra-

ria ficava muito bem lá.” E colocou Livraria Record no bilhete. Mas nós 

nunca utilizamos aquele espaço. Abrimos, logo em seguida, em 1961, 

uma livraria na 304-305 Sul. Vitor Celestino Ferreira Moreira

AbAixo, dA esquerdA pArA A direitA, Vitor Celestino e suA esposA, MAriA AlbertinA, Ao lAdo de João diAs, editor dA reCord, nA 
inAugurAção dA liVrAriA, eM 1966; Henrique, uM dos priMeiros FunCionários dA liVrAriA eldorAdo, eM Meio Aos liVros que erAM 
CoMerCiAlizAdos; Ao lAdo, doCuMento dirigido A ClóVis sAlgAdo, então Ministro dA eduCAção e dA CulturA, AssinAdo pelo 
presidente JusCelino KubitsCHeK, CoM A reCoMendAção de instAlAção dA liVrAriA

liVrAriA eldorAdo, A priMeirA do plAno 
piloto, loCAlizAdA nA 108 sul. brAsíliA 
(dF), 1966
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RobeRto buRle Max, o segundo da 
diReita paRa a esqueRda, visita a unb. 
ao centRo está o ReitoR da época, caio 
benjaMiM dias. bRasília (dF), 27/4/1970

Ponto de inflexão
Brasília, para a minha geração, significou um momento de virada da vida 

nacional. Tinha um significado político fortíssimo, era a concretização 

de uma série de ideais que pareciam inalcançáveis e que, de repente, 

estavam ao alcance da mão, à vista, num futuro muito próximo. Era o 

Brasil progressista, o Brasil de vanguarda. Foi um momento em que es-

tavam pipocando diversas manifestações em todos os setores, um mo-

mento de afirmação da vida nacional. E Brasília fazia parte disso, desse 

contexto onde estava nascendo um cinema brasileiro, nascendo uma 

arquitetura; a modernidade do país estava nascendo, o esporte estava 

florescendo. Foi um momento de afirmação e de crença no destino e no 

futuro do país. Um momento de emoção e de comprometimento com 

esse futuro. Naquele tempo, eram apenas sete faculdades de arquitetu-

ra no país inteiro. Nós acompanhávamos com avidez todas as notícias 

que chegavam sobre a construção de Brasília, as decisões políticas, os 

debates, a oposição. Na época, a UDN combatia as forças progressistas 

representadas pelo Juscelino Kubitschek, ou catalisadas por ele e todos 

os partidos de esquerda. Foi um momento de intensidade da vida bra-

sileira, de modo que, quando recebi o convite para trabalhar em Brasí-

lia, eu me senti na obrigação de aceitá-lo e fazer parte dessa história. 

josé carlos córdova coutinho

josé caRlos cóRdova coutinho e aMigos 
apRovados no cuRso de aRquitetuRa 
da univeRsidade FedeRal do Rio gRande 
do sul. da esqueRda paRa a diReta, eM 
pé, josé caRlos, Militão RicaRdo, josé 
aMéRico, ivan de césaR, edson Musa 
e Miguel peReiRa; agachados, nilton 
obino, hélio soaRes, shenazzi, WilhelM 
vaz. poRto alegRe (Rs), 27/3/1953
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Carona fácil 
Eu cheguei em 1963. Brasília era uma cidade que ti-

nha um clima de grande entusiasmo nas pessoas que 

moravam aqui. Todos tinham um carinho enorme 

por Brasília; era uma cidade de pessoas solidárias. O 

transporte coletivo era deficiente, mas todo mundo 

dava carona. Na rodoviária, na passagem que vai para 

a Esplanada dos Ministérios, os carros iam parando, 

as pessoas entrando e eles iam distribuindo pelo ca-

minho. E não era só de dia, mas também à noite: se 

você saísse de uma festa tarde da noite e fosse para 

um ponto de ônibus, parava um carro e levava você 

em casa. Era uma solidariedade muito grande.

Havia, numa certa época, um clima de retorno ao 

Rio de Janeiro, porque a antiga capital nunca se con-

formou com essa mudança. E havia certo apoio a essa 

ideia por parte de São Paulo, sobretudo. Quando Jâ-

nio Quadros assumiu, houve um receio muito grande 

de que a capital pudesse não ser concluída. Do Jânio 

Quadros aqui só existe uma obra – aliás, não é obra 

dele, é obra da mulher dele, Dona Eloá Quadros, que 

é aquele pombal na Praça dos Três Poderes. 

O Jânio não gostava de Brasília, achava a Belém-

Brasília uma estrada que ligava o nada ao nada – a 

Estrada das Onças, como ele chamava. Quando veio o 

regime militar, a gente pensava que a questão iria se 

encerrar de vez, mas na verdade não foi bem assim. Os 

militares resolveram permanecer aqui e ficaram um 

longo tempo. As elites se acostumaram com a capital.  

Osmar Alves de Melo

No meio do mato
A gente não tinha a dimensão do que representava 

aquilo. Ouvia falar em Juscelino, em Bernardo Sayão. 

Eu sou apaixonada pelo Bernardo Sayão e acho que 

a história é ingrata com ele, porque foi ele que abriu 

as picadas e que matou as cobras. Juscelino, Oscar 

Niemeyer, Lúcio Costa, Burle Marx, todos tiveram 

um papel. Israel Pinheiro foi o prefeitão de Brasília, 

da Novacap, um grande construtor. Mas Bernardo 

Sayão foi quem chegou primeiro. Ele chegou com as 

máquinas, teve que cortar as árvores, ele abriu as pi-

cadas. A gente sabia muito do Bernardo Sayão, por-

que ele vivia entre Ceres e Anápolis. Era uma pessoa 

conhecida e era muito bonito. Brasília era essa coisa: 

“Vai construir Brasília, Brasília vai ser a nova capital.” 

Maria de Lourdes Abadia

cOnstruçãO dOs viAdutOs nO EixO rOdOviáriO suL, EM 1966 

AbAixO, vistA AérEA dA cOnstruçãO dA cAtEdrAL MEtrOpOLitAnA 
dE brAsíLiA, EntrE Os AnOs dE 1957 E 1960
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O ar que se respira
Cheguei em agosto de 1960. Eu trabalhava no Rio 

de Janeiro como vendedor de um fabricante de es-

quadrias metálicas. Essa empresa tinha interesse 

de vir para Brasília, porque aqui estava o boom da 

construção no país. 

Peguei um ônibus em Belo Horizonte e, quando 

cheguei na rodoviária, olhei e disse: “O que eu vim 

fazer aqui?” Àquela época, não fazia tanto calor, fa-

zia muito frio até, e tinha esse período normal de 

seca. Lembro que cheguei e estava uma ventania; 

era poeira pra tudo quanto era lado, aquela poeira 

vermelha. Tive contato, naquele primeiro momento, 

com o chamado “Lacerdinha”. É um redemoinho que 

se forma, um cone de poeira para o céu, e o pessoal 

apelidou aquilo de “Lacerdinha”. Assustei.

Fui procurar um hotel na Asa Norte, que esta-

va sendo construída, e todos eram de madeira. No 

início, eu e muita gente não entendíamos por que 

vir para Brasília, por que sair do Rio de Janeiro. 

Athayde Passos da Hora 

Terra vermelha
Vim de avião. O aeroporto era de madeira pintada 

de azul. No dia que eu cheguei – era fim de setem-

bro ou começo de outubro de 1960 –, tudo o que 

se podia imaginar de conforto não existia. As coi-

sas eram muito difíceis. Não tinha uma árvore, era 

tudo um barro vermelho. Cheguei na época da chu-

va e depois veio a seca. Não tinha um pé de grama, 

não tinha uma árvore. Quando estava chovendo, 

era impossível chegar ao Cine Brasília, o único cine-

ma. A água escorria da W-3 na direção do cinema. 

Vitor Celestino Ferreira Moreira

Canteiro de obras
Quando cheguei a Brasília, o Eixão ainda estava sen-

do asfaltado. Morei na 206 Sul, uma das quadras mais 

antigas. Vim com 8 anos de idade e, na minha qua-

dra, só havia três prédios construídos. O resto era 

um enorme canteiro de obras e um “boião” dentro da 

quadra. “Boião” era o restaurante dos operários, era 

em tábuas, aquelas panelas enormes. Naquela época, 

havia restaurantes enormes na própria obra, porque 

Brasília não tinha infra-estrutura nenhuma. 

A minha infância foi nesse meio. Nós éramos muito 

livres, não havia problema de segurança; vivíamos to-

talmente livres e em bando.

Onde não era canteiro de obras, era cerrado. Nós 

ficávamos livres no meio de tábua, de cimento, de 

prego, totalmente soltos. Nós reinávamos em Brasília. 

Armando Sobral Rollemberg 

ConStRução doS PRédioS doS MiniStéRioS. BRASíliA (dF), 1960

oBRAS doS ViAdutoS no Eixo RodoViáRio Sul. BRASíliA (dF), 1966
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AvenidA principAl do núcleo BAndeirAnte. BrAsíliA (dF), Agosto de 1959

Uma história mal contada
A polícia improvisada ajudava na ordem, mas cometia exageros. Em pelo menos 
um deles, houve mortes. Nunca se soube exatamente quantas.

Sob vigilância
A mudança para Brasília foi como a mudança de toda a pobreza pra cá. 

A única coisa boa era a esperança: “Nós vamos melhorar de vida!” No 

caminhão, as coisas básicas: fogão, camas, colchões, roupa de cama, 

panela, cachorrinho – nós tínhamos a Dolinha, uma vira-lata que veio 

conosco na carroceria do caminhão, desde Anápolis. 

O barraco era um cômodo apenas, feito de forro paulista. Ficava no 

número 170, na invasão da Terceira Avenida do Núcleo Bandeirante 

– Cidade Livre, na época –, que ficava perto do Beco do Cacete. Abaixo 

do barraco ficava o Parque do Vira-Vira, onde havia os encontros, mú-

sicas e aquela coisa toda. De vez em quando brigavam; naquele tempo, 

tinha muita cachaça, muita peixeira, e aí eles corriam pra aquele beco. 

Havia a GEB, Guarda Especial de Brasília, que era a polícia que todo 

mundo temia. Quando eles chegavam nesse parque, o pau quebrava. 

Maria de lourdes Abadia
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Notícia escondida
Chegando aqui, primeiro vi a paisagem em volta e, como sou meio serta-

nejo, vi que eu estava no sertão de novo. Depois comecei a andar por aí e 

vi que era um sertão molhado, um sertão com rios, com cachoeira, vege-

tação e tudo o mais, diferente do Nordeste. Era um lugar que também tem 

a sua “agrestura”, é de certa forma agreste também, como o Nordeste. 

Um dia, nos primeiros meses de Brasília, fui a um lugar que não exis-

te mais. Em Brasília, em vez de chamar “favela” chamavam “invasão”. 

Quando cheguei, em 1970, havia a chamada Invasão do Iapi, ali, antes 

de chegar ao Núcleo Bandeirante, antiga Cidade Livre. Tinha uma feira, 

acho que aos sábados, e fui comprar carne de sol, feijão, pimenta. En-

trei numa barbearia, falaram que ali havia sido num canteiro de obras 

de uma companhia que construiu Brasília. Contaram que se trabalhava 

18 horas por dia. Havia muitos acidentes, queda dos andaimes, operá-

rios morriam e eram enterrados ali; tirava-se aquele cadáver imediata-

mente pra não motivar qualquer reação dos outros. Não existia polícia 

civil, essas pessoas viviam sob a chamada Guarda Especial de Brasília 

[GEB], uma formação paramilitar.

Um dia, durante o carnaval de 1959, cortaram a água do acampa-

mento da Pacheco Fernandes, uma companhia construtora. Os traba-

lhadores se enfezaram. Era carnaval e tinham cortado a água pra não 

tomarem banho e ir ver as mulheres, a folia que estava acontecendo em 

todo o Brasil. E eles, na hora da boia, se revoltaram e jogaram tudo no 

pátio. Um gesto que foi significativo a ponto de chamarem a GEB para 

uma repressão. Houve um confronto. No primeiro round, os trabalha-

dores botaram a polícia pra correr. À noite, quando as pessoas estavam 

recolhidas, os homens da GEB vieram, se posicionaram e metralharam 

o acampamento. 

Praticamente, isso não foi noticiado no Brasil. Foi soterrado junto com 

os alicerces da cidade. Um jornal deu o fato, mas eles não puderam apu-

rar. Eu fui o primeiro a cogitar disso na forma de um filme e tornar pública 

essa mancha da história de Brasília. Levei 19 anos fazendo esse filme, por-

que as pessoas não queriam falar do acontecido; as pessoas tinham medo 

porque havia uma ditadura, mas não tinha nada a ver com a ditadura, foi 

uma coisa acontecida no governo do Juscelino. Eu fichei muita gente que 

não queria falar, eu tinha o endereço, o telefone, e fui em busca disso 

quando aconteceu a redemocratização.

Em 1989, resolvi fechar esse filme, que se chama Conterrâneos Ve-

lhos de Guerra. Recentemente, foi colocada uma cruz no local, a poucos 

metros de onde aconteceu a chacina na Vila Planalto, com uma lápide 

com dizeres alusivos ao massacre. Isso geralmente tem sido contestado 

por esse viés oficialista, mas fica a nossa palavra contra a palavra deles.  

Vladimir Carvalho

Vladimir CarValho durante as 
graVações do filme Quilombo. 
entorno de Brasília, próximo a 
luziânia (go), 1974

Até hoje não foi explicado, 
ninguém sabe quantos 

trabalhadores morreram. 
A verdade é que foi um 

massacre feito pelo 
Estado. As famílias sequer 

foram atendidas.
Chico Vigilante 
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Telegramas inócuos
No carnaval de 1959, no domingo, na hora do almoço, houve um começo 

de rebeldia dos operários que queriam sair e não podiam. Não tinham 

água e tinham comida ruim. Eles protestaram, chegaram três soldados da 

Guarda Especial de Brasília, a GEB, que foram postos para correr pelos 

trabalhadores. Eles então deram parte na sede da GEB, e no pôr do sol 

do domingo de carnaval eles chegaram lá. Consta que foram violentos, 

espancaram gente e deram muitos tiros. 

No dia seguinte, segunda-feira, nós fomos pra lá. Os trabalhadores na 

construção civil daquela época tinham uma associação, não havia sindi-

cato, porque aqui não era unidade da federação, era apenas um pedaço 

de Goiás em obras, com a destinação de ser a capital da República. Nós 

ouvimos várias pessoas; nos disseram que a polícia havia chegado lá ar-

mada e que, inclusive, morreu muita gente. Não vimos os mortos, porque 

eles disseram que os corpos foram jogados nos caminhões basculantes e 

sumiram. Nunca ninguém soube onde foram enterrados. 

Nós apoiávamos a ideia da obra da capital, tanto que estávamos 

aqui. Se divulgássemos esses fatos, não iríamos prejudicar a campanha 

mudancista. A conclusão a que chegamos, por maioria, é de que não 

tínhamos o direito de esconder esses fatos que atentavam contra tra-

balhadores que estavam construindo a capital. Na sede da Associação 

dos Trabalhadores da Construção Civil, no Núcleo Bandeirante, numa 

máquina velha de escrever, redigimos meia dúzia de telegramas dirigi-

dos ao presidente da República, ao presidente da Câmara, do Senado, à 

imprensa, denunciando o que tinha acontecido. Era difícil fazer sair um 

telegrama na Brasília de 1959. Tudo era na mão da Novacap, de Israel 

Pinheiro e seus diretores. Israel era um grande construtor da cidade, 

mas também era muito seguro para não deixar que acontecesse nada 

que o contrariasse. 

Os telegramas foram colocados na mão de um companheiro mestre- 

de-obras, o Assunção. Ele foi pra Goiânia e de lá passou os telegramas. 

Daí veio a repercussão de um fato até hoje pouco esclarecido: como foi, 

quantos morreram? Geraldo Campos
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Da inauguração ao golpe
O Cerrado em festa. Fraques e cartolas misturados com roupas simples, os perfu-
mes com o cheiro de suor. Quatro anos depois, o tempo fechou.

Valor simbólico
Foi uma grande emoção. Era o início de uma vida nova para o Brasil, 

uma capital nova. E você vendo as pessoas de fraque e casaca andan-

do na poeira... O baile da noite foi uma coisa fantástica, o espetáculo 

do balé, dos fogos de artifício, a missa. Foi tudo tão grande, mas tão 

grande que não cabe dentro da gente. Nem o próprio Juscelino con-

seguiu transmitir o que ele mesmo sentiu naquele dia, de emoção, de 

alegria, de felicidade, de sentimento do dever cumprido, de conquista. 

Brasília não foi um sonho, não foi uma miragem, foi um ideal, um ideal 

de Brasil maior. Brasília foi a certeza da conquista do Centro-Oeste. 

Affonso Heliodoro dos Santos

CAtedrAl MetropolitAnA de BrASíliA. BrASíliA (dF), 1971
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O lugar da esperança
Brasília surgiu com esse povo vindo trabalhar na construção, pessoas 

mais ou menos categorizadas, uma massa imensa de trabalhadores. 

O Nordeste, na década de 1950, começou a dar mostras de que havia 

uma espécie de insatisfação ou angústia social, uma pobreza que fazia 

uma pressão muito grande e passou a preocupar os governos. O pro-

blema é que essa tensão era como um rastilho de pólvora e poderia 

explodir a qualquer momento. Eu senti isso muito depois que vim para 

Brasília. Descobri que essa massa toda que vinha, esse êxodo, termi-

nou por funcionar como uma válvula de escape dessa tensão. Brasília 

funcionou como uma espécie de Eldorado, que eles viam como a pos-

sibilidade de sobrevivência, de escapar da fome, da miséria e da seca. 

Brasília chegou a 60 mil trabalhadores, com um contingente imenso 

de nordestinos. Vladimir Carvalho

Figura onipresente
Lembro que pegamos uma carona do Ginásio Brasília: “Olha, vamos 

para o Congresso, para os festejos.” A gente via as pessoas de preto, 

os deputados, os senadores e a alegria dos construtores de Brasília. 

A gente, jovem, assistia àquilo. Lembro desse ônibus, essa jardineira, 

que trouxe os estudantes. E aquele tumulto. Na verdade, a gente não 

via nada, via a confusão, o desfile. E muito a presença de Juscelino. 

Maria de Lourdes Abadia

Direito à moradia
Em 1960, quando houve a mudança da capital, veio o funcionalismo todo, 

a Câmara dos Deputados, o Senado e os tribunais. Os prédios de aparta-

mentos que estavam prontos foram destinados a abrigar os funcionários 

que vieram. E nós que estávamos aqui, os 6 mil da Novacap e os outros, 

dissemos: “Não temos direito a nada? Nós enfrentamos a lama e a poeira 

e não temos nada?” Aí se formou a Associação dos Servidores da No-

vacap, em 1960, no ano da mudança. Numa eleição muito disputada, eu 

fui eleito presidente. Fiquei no cargo de 1960 a 64, quando chegaram os 

militares. E aí tivemos que sair de Brasília. Geraldo Campos

ACiMA, À direitA, donA MAzé e seu fiLho, 
VLAdiMir CArVALho, pAsseAndo peLAs 
ruAs de João pessoA (pB), eM 1941. ACiMA, 
LuÍs MArtins, pAi de VLAdiMir, nA ruA dA 
iMperAtriz. reCife (pe), 1945
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Militares no poder
Fiquei sabendo do golpe militar dentro do Congresso Nacional. Eu era jor-

nalista credenciado e acompanhei tudo dali. As primeiras notícias eram 

de que as forças de Minas estavam marchando em direção a Brasília, em 

direção ao Rio, enfim, a confusão era completa. Não havia notícias mui-

to certinhas, não. O pessoal estava ouvindo as manifestações do Carlos 

Lacerda, que atiçava todos num discurso veemente. Ele falava do Palácio 

Guanabara. Naquele momento, o comandante da Marinha invadiu o palá-

cio e prendeu o Lacerda, que continuou gritando: “Aqui está o bandido!” 

Esse comandante se comunicou com o Jango para saber o que fazer com 

o Lacerda. Já foi dizendo que ia tirar a camisa do Lacerda, colocá-lo em 

cima da carroceria de um caminhão e desfilar em toda a zona sul do Rio, 

porque achava que, quando eles chegassem ao final da zona sul, o golpe 

teria acabado. O Jango não concordou. O Jango era um homem contrário 

a qualquer tipo de violência e, não tendo concordado, o pessoal se forta-

leceu rapidamente. E o Jango veio para Brasília. O Teatro Nacional era o 

ponto de reunião de todo mundo que estava a favor do presidente e que 

queria evitar que os golpistas chegassem aqui. O Jango chegou, mas não 

passou por ali, foi direto à Granja do Torto. Passou de helicóptero, voltou 

ao Palácio do Planalto, tudo muito rapidamente, seguiu para o aeroporto 

e viajou. Estava entregue o país aos novos donos do poder. Ele viajava 

para o Rio Grande do Sul, achando que lá poderia resistir, porque tinha o 

Leonel Brizola, um homem decidido, que estava ainda segurando as coi-

sas por lá. Mas não resistiu e deu nisso que nós conhecemos hoje, um 

regime militar muito violento.

Depois, chegou ao Congresso uma cartinha do Jango, dizendo que 

ele estava se dirigindo ao Rio Grande do Sul e ia ficar lá. Naquele ins-

tante, os adversários do governo disseram que ele tinha renunciado. 

Ora, não houve renúncia nenhuma, ele podia ficar em qualquer parte 

do território nacional, não precisava nem comunicar, mas comunicou. 

Aí, o Ranieri Mazzilli, que era o presidente da Câmara dos Deputados, 

foi conduzido por uma massa de deputados e senadores para o Palácio 

do Planalto. As luzes do palácio tinham sido apagadas e os funcioná-

rios estavam descendo. Um deles estava muito exaltado e, por onde 

passava, foi usando o cotovelo. Era o Darcy Ribeiro. O Darcy era pe-

queno, mas muito bravo. Saiu todo mundo do palácio e eles assumiram. 

Osmar Alves de Melo
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A expressão do regime 
Na escola eu já fazia redações de crítica social. Havia 

um professor de Português, o padre José Dumont, 

que era um contestador. Ele dizia: “A sua redação 

está legal, você está tocando em uns pontos que eu 

também concordo.” Juntamos um grupo, porque ha-

via um colega que ouvia, à meia-noite, um programa 

na Rádio Havana de Cuba, que falava as verdades 

que estavam acontecendo no Brasil. Lembro que ele 

desapareceu da cidade e ninguém sabe pra onde ele 

foi. Foi aí que a gente começou a perceber que havia 

alguma coisa errada na história. E a perceber uma 

mudança nos professores da escola.

Havia uma disciplina chamada Educação Moral e 

Cívica, em que os professores ou eram sargentos, ou 

pessoas ligadas à espionagem. Eles diziam pra gente 

o que significava o comunismo e o que significava a 

democracia. Eles pregavam que eram democratas e 

que tinham salvado o Brasil dos comunistas. Jalma 
Fernandes de Queiroz

À direita, a Partir da eSQUerda, PaUlo 
amorim, ProFeSSora edna e Jalma FernandeS 

de QUeiroz em Premiação de alUnoS 
ocorrida na galeria do cine itaPoã. BraSília 

(dF), dezemBro de 1963

aBaixo, Jalma FernandeS de QUeiroz entre 
a eSPoSa, maria conceição, À eSQUerda, e a 

mãe, maria martinS, na FormatUra do cUrSo 
de PSicologia. BraSília (dF), década de 1970
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A conquistA dA cidAde 
(1964–1977)

obra magnífica foi aos poucos ganhando vida quanto mais as 
pessoas acorriam à nova cidade, moderna em tudo, e que pau-
latinamente começou a juntar uma coleção de contradições. Os 
trabalhadores que levantaram Brasília, e suas famílias, foram 
se instalando como podiam nos espaços periféricos, em cons-
truções em geral precárias, em aglomerações humanas com 
pouca ou nenhuma infraestrutura e sujeitas a doenças decor-
rentes do saneamento deficiente.

O Plano Piloto, por sua vez, crescia como o previsto e consoli-
dou-se como polo de atração cada vez mais intenso, magnéti-
co, suscitando o aparecimento de uma qualidade de relações 
sociais que distinguiu Brasília de outras experiências urbanís-
ticas contemporâneas. A convivência entre diferentes culturas 
caracteriza a cidade dos primeiros anos, e as alianças nascidas 
por meio das formas de combate ao regime autoritário for-
jaram, de um lado, uma militância aguerrida e, de outro, a 
têmpera dos movimentos sociais em clara contraposição ao 
endurecimento e à violência do regime. 

A expressão política progressista de Brasília nasceu das primei-
ras organizações de moradores e de trabalhadores da construção 
civil; e, na sequência, da reconstrução dos sindicatos e do movi-
mento estudantil. 

A gente convivia com a 
pobreza e isso sempre me 

incomodou muito, me 
inquietou. Sempre achei 

que os seres humanos 
têm de transformar 

a realidade, e não ser 
espectadores da própria 

vida.
Erika Kokay
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A primeira vez em Brasília
Horizontes largos, muito movimento e tudo novo. O contato com a cidade mudou 
a vida de muita gente. E a primeira impressão jamais foi esquecida. 

A Associação Comercial, 
como era o único foco de 

representatividade, de 
expressão das atividades 

de Brasília, passou a ser 
uma tribuna livre. De 
uma maneira muito 

natural, se transformou 
no órgão mais 

importante da cidade 
como agente catalisador 

das opiniões diversas. 
Lindberg Aziz Cury

Adaptação ao meio
Tenho um irmão jornalista que veio morar em Brasília, em 1961, e vivia 

insistindo para eu vir: “Venha quando terminar o seu curso de medici-

na.” Terminei em 1962, em 1963 eu vim, dei uma olhada e verifiquei as 

dificuldades. Só existia o Hospital Distrital – hoje Hospital de Base – e 

o restante eram hospitais rurais, da periferia. Pensei: “Acho que não 

vou.” A cidade não tinha quase nada, era impressionante. Você olhava 

e o que via? Nada, só poeira; havia um ou outro prédio. Em maio de 

1964, volto para Brasília porque o meu irmão disse assim: “Olha, vai ter 

um espaço no Hospital Distrital.” Vim, fiquei uma temporada. Na época, 

havia incentivo financeiro para trazer médicos e outros profissionais 

para Brasília. O salário era bastante razoável, porque você ganhava um 

salário fixo e tinha um pró-labore pelo atendimento. Era bem mais do 

que se ganhava no Rio de Janeiro. Quando o Juscelino trouxe o servidor 

público para cá, ele criou a “dobradinha” salarial exatamente com o 

objetivo de estimular as pessoas a virem para Brasília. Porque não era 

fácil você deixar o Rio de Janeiro, com praias, com maravilhas, deixar 

São Paulo, com toda aquela pujança, para vir pra Brasília fazer o quê? O 

comércio era ainda iniciante, o divertimento muito pouco.

Quando me transferi para cá, fui colocado em Planaltina, uma cidade 

a 40 quilômetros do Plano Piloto. Não tinha asfalto de Sobradinho até 

Planaltina, era estrada de terra. Eu pegava o ônibus na rodoviária. A pri-

meira experiência foi trágica, porque fui com roupa de médico e, quando 

cheguei lá, estava vermelho da poeira de Brasília. Aprendi logo: eu levava 

a roupa branca dentro de uma mochilazinha, pegava o ônibus na rodoviá-

ria, ia até Planaltina, tomava um banho e me vestia. Jofran Frejat

VistA AéreA dA espLAnAdA dos Ministérios. BrAsíLiA (dF), 17/9/1964
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Cidade grande
Eu tinha noção das grandes cidades. A cidade maior que eu conhecia 

era Rubiataba, que tinha 3 mil habitantes. Em Brasília me surpreende-

ram os barracos no Núcleo Bandeirante, na Vila do Iapi, onde eu morei. 

Naquele tempo, à medida que você ia terminando as obras das quadras 

e precisava entregar para os proprietários, as pessoas que moravam 

nos canteiros de obras e nos alojamentos próximos iam tendo que se 

afastar. Não era permitido, mas se fazia vista grossa e se deixava que 

eles levassem as madeirites dos tapumes, com o que eles levantavam os 

seus barracos. Alvenaria dava a ideia de coisa fixa e isso era provisório; 

como era provisória a história do operário em Brasília: a gente era só 

uma passagem por aqui. Eurípedes Camargo 

Aos 18 anos
Chegamos em 1975. Meu pai é um pesquisador, cientista, recebeu uma 

proposta de trabalho da Embrapa e veio para Brasília. Para mim foi 

muito desafiadora a perspectiva de morar em outra cidade, conhe-

cer outros cantos, conhecer como vivem as pessoas. A gente é muito 

o canto em que nasce e vive. A gente, na verdade, não nasce feito, 

vai se fazendo de acordo com as relações que constrói. E para mim 

criou-se uma expectativa boa; obviamente, houve uma diferença mui-

to grande da cidade. Brasília provoca um impacto muito grande em 

quem vem de uma cidade litorânea, adolescente, com um círculo de 

amigos, com namorado, com tudo isso. Ela representa um pouco de 

vazio e você sente quando chega; é muito amplo, mais amplo do que 

a gente consegue imaginar em uma cidade. Senti muita falta do mar. 

Brasília parece uma cidade de tapetes, de gabinetes, de gramados. 

Mas ela é uma cidade que você vai conhecendo aos poucos. E depois 

vai vendo as dobras que ela tem, o cheiro que ela tem, o suor que ela 

tem, a vida que corre nela, e que ela não é uma cidade burocrática 

como se tentou fazer. Aqui seria uma cidade assexuada, sem cheiro, 

sem cor, uma cidade burocratizada. E nós vamos perceber que Brasí-

lia é uma cidade muito viva, a gente vai se apaixonando pela cidade. 

Cheguei em 1975, no regime militar, e não tinha tanta noção de que 

nós estávamos na capital dos militares. Mas tinha uma inquietude 

com a desigualdade. Erika Kokay

Para a gente, tudo é novo. 
Claro que houve certo 
choque, mas a gente acabou 
se adaptando rápido.
Viridiano Custódio de Brito

EriKa KoKay ao lado dE ViCEntinho 
[ViCEntE Paulo da SilVa], Então 
PrESidEntE naCional da Cut, no 
lançamEnto da ChaPa “altErnatiVa 
BanCária”. BraSília (dF), 1995
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Cidade libertária
Aos 17 anos vim para Brasília. Estou aqui desde 1971. 

Vim para trabalhar, para fazer o concurso de profes-

sora e me estabelecer. Minha irmã e meu irmão já ti-

nham vindo. Eu vim também para estudar; eu queria 

fazer arquitetura. Em 1972, fiz o primeiro vestibular 

da UnB. Desisti porque eu tinha que trabalhar para 

sobreviver. 

Brasília sempre teve uma vida política muito 

intensa, e ela não foi concebida para isso. Ela foi 

concebida para ser uma cidade administrativa, mas 

eu senti, assim que cheguei, que era uma cidade de 

liberdade; as pessoas não ficavam, por exemplo, se 

importando com a sua vida ou com a vida de seus 

vizinhos. Vim num dia 1º de dezembro, caminhando 

contra o vento – no mês em que estava sendo lan-

çada essa música do Caetano Veloso –, sem lenço e 

sem documento, com o dinheiro da passagem. Foi 

assim a passagem para a liberdade. E a gente estava 

muito sintonizada com o que acontecia no ABC pau-

lista, com o renascimento dos partidos políticos, o 

nascimento da Central Única dos Trabalhadores. 

Brasília foi sendo construída em consonância com 

isso. Era para ser uma cidade fria, administrativa e 

sem vida, mas a alma do povo brasileiro fez daqui 

uma centrífuga. Lúcia Helena de Carvalho

LúCia HeLena de CarvaLHo em enfrentamento Com a poLíCia, 
durante manifestação do movimento sindiCaL. BrasíLia (df), 
déCada de 1980

desfiLe miLitar Com a partiCipação do generaL João Baptista 
de oLiveira figueiredo, então CHefe do serviço naCionaL de 
inteLigênCia. BrasíLia (df), 30/5/1978

Choque cultural
Eu vim com 12 anos. Havia saído de um colégio inter-

no de padres em Araçatuba, interior de São Paulo, 

porque meu pai queria que eu fosse padre. Cheguei 

em março de 1964, em pleno golpe militar. Eu não 

entendia nada. Vinha do interior, via tanques nas 

ruas e foi o primeiro contato que tive com a violên-

cia da cidade grande. Mais tarde, fiquei sabendo que 

vários estudantes e trabalhadores foram presos por 

conta do golpe, mas eu não conseguia decifrar. Só 

depois de entrar na universidade fui ter um real en-

tendimento do que era aquele golpe militar. 

Eu cheguei e fui direto pra Taguatinga. Só havia 

uma avenida asfaltada, a Avenida Comercial. Tinha 

muita poeira. Foi um choque cultural imenso, porque 

aqui chegavam todos, de todos os lugares. Comecei a 

conhecer a violência de rua; não dava mais para ficar 

sozinho na rua, você não podia sair à noite. Já havia 

gangues em Taguatinga, tudo isso fruto da pobreza. 

Ceilândia não existia nessa época. Taguatinga esta-

va no começo e quantas vezes eu matei aula para ir 

onde hoje é Ceilândia para catar cajuzinho silvestre, 

aquele que dá no mato. Passei minha adolescência 

com liberdade, porque eu trazia essa liberdade do 

interior e eu não quis perdê-la aqui. peninha
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Sem olhar para trás
Vim em 1976 para Brasília. Já tinha vivido o golpe de 

1964 em Fortaleza. Vi a tropa de choque entrando na 

faculdade, desmontando o centro acadêmico. 

Naquele momento, a Universidade de Brasília re-

cebia muita gente para fazer pós-graduação. Logo que 

cheguei, eu me engajei. A gente estava na luta contra a 

ditadura, participava de organizações políticas, eu era 

da OSI [Organização Socialista Internacionalista], de 

orientação trotskista, e foi dessa forma que fui rece-

bendo o acolhimento que eu precisava na cidade. 

Eu cuidava dos meus filhos, que nessa época eram 

três – o quarto nasceu aqui – trabalhava no MEC e 

militava. E esse fio nunca foi interrompido, porque 

foi dessa militância que depois entramos na luta 

pela anistia, pela representação política no Distrito 

Federal, pela Constituinte – é tudo continuadinho. 

Eu tinha que sobreviver, tinha que me virar e tinha 

que dar certo. Eu não sabia o que havia pela frente, 

mas eu não queria olhar para trás. Fui bem acolhida, 

e isso facilitava a vida.

Brasília não era isso que é hoje, tinha muito barro, 

muita poeira, muito rato, muita barata. Vir para cá foi 

uma mudança de vida muito grande. Mudança no sen-

tido do “eu sou responsável pela minha vida, quero cui-

dar dos meus filhos e vou construir isso nessa cidade 

nova para mim”. Maria Laura Sales Pinheiro
aciMa, Maria Laura SaLeS Pinheiro na aSSeMbLeia que decidiu 

greve doS ServidoreS PúbLicoS de braSíLia. braSíLia (dF), S/d

Jeito de lutar
Quando cheguei, em 1968, meu primeiro ano foi terrí-

vel. Eu vim de uma cidade grande, à beira do mar. Nós 

morávamos no Lago Sul e, naquela época, não era um 

privilégio morar lá.

Meu pai teve a formação de esquerda, foi fundador 

do antigo Partido Socialista Brasileiro, chegou a pro-

curador do Estado e, depois do golpe, ficou preso um 

tempo. Ele havia estado em Brasília e, quando saiu da 

prisão, lembrou-se da cidade, se virou para um amigo 

– ele conta isso até hoje – e disse: “Eu me encantei com 

Brasília; é uma cidade em que eu gostaria de viver e tra-

balhar.” E veio. Vieram todos os meus irmãos, os que 

já eram nascidos naquela época. Somos sete, os dois 

últimos são brasilienses. Eu vim, mas retornei pro Rio, 

onde eu concluí os meus estudos.

Meu pai, quando chegou, os apartamentos eram 

caros e ele encontrou uma chácara no Lago Sul que 

não tinha luz elétrica, não tinha telefone. Eu, quan-

do cheguei, olhava para os lados, via uma luz ace-

sa aqui, outra ali, e entrei em desespero. Pensava: 

“Gente, isso é uma cidade fantasma e eu nunca vou 

morar aqui.” Esse choque foi porque eu não cresci 

com a cidade, eu não convivi – como os meus irmãos 

mais novos conviveram – com a cidade. 

Vim formado, já como profissional, porque optei 

pela advocacia. Meu pai era advogado, estava esta-

belecido aqui. Uns 20% do meu tempo eu dedicava 

àquelas causas que me davam sustentação; o resto 

era uma advocacia gratuita para preso político e 

movimentos sociais. Fui participando da vida da 

cidade. A advocacia gratuita era o meu dever, era 

um engajamento político, a contribuição que eu 

prestava na luta contra a ditadura. Cada um pres-

tou a sua contribuição: um ficou com a luta armada, 

outro nos partidos clandestinos, e eu achei que a 

minha participação tinha que ser como advogado. 

Sigmaringa Seixas

A luta pela autonomia política   37

miolo_H P Bras_B_13.indd   37 10/8/2009   10:18:32



Um ano quente
Em 1976, eu já estava na Universidade Católica de 

Belo Horizonte. Um belo dia, correu numa das salas 

do curso de administração que havia inscrição para 

o Banco do Brasil. Aí foi um tal de “vou fazer, vou fa-

zer, vou fazer” e eu também fui. Fiz o concurso junto 

com vários colegas. Foi o concurso 035. Fui chama-

do para tomar posse no banco e fiquei postergando, 

porque eu estava morando em Belo Horizonte e não 

queria ir para o interior interromper o meu curso. 

Em 77, eu já tinha passado no vestibular da Fede-

ral e frequentava as assembleias, as passeatas em 

Belo Horizonte. Foi um ano riquíssimo, foi o ano da 

invasão da universidade, em São Paulo, com as bom-

bas de gás lacrimogêneo do coronel Erasmo Dias. No 

Brasil inteiro foi um ano de muitas coisas acontecen-

do. E, naquele ano, eu entrei no Banco do Brasil. Fui 

trabalhar em Pirapora, Minas Gerais, e fiquei ávido 

para voltar a morar em qualquer grande cidade. De-

pois de um tempo, tinha vaga em Brasília e eu vim.

Cheguei no dia 15 de março de 1979, casualmente 

no dia em que tomava posse o general João Baptis-

ta de Oliveira Figueiredo. Lembro muito do ônibus 

entrando no Eixão e aquele monte de prédios, tudo 

igualzinho, aquela avenida enorme. Lembrança tam-

bém de muita poeira vermelha, muita chuva e lama. 

Cheguei a Brasília e faltava um ano para a eleição 

do Sindicato dos Bancários. Nós tínhamos, no Ban-

co do Brasil, um grupo muito forte de pessoas que 

atuavam politicamente, frequentavam as reuniões 

do Comitê Brasileiro da Anistia, no Clube da Impren-

sa, e frequentavam atividades culturais, sindicais, 

que eram muito aproximadoras. Nós vivíamos exa-

tamente o ano da anistia, o ano em que, depois do 

golpe, pela primeira vez havia uma política salarial 

votada no Congresso; o ano em que foi votado no 

Congresso Nacional o fim do bipartidarismo; o ano 

em que voltaram os exilados; o ano das bombas nas 

bancas de revista no Rio e em São Paulo para ame-

açar a imprensa alternativa. Esse foi o ano em que 

cheguei a Brasília. Jacques Pena

João BaPtista de oliveira Figueiredo, então Presidente da 
rePúBlica, ParticiPa, ao lado de generais do exército, das 
comemorações Pelo dia da cavalaria. Brasília (dF), 10/5/1982
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Expansão dos horizontes
Eu achava que Belém uma hora não ia me caber, por-

que sempre fui muito sonhador e procurava trans-

formar meus sonhos em metas. Eu nunca quis ser só 

sonhador, queria também ser realizador. Fiz o con-

curso para o Banco da Amazônia e tudo melhorou 

um pouco pra mim. Mas eu continuava querendo sair 

de Belém. Namorei uma menina da minha agência, a 

Anabela, que é a mãe das minhas filhas. Em 1979, ela 

chegou pra mim e disse: “Eu estou indo para Brasília, 

mas uma palavra sua e eu não vou.” Eu falei: “Vá.” 

Depois, em 1982, eu também mudei para Brasília. 

Era uma cidade que tinha largos horizontes, literal-

mente. Eu tinha que me apropriar dela e, ao mesmo 

tempo, me entregar a ela. Ruy Godinho

acima, Ruy Godinho e sua mãe, dona nazaRé. Belém (Pa), 
1955. aBaixo, Ruy, o seGundo da esqueRda PaRa a diReita, ao 
lado dos iRmãos. Belém (Pa), 9/7/1963 

na foto menoR, duda Bentes em Passeio de féRias. mauá (RJ), 
1960. aBaixo, duda ao lado de Jovem indíGena, na viaGem que 
fez com o PadRasto, custódio neto JunioR, ao xinGu. xinGu 
(mt), entRe 1968 e 1969 

Adaptação integral
Meus pais vieram para Brasília em 1969. Na época, a 

Universidade de Brasília tinha cedido aviões para um 

instituto de linguística que atuava na Amazônia junto 

dos índios. A UnB achou por bem retomar esses avi-

ões para o seu uso e precisavam de um piloto. Então, 

convidaram o meu pai para assumir essa função. Meus 

pais eram um casal novo e viram uma oportunidade 

para construir a vida deles, uma nova vida. 

Minha mãe também veio trabalhar na universi-

dade, como funcionária da parte da administração. 

Eles se adaptaram, se instalaram e deu tudo certo.

Quando cheguei, a Asa Sul estava bem construí-

da, bem desenvolvida. A Asa Norte tinha a parte da 

W3 Norte com os casarões de madeira. Havia poucas 

quadras construídas, algumas na L2, uma na 312, na 

409. Tinha o campus da UnB, mas num clima de mui-

to cerrado, uma coisa doida, aquelas pistas de asfalto 

que se perdiam no meio do cerrado, você não sabia 

onde iam dar e era um pretexto para uma bela de uma 

andada de bicicleta. Além das próprias trilhas que se 

faziam no meio do cerrado. duda Bentes
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Cidade fria
A imagem que a maioria dos brasileiros que não co-

nhece Brasília tem é a dos cartões-postais. O cartão-

postal mostra o Congresso, a Catedral, a Torre de TV. 

Eu conhecia Brasília assim. E conhecia, também, de 

ouvir um programa que o meu pai gostava muito, de 

cantador de viola; um programa na Rádio Nacional 

que pegava no Maranhão. Tinha o Pedro Bandeiras, 

esse povo que cantava, e a gente ouvia. Essa era a 

Brasília que eu conhecia. Aí eu chego aqui, à noite. 

Naquele tempo, a rodoviária ainda era no centro e, 

quando nós estávamos chegando, uma visão fantás-

tica, muito bonita, a cidade muito iluminada. Eu es-

tava vindo do interior, onde não havia luz elétrica. A 

primeira visão foi maravilhosa, aquele impacto, bo-

nito. Alugamos uma Kombi e fomos para Ceilândia. 

Dormi, levantei e fomos até a feira. Aí chocou! Era 

só barraco, poeira – muita poeira – e frio. Naquele 

tempo, nem estava tão frio, porque era outubro, mas 

já estava começando a cair umas chuvas. A visão que 

mais me chocou era o tanto de antena de televisão 

que havia, umas varas bem compridas; você via aqui-

lo, era uma floresta; um negócio feio, horroroso. 

Eu nunca tinha visto barraco de madeira, porque 

lá no Maranhão tinha casinha de pobre, mas era ca-

sinha de taipa, de barro, casa até de palha. Os barra-

cos eram muito feios, uma coisa chocante. E depois 

os botecos, a violência que a gente via – era um im-

pacto terrível. Eu não imaginava que fosse daque-

le jeito. Um detalhe importante de registrar: nessa 

época, Ceilândia, com toda aquela barraqueira, feia 

daquele jeito, contava com mais salas de cinema do 

que o centro. Vamos lá que os filmes não eram essas 

coisas, era só kung fu e muita pornografia, mas eram 

sete salas e o centro tinha cinco. Hoje, Ceilândia não 

tem mais nenhuma. Chico Vigilante

Vista do Congresso naCional. Brasília (dF), julho de 1971

Candangos ConFerem a programação do Cinema loCalizado 
no núCleo Bandeirante. Brasília (dF), agosto de 1959
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Morro do Urubu
Meu pai saiu de Minas para trabalhar em Brasília e ar-

ranjar dinheiro para fazer o casamento da minha irmã 

mais velha. Quando chegou, se encantou com Brasília e 

não voltou mais. Não levou dinheiro para fazer o casa-

mento da minha irmã e nos deixou lá, só com a minha 

mãe. Quando a minha irmã veio para cá, ela tinha um 

filho e pediu à minha mãe para eu vir com ela. Eu estava 

com 8 anos, mais ou menos. Viemos de jardineira – foi 

a primeira vez que eu andei de ônibus – e fomos mo-

rar perto do Núcleo Bandeirante, na invasão do Mor-

ro do Urubu. Moramos lá uns dois para três anos e eu 

não fui para a escola. Depois o meu cunhado foi tomar 

conta de uma chácara que ficava no Lago Sul. Antiga-

mente eram só chácaras que havia por ali e nós fomos 

morar lá na beira do lago, um lugar lindo, lindo, lindo. 

Parece que foi naquele momento que eu me descobri 

em Brasília. E foi também a primeira vez que eu con-

vivi realmente com a questão das diferenças sociais. 

Maria de Lourdes Pereira dos Santos

Casas de morar
Alojamentos nos canteiros de obras 
foram desativados e, nas melhores 
construções da cidade, não havia 
lugar para todo mundo. Os barracos 
proliferaram. 

Taguatinga no começo
A família do meu avô mudou para Taguatinga, se fi-

xou lá. Os parentes do meu avô moravam em Goiânia 

e sempre falavam de Brasília: “Brasília é um encanto! 

Você não vê um pedacinho de chão; é tudo asfaltado, 

tudo gramado, você não vê problema nenhum, você 

não vê lixo.” Eu morava em Anápolis e, nas minhas 

férias, mudei de rumo: ao invés de ir para Goiânia, 

vim para Brasília. 

A primeira vez, meu pai me trouxe para ficar uns 10 

ou 15 dias. Taguatinga quase não tinha nada, só a Ave-

nida Comercial e a Avenida Samdu. Não tinha nada, 

nada. Os meus tios eram engraxates, saíam para tra-

balhar e eu saía com eles, ali pela Comercial, vendo 

de que forma eles trabalhavam. Na hora de brincar, 

largavam a caixa de engraxate e a gente ia jogar bola, 

ou brincar na beira dos córregos, que até então não 

eram poluídos. Depois eu avancei um pouco mais para 

o centro, vi a estação rodoviária... Gostava muito de 

andar pela escada rolante, era uma coisa belíssima na 

época. A W3 era a coqueluche de Brasília, não tinha 

shopping, não tinha nada. Eu via de longe a Esplanada 

– alguns prédios estavam sendo concluídos –, a cate-

dral ainda estava sendo construída. Essa foi a impres-

são que eu tive de Brasília. Valter Lima 

RodoViáRia do PLano PiLoto. BRaSíLia (dF), juLho de 1971

MaRia de LouRdeS PeReiRa doS SantoS PaRticiPa de FoRMação 
PRoMoVida PeLa Fundação Banco do BRaSiL, aBRaVídeo e MuSeu 
da PeSSoa, ReaLizada no auditóRio da cut-dF. atRáS deLa, 
o FotógRaFo duda BenteS, taMBéM PaRticiPante do cuRSo. 
BRaSíLia (dF), 2009
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Mudanças notáveis
A mudança de Ceilândia surgiu de um preconceito 

que as elites têm das classes populares. A gente mo-

rava onde hoje é o Guará II. Você podia vir a pé para 

o Zoológico, para o Plano Piloto; até para a rodo-

viária dava para vir a pé. Era bem localizado, perto 

do aeroporto. Era o período da ditadura militar, eu 

era criança, mas não me lembro de alguma discussão 

com a comunidade: foi uma coisa imposta. Claro que 

as pessoas que moravam ali, para ter um lote seu, 

acabaram indo. Só que foi um negócio muito cruel. 

A gente tinha um barraquinho estruturado e um bar-

raco, quando você derruba... O pessoal do governo 

que vinha para fazer a mudança não tinha nenhum 

cuidado de separar as madeiras: chegavam lá com 

um pé de cabra e derrubavam. O nosso barraco tinha 

três cômodos; quando chegou na Ceilândia, deu um 

barraquinho sem água, sem luz, sem esgoto. 

Nós praticamente fomos jogados no meio de um 

cerrado. Nem capinar o lote eles capinaram. Foi 

um negócio muito cruel. A água, a gente pegava de 

carro-pipa que enchia os tambores nas ruas. O car-

ro vinha uma vez por semana e, quando chegava, 

era uma confusão danada, uma briga, um negócio 

terrível. Nós chegamos lá em 1971, a água encana-

da só chegou três anos depois; a energia elétrica, 

só cinco anos depois. A rede de esgoto foi chegar 

quando a gente já estava mudando para a Expansão 

do Setor O, em 1985. Era uma situação muito difícil. 
Viridiano Custódio de Brito

Endereço no Paranoá
O Paranoá era uma ocupação. Pessoas fugindo do alu-

guel ou que não tinham moradia iam para o Paranoá. 

O barraco que a mamãe tinha comprado era pequeno 

e cheio de buracos. Você deitava e via a rua lá fora. Foi 

triste porque saí de uma casa grande, com janelas; por-

que um pouco antes dessa mudança, eu estava ajudan-

do a minha irmã, e o meu cunhado foi tomar conta de 

uma chácara que ficava no Lago Sul. Antigamente, eram 

só chácaras que tinha por ali. Então, ir para o Paranoá 

foi muito difícil pra mim. Eu tinha 13 para 14 anos. No 

Lago Sul a gente tinha tudo; no Paranoá a gente não 

tinha nada. Morar num barraquito sem água, sem luz, 

esgoto correndo a céu aberto. 

Essas comparações me despertaram; me fizeram 

perceber que aquele povo ali vivia de uma forma di-

ferente e de uma forma oprimida. Quando passamos 

a fazer as reuniões e a entrar no barraco das pessoas, 

você percebe “não sou sozinha”. São muitos que estão 

nessa condição, e muitos em piores condições. Aí você 

começa a perceber que a coisa era mais séria do que 

você imaginava. Eram famílias que tinham uma cama 

só, onde dormiam o pai, a mãe, cinco, seis filhos. 

O Paranoá nasce de um grupo de trabalhadores 

que foram construir a barragem do Paranoá. Ao fim 

da obra, as pessoas ficaram ali. E foi aumentando, 

aumentando. A Terracap percebeu que as pessoas 

estavam melhorando seus barracos, estavam tro-

cando as madeirites, e isso eles não queriam. Ao 

contrário, queriam que essas pessoas saíssem. 

A gente melhorava os barracos, a Terracap chegava 

e derrubava tudo. Nosso barraco mesmo foi derruba-

do quatro vezes, e quatro vezes a gente levantou no-

vamente. Maria de Lourdes Pereira dos Santos

ACIMA À ESQUERDA, VIRIDIAno CUStóDIo DE BRIto fALA AoS 
PARtICIPAntES Do MoVIMEnto DoS InQUILInoS. BRASíLIA (Df), 1984

À DIREItA, MARIA DE LoURDES PEREIRA DoS SAntoS E o fILho LUCAS, nA 
CAPELA São GERALDo, LoCALIzADA no PARAnoá. BRASíLIA (Df), 1994
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Vila Iapi
“Olha, você vai ter que entrar no grupo da pesquisa das favelas. Vão 

fazer um cadastramento das pessoas que vivem em todas as favelas de 

Brasília.” Foi aí que eu adentrei a Vila do Iapi, a maior favela de Brasí-

lia. Os pioneiros, enquanto iam terminando a grande obra dos acampa-

mentos, pegavam os restos de tábuas e começavam a invadir, perto do 

Núcleo Bandeirante. Adentrei o submundo dos excluídos, da miséria, 

da fome, do abandono. A minha grande escola foi a Vila do Iapi, o Mor-

ro do Urubu. Participei da pesquisa como estagiária da UnB, e quando 

me formei fui convidada para continuar o trabalho, mas já contratada 

como assistente social pela Secretaria de Serviços Sociais, que coorde-

nava o trabalho. Otomar Lopes Cardoso, o então secretário de Serviços 

Sociais, que fez a transferência das favelas para Ceilândia, foi a pessoa 

que disse para as autoridades: “Brasília está desigual, Brasília não é o 

plano de Niemeyer, que todos morariam em blocos e apartamentos. Os 

pobres estão separados, estão excluídos de tudo.” 

Fizemos o cadastramento da população – na época eram 85 mil pes-

soas que viviam em favelas –, e houve o programa da transferência 

para Ceilândia. A nossa chefe adoeceu e eu, por acaso, fui responder 

pela chefia. Coordenei toda a parte de transferência para Ceilândia, e 

foi uma coisa de louco, de maluco! Era uma equipe de oito assistentes 

sociais: quatro ficavam na Vila do Iapi e quatro no cerrado, de chapéu e 

botas, com o mapa da cidade nas mãos, recebendo os caminhões e colo-

cando as pessoas nos piquetes dos lotes da Ceilândia. Hoje a Ceilândia 

é a 14ªª maior cidade do Brasil e começou assim. Foi um momento de 

grande aprendizado, porque não havia trabalhos acadêmicos, teses ou 

livros sobre a questão do favelamento no país. A gente foi muito pelo 

ensaio, pelo erro, acertando e errando; tinha que ter muita criativida-

de, estar muito atento aos fatos. Maria de Lourdes Abadia 

MAriA de Lourdes AbAdiA e VALter LiMA nA inAugurAção dA 
deLegAciA dA MuLher, brAsíLiA (dF), FinAL dos Anos 1980
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O início de Ceilândia
Com a remoção da Vila do Iapi, eu fui parar em Ceilân-

dia. Em 1970, começou uma campanha da remoção. 

Muita gente não queria ser removida. A promessa era 

só o compromisso de moradia, não tinha urbanização 

do local; para a mudança, eles colocavam uma cruz 

ou um “xis” nas portas e aí você tinha 24 horas para 

mudar. Se tivesse algum problema de saúde, criança, 

gestante, emprego, era problema de cada um... Com a 

mudança, era a casa que ia junto, eram as madeirites. 

Era feito assim: chegava um caminhão, pegava uma, 

duas, três, quantas casas coubessem ali na caçamba; 

chegava em Ceilândia, despejava e ia buscar outras. 

As pessoas se viravam, se perdiam, porque lá só havia 

os marcos delimitando o espaço de cada um e não ti-

nha arruamento, a não ser uma rua principal, de chão. 

Não tinha água, não tinha esgoto, não tinha luz, não 

tinha casa, não tinha nada. 

Havia um acordo para que o empregador desse 

três dias de prazo para as pessoas levantarem suas 

casas, resolverem seus problemas e voltarem a tra-

balhar; eram três dias para isso. Só teve água encana-

da na Ceilândia anos depois. O pessoal se mobilizava 

pela questão da água, que era entregue pelo Exér-

cito no primeiro ano, nos carros-pipa. Três, quatro 

anos depois furaram uns poços artesianos – e isso 

causou vários transtornos para a comunidade. As 

pessoas entravam na fila aos sábados, que era quan-

do podiam buscar água. Era uma fila imensa. Alguém 

cortava a fila, e as pessoas, já não muito contentes, 

desgastadas com tudo aquilo, começavam a discutir 

e houve umas duas ou três mortes em consequência 

da falta da água. Um outro fator que tem a ver com 

o problema da água é que as pessoas guardavam a 

água nos tambores, iam trabalhar e as crianças iam 

tomar banho no tambor do vizinho. Isso causava 

problema, briga, desavença. 

Como não havia muro nas casas, e não tinha es-

goto, as enxurradas entravam pelas fossas e leva-

vam aquilo pelas casas adentro. Era uma situação 

complicada. Eurípedes Pedro de Camargo

Medo do minhocuçu
Eu cheguei com 8 anos, mas já sabia ler. Quando fui 

para a escola, as professoras diziam que eu estava 

um pouco adiantada.

Chegando à Ceilândia, encontramos outro mun-

do. Era o início de tudo, a Ceilândia começando no 

meio de um tanto de poeira. Lembro que minha mãe 

deixava as fronhas branquinhas e a gente deitava. 

Como eu sempre dormi de bruços, quando eu acor-

dava tinha a marca dos olhos, nariz e boca no tra-

vesseiro, de tanta poeira. E a gente ria com isso. Era 

impressionante, porque era uma terra solta. Quan-

do chovia, apareciam os minhocuçus, uma minhoca 

preta imensa, e a gente ficava morrendo de medo de 

um troço daquele aparecer num quarto onde a gente 

estava. Mesmo assim a gente começou a ser feliz. Eu 

sentia um pouco de saudades dos rios, de pular da 

ponte como a gente fazia na minha infância lá em 

Divinópolis de Goiás. 

Minha mãe veio primeiro para a Vila do Iapi, que 

era uma invasão que originou a Ceilândia e algumas 

partes de Taguatinga, como a Vila Dimas. Depois o 

meu pai veio e a vida dele passou a ser mais tranqui-

la. Primeiro ele trabalhou muito tempo na construção 

civil e depois foi trabalhar na Novacap, a empresa 

que construiu Brasília. Mais tarde se aposentou lá.  
Maria Madalena Torres 

Maria MadalEna TorrEs rEgisTra o vEsTido novo quE ganhou 
da MãE. Brasília (dF), 19/3/1975
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Energia limitada
Eu gostava muito de jogar bola na Vila do Iapi. Era um espaço muito 

grande e se podia jogar no meio da rua. Não tinha energia elétrica, não 

tinha água encanada. A água era de cisterna. 

Lembro que, na Copa do Mundo de 1970, não tinha televisão e, no bairro, 

a energia era de motor: ligava às 6 horas da tarde e apagava à meia-noite. 

Para mim, aquilo era o mundo. Às vezes, eu vinha jogar bola no Núcleo Ban-

deirante, em outra cidade, e lá tinha energia durante o dia todo. Eu ficava 

com aquele negócio na cabeça: “Ué, por que aqui tem energia o dia todo e 

lá onde eu moro não tem?” Viridiano Custódio de Brito

Acampamento da Vila Planalto
A Vila Planalto originalmente era um acampamento de trabalhadores da 

construção civil, muito próximo do Palácio do Planalto, dos ministérios 

e do Congresso Nacional. Fica nos fundos. Era um acampamento que de-

pois iria ser extinto. Só que o povo foi ficando, ficando, foi lutando pelo 

seu assentamento. Tiveram que fazer um relatório de impacto ambiental 

e aqueles procedimentos para poder assentar o pessoal e dar a proprie-

dade para eles. As casas eram todas de madeira. Eu conversei muito com 

os pioneiros de lá. Muita gente que veio para Brasília como operário da 

construção civil depois viu a cidade como alternativa de mudança de vida. 

Capital é capital e sempre atrai bastante gente. Ruy Godinho

ViRidiano Custódio de BRito, em pé, 
Com o filho fáBio, de Camiseta BRanCa, 
e soBRinhos, em Visita à áRea da 
ConstRução da expansão do setoR “o”, 
em Ceilândia. BRasília (df), outuBRo de 
1985

Movimento de alfabetização
Fazia muito tempo que eu frequentava os retiros, as orações, fazia círculo 

bíblico nas ruas. Foi assim que começou o meu trabalho no movimento 

popular: comecei a alfabetizar jovens e adultos. A Igreja contribuiu muito 

na minha formação. Em 1989, quando percebemos que havia muito jo-

vem analfabeto, criamos o Centro de Educação Paulo Freire, o Cepafre, 

para alfabetizar jovens e adultos. Na metodologia de Paulo Freire, você 

debate os problemas sociais. Nesse debate, você não pode ter uma turma 

e imaginar que todo mundo é igual; na turma, todo mundo é diferente e é 

preciso entender muito dessas diferenças. Com a metodologia freireana, 

descobri que eu sabia muito pouco. Tive que estudar mais. Às vezes você 

provoca determinadas situações imaginando que é o dono do saber e, no 

final, você não sabe de nada – sabe alguma coisa, mas todo mundo sabe 

alguma coisa também. Você tem mais é que aprender fazendo esse traba-

lho do que realmente ensinar. Paulo Freire dizia que a gente não educa 

ninguém, a gente se educa em comunhão. Por conta dessas turmas, eu fui 

fazer Magistério. Por conta dos livros do Paulo Freire, fui estudar Filoso-

fia, fiz mestrado e vou fazer doutorado. Tenho muito desejo e espero viver 

e ter muita saúde até lá. maria madalena torres

pRimeiRa Comunhão da tuRma de 
Catequese de maRia madalena toRRes, 
em Ceilândia. BRasília (df), setemBRo de 
1983
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Carta ao presidente
Na Vila Planalto tínhamos o Cose, que era o Centro de Orientação So-

cioeducativa, um centro onde crianças iam brincar, estudar. Havia duas 

assistentes sociais muito legais com a gente. Elas vinham de uma comu-

nidade que lutara para se fixar também, lá para o lado de Taguatinga. E 

elas nos orientavam, diziam que a Vila Planalto era o coração de Brasí-

lia e que a gente deveria lutar. Aquilo foi despertando a ideia de lutar 

mesmo e ficar na Vila Planalto.

Um dia, a minha filha Leiliane – acho que tinha uns dez anos – falou: 

“Mãe, a gente deveria ir ao presidente.” Eu falei: “Sabe que é mesmo!” 

Era o José Sarney. “Sabe de uma coisa? Vamos botar uma carta aqui 

para o presidente.” Fizemos essa carta e fomos numa sexta-feira. Na 

sexta ele descia a rampa do Palácio do Planalto, sempre às 6 horas da 

tarde. Nesse dia, ele atrasou. Eu botei os pés juntos e falei: “Leiliane 

senta no meu pé. Na hora em que ele estiver no meio da rampa, eu 

dou um chute e tu sai correndo.” Quando ele veio, eu falei: “Leiliane, 

é agora!” Ela quase caiu, mas saiu correndo e gritando: “Presidente, 

me atenda por favor, eu tenho aqui uma carta para entregar para o se-

nhor.” Havia muita gente do lado dele, aqueles seguranças. Ele entrou 

no carro e os seguranças vieram deixar a minha filha onde eu estava. 

Ela ficou muito emocionada.  O engraçado é que tinha muita gente ali, 

as pessoas gritaram: “Atende a menina, atende a menina.” De repente, 

ele saiu do carro, mandou buscá-la e falou: “Olha, Leiliane, pode deixar 

que eu vou ler a sua carta.” E foi embora. Depois, nesse dia, em cima 

de Leiliane era tanta reportagem, tanta fotografia, uma coisa. Aí, pas-

sados acho que uns dez dias, eu estou lá em casa e a Leiliane entra com 

um jornalista que trazia uma carta do governador, solicitando a nossa 

presença. Eu saí correndo pra avisar todas as mulheres. Foi uma alegria 

muito grande, porque aquele dia era decisivo na vida da Vila Planalto. 
Maria Albaniza Ribeiro Lopes Rebouças

Brasília é muito receptiva. Os 
compositores independentes vêm aqui 

fazer shows e sempre tem um público que 
vai prestigiar, em função das sete rádios 

públicas que temos aqui e que tocam 
músicas independentes. 

Ruy Godinho
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O enterrO de JuscelinO

Da esquerDa para a Direita, paulo salim maluf, ibrahim abi-
akel, sarah kubitschek e affonso helioDoro Dos santos na 
traslaDação Dos restos mortais De Juscelino kubitschek para 
o memorial Jk. brasília (Df), 9/12/1981

Povo na rua
O enterro do Juscelino foi um acontecimento extra-

ordinário em Brasília. Talvez a primeira manifestação 

cívica, para não chamar de política. Os estudantes, 

os intelectuais, principalmente a massa participou 

disso a pé, até chegar ao Campo da Esperança, como 

se fosse não digo um comício, mas uma caravana 

para levar o caixão do Juscelino. Teve uma hora em 

que o povo tomou aquilo e os militares perderam um 

pouco do controle. Era muito povo. Todo mundo foi 

ver. Vinha gente das cidades-satélites, de toda par-

te. Foi uma comoção, as atenções estavam voltadas 

para Brasília. O enterro foi naturalmente e sem dúvi-

da a primeira manifestação cívica dentro do regime 

de força. Aquilo foi constrangedor para os militares. 

Vladimir carvalho

rePressão imPossível
Quando Juscelino Kubitschek morreu, o enterro se 

transformou numa grande manifestação contra a di-

tadura. Eles tentaram abafar, mas não conseguiram. 

lúcia helena de carvalho

O criador de Brasília foi cassado pela ditadu-
ra instalada em 1964. Amargou o exílio e, na 
volta, foi proibido de circular pelas avenidas 
da sua criação. Às vezes a visitava à noite, clan-
destino, para embevecer-se com suas luzes. 
Mais não lhe era permitido. Quando morreu, 
num acidente de carro na Via Dutra, em 1976, 
as proibições desfizeram-se no ar. Foi enter-
rado na capital que sonhou, planejou e cons-
truiu; e as homenagens que recebeu do povo 
nas ruas constituíram a primeira grande ma-
nifestação cívica realizada em Brasília, em cla-
ro confronto ao governo militar. A resistência 
já se articulara.

Destino: CamPo Da esPerança
Eu assisti ao enterro do Juscelino Kubitschek porque 

cheguei em julho e o JK morreu em agosto. Fiquei des-

lumbrada quando vi aquela multidão no meio da rua. 

Foi uma emoção imensa, imensa, imensa. As pessoas 

entraram na Catedral e tomaram o caixão do JK, que 

foi levado nos braços para o cemitério Campo da Es-

perança. maria laura sales pinheiro

o ataúDe De Jk chega à cateDral metropolitana De brasília 
para a missa De corpo presente. brasília (Df), 23/8/1976
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A cidade e sua universidade
Os criadores de Brasília não imaginaram uma cidade sem uma universidade de 
ponta. Inspirada em Anísio Teixeira e Darcy Ribeiro, a UnB tornou-se parte indis-
sociável da vida do Distrito Federal.

A Universidade de Brasília 
foi criada como fruto 

da resistência. Ela vem 
pelas mãos de Anísio 

Teixeira, de Darcy Ribeiro, 
com concepção pura de 

universalidade.
Erika Kokay

Construção da univErsidadE dE Brasília. Brasília (dF), 1962 

O DNA de uma instituição
A Universidade de Brasília herda as ideias de Anísio Teixeira para a Uni-

versidade do Rio de Janeiro, que são transplantadas por ele próprio e 

por Darcy Ribeiro – que era um guerreiro, um homem obstinado pelas 

suas convicções. Cria-se a UnB aproveitando esse momento favorável 

da formação de Brasília. 

Brasília era uma cidade de concepção avançada na época, e por que 

não uma universidade de concepção avançada também? A UnB, no mo-

mento em que é criada, passa a representar tudo aquilo que nós dese-

jávamos e esperávamos de uma universidade moderna – ela sintetizava 

os nossos ideais acadêmicos. E digo “nossos” como estudantes e como 

professores. Éramos contra a cátedra vitalícia, éramos contra uma série 

de anacronismos da universidade tradicional. A Universidade de Brasí-

lia era uma universidade moderna, organizada por departamentos, por 

áreas de conhecimento, por créditos. As aprovações não eram mais por 

ano, como nas universidades tradicionais, onde, se você fosse reprova-
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do, perdia todas as matérias em que tinha sido aprovado. A UnB permi-

tia você planejar o curso como estudante, na medida das suas possibili-

dades de tempo. Era a universidade flexível, com múltiplas opções, com 

disciplinas obrigatórias e optativas que permitiam um enriquecimento 

do campo de concentração de conhecimento. Ela representava os ide-

ais defendidos em todos os congressos estudantis e acadêmicos, tanto 

por professores como por alunos mais progressistas. De modo que não 

havia quem não se sentisse atraído por essa experiência. E a oportuni-

dade de participar disso era rara. 

A universidade se inaugura em 1962. Em 1964 ela é atropelada pela 

ditadura. Os dois primeiros anos, de 1962 a 1964, ela foi embalada por 

esse entusiasmo e parecia que estava decolando para o futuro, para dar 

suporte à proposta de um novo país. Era o ideal do Juscelino e de toda a 

geração de vanguarda nacionalista daquele período. Era uma coisa em-

polgante. Tu sentias que estava todo mundo comprometido com esse es-

forço de criar um Brasil novo, quando a universidade é colhida pelo golpe 

de 1964. E aí se estabelece uma ditadura sufocante, militar e medíocre. 

A universidade é abalada. Isso era um sismo dentro da universida-

de, um verdadeiro terremoto que afasta professores capazes. Porque 

pensavam diferente do regime militar, eram considerados perigosos, 

subversivos. 

Em 1965, como forma de protesto contra essas violências, um número 

enorme de professores, quase a totalidade – a universidade, nessa época, 

era pequena – pediu demissão coletivamente, em solidariedade aos seus 

colegas que foram punidos pela ditadura e demitidos das suas funções 

acadêmicas. E se cria um vácuo; a universidade quase se acabou com isso. 

Mas não ficaria bem para o regime militar ser o coveiro de uma experi-

ência progressista, de vanguarda, como era a Universidade de Brasília. 

Então, improvisaram soluções para que a universidade não fechasse.

A UnB deveria ser uma universidade atualizada com o saber mais 

avançado do mundo, mas comprometida com o projeto de Brasil, com-

prometida com os problemas brasileiros. Era uma proposta belíssima. 

A ditadura militar sufoca isso e, muito cedo, a universidade passa a ser 

violentada, inclusive no seu espaço e na integridade dos seus profes-

sores e alunos, que também compartilhavam desses ideais. É invadida, 

os professores são presos. Há uma quadra de basquete dentro da uni-

versidade que já deveria ter sido tombada, porque ali serviu de campo 

de concentração quando as forças militares invadiram a universidade e 

prenderam, no meio da noite, professores e estudantes e os confinaram 

dentro daquela quadra, como se fosse um campo de concentração. Isso 

está muito bem documentado pelo Vladimir Carvalho no filme Barra 

68. Um magnífico documentário sobre esse período de violência de que 

a universidade foi vítima. José Carlos Córdova Coutinho

Houve um estudante que 
hoje é considerado um 
mártir da universidade, 
o Honestino Guimarães. 
Foi preso, torturado e 
morto; seu corpo nunca 
foi encontrado, apesar 
de reclamado. Ele está 
homenageado no 
campus da universidade 
e seu nome empresta 
denominação a 
logradouros públicos.
José Carlos Córdova 
Coutinho

José Carlos Córdova Coutinho na 
oCasião em que oCupava a Chefia do 
gabinete do reitor da universidade de 
brasília. brasília (df), 26/3/1992
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Conhecimento e militância
Fiz a escola de Engenharia da Universidade Federal do Rio de Janeiro 

e lá também o mestrado, sempre dentro do ensino público. Eu havia 

entrado na Eletronorte, em janeiro de 1974, e a empresa foi transferida 

para Brasília em 1975. Encarei como um desafio agradável; eu era jovem, 

encantado com o projeto da nova capital, era um dos cariocas conven-

cidos de que Brasília era necessária ao Brasil. Tinha lido muito sobre 

Brasília, e em particular sobre a Universidade de Brasília. Todos conhe-

cemos o Darcy Ribeiro, que foi um cientista, um antropólogo, um políti-

co, com uma grande contribuição escrita. Ele escreveu um livro chama-

do A Universidade Necessária, foi um dos fundadores da Universidade 

de Brasília e ministro da Educação no governo Jango. Aquele livro era 

encantador, porque falava de uma universidade comprometida com a 

solução dos problemas nacionais, com a solução dos problemas sociais 

brasileiros, uma universidade que deveria estar engajada socialmente 

na cidade em que ela estava implantada, na capital do país, mas ao mes-

mo tempo comprometida com o desenvolvimento do Brasil. Isso falava 

aos nossos sentimentos, o sentimento da juventude daquela época.

O clima de participação dos estudantes era intenso, mas vivíamos 

numa ditadura, e isso determinou a existência de uma rebeldia, de uma 

reação, de uma resistência que começava nas salas de aula e ganha-

va as assembleias e as ruas, nas passeatas. Por meio das organizações 

estudantis e das suas lideranças, estávamos vivendo um clima que di-

ficilmente deixaria um único estudante, naquele momento, insensível. 

Alguns, naturalmente, eram mais vocacionados para a política. Eu, em 

particular, senti que tinha de participar disso e me transformei num 

militante político de esquerda. Passei a militar no Partido Comunista 

Brasileiro. Desde aquela época, passei a ser um estudante bastante res-

ponsável e um militante bastante ativo. Carlos Alberto Torres 

Convivência rica
Viemos morar na UnB, na Colina, que é a residência dos professores 

dentro do campus. Na época, ainda não tinha acabamento, não tinha 

grama, era um poeirão danado. E morar dentro de um espaço residen-

cial universitário é fantástico, porque você convive com cabeças óti-

mas, inteligentíssimas, muito bem formadas, doutores, recém-douto-

res, recém-chegados, com as novidades do mundo; pessoas que vinham 

com seus filhos, novas músicas, novas manifestações. Essa chegada na 

Colina foi muito interessante, porque, de repente, toda a contracultura 

se abriu para mim; se apresentou naquilo que ela tinha de vanguarda, 

de mais presente. Brasília tem isso: convergência de saber, de vivências 

várias. Dava para sentir e viver isso. Duda Bentes
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Trabalho, estudo, sindicato
Terminei o segundo ano científico, como chamávamos o curso médio, e 

saí à busca de emprego quando completei 18 anos. Eu me inscrevi para 

o concurso do Banco do Brasil, em 1971, passei e, em janeiro de 1972, to-

mei posse. Como fui bem classificado – o concurso era para preencher 

vagas em diversos estados –, a minha escolha foi Brasília. Por quê? Em 

busca de trabalho e de melhores perspectivas de estudo. Em janeiro de 

1973, passei no vestibular para Sociologia na UnB. Na universidade, eu ia 

almoçar no “bandejão” e comecei a conviver com pessoas que estavam 

na militância do movimento estudantil. Tinha contato com membros do 

Partido Comunista Brasileiro, e eu e mais dois companheiros assumimos 

a reorganização do partido, então na clandestinidade absoluta. Entrei 

na universidade numa situação muito opressiva, começamos a militar 

no movimento estudantil para reconstruir as entidades. A universidade 

tinha sido invadida em 1968, o movimento estudantil fora desbaratado 

e o Partido Comunista tinha sofrido a última queda dos dirigentes da 

seção estudantil e seção sindical muito recentemente. 

Em 1972, já no banco, eu era responsável pela frente sindical do par-

tido em Brasília. Eu tinha 20 anos e dois anos no Banco do Brasil. A 

exigência na época era que, para participar de eleição no sindicato, 

você tinha de ter dois anos de profissão. Completei os dois anos, a elei-

ção foi aberta, e organizei a primeira chapa de oposição ao Sindicato 

dos Bancários de Brasília, em 1974. Naturalmente perdemos a eleição. 

 Augusto Silveira de Carvalho

UlySSeS GUimArãeS, Ao miCrofone, diSCUrSA dUrAnte A reAlizAção do 10º ConGreSSo 
nACionAl do PCB. AUGUSto SilveirA de CArvAlho é o Primeiro, dA direitA PArA A 
eSqUerdA, nA meSA. São PAUlo (SP), jAneiro de 1992

Ao lAdo, eStrUtUrAS dA UnB nA éPoCA de SUA ConStrUção. BrASíliA (df), 1962
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Movimento estudantil
Em 1973, eu entrei na Universidade de Brasília e, em 

1976, fui expulso – estava no terceiro ano de Medi-

cina. Aí começou a fase mais violenta da vida, que é 

viver fugido da polícia. O capitão de mar e guerra José 

Carlos de Almeida Azevedo era o reitor da universida-

de e acabou com a política, acabou com o DCE, a di-

tadura acabou com tudo. Nós começamos a organizar 

pequenos centros acadêmicos na universidade para 

refazer tudo. Montamos um grupo para recompor o 

Diretório Central dos Estudantes da Universidade de 

Brasília. Fizemos dois grupos, os dois de esquerda: 

um era ligado mais ao PCB e aos trotskistas da Libe-

lu, Liberdade e Luta; o outro era uma chapa trotskista 

posadista, a chapa Transformação. Eu fui candidato 

a presidente, não cheguei a ser eleito, porque não 

houve o pleito; fomos todos expulsos antes disso. Saí 

fugido daqui com a ajuda do Sigmaringa Seixas e do 

Maurício Corrêa. Eles eram os advogados que aco-

lhiam a todos, independentemente do partido a que 

pertenciam. Éramos garotos perdidos que não tínha-

mos para onde correr. Peninha

AssembleiA dA AdUnb, AssociAção dos docentes dA 
UniversidAde de brAsíliA. brAsíliA (dF), 16/6/1984

Associação dos professores
Na Universidade de Brasília, vivíamos sob a adminis-

tração do reitor José Carlos Azevedo, que era, naque-

le momento, um homem de confiança do regime po-

lítico. Embora seja bom lembrar, para não fazer uma 

análise simplista, que o reitor tinha o PhD em Física 

do MIT, nos Estados Unidos, considerado um dos cen-

tros de excelência na formação em Física, com mui-

tos prêmios Nobel etc. Ele devia ter os seus méritos 

acadêmicos, mas representava muito bem a figura da 

mão forte, da mão de ferro do regime autoritário da-

quele momento. Vivíamos sempre sob muita tensão, 

com perseguições e o sentimento libertário existente 

na Universidade de Brasília, que jamais se conseguiu 

apagar. Começamos a organizar a Associação dos Do-

centes da Universidade de Brasília, a ADUnB, e no iní-

cio nós nos reuníamos até um pouco secretamente, 

fora da universidade. Depois, quando esse movimen-

to foi crescendo, solicitamos ao reitor uma sala para 

que pudéssemos nos reunir. Ele não nos cedeu. A as-

sembleia de constituição da ADUnB foi no auditório 

da Associação Comercial do Distrito Federal. Havia 

muita tensão, os professores temiam a demissão, es-

tavam permanentemente preocupados com a possibi-

lidade de o reitor nos perseguir de alguma maneira, 

mas conseguimos. O movimento foi se ampliando e 

ganhou a consciência dos professores mais ativos da 

universidade, uma força grande, que permitiu superar 

esse clima de medo. carlos Alberto torres

itAmAr FrAnco e mAUrício corrêA. brAsíliA (dF), 4/2/1998
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Espírito do tempo
Minha época de UnB eu resumo numa página, numa capa que nós 

fizemos do jornal-laboratório Campus, que era a palavra “apatia” 

escrita em diversas grafias e em diversos idiomas. “Apatia” porque 

vínhamos buscando as lideranças estudantis na tentativa de refazer 

os centros acadêmicos para romper a passividade, porque em plena 

ditadura militar as pessoas estavam apáticas. Foi a época do desbun-

de, o fumo permeava, era a mentalidade da paz e do amor, os fluidos 

de Woodstock ainda pairando, a revolução sexual do Wilhelm Reich, 

a desobediência civil de Henry David Thoreau, do Herbert Marcuse. 

Todos esses moldaram, de certa forma, a nossa época. Armando 
Sobral Rollemberg

Polícia no campus
Há um episódio que foi muito importante, a perseguição armada 

dentro do Minhocão, do Instituto Central de Ciências, aquele longo 

edifício que ainda não estava completo. Não havia jardins, ainda 

estava na estrutura, e os professores estavam reunidos numa sala 

da Faculdade de Arquitetura quando se ouviu gritos desesperados 

de alguém. Todo mundo correu para a porta e viu um estudante 

sendo perseguido por policiais armados, de revólver na mão – isso 

eu vi, ninguém me contou. O rapaz gritando desesperadamente por 

socorro, porque ele sentiu o risco de vida. Ele entrou numa sala e 

se escondeu embaixo da mesa do diretor do Instituto de Ciências 

Exatas. Os professores estavam reunidos para discutir exatamente 

a delicadeza daquele momento, e eu disse: “Essa é a hora da gente 

tomar uma atitude.” E aí se decide criar uma associação de profes-

sores que é a Associação dos Docentes da Universidade de Brasília, 

a ADUnB. Porque os professores estavam se sentindo desprotegi-

dos, cada um sofria pressões sem ter a quem recorrer. A Associação 

dos Docentes passou a representar uma outra força nesse jogo de 

confrontos. E a própria ditadura foi perdendo força também, a tal 

ponto que deixou de existir no país. Veio a Lei da Anistia, veio a 

abertura política e ainda permanecia esse poder ditatorial dentro 

da universidade. O reitor ficou agarrado ao cargo, havia muitas dis-

putas, muitas rivalidades dentro do poder, a tal ponto que o reitor 

ainda tentou fazer o seu sucessor. A ditadura, na UnB, durou mais 

tempo do que no Brasil. José Carlos Córdova Coutinho

JoSé CARloS CóRdovA Coutinho duRAnte 
ASSembleiA dA Adunb. bRASíliA (dF), 
19/6/1984
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ditadura militar assumira sua face mais cruenta a partir da 
edição do Ato Institucional nº 5, em dezembro de 1968. Como 
sede do governo federal e um dos principais centros do poder 
do país, Brasília sofreu de forma muito particular a radicali-
zação do regime. Era uma cidade vigiada, aparentemente sob 
controle, mas nem por isso os movimentos sociais deixaram de 
se articular. A resistência ao arbítrio moldou-se na organização 
dos moradores e operários da construção civil, nos sindicatos 
um a um retomados pelas forças progressistas, na efervescên-
cia cultural da cidade e no movimento de alunos e professores 
que agitava a Universidade de Brasília.

A autonomia universitária havia sido aviltada mais de uma vez 
desde o golpe militar. Em 1977, nova e violenta intervenção na 
UnB não conseguiu interromper o movimento em favor das 
liberdades democráticas. Eram tempos de mobilização e mui-
to debate: a luta pela anistia ganhara as ruas, também o mo-
vimento contra a carestia, os partidos políticos retornavam à 
legalidade, era urgente a convocação de uma assembleia na-
cional constituinte, a apresentação de uma emenda à Consti-
tuição que restabelecia eleições diretas para a Presidência da 
República empolgou a sociedade civil. No processo de agonia 
da ditadura, o povo já não pedia licença para ir às ruas. Os mo-
vimentos sociais de Brasília identificaram na luta maior contra 
o regime a luta específica em prol da representação política do 
Distrito Federal. Não deu outra.

A lutA pelA representAção
(1977–1986)
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A universidade violada
O endurecimento do regime militar mudou os padrões da convivência universitá-
ria. O tacão autoritário atingiu em cheio a Universidade de Brasília. Mas a insti-
tuição resistiu.

Dia Nacional de Luta
A partir de 1977, o tempo começa a esquentar na universidade. A UnB 

reassume um papel importantíssimo, porque tinha vida, vida inteligente, 

vida viva, vida que se alimenta primordialmente da liberdade ou da luta 

contra o cerceamento da liberdade. Veio o Dia Nacional de Luta, nesse 

ano, pedir pela liberdade dos presos políticos, pedir a democratização até 

dentro da universidade, porque os centros acadêmicos estavam sob con-

trole, estavam amordaçados. A UnB está a poucos quilômetros da Praça 

dos Três Poderes, da Esplanada dos Ministérios, da sede do governo, e 

tem uma história forte para contar. A UnB foi agredida várias vezes e por 

isso se tornou forte, porque aquilo que não me mata é como se fosse uma 

vacina: me torna mais forte, mais resistente. Vladimir Carvalho 

A invasão da UnB
A universidade cresceu muito em número de alunos e em número de pro-

fessores. As contradições cresceram e, claro, tudo isso não é um processo  

linear, tranquilo. Principalmente nas circunstâncias de um regime de ex-

ceção. Em 1977, os estudantes tinham um grau de organização e os pro-

fessores estavam se sentindo ameaçados. Havia o Decreto-Lei nºº 477, uma 

espada suspensa sobre a cabeça dos professores, que ameaçava de demis-

são sumária todo aquele que fosse acusado de atividades subversivas no 

exercício do magistério ou até na sua vida pessoal. O Congresso tinha sido 

fechado, senadores eram nomeados os tais biônicos. Era um conjunto de 

situações em que permanecer passivo era ser conivente com a injustiça e 

com a indignidade. Havia um sentimento de revolta latente e de indignação 

contra tudo isso. Foram se plasmando formas de organização, entre estu-

dantes e professores, até que, em 1977, se declara uma greve – e isso era 

um escândalo no regime militar. E essa escalada foi levando a um grau de 

radicalização e de confronto cada vez maior. Até que chegou um momento 

crítico em que houve a invasão da universidade. Nessa época, eu era diretor 

da Faculdade de Arquitetura e tinha que manter esse equilíbrio. Tinha que 

tratar com uma reitoria que era representante sabida da ditadura militar e, 

ao mesmo tempo, eu gozava da confiança dos colegas professores que me 

elegeram e dos alunos, que sabiam que não estavam desamparados nas 

suas reivindicações. José Carlos Córdova Coutinho

Na invasão de 1977, a 
universidade foi tomada 

por muitos policiais. Lembro 
de uma assembleia que 

realizamos, um ato de 
muita coragem, no meio 

de um corredor. Havia um 
corredor polonês alargado 

com os policiais federais. Nós 
realizamos a assembleia no 

meio deles. Depois houve 
prisões em massa.

Erika Kokay

ACIMA, Alunos dA unB sEndo prEsos 
durAntE A InVAsão do CAMpus pElA 

políCIA MIlItAr. BrAsílIA (dF), 1977 
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ACIMA, VIrIdIAno CustódIo de 
BrIto lIderA MorAdores durAnte 
MAnIfestAção no AnIVersárIo dA 
expAnsão do setor “o”, eM CeIlândIA. 
BrAsílIA (df), 1999

Os indesejáveis
O crescimento da cidade expôs o colapso de sua 
política habitacional. Com o aumento do número de 
favelados, a gestão autoritária optou por mantê-los 
longe, bem longe.

Moradores unidos
Nós pressionamos o governo; era um movimento muito forte, a gente 

fazia passeatas, vinha ao Congresso Nacional, ia ao Palácio do Buriti. 

Era um processo de agitação muito forte naquele período. E, por ainda 

estar na ditadura, tinha o apoio da imprensa, que sempre dava cober-

tura. Esse movimento, que era da Ceilândia, acabou dando origem a 

vários movimentos em outras cidades, como Taguatinga. 

Nós formamos o Movimento dos Inquilinos da Ceilândia e fazíamos 

as reuniões nas igrejas. Cada quadra tinha o representante do conjun-

to, e havia um coordenador de área. Tínhamos duas bicicletas. Quando 

havia alguma manifestação, não tinha esse negócio de panfleto, carro 

de som: eu montava na bicicleta, passava em todas as quadras e avisava 

os representantes de quadra. Os moradores da quadra avisavam os re-

presentantes dos conjuntos, que avisavam todos os inquilinos. A gente 

chegava a fazer passeata com 20 mil pessoas com esse esquema de di-

vulgação. Foi aí que a gente iniciou essa luta. Eu comecei a participar do 

movimento exatamente pela necessidade de ter uma casa para morar. 
Viridiano Custódio de Brito

Ordem de remoção
O Centro de Desenvolvimento Social era o lugar onde ficavam as assis-

tentes sociais, as auxiliares, um grupo de carpinteiros, topógrafos e en-

genheiros com a noção de urbanismo. A Ceilândia tem um plano muito 

bonito, segue o traçado do Plano Piloto, com as unidades de vizinhan-

ça, o traçado da cruz, de quadras, setorizado, bem parecido. Você tinha 

o cadastro feito à mão, porque naquele tempo não tinha computador, 

era tudo à base das fichas: ficha pra lá, ficha pra cá... No Centro, você 

tinha todo o sistema de informação daquela comunidade. A remoção 

das favelas começou entre 1971 a 1972. Maria de lourdes Abadia
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ACIMA, ChICo VIgIlAnte e lúCIA helenA de CArVAlho eM pAsseAtA 
do MoVIMento sIndICAl do dIstrIto FederAl, orgAnIzAdA pelA 
CUt. BrAsílIA (dF), entre 1991 e 1992.

Ao lAdo, reprodUção dA prIMeIrA págInA do jornAl Correio 
Braziliense, edIção de 28/5/1983

Longe do Plano Piloto
Todas as pessoas que vieram construir Brasília e mo-

ravam na periferia estavam começando a incomodar. 

Viviam em favelas e essas favelas foram removidas. 

A primeira grande remoção foi em 1972. Ceilândia 

tem no seu nome a sigla CEI, que significa “Campa-

nha de Erradicação de Invasões”. É uma cidade que 

foi construída assim: fizeram as ruas e jogaram as 

pessoas lá. Era obrigatório ir: tiravam e levavam a 45 

quilômetros do Plano Piloto. Nós construímos tudo: 

o Movimento dos Incansáveis, a União e Luta do Se-

tor “P”. O próprio Sindicato dos Professores nasceu 

naquela região e depois se espalhou para as outras. 

Federação de Associações de Moradores, luta pela 

representação política, tudo foi um entrelaçamento 

de atividades e de compartilhamento com os outros 

movimentos. lúcia helena de Carvalho

Para vir da Ceilândia para 
trabalhar, tinha que trazer 
duas roupas por causa da 

poeira, da lama. As pessoas 
tinham vergonha, eram 

discriminadas quando 
falavam que moravam na 

Ceilândia.
Viridiano Custódio de Brito

Dentro dos conformes
Para Ceilândia, na remoção, foram 15.600 famílias 

para 15.600 lotes. Era muita gente, 85 mil pessoas. 

Quem vendia os lotes era a Terracap. Havia uma reso-

lução do governo na época, a nºº 61/75, que falava dos 

valores dos lotes e a forma de pagamento. Só que eles 

alteraram esses valores oito anos depois. Começaram 

a cobrar e pararam durante uns três ou quatro anos. 

Quando voltaram a cobrar, foi com preço majorado e 

muito alto. A gente achava que o governador da época 

não sabia o que estava acontecendo. Nós íamos levar 

a história para ele, e a gente achava que bastava isso 

e estaria resolvido. Quando o pessoal descobriu que 

a questão era maior e que precisava ter uma repre-

sentação física, buscamos orientação da Ordem dos 

Advogados do Brasil. Criamos uma comissão provisó-

ria para cuidar do estatuto, do regimento interno, e aí 

que nasceu o Movimento dos Incansáveis Moradores 

da Ceilândia. eurípedes pedro de Camargo
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Efeito dominó
Nos anos 1970, todo o pessoal da esquerda estava 

nas comunidades; era o espaço que havia. Na Cei-

lândia, havia cinco paróquias, mas a paróquia da 

Ressurreição é que assumia essa identificação, com 

as questões sociais da população. Eles não intervi-

nham, mas facilitavam, davam acesso, permitiam 

que, no espaço físico que eles tinham, funcionassem 

as atividades. Nessa época, os Incansáveis ensejaram 

também a discussão pela questão das ocupações da 

Vila do Areal, Vila Maestro, Vila Boca da Mata, Vila 

Nova, Varjão, Paranoá, Telebrasília... Os Incansáveis 

ajudaram a puxar isso, a perceber que tinha que ir 

à luta, que havia uma mobilização que podia fazer 

isso. Havia vigilância, era época do regime militar, 

mas nós éramos muito certinhos. Eu nunca fui pelo 

confronto, sempre tentei ser propositivo. Há ques-

tões a resolver, vamos no foco e vamos encarar, mas 

sem jogar pedra. Eu trabalho com o diálogo, sempre 

foi assim. Eurípedes Pedro de Camargo

Incansáveis da Ceilândia
A Associação dos Incansáveis Moradores da Ceilân-

dia era um grupo inicial de dez pessoas. Esse gru-

po começou a se reunir no Pró-Gente, que era uma 

associação ligada à Igreja Católica na Ceilândia. Eu 

fui contatado para participar dessas primeiras reuni-

ões. O que pretendíamos? A regularização dos lotes 

da Ceilândia. Essa foi uma luta muito interessante, 

o primeiro processo judicial de regularização de lo-

tes no Distrito Federal. O movimento foi crescendo, 

crescendo, crescendo e, em dez anos, estávamos 

com mil pessoas. Propusemos uma ação e recorre-

mos à Ordem dos Advogados do Brasil, porque isso 

daria uma força política maior ao movimento. Esses 

movimentos mostraram o quê? Que até para reivin-

dicar era difícil, era preciso uma Câmara para apro-

var um projeto; você dependia da boa vontade do 

governador nomeado. Nós tivemos que resolver em 

juízo. Foi o primeiro caso de regularização de lotes 

no Distrito Federal, talvez o único que veio de uma 

decisão judicial. Sigmaringa Seixas

Ações complementares
Na medida em que começa a crescer o movimento 

para acabar a ditadura, Brasília se insere nisso de 

forma muito especial, e a luta pela representação 

política começa a crescer – primeiro para eleger 

deputados e senadores, para ter representação no 

Congresso Nacional e, depois, claro, pela autonomia 

política. São movimentos que se complementam, 

mas já desde o primeiro momento, quando o sindica-

lismo começa a ter força, o movimento estudantil, as 

entidades culturais, as entidades do movimento so-

cial e de moradores, começa a haver um movimento 

pela representação política. Geraldo Magela

Ganhando musculatura
Todos esses episódios representam o crescimento 

das forças democráticas. Começa a haver um nive-

lamento cada vez maior dessas forças, confrontos, 

embates cada vez mais duros e equilibrados. Isso 

é o processo de abertura. A abertura não foi con-

cedida, a abertura foi conquistada quando o poder 

se viu enfraquecido e cedeu diante do crescimento 

das forças democráticas – tanto que nessa época 

as pessoas se reconheciam apenas por dois lados: 

não havia rótulos políticos, era ou a favor ou con-

tra a ditadura, ou era democrata ou era do regime. 
José Carlos Córdova Coutinho

Nós passamos 35 anos 
lutando no Paranoá para 
conseguir a fixação. A gente 
já tinha a compreensão de 
que, para nós, pobres, ficar 
ali não ia ser fácil.
Maria de Lourdes Pereira 
dos Santos
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Não havia representação 
política em Brasília, então 

as pessoas iam para a 
Associação Comercial. E 

aquilo era algo realmente 
muito importante, era 

uma caixa de ressonância, 
além de representar o 

comércio do Distrito 
Federal.

Athayde Passos da Hora

Os lances decisivos
O movimento de moradores, o fortalecimento dos sindicatos e os estudantes, mais 
a luta pela anistia e pelas eleições diretas trouxeram para o combate à ditadura a 
consciência da necessidade urgente de representação política para o Distrito Federal.

Centro de notícias
Brasília era um centro de referência do noticiário nacional. Tudo con-

vergia para Brasília, para a Esplanada dos Ministérios. O Congresso era 

o grande centro de discussão; o Palácio do Planalto, os ministérios, 

muitas das decisões eram tomadas nesses espaços. Existia uma deman-

da muito grande por informação de Brasília. E era muito mais barato 

contratar as pessoas em Brasília do que mandar um repórter para cá. 

O mercado de freelancer, nesse momento, é muito rico, e a Ágil, uma 

agência de fotojornalismo, surge nesse ambiente no sentido de organi-

zar uma produção de que individualmente você não dava mais conta. 

Eu, como freelancer, não dava mais conta de ter uma carteira de qua-

tro, cinco clientes, porque corria o risco de ter demanda deles ao mes-

mo tempo e não dar conta de cobrir. Com um número maior de pessoas 

trabalhando, se congregando, você podia fazer uma cobertura ampla, 

cobrir todos os lugares e satisfazer todas as demandas. A Ágil surge a 

partir dessa experiência de cada um como freelancer, mas também de 

uma experiência histórica, registrada na literatura, que são as agências 

independentes. Nós não fizemos uma novidade. A novidade era o que 

estava acontecendo em Brasília. Duda Bentes

Audiência garantida
O programa “Cobras da Notícia” era às dez da manhã. Em vez de só focar 

na reportagem de polícia, às vezes, eu fazia outro tipo de matéria. Foi 

quando comecei a ter maior contato com o pessoal do Sindicato dos 

Bancários, com o Sindicato dos Professores. Lembro perfeitamente de 

que fui fazer uma pauta: a primeira reunião dos vigilantes de Brasília, 

que até então não tinham nenhum tipo de organização. Eles estavam 

revoltados com os patrões que os exploravam e pagavam pouco ou não 

pagavam. O Sindicato dos Comerciários, para apoiá-los, cedeu uma sala 

para que se instalasse ali a Associação dos Vigilantes, que teve muito 

apoio também do Sindicato dos Bancários e dos Professores, que então 

era o sindicato de ponta de Brasília. Foi quando os movimentos come-

çaram a acontecer. Valter Lima

VALter LimA e técnicos De ráDio 
PrePArAm equiPAmentos. BrAsíLiA (DF), 

5/2/1990
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Greve dos vigilantes
Em julho de 1979, fizemos a primeira greve dos vigilantes. A turma que 

tinha sido tirada para ir ver a questão do sindicato voltou para dizer que, 

na Delegacia do Trabalho, tinham informado que não podia criar sindica-

to de vigilante, porque nós éramos paramilitares; éramos homens arma-

dos, não podia ter sindicato. Eu lembro que, quando o cara falou isso, eu 

me levantei – foi a primeira vez que falei em público –, me levantei com 

raiva, fui lá na frente e falei – já faz 30 anos e eu me lembro como se fosse 

neste exato momento: “Gente, nós não estamos precisando de sindicato 

coisa nenhuma!” – veja que discurso mais despolitizado! – “Sindicato não 

faz nada por ninguém. O que nós estamos precisando fazer é uma greve.” 

Aí, todo mundo gritou: “É mesmo! Vamos fazer uma greve.” Saímos dali 

com a greve decretada. A primeira greve, em julho, era reivindicatória: fo-

ram dois dias, e a imprensa deu um bom destaque. Em outubro, paramos 

Deus e o mundo. Todo movimento de esquerda em Brasília – e eu nem 

sabia o que era isso ainda – se dispôs a ajudar. Foi a primeira vez, depois 

do golpe militar, que os trabalhadores ocuparam as galerias do Congres-

so Nacional – os vigilantes, fardados, ocupando as galerias. Na época, o 

presidente era o senador Jarbas Passarinho, e nós ficamos gritando “xô, 

Passarinho; xô, Passarinho”, mas ele não botou a gente para fora. O Lula 

chegou nesse dia – foi a primeira vez que vi o Lula –, para a votação da 

lei que passava a regular o reajuste de salário semestralmente. No dia da 

votação, ocupamos as galerias e colocamos, na frente, uma faixa pedindo 

apoio para a greve. Noutro dia, um grupo de vigilantes foi para a Uni-

versidade de Brasília pedir apoio. Os estudantes não tinham dinheiro. O 

apoio que eles deram foi fazer uma fila de vigilantes, numa das janelas do 

“bandejão”, e eles ficavam enchendo copos de comida e passando para a 

gente, um por um. Pelo menos, naquele dia, a gente saiu de lá de barriga 

cheia. Ficamos uns oito dias em greve. No final do oitavo dia, por volta 

de 19 horas, chegamos a um acordo. Dali partimos para a organização e 

fundamos a associação: em janeiro de 1980, criamos e registramos a As-

sociação dos Vigilantes do Distrito Federal. Ela funcionou de 1980 a 1986, 

como um dos primeiros sindicatos livres do Brasi|l.|| Chico Vigilante

AssembleiA dos VigilAntes do distrito FederAl. brAsíliA (dF), 1979
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Câmara de eco
A Associação Comercial nasceu pelo poder de representação. No Nú-

cleo Bandeirante, às vezes o próprio Israel Pinheiro queria tomar uma 

medida e não tinha uma associação. Então, foi fundada a primeira As-

sociação Comercial do Núcleo Bandeirante, em 1957, antes da inaugura-

ção da Capital. Como era o único órgão que detinha representatividade, 

passou a ocupar um espaço grande. E esse espaço aumentou muito mais 

quando veio para o Plano Piloto e se criou a Associação Comercial do 

Distrito Federal. 

Os governadores eram indicados pelos presidentes da República 

– diversos deles vieram conhecer Brasília no dia da sua posse. E aí se 

criou um problema sério, porque chegava o governador aqui e ele não 

conhecia ninguém, trazia os secretários do seu Estado de origem, todos 

eles. Houve ocasião em que Brasília foi administrada por gaúchos, por 

mineiros, por baianos, e a cidade não tinha a sua personalidade pró-

pria. E a Associação Comercial virou aquela assembleia legislativa, uma 

caixa de ressonância dos assuntos da própria cidade que toda a comu-

nidade frequentava. Abríamos um espaço democrático pra todo mundo. 

Lindberg Aziz Cury

Anistia e voto
Começa a decolar, em 1976, um movimento em direção à anistia que 

vai desaguar na redemocratização tempos depois, na década de 1980. 

No bojo da anistia, começa a aparecer o seguinte: “E por que a gen-

te não tem eleição? Por que isso? Por que Brasília, uma capital com 

uma população tão numerosa, não pode escolher seus governantes?” 

Vladimir Carvalho

Anomalia nacional
Na passagem da década de 1970 para 1980, com o fim do bipartida-

rismo, com o fim da clandestinidade dos partidos comunistas, com a 

criação do Partido dos Trabalhadores e com outra realidade políti-

co-partidária, Brasília ficou como uma anomalia nacional: os partidos 

existiam, mas não tinham representação legal no Distrito Federal. Ti-

vemos “n” movimentos e atos públicos pelo direito da representação 

política. Esses atos aconteceram no momento da campanha das dire-

tas, e nós somávamos as duas coisas: o direito de eleger presidente 

da República e o direito à representação política no Distrito Federal. 

Jacques Pena

A forte AtuAção dA AssoCiAção 
ComerCiAL do distrito federAL em dois 
momentos: Lindberg Cury fALAndo em 

reunião no Auditório dA entidAde e 
disCursAndo em mAnifestAção PoPuLAr. 

brAsíLiA (df), s/d
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Sessões vigiadas
Em 1979, nós vivíamos sob o regime militar, uma di-

tadura muito forte, mas já existiam muitas contesta-

ções, um processo de luta pelo fim da ditadura, pela 

democratização do país, e Brasília era uma cidade 

onde se respirava o autoritarismo. Era normal a gen-

te andar pelas ruas e encontrar soldados da Polícia 

do Exército fazendo ronda ostensiva, como se fosse 

a Polícia Militar. Era comum encontrar tanques do 

Exército na rua, carros de transporte de soldados 

para combate. Você respirava um clima de autorita-

rismo e muita gente querendo respirar outros ares. 

Eu participava há algum tempo do Cineclube Olhos 

d’Água, que existia nas Quadras 415, 416 Norte. Entre 

1979 e 1980, sofremos várias visitas policiais. Em toda 

sessão de projeção havia gente infiltrada; isso era nor-

mal na época, Brasília era a cidade da espionagem po-

lítica. Sofremos várias intervenções até uma definiti-

va, da Polícia Federal, que apreendeu todos os nossos 

aparelhos e os filmes, porque fizemos uma projeção e 

um debate sobre a questão indígena e com indigenis-

tas que estavam, naquele momento, em conflito com 

a Funai. Isso foi início de 1980. Geraldo Magela

aciMa, À direita, José aparecido, Governador do distrito 
Federal, Maria de lourdes abadia e ulysses GuiMarães (da 
esquerda para a direita, eM pé) na coMunicação da aprovação 
da autonoMia política do distrito Federal, no palácio do 
buriti. brasília (dF), 1988

aciMa, Maria de lourdes abadia entre os deputados que 
coMeMoravaM a aprovação da eMenda pela autonoMia 
política do distrito Federal. brasília (dF), 1988

O caminho da representação
Quando os militares viram que já não suportavam 

mais, o general Figueiredo assinou a Lei da Anistia, 

que é a nº 6.683, de 28 de agosto de 1979. Só que era 

uma anistia que protegia tanto o que apanhou quanto 

o que bateu. O pessoal acha que tortura não é nada 

anistiável; é um crime contra a humanidade e está ca-

pitulada em todos os códigos do mundo, inclusive na 

nossa Constituição. Mas, naquela ocasião, a lei saiu 

desse jeito e a anistia foi rolando; depois houve a cam-

panha das Diretas Já – não conseguimos, fomos der-

rotados, mas o Tancredo Neves derrotou o Paulo Ma-

luf, que era o homem da direita, no Colégio Eleitoral, 

em 15 de janeiro de 1985. Tancredo adoeceu e faleceu 

antes de tomar posse; o vice-presidente dele era José 

Sarney, que assumiu a presidência. Ele fez uma emen-

da constitucional importante, que convocou a Cons-

tituinte, e na mesma medida autorizou que Brasília 

participasse com oito deputados e três senadores. Eu 

fui eleito e isso me deu a oportunidade de participar 

da elaboração da Constituição, defendendo direitos 

dos servidores como presidente da Subcomissão dos 

Direitos dos Trabalhadores e dos Servidores Públicos. 

Para Brasília, a parte mais importante foi a autono-

mia. O artigo 32 da Constituição assegura o direito de 

Brasília ter a sua representação: Câmara Legislativa, 

com 24 deputados distritais, e o governador eleito, 

não mais nomeado pelo presidente da República. 
Geraldo campos
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Agenda de mobilização 
Tínhamos um movimento pró-representação política 

do Distrito Federal, do qual a Associação Comercial 

participava. Lembro que praticamente toda semana 

tinha reunião na Associação Comercial, reuniões e de-

bates nas escolas da Ceilândia. Houve uma participação 

bastante ativa dos movimentos organizados do Distrito 

Federal, e mais ativa a partir do momento da eleição 

da Assembleia Constituinte, porque, já na convocação, 

ficou acertado que Brasília teria representantes para 

elaborar a Constituição. A forma de representação po-

lítica que o Distrito Federal teria foi muito debatida e 

discutida durante a elaboração da Constituição, que 

foi de 1986 até a sua promulgação, em 1988. Havia um 

movimento de pressão muito forte dos movimentos 

para poderem participar e fazer com que Brasília pu-

desse eleger seus representantes, porque não é possí-

vel que um ente do tamanho do Distrito Federal tenha 

seus legisladores numa comissão do Senado, de cinco 

senadores, pessoas que você não conhecia, que eram 

distantes. Os governadores eram indicados pelo presi-

dente da República e praticamente nenhum era pessoa 

da cidade. Viridiano Custódio de Brito

Comitê pelo Voto
Meu nome de guerra era Ricardo e nem nossas na-

moradas deviam saber da nossa vida clandestina. 

Era um tempo em que a gente sabia o que podia ser 

de nossas vidas, que poderiam ser cobradas, e da-

queles pelos quais éramos responsáveis como diri-

gentes clandestinos do Partido Comunista. O melhor 

da nossa juventude nós dedicamos a essa causa, 

nessa obsessão de dar uma contribuição para resga-

tar a democracia no Brasil. Nossa política de alian-

ças passava inclusive pela conquista dos conserva-

dores, dos parlamentares e das lideranças políticas 

locais que pudessem topicamente ter algum tipo de 

apoio para que esse movimento avançasse. E assim 

foi no grande movimento pelas eleições diretas. É 

claro que, a partir do momento que você falava que 

queria eleger o presidente da República, nós querí-

amos também eleger o governador de Brasília e, na 

sequência, os representantes do povo de Brasília no 

parlamento. Assim foi criado o Comitê pelo Voto do 

Distrito Federal. Augusto Silveira de Carvalho

Arco de alianças
Às vezes, me pergunto como a gente tinha tanta 

disponibilidade e, ao mesmo tempo, trabalhava. Só 

posso dizer o seguinte: juventude, um sentimento 

de missão daquele momento histórico extremamen-

te envolvente, que fazia não apenas a mim, mas a 

tantos outros viverem esse clima. A gente se desdo-

brava e fazia todas essas coisas. Foi como quando 

criamos o Comitê pelo Voto. Frequentemente havia 

projetos de emenda constitucional criando a repre-

sentação política, e o Comitê pelo Voto trabalhava 

esses projetos entrando em contato com os deputa-

dos e também na mobilização das pessoas para o dia 

da votação. Nós enchíamos as galerias da Câmara 

dos Deputados. O Comitê pelo Voto era uma vertente 

da organização da luta pela representação política, 

vinculado ao movimento social, e havia uma outra 

vertente importante que se dava em torno da Asso-

ciação Comercial do Distrito Federal. Essas duas se 

encontravam harmoniosamente, não havia dificul-

dade de convivência. Carlos Alberto Torres

DeBATe populAr promoViDo pelA ACDF SoBre o VoTo DireTo no 
DiSTriTo FeDerAl. BrASíliA (DF), S/D
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Expressão local
Brasília não elegia candidatos, não tinha representação política. O go-

vernador era nomeado e não tínhamos deputados – nem federal, nem 

distrital. Levantamos uma ampla unidade da esquerda, extrapolando, 

inclusive, qualquer posição partidária. Vieram para esse movimento da 

representação política pessoas progressistas do então MDB, e ele foi 

o primeiro movimento de frente ampla em Brasília, além das pessoas 

que, como eu, vinham de grupos clandestinos que depois foram para o 

PT. Para esse movimento, foi também atraída a Associação Comercial 

do Distrito Federal, que teve um papel muito importante, assim como 

os professores da Universidade de Brasília. E tinha o Centro Brasil De-

mocrático, um organismo que congregava também um pensamento de 

esquerda no Distrito Federal. Nesse momento, é importante registrar 

que os partidos não tinham legalidade no Distrito Federal, até porque 

nós não tínhamos a representação política. Todos esses movimentos 

que aconteciam em Brasília eram reflexo do que estava acontecendo 

no Brasil. Eram a expressão do desejo e da ação que muitas pessoas 

desenvolviam no país contra a ditadura, pela redemocratização, pela 

anistia, pela libertação dos presos políticos da ditadura. Em Brasília, 

como é que isso aí vai se expressar? Havia um desejo, de todos aqueles 

que representavam o pensamento político mais avançado na cidade, 

de que era necessário Brasília eleger seus representantes, tanto no ní-

vel do governo como da Câmara e do Senado, e construir uma Câmara 

que fosse local. A nossa luta pela redemocratização do país passava, 

de maneira muito prática, pelas coisas que a gente precisava fazer no 

Distrito Federal, no campo da representação política e da organização 

dos trabalhadores. Há esse casamento em Brasília da luta pela repre-

sentação política da sua população com a luta pela redemocratização. 
Maria Laura Sales Pinheiro

O governador de Brasília 
era nomeado pelo 
presidente da República, 
e as cidades-satélites, 
naquela época, eram 
cidades-dormitórios. O 
PT, quando se organiza, 
começa a ocupar as 
associações de moradores 
dentro do movimento 
social e, no movimento 
partidário, tudo isso já 
começava a ser discutido. 
Ou seja, a gente tem que 
fazer a autonomia de 
Brasília e avançar mais: 
autonomia das cidades-
satélites. 
Jalma Fernandes de 
Queiroz

EM Pé, o FotógraFo BoSco coM oS 
PriMoS aLciMar E JaLMa FErnandES dE 
QuEiroz durantE FESta no coLégio do 
gaMa. BraSíLia (dF), 1970

ManiFEStação PoPuLar PELa 
rEPrESEntação PoLítica do diStrito 
FEdEraL. BraSíLia (dF), Março dE 1983
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O Cebrade nO distritO Federal

Temas da democracia
Participavam do Cebrade, em Brasília, Pompeu de Sou-

za, D’Alembert Jaccoud, Sigmaringa Seixas e seu pai, An-

tonio Carlos Sigmaringa, pessoas que tinham uma tradi-

ção democrática de luta, além de centenas de jovens 

dispostos a tomar parte de um processo de reconquista 

da democracia. Tínhamos uma série de atividades que 

se vinculavam normalmente aos temas da democracia, 

à questão da anistia e do projeto democrático da Cons-

tituinte pelo qual nós lutávamos. A luta pelas Diretas 

Já sempre foi um tema importante, e havia um tema 

particular, que era a luta pela representação política do 

Distrito Federal. Carlos Alberto Torres

Base operacional
No contexto local da luta sindical, a Frente Intersin-

dical teve um papel muito importante e amadureceu 

a ideia de que tínhamos que ter um instrumento de 

luta permanente que nos ajudasse a organizar a luta 

pela representação. Foi aí que surgiu o Comitê pelo 

Voto, encabeçado pelo Carlos Alberto Lima Torres, 

que era vinculado ao Partidão. Eu, na época, era vin-

culado ao PT. Por aí se percebe uma composição de 

forças que, no âmbito do movimento geral, muitas 

vezes divergia, se contrapunha, mas uníamos es-

forços. Antes do Comitê pelo Voto, no contexto da 

anistia, tinha havido o Cebrade, Centro Brasil Demo-

crático, que todos nós também frequentávamos. 

A figura-chave do Cebrade, durante um bom perío-

do, foi o Luiz Carlos Sigmaringa Seixas, que depois veio 

a ser deputado. Outra figura-chave é o Lindberg Aziz 

Cury, que presidia a Associação Comercial e era um cara 

que tinha uma visão ampla, progressista. Na Associação 

Comercial havia um auditório que nos deu a base ope-

racional que precisávamos para começar a trabalhar a 

luta pela representação política. Foi assim que a coisa 

começou. Armando Sobral Rollemberg

O Centro Brasil Democrático (Cebrade) foi funda-
do pelo arquiteto Oscar Niemeyer, em 1978, vincu-
lado ao Partido Comunista Brasileiro e engajado 
na luta contra o regime militar. Num show mu-
sical organizado no Rio de Janeiro pelo Cebrade, 
em 30 de abril de 1981, explodiu uma bomba que 
matou um sargento e feriu gravemente um capi-
tão do Exército, no episódio que ficou conhecido 
como o “atentado do Riocentro”. Vários Estados 
criaram sucursais do Cebrade e sua representação 
em Brasília teve importante participação na histó-
ria política do Distrito Federal.

as duas luTas
Brasília não tinha uma representação política, mas 

tinha luta política. Como não havia canais adicionais 

de representação, não havia a Câmara, não havia 

governadores, a luta se fazia pelas entidades civis, 

porque associações de classe e os próprios sindica-

tos estavam amordaçados. Havia aqui, por exemplo, 

o Centro Brasil Democrático, presidido por Oscar 

Niemeyer, uma entidade que congregava mais o 

setor intelectual. A Associação Comercial, que era 

presidida pelo Lindberg Aziz Cury, teve um papel 

muito importante na luta pela autonomia. E havia 

dois tipos de luta: uma que era nacional, contra a 

ditadura, pela recuperação das liberdades públicas; 

e outra específica de Brasília, que era por sua auto-

nomia. Todos os Estados tinham as suas representa-

ções, suas assembleias legislativas, elegiam os seus 

deputados e senadores, tinham seus governadores 

– que naquela época eram escolhidos por um co-

légio eleitoral –, mas Brasília não tinha nada, não 

tinha uma representação, um legislativo, não tinha a 

sua câmara local. Quem legislava sobre Brasília era 

o Senado Federal, onde havia uma Comissão do Dis-

trito Federal. Sigmaringa Seixas
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O ato histórico
Em 23 de abril de 1981, uma reunião democrática que se previa fechada ganhou corações 

e mentes e conquistou a rua. Soldados armados acompanharam tudo de perto.

Da proposta à ação
O Partidão tinha a política da frente democrática de 

alianças amplas, e nós praticávamos isso – procurá-

vamos todos os que quisessem e estivessem dispostos 

a lutar pela democracia de alguma forma. A Associa-

ção Comercial era uma aliada perfeita nessa questão. 

Quando surgiu a proposta do Comitê pelo Voto, de-

pois da anistia, de fazer um grande ato, nós a levamos 

à Associação Comercial, que sempre teve uma posição 

clara e a favor da representação política; sempre foi 

uma entusiasta dessa luta. Eles concordaram em ce-

der o auditório; Lula, Leonel Brizola, Tancredo Neves, 

Franco Montoro e Ulysses Guimarães concordaram 

em participar. E esse ato acabou se transformando 

em algo mais importante até do que a luta específi-

ca que se tentava conduzir naquele momento. Essas 

lideranças estariam ali, em apoio à nossa luta pela 

representação política, mas foi historicamente o pri-

meiro momento em que essas personalidades esti-

veram juntas numa mesma sala, numa mesma mesa. 

Logo o auditório da Associação Comercial ficou cheio; 

as pessoas ficavam lá fora sem poder entrar, porque 

já estava abarrotado. Começou uma pressão para que 

fôssemos para fora e, naquela época, tínhamos uma 

preocupação muito grande com algumas proposições 

muito radicais – sempre havia a presença de agitado-

res da polícia. Então, logo que essa proposta surgiu, 

tivemos uma certa preocupação de que pudesse ser a 

proposta de alguém que quisesse modificar o caráter 

do ato, transformando-o num incidente. 

O prédio da Associação Comercial, o Edifício Pa-

lácio do Comércio, tem uma espécie de varanda para 

onde se dirigiram essas lideranças. Instalamos ali os 

microfones e começamos a fazer um comício para a 

praça, que na verdade é um estacionamento, que es-

tava cheio de gente. Os discursos mal tinham começa-

do quando a PM chegou. Carlos Alberto Torres

DA esquerDA pArA A DireiTA, LinDberg Aziz Cury, Luiz ináCio LuLA 
DA siLvA e uLysses guimArães, em evenTo DA ACDF. brAsíLiA (DF), s/D
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Ameaça de prisão
Chamamos todos os presidentes de partido do país. Vieram Tancredo 

Neves, Ulysses Guimarães, Franco Montoro, Leonel Brizola e o Lula, que 

representava o Sindicato dos Metalúrgicos do ABC e tinha assumido a 

presidência da PT. Este é um fato memorável que está marcado na his-

tória de Brasília. Lotou o auditório da Associação Comercial. Pediram 

para que fosse feito um comício do lado de fora. Nós não tínhamos li-

cença para ir para fora. Consultei o Tancredo Neves e ele falou: “Vamos 

para lá.” Aí foi todo mundo e a praça lotou de gente. O Tancredo Neves 

falou, Leonel Brizola, Lula, depois o Franco Montoro e falava o Ulysses 

Guimarães, presidente do maior partido, o PMDB. Eu, como anfitrião, 

iria encerrar, quando alguém bateu nas minhas costas e disse o seguin-

te: “O comandante-geral do Planalto está lhe chamando no Setor Co-

mercial Sul. É para você ir agorinha mesmo.” Eu falei: “Pode ser depois 

do comício?” “Não, senhor. É agora. É agora ou invadimos a praça.” Eu 

acompanhei o ajudante de ordens e, atrás das Lojas Americanas, havia 

um contingente de mais ou menos 300 militares de cassetetes novos, 

farda nova, tudo novinho, prontos para entrar em atividade. O coman-

dante falou: “Você acaba com esse comício senão eu invado a praça e 

vou prender todo mundo.” Eu fiz uma ponderação: “Comandante, não 

faça uma coisa dessas. A imprensa está toda lá. Isso vai causar um trans-

torno político muito grande para o senhor. É melhor me aguardar, vou 

lá e encerro o comício.” Ele falou: “Então, o senhor tem cinco minutos 

para terminar.” Fui até lá, chamei o Tancredo Neves – o Ulysses estava 

falando – e disse: “Tem uns 300 e tantos militares, querem invadir a 

praça. Eu pedi a eles que dessem um tempo pra nós encerrarmos aqui.” 

Ele falou: “Vamos terminar, já está no fim. Quem falta falar?” “Tem o 

Ulysses e eu. Eu abro mão. Não quero criar transtorno para a população 

que está aqui.” O Ulysses estava falando e ouvindo o que eu conversava 

com o Tancredo; estava com um olho no povo e outro na gente. Ele deu 

um sinal que ouviu tudo e que podia encerrar. Chamei os presidentes de 

partidos, descemos pela garagem da Associação Comercial e colocamos 

todos eles nos carros. Eles saíram noutra rua e foram embora. A partir 

daquele momento, não tinha mais retrocesso. Quando voltei, eles ti-

nham invadido a praça, o povo estava todo cercado. O comandante me 

chamou e disse: “Qualquer movimento, nós prendemos todo mundo.” 

Falei: “Comandante, vamos agir com cautela; o controle já está feito, o 

senhor tomou conta da parte de segurança. Vamos deixar o povo sair.” 

Ele falou: “Tudo ok. Mas, se tiver um grito, uma palavra de ordem, nós 

prendemos todo mundo.” Eu assumi a tribuna e pedi que todo mundo 

voltasse para casa e evitasse qualquer tipo de incidente. A finalidade já 

tinha sido atingida. Lindberg Aziz Cury

Foi um momento muito 
tenso, mas em que a 

Associação Comercial 
botou a cara de fora 
e aquele comício foi 
determinante. Tudo 

isso foi um momento 
de resistência; ninguém 

pegou em arma, mas 
era uma resistência de 

ideias, de posturas, em que 
sempre a Associação teve 

um papel forte.
Athayde Passos da Hora

ULysses GUimArães, LULA e TAnCredo 
neves ConversAm sobre A AUTonomiA 
PoLíTiCA do disTriTo FederAL AnTes de 
debATe Promovido PeLA ACdF. brAsíLiA 

(dF), s/d
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Uma cidade cassada
Havia em torno da representação política e da auto-

nomia do Distrito Federal um manto de silêncio; nin-

guém tocava nisso. Para a população, a impressão que 

se passou é de que Brasília era diferente do Rio de 

Janeiro, não tinha poder político local, mas não era 

assim. Antes de sair do governo, o presidente Jusceli-

no Kubitschek encaminhou uma emenda à Constitui-

ção de 1946, a emenda nºº 3, pela qual foi criada uma 

Câmara de Vereadores, sem especificar o número de 

parlamentares, e foi restabelecida a representação no 

Senado e na Câmara dos Deputados. Essa emenda foi 

aprovada, foi promulgada apenas em 1961, mas ele já 

estava fora do governo, já era outro presidente. Acon-

tece que essa emenda deixou a cargo do Congresso 

Nacional fixar as primeiras eleições, e o Congresso se 

omitiu nisso. Quando veio o golpe militar de 1964, aí 

não se falou mais neste assunto. E começou um traba-

lho de demolição do projeto de Brasília no que dizia 

respeito à matéria da autonomia política. Os militares 

não só eliminaram as prerrogativas constitucionais de 

unidade da Federação, com Poder Legislativo local, 

com representação no Congresso, como proibiram a 

existência de partidos políticos aqui. A primeira coi-

sa que eu me lembro, relacionado com a representa-

ção, foi um seminário patrocinado por uma entidade 

de economistas, e eu fui um dos palestrantes. Foi a 

primeira manifestação, creio que em 1979. Depois 

começaram alguns movimentos, não pela autonomia 

Osmar alves de melO cumprimenta O presidente naciOnal dO pmdB, deputadO ulysses Guimarães. Brasília (dF), 12/5/1985

política do Distrito Federal, mas pela representação 

política – inicialmente na Câmara, depois no Senado. 

Eu me alinhei desde o início no trabalho pelo restabe-

lecimento completo dos direitos do Distrito Federal, 

como sempre foi. Na Ordem dos Advogados do Bra-

sil, fiz esse trabalho durante muitos anos. O processo 

então começou a ser discutido nas ruas. Organizamos 

um movimento pelo voto que se espalhou por todo 

o Distrito Federal rapidamente. O cidadão de Brasília 

queria ter voz e voto, queria votar. E havia uma parti-

cipação grande: onde você fosse, tinha gente.

Na época em que se discutia a representação polí-

tica, vários segmentos da sociedade participavam. A 

representação política não foi um problema de elite, 

não foi a OAB sozinha, não foi a Associação Comercial 

sozinha, não foram outras entidades sozinhas. Os líde-

res populares, as camadas mais humildes da população, 

participavam efetivamente dessa luta – e os estudantes 

também. Todo mundo participou. A polícia nos cercou 

na Associação Comercial; você não tinha como sair 

nem entrar. Na hora da saída, veio uma famosa frase do 

Tancredo Neves – ele era um grande orador: “Eu já vi 

homens cassados, já vi populações e associações cassa-

das, partidos políticos cassados, mas nunca tinha visto 

uma cidade cassada. Brasília é uma cidade cassada e 

nós vamos devolver a voz de Brasília.” Ali, naquele dia, 

foi batizada a praça em frente à Associação Comercial 

como Praça do Povo. Osmar alves de melo
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As Diretas Já
Emenda constitucional restaurando eleições dire-
tas em todos os níveis entra na pauta de votação 
do Congresso Nacional. Deram-se as maiores mani-
festações de massa que o país conheceu.

A população foi 
percebendo que a força da 
sociedade era maior que a 

dos órgãos de repressão.
Geraldo Magela

Como bola de neve 
Cresceu o movimento das Diretas Já. Começou por São Paulo, Rio de 

Janeiro, os grandes centros, e em Brasília também cresceu, e cresceu 

muito. Lembro que um dos primeiros comícios que eu fui apresentar 

foi na Esplanada dos Ministérios. De lá a gente saía para outros cantos 

– Taguatinga, Ceilândia, Gama, Brazlândia, Guará, Núcleo Bandeirante. 

Interessante é que eu ficava ali fazendo a apresentação e olhando aque-

las figuras ilustres do cenário político: Ulysses Guimarães, por exem-

plo, esperando pelo chamado: “Olha, vou chamar o Ulysses.” E mais o 

Teotônio Vilela, Franco Montoro, Leonel Brizola, Tancredo Neves. Foi 

realmente um período muito gratificante, um momento histórico, que 

jamais vai ser apagado da minha memória. Valter Lima

Lógica cavalar
As medidas de emergência foram um tiro no pé da ditadura. Uma cena 

para mostrar o ridículo de uma ditadura militar em fim de festa foi o 

general Newton Cruz, que trabalhava no prédio do Estado Maior das 

Forças Armadas, sair e chicotear os carros. Ridículo. Jacques Pena

RePRodução da PRiMeiRa PáGina do 
JoRnaL Voz dA CeilândiA, edição de 

feVeReiRo de 1984

Manifestação PoPuLaR no dia da 
Votação da eMenda dante de oLiVeiRa, 

que Pedia eLeições diRetas PaRa a 
PResidência da RePúbLica. bRasíLia (df), 

25/4/1984
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Medidas de emergência
Houve o processo da ditadura em que não se respirava; esta cidade 

foi o local onde a repressão falou mais alto. Quando tentamos fazer a 

atividade pelas Diretas Já, que movimentou o Brasil inteiro, no Distrito 

Federal foi onde a ditadura botou as suas garras para fora. No dia da vo-

tação da emenda Dante de Oliveira, em 24 de abril de 1984, foi decreta-

do o estado de emergência, reimplantada a censura; o general Newton 

Cruz era um maluco, dando chicotadas nos carros no meio da rua, no 

dia da votação, simplesmente porque as pessoas estavam buzinando. 

Meu Deus do céu! Que mal faz uma buzina no momento de euforia das 

pessoas? E Brasília foi o único lugar do Brasil que conseguiu fazer um 

comício pelas diretas quando elas já estavam sepultadas. Nós tínhamos 

programado o comício, veio o estado de emergência, não podia fazer o 

comício e, depois que tinha sido votada a emenda, o Lula me chamou 

e disse: “Chico, vamos fazer o comício de Brasília. Nós temos que fazer, 

porque temos que dar uma lição. Nós não podemos aceitar isso.” Ele 

deslocou um caminhãozinho de som com duas pessoas, de São Bernar-

do do Campo para cá, e eu fiquei 15 dias com esse caminhão na rua, 

fazendo a convocação do comício. Foi na torre de TV e reuniu 30 mil 

pessoas num comício pelas diretas depois da derrota da emenda Dante 

de Oliveira. Não ia ter diretas, mas teve o comício. Chico Vigilante

Emoção nas ruas
O movimento das Diretas Já foi muito forte em Brasília, tivemos manifes-

tações muito vigorosas. É histórica a imagem do povo fora do Congresso 

no dia em que a emenda das diretas foi derrotada: o choro e as lágrimas 

que o povo colocava para fora naquele momento demonstravam um sen-

timento de Brasília. Brasília jogou muita força na campanha das diretas, 

com a expectativa de que, se a emenda fosse aprovada, a democracia 

também viria para a cidade. Nunca conseguimos ver Brasília fora do con-

texto nacional da democratização; a gente percebia que a consequência 

da luta pela democracia seria a representação política da sociedade no 

Congresso e depois a eleição do governador. Geraldo Magela

Passo a passo
Foi um chororô só na frente do Congresso Nacional naquela madru-

gada, quando a emenda Dante de Oliveira foi derrotada e o general 

Newton Cruz atravessou a Esplanada, sobre o cavalo dele, um chicote 

na mão, botando a gente para correr. 

Em termos institucionais, a constituição dos sindicatos, a construção 

real dos partidos políticos na década de 1980, a eleição para a Consti-

tuinte e a sua continuação são marcos da organização político-partidá-

ria da população em Brasília. Maria Laura Sales Pinheiro

De CiMa Para baixo, CoMíCio PeLaS 
DiretaS Já, reaLizaDo aPóS a Derrota 
Da eMenDa Dante De oLiVeira. braSíLia 
(DF), 1º/6/1984. troPa De Choque Da 
PoLíCia MiLitar oCuPanDo a eSPLanaDa 
DoS MiniStérioS no Dia Da Votação Da 
eMenDa Dante De oLiVeira. braSíLia (DF), 
25/4/1984. e VaLter LiMa, eM aPreSentação 
De ato PúbLiCo PeLa PaSSaGeM Do 
PriMeiro De Maio eM CeiLânDia. braSíLia 
(DF), DéCaDa De 1980
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Constituinte, o primeiro voto
Restabelecida a democracia, elaborar e aprovar uma nova Constituição era a ta-
refa da hora. Pela primeira vez Brasília votava para escolher seus representantes 
no legislativo federal.

Manifestação do sindicato dos bancários do distrito federal pela representação 
política. brasília (df), década de 1980

Entre 1977 e 1979, 
havia um movimento 

efervescente em Brasília. 
Toda a década de 1980 

revelou momentos ricos 
de mobilização.
chico Vigilante

De caso pensado
Em maio de 1985, foi votada a proposta de emenda constitucional que 

estabelecia as eleições diretas em todos os níveis, incluindo senado-

res e deputados do Distrito Federal. Eu me elegi, a primeira vez, como 

deputado constituinte. Quando lá cheguei, fui indicado para ser presi-

dente da Subcomissão da União, do Distrito Federal e Territórios. As 

entidades de luta pela representação política me procuraram, a gente 

mantinha um contato frequente. Durante a campanha, nas reuniões 

que fazíamos, colocar sempre essa questão já mostrava qual era o nos-

so objetivo. Apresentei, então, a proposta de governador e deputados 

distritais eleitos por aqui. E havia resistências. Colocamos o nome de 

“governador distrital” para ver se amenizava – porque não era estadual 

– e a eleição de 24 deputados distritais. Depois, quando a proposta foi 

aceita na Comissão de Sistematização, tiraram o “distrital”. Foi até me-

lhor, mas acabou ficando deputado distrital mesmo. Jofran frejat
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Campanha nas ruas
Em 1985, tivemos a emenda à Constituição que nos 

permitiu ter representação política. Eu fazia parte 

das comissões de mobilização; fazíamos parte de um 

comitê pela representação política e desenvolvía-

mos atividades de rua com panfletagem, coleta de 

assinaturas na rodoviária.

Eu já estava no sindicato, era da direção do Par-

tido dos Trabalhadores e também fui dirigente da 

Central Única dos Trabalhadores. A gente organi-

zava as mobilizações populares através dessas ins-

tituições. Eram os grandes comícios e as atividades 

de rua. Elegemos uma representação que colaborou 

para incluir na Constituição de 1988 a representação 

plena, a eleição para governador e Câmara Legis-

lativa. Esse foi o papel fundamental daqueles oito 

primeiros deputados e senadores que nós elegemos. 
Lúcia Helena de Carvalho

Muito a fazer
O momento da primeira eleição de Brasília foi muito 

bonito. Imagina a capital do Brasil indo às urnas pela 

primeira vez! A cidade foi tomada por uma coisa que 

não existia: bandeira, santinho, pedir votos, os progra-

mas de televisão, as pessoas conhecendo as pessoas. A 

experiência da primeira campanha foi um grande em-

purrão. E nós, os eleitos, tínhamos essa grande luta que 

era a autonomia política verdadeira de Brasília. Todos 

fizemos a emenda da autonomia, constantemente ía-

mos à tribuna reivindicar a autonomia. E na aprovação 

de emendas, principalmente aquelas que diziam muito 

aos Estados, a gente negociava: “Olha, tudo bem, a gen-

te vota, mas também queremos o voto de vocês para 

autonomia política.” Brasília deve isso à primeira turma 

de políticos eleitos. Conseguimos a eleição para gover-

nador e a criação da Câmara Legislativa, com 24 deputa-

dos distritais. Mas Brasília é indivisível na questão das 

administrações regionais, onde não pode ter eleição 

direta. Temos hoje cidades como Ceilândia, com mais 

de 500 mil habitantes, e eles não escolhem o seu ad-

ministrador regional, não têm a sua Câmara. Mas acho 

que isso é um processo de amadurecimento, um dia a 

gente chega lá. Maria de Lourdes Abadia

Entre estantes
Uma livraria é um ponto de encontro, de conversas 

sobre a autonomia do Distrito Federal. Mas a caixa de 

ressonância de Brasília era exatamente a Associação 

Comercial do Distrito Federal. Apareciam o Sindicato 

dos Professores, o Sindicato dos Bancários e o Sindi-

cato dos Comerciários – praticamente eram os três 

sindicatos e a Associação Comercial, o resto ainda 

estava engatinhando. Não existiam políticos ligados 

a Brasília; os políticos não ficavam em Brasília, não 

participavam da vida daqui. A representação nossa 

era na Associação Comercial. E era por lá que a gente 

fazia qualquer reivindicação. Lembro muito bem da 

agressividade do pessoal da Associação Comercial no 

sentido de incluir na Constituição de 1988 a represen-

tação do Distrito Federal. E o curioso é que tinha mui-

ta gente contra. Vitor Celestino Ferreira Moreira

A disputa pelo voto
Como era uma eleição à Assembleia Constituinte, 

ficou um misto do que vai acontecer, o que é isso, 

para quê? É isso mesmo? Mas, ao mesmo tempo, a 

sensação de liberdade, sensação de ter quebrado 

as algemas e poder sair para se manifestar. Foi uma 

eleição atípica, porque havia a tal da sublegenda 

para senadores, que era ainda um resquício do perí-

odo autoritário, e tínhamos os partidos ainda muito 

incipientes no Distrito Federal. Mas houve envolvi-

mento da sociedade. O PT no Distrito Federal não 

elegeu nenhum representante para a Constituinte 

em função da sublegenda por um lado e do coefi-

ciente eleitoral, por outro. Geraldo Magela 

MAriA de Lourdes AbAdiA reGistrA seu Voto A FAVor dA 
AutonoMiA poLítiCA de brAsíLiA. Atrás deLA, à esquerdA, 
AuGusto siLVeirA de CArVALHo e, à direitA, MárCiA KubitsCHeK. 
brAsíLiA (dF), 1988
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O BadernaçO
Sarney lançou, em fevereiro de 1986, o Plano Cruzado buscando a 
inflação zero. Nove meses depois, com o anúncio do Cruzado II, a 
população se viu diante de aumentos que, num único dia, chega-
vam a 60% no preço da gasolina e 120% nos valores dos serviços 
de telefone e energia. Os salários permaneceram congelados.

As reações populares explodiram em todo o país. Em Brasília, 
no dia 27 de novembro desse ano, o que começou como um pro-
testo se transformou numa grande confusão.

Atitude provocAtivA
Eu, naquele dia, não participei até a hora de sair do trabalho, porque eu 

trabalhava até por volta de sete e meia todos os dias. O banco é muito 

próximo da rodoviária, no Setor Bancário Sul. A manifestação foi con-

vocada pelos sindicatos. Ela se precipitou no tempo, na sua dimensão e 

na violência praticada por pessoas infiltradas pelas áreas de segurança 

e de inteligência. 

Quando eu saí à rua, fui a pé em direção ao Conic, o Setor de Diversões 

Sul, e havia várias lojas quebradas, várias lojas sendo saqueadas. Os mo-

mentos mais tensos foram quando atearam fogo nas viaturas e o quebra-

quebra na rodoviária. Eu não presenciei porque estava trabalhando.

O fato é que aquele tipo de ação violenta de quebra-quebra, de virar 

carro e botar fogo, não era – e não é – típico das pessoas do movimento 

sindical e do movimento político – que faziam outras manifestações 

e nunca tinha havido aquilo. Foi proposital. Houve infiltração de seg-

mentos de inteligência das Forças Armadas, das forças policiais, que 

aproveitaram o processo de mobilização. Foi claramente uma atitude 

provocativa de quem queria dar uma conotação de baderna, por isso, 

inclusive, foi a imprensa que criou a denominação “badernaço”. Ela ten-

ta demonstrar um nível de baderna no processo de luta política dos 

trabalhadores, o que não era a prática naquela época. Jacques Pena
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O pulsO da cidade
Brasília contava com cineclubes, movimento de defesa da Amazônia, 

muitos movimentos que estavam se formando, oposições sindicais, mo-

vimento estudantil, pela anistia; e, depois, o movimento pelas diretas 

foi bem marcante. O movimento estudantil participou, junto com uma 

série de associações e alguns sindicatos, de muitas manifestações. Exis-

tiam várias expressões de movimentos sociais. 

Aqui tinha muita vida. Havia bares, como o Beirute e outros espaços 

da cidade, onde, quando a polícia chegava, pedia nossos documentos 

mas queria, na verdade, nossas ideias e a nossa rebeldia. E havia pon-

tos, como a Livraria Presença, no Conic, onde havia espaços de discus-

são, de resistência.

Lembro de coisas marcantes, do chamado “badernaço”, em 86. Foi 

uma reação à traição do governo, a época do Cruzado, do Sarney, do 

congelamento dos preços. Tudo isso Brasília viveu. Erika Kokay

TOdO mundO é esquerda
Em 1986, de madrugada, eu tive uma ideia. O então ministro da Fazen-

da, Dilson Funaro, havia anunciado o Plano Cruzado II, que desconge-

lou tudo. Eu pensei: “Temos que fazer alguma coisa.” Levantei, chamei 

aqueles amigos da CUT em que eu tinha confiança – o Djalmir, do Sin-

dicato do Gráficos; o Eustaquio, que já faleceu, do Sindicato dos Bancá-

rios, o Bentes. Era um grupo pequeno e nós começamos a organizar uma 

manifestação contra o plano. O Sindicato dos Professores iria puxar e a 

gente pretendia fazer uma manifestação de sindicalista.

Nós fizemos uma carreata, com passeata, com gente andando com ca-

minhão de som em direção ao Congresso Nacional. Pela propaganda que 

fizemos no sindicato, a insatisfação popular era tão grande, tão grande, 

que veio gente de todo lado: quem estava na rodoviária aderia ao movi-

mento, quem estava com o carro estacionado entrava na passeata. Foram 

50 mil pessoas. Naquela época era uma coisa, foi um choque para nós. 

Perdemos o controle e o governo também. A polícia veio batendo em 

todo mundo, foi uma loucura, não se esperava uma reação daquele jeito, 

a gente pretendia uma manifestação pacífica. Só que, no meio do cami-

nho, aparecem os que colocam gasolina na fogueira e o pau começou a 

comer; cada um com uma proposta mais à esquerda. Quando tem muita 

gente, todo mundo é esquerda e apareceram os falsos líderes. Foi o Cor-

reio Braziliense que colocou o nome de “badernaço”. Peninha
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A AutonomiA políticA 
(1986–1993)

unca o eleitor domiciliado no Distrito Federal tivera a oportuni-
dade de escolher seus representantes – uma anomalia que re-
montava à inauguração de Brasília, havia mais de 25 anos. Mas 
as pressões pelo restabelecimento das liberdades democráticas 
ganharam a nação e, num crescendo irresistível, selaram o fim 
do ciclo militar e garantiram a convocação de eleições diretas 
em todos os níveis. 

Depois de eleger uma aguerrida bancada de deputados fede-
rais e senadores, que no Congresso Constituinte trabalhou para 
fazer avançar as conquistas sociais e traçar os mecanismos de-
finidores da autonomia política do Distrito Federal, o eleitorado 
voltou às urnas para escolher o governador e os deputados dis-
tritais integrantes na novata Câmara Legislativa.

Tudo era novidade, tudo haveria de ser fundado. A primeira le-
gislatura da Câmara lutou contra o improviso e a inexperiência. 
Movimentos sociais que já vinham dando cor à luta política, no 
Plano Piloto e nas cidades-satélites, incidiram decisivamente 
na formulação da Lei Orgânica do Distrito Federal. Os resulta-
dos obtidos fortaleceram a cidadania à medida que conferiram 
concretude a avanços positivos – os quais, por força da própria 
dinâmica histórica, estão a exigir aprimoramentos constantes.
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A primeira bancada
Os constituintes eleitos pelo Distrito Federal refletiam a voz das ruas e operaram 
para aprovar o direito à autonomia política, com a convocação de eleições para o 
governo e o legislativo distritais.

Augusto silveirA de CArvAlho em 
CAmpAnhA eleitorAl. BrAsíliA (dF), 
15/11/1994

sigmAringA seixAs nA CâmArA dos 
deputAdos. BrAsíliA (dF), 10/11/1987

Esculpir a autonomia
Tancredo Neves se elegeu com o compromisso de convocar uma assem-

bleia nacional constituinte, que incluiria o direito de Brasília eleger os 

seus representantes. Na Constituinte, tive orgulho de ser integrante da 

primeira bancada de parlamentares eleitos pelo povo de Brasília. Nossa 

luta foi para esculpir na Constituição da República o direito de eleger os 

nossos governantes e, na sequência, os representantes do poder local, 

os deputados distritais. Ninguém poderia imaginar ser eleito em Brasília 

sem esse compromisso. Antes da Constituinte, teve de ser aprovada uma 

emenda constitucional que dava o direito do povo do Distrito Federal 

eleger três senadores e oito deputados. Essa foi a primeira vitória. Depois 

veio o processo de debate, discussão e mobilização que continuou inten-

so até que a Constituinte decidiu conferir ao povo de Brasília o direito 

de eleger democraticamente os nossos governantes. No governo civil de 

José Sarney, José Aparecido de Oliveira era o governador “biônico” de 

Brasília – como chamávamos – e preparou a fase de transição, quando eu 

me elegi pela primeira vez, em 1986. Augusto silveira de Carvalho

Golpe de sorte
Nós queríamos aprovar a emenda de um mandato-tampão, logo em se-

guida à promulgação da Constituição de 1988, que estabelecesse uma 

eleição para um mandato que fosse até 1990. Isso não foi aprovado e o 

presidente José Sarney queria indicar para governador um senador do 

Maranhão, o Alexandre Costa. Ele teria ainda mais seis anos de mandato 

no Senado e só aceitaria se nós aprovássemos a emenda constitucional 

que estabelecesse que o governador nomeado fosse licenciado. Dessa 

forma, ele se licenciava e não precisaria renunciar ao mandato. Aí foi 

uma luta danada; mobilizamos o plenário e acabamos não aprovando 

essa emenda. Com isso, o Alexandre Costa desistiu e o Sarney foi buscar 

o Joaquim Roriz, em Goiás, para ser o governador de Brasília. Foi assim 

que o Roriz surgiu na política do Distrito Federal. Porque nós fomos, 

hoje até diria, infantis. O Roriz veio nomeado e fez o governo que todos 

nós conhecemos. sigmaringa seixas
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Erika kokay, pouco antEs dE tomar 
possE como dEputada distrital, rEcEbE 
bóton da também dEputada arlEtE 
sampaio. brasília (dF), 2002

comandantE da pm coronEl ruy 
sampaio convErsa com o govErnador 
Joaquim roriz. brasília (dF), 18/6/2000

Movimentos necessários
O movimento pela autonomia era um movimento democrático, não era 

um movimento transformador das estruturas sociais. E a democracia 

são os espaços que possibilitam o contraditório, espaços de construção 

dialética, construção de sínteses que possibilitam as transformações. 

Na época, eu tinha o entendimento de que eram movimentos neces-

sários, mas que não tinham um caráter essencialmente transformador, 

porque significavam incluir Brasília numa autonomia sob a égide de 

uma democracia superficial. Não significava a democracia de igualdade 

de direitos ou de eliminar a desigualdade social. Mas de abrir os espa-

ços e fazer com que Brasília pudesse se expressar. Erika kokay 

Pressão das bases
Tão logo se instalou a Constituinte, em 1987, o PT, os outros partidos 

e, principalmente, o movimento social passaram a pressionar os repre-

sentantes do Distrito Federal para que a nova Constituição trouxesse 

avanços no campo social. Como o PT tinha uma força muito grande, 

essa era a prioridade. Nós lutávamos para que os avanços sociais fos-

sem representativos e que o Distrito Federal pudesse ter um parlamen-

to local e o seu governador eleito. A nossa luta passou a ser, portanto, 

pelo direito da autonomia política. 

Quando se encaminhou o restabelecimento da eleição direta para 

prefeitos nas capitais, seria incoerente Brasília ficar sem nenhum tipo 

de representação; seria, de fato, a manutenção de uma condição que 

vinha desde antes da ditadura. Brasília foi inaugurada em 1960, mas a 

ditadura começou em 1964 – não deu nem tempo de discutir se Brasília 

deveria ter ou não representação política. E como Brasília tinha vivido 

a maior parte da sua história sob a ditadura militar, era natural que, no 

debate sobre a representação política para as capitais, Brasília também 

entrasse – e nós tínhamos aqui um movimento partidário vigoroso, os 

partidos já estavam organizados,

A primeira eleição para governador do Distrito Federal foi atípica, 

porque o Tribunal Superior Eleitoral decidiu que Joaquim Roriz, que 

tinha sido nomeado governador, poderia disputar o pleito sem carac-

terizar reeleição. Isso foi uma anomalia, um negócio absurdo, daquelas 

coisas que não há como explicar, mas a Justiça Eleitoral entendeu que 

o primeiro mandato não tinha sido por eleição, mesmo não havendo 

reeleição no Brasil naquele momento. geraldo magela
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Cidadania desrespeitada
A autonomia política do Distrito Federal era e é necessária. Nada justi-

fica uma comunidade ficar à margem do processo institucional do país, 

como ficávamos. O Brasil todo votava e a gente não. Isso realmente 

soava como um acinte à nossa cidadania. Há muitas críticas à represen-

tação em si, mas elas também fazem parte do processo. É uma amostra-

gem do que nós mesmos somos. Armando Sobral Rollemberg

Vídeo militante
Em janeiro de 1991, fui para o mercado e disse: “A Abravídeo foi criada 

para desenvolver projetos de comunicação e de cultura para o movimen-

to social organizado.” Comecei a viver esse lance do vídeo como o vide-

oprocesso, o vídeo que ajuda na militância, ferramenta de trabalho, de 

luta. Eu falava: “Gosto de documentar processos de construção de cida-

dania.” Porque isso estimulava outros grupos. Os sindicatos começaram a 

me chamar: “Queremos fazer um vídeo assim, assim.” Comecei a trabalhar 

com um grupo imprimindo qualidade, porque o pessoal falava assim: “Ví-

deo do movimento social você liga para o conteúdo, não repara na esté-

tica, não.” Geralmente eram vídeos malfeitos, mal editados, sem trilha 

sonora original. Eu entrei e disse: “A nossa proposta é fazer vídeos com 

qualidade e estética”, porque nós vivemos diante da TV, nós temos uma 

das TVs esteticamente mais bonitas do mundo. O mesmo cara que fica lá 

no Lixão da Estrutural tem a TV dele e sabe qual é o padrão de estética a 

que ele está acostumado. Se você colocar algo ruim para ele, ele vai mu-

dar de canal. Comecei a trabalhar com os sindicatos, com associações que 

nos procuravam. A nossa proposta era não deixar ninguém sem resposta. 

A Vila Planalto foi o primeiro, fizemos o Lixão da Estrutural, fizemos o Var-

jão, não se deixa ninguém sem resposta. E fazia mesmo. Ruy Godinho

Avanços necessários
Brasília é indivisível do ponto de vista político, não pode ser dividida em 

municípios porque é Distrito Federal. Por exemplo, você pega Ceilândia 

hoje, com quase 500 mil habitantes. O administrador não é da cidade. 

Acho que uma forma mínima de a população participar seria criando 

um conselho representativo – que seria consultivo, não teria poder de 

legislar, mas um conselho em que o administrador eleito da cidade pu-

desse consultar a comunidade. Essa emenda existe, só que não foi re-

gulamentada. Algum deputado, ou até o presidente da Câmara Legisla-

tiva, tem que regulamentar para ver como será esse processo: se será 

o TRE que vai fazer essa eleição, quem vai fazer, como vai ser, se vai 

ser lista tríplice escolhida pela população e o governador vai indicar... 
Viridiano Custódio de Brito

Temos uma Câmara 
Legislativa e elegemos 

governador; sem 
dúvida esses nossos 

representantes foram 
ativos batalhadores pela 

representação política, 
menos um. Márcia 

Kubitschek votava contra 
a representação política 

na condição de deputada 
federal constituinte – e 

nós tínhamos acabado de 
elegê-la, em 1986.

Carlos Alberto Torres

Ruy Godinho peSquiSA liVRoS de múSiCA 
em SeBo nA CidAde de FoRTAlezA. 

FoRTAlezA (Ce), AGoSTo de 2005
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Guerra de ideias
Foi uma luta muito grande para o povo compreender a importância de ele 

próprio votar para ter o seu deputado federal, seu senador, sua Câmara Le-

gislativa, o seu deputado distrital, escolher seu governador. Foi um proces-

so que evoluiu bastante e caiu na compreensão da população. Tanto que os 

movimentos e os eventos que aconteciam eram superlotados – a popula-

ção já não era somente a cara do Plano Piloto; as cidades-satélites também 

participavam, o entorno participava. Foi uma guerra – entre aspas – muito 

bonita para que Brasília pudesse conquistar o que tem hoje. Valter Lima

Especulação imobiliária
Quando Brasília elege a sua primeira Câmara Legislativa, em 1990, a cida-

de já é considerada Patrimônio Cultural da Humanidade há três anos. Fui 

convidado para trabalhar no Departamento do Patrimônio Histórico e Ar-

tístico, órgão ligado à Secretaria de Cultura do Distrito Federal. Lembro que 

a primeira coisa que aconteceu – estava quente ali – foi o destino da Vila 

Planalto. Aquela região era uma lembrança dos acampamentos das emprei-

teiras que construíram o Congresso Nacional, o Palácio do Planalto, os mi-

nistérios. Havia ali casas de madeira, algumas preservadas, outras bastante 

deterioradas, numa situação de risco social, porque tinha o problema do sa-

neamento básico e da iluminação. As pessoas moravam lá há muito tempo e 

não queriam sair; reivindicavam o seu direito de moradia. Esse é o período 

em que o movimento imobiliário de Brasília se instala com toda a sua força, 

exatamente na disputa por esse espaço. Duda Bentes

O papel dos sindicatos
O movimento estudantil enfrentou a ditadura como ninguém enfrentava, 

mas depois a população de Brasília se organizou através dos sindicatos. 

Brasília tem essa peculiaridade: quando nós, do Sindicato dos Professo-

res, fazíamos reuniões nas escolas, convocávamos os pais também para 

participar, para discutir a greve, e ali o pau comia. Você falava da ditadu-

ra, da autonomia, da necessidade da Câmara Legislativa, você convencia 

a população através das células dos sindicatos que eram as escolas. O 

Sindicato dos Médicos, naquela época, era muito atuante também, atra-

vés dos centros de saúde; panfleto a toda hora dos rodoviários para os 

passageiros. Isso foi criando um movimento, uma consciência coletiva. 

O nosso trabalho de base foi esse, de convencimento da população. 

Não se pode afastar o movimento sindical dessa história. Tanto é que os 

principais candidatos saíram todos do movimento sindical. A primeira 

Câmara Legislativa foi eleita e os representantes de esquerda saíram do 

movimento. Os de direita saíram do colonialismo, dos favores, da boti-

na, do rico que vai lá na periferia comprar todo mundo. Os de esquerda 

saíram todos dos sindicatos. Peninha

De cima Para Baixo: VaLter Lima 
entreVista Joaquim roriz. BrasíLia 
(DF), 1989. PoLícia miLitar PrenDe 
comerciários em greVe na entraDa Do 
conJunto nacionaL. BrasíLia (DF), s/D. 
WaLter ney VaLente, Peninha, com Luiz 
inácio LuLa Da siLVa. BrasíLia (DF), s/D

A luta pela autonomia política   81

miolo_H P Bras_C_15.indd   81 10/8/2009   10:15:23



RepResentação escamoteada
A Lei Federal nº 3.751, de 13 de abril de 1960, previa, em seu artigo 6º, a existência de uma Câmara 
do Distrito Federal, composta por 20 vereadores eleitos pelo voto direto. Em seguida, a Emenda 
Constitucional nº 3, de junho de 1961, em seu artigo 3º, estabeleceu o seguinte texto:

“Compete ao Congresso Nacional fixar a data das primeiras eleições de representantes do 
Distrito Federal ao Senado Federal, à Câmara dos Deputados e à Câmara do Distrito Federal, 
e exercer, até que esta se instale, a função legislativa em todos os assuntos da competência 
do Distrito Federal.” 

Já sob regime militar, o artigo 17 da Constituição promulgada em 24 de janeiro de 1967 omite, 
em seu Capítulo IV (Do Distrito Federal e Territórios), a existência de uma Câmara Distrital:

“§ 2º – O prefeito do Distrito Federal e os Governadores dos Territórios serão nomeados pelo 
Presidente da República, depois de aprovada a escolha pelo Senado.

§ 3º – Caberá ao Governador do Território a nomeação dos Prefeitos Municipais.”

Foi com o fim da ditadura e a convocação da Assembleia Nacional Constituinte em 1987 que a 
população do Distrito Federal retomou o direito de eleger os seus representantes locais, em-
bora a Constituição promulgada em 1988 vede a divisão da região em municípios. No Distrito 
Federal, as regiões administrativas (RAs) são geridas por pessoas indicadas pelo governador 
eleito. Em seu Título III, Capítulo V, Seção I – Do Distrito Federal, a Constituição de 1988 reza:

“Art. 32 – O Distrito Federal, vedada sua divisão em Municípios, reger-se-á por lei orgânica, vo-
tada em dois turnos com interstício mínimo de dez dias, e aprovada por dois terços da Câma-
ra Legislativa, que a promulgará, atendidos os princípios estabelecidos nesta Constituição.

§ 1º – Ao Distrito Federal são atribuídas as competências legislativas reservadas aos Estados 
e Municípios.

§ 2º – A eleição do Governador e do Vice-Governador, observadas as regras do Art. 77, e dos De-
putados Distritais coincidirá com a dos Governadores e Deputados Estaduais, para mandato 
de igual duração.”

Lembra Osmar Alves de Melo: “Depois veio a Lei nº 3.751, de organização administrativa do 
Distrito Federal, que previa a Câmara dos Vereadores com 20 membros, mas essa lei foi ra-
pidamente substituída por outra, a Lei nº 4.545, que omitiu o problema do poder legislativo 
local. E a Constituição de 1967 completou a obra: ela simplesmente omitiu a existência de 
poder político no Distrito Federal. Na história republicana, o Distrito Federal só em duas opor-
tunidades ficou sem poder legislativo local: uma durante o Estado Novo, de 1937 a 1946; e a 
outra no “Estado Novíssimo” da ditadura militar, de 1967 à Constituição de 1988. Só nesses 
dois períodos é que realmente o Distrito Federal não teve poder legislativo.”
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A Câmara Legislativa
Eleitos os primeiros deputados distritais, é hora de fazer valer os compromissos 
assumidos com os seus representados, no interesse da sociedade do Distrito Federal.

Da água para o vinho
A primeira Câmara foi de pessoas que surgiram do mo-

vimento sindical, do movimento social. Brasília é muito 

sindical. A gente ainda estava muito imbuído da ques-

tão do ideal – aquela geração foi uma geração de idea-

listas. Antes da posse, um grupo do qual eu fiz parte foi 

criar o regimento interno da Casa; outro foi começar 

a pensar na Lei Orgânica. Foi importante, porque cria-

mos primeiro as comissões, depois houve discussões 

prévias, e fomos discutir isso com os sindicatos, com 

as associações de moradores, com a Associação Comer-

cial. Tivemos reuniões das comissões dentro e fora da 

Casa. Foi um processo bem democrático.

Antes, havia uma comissão no Senado que legisla-

va sobre o Distrito Federal. Legislava em termos, por-

que não conhecia os problemas, não tinha interesse 

porque não tinha voto aqui, não tinha história aqui; 

todos vinham de fora e sem nenhuma ligação com 

a cidade, a não ser por morar aqui temporariamen-

te. Não vivenciavam o dia-a-dia de Brasília, não ti-

nham interesse comercial, empresarial ou bens aqui. 

Eurípedes Pedro de Camargo 

EuríPEdEs PEdro dE Camargo toma PossE Como sEnador. ao sEu 
lado, da EsquErda Para a dirEita, Estão Paulo Paim E Ermínio da 
Costa. Brasília (dF), 2003

moradora dE soBradinho ColoCa sua sugEstão Em urna 
instalada PEla Comissão da lEi orgâniCa da Câmara lEgislativa 
do distrito FEdEral. a idEia Era dEBatEr a Constituição do 
distrito Em Conjunto Com a ComunidadE. Brasília (dF), 1991
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Muito a fazer
Foi a campanha mais barata que fiz: a primeira. Era 

quase que natural ser candidata naquele momento, 

em 1990 – então, foi muito simples para mim. Fiquei 

até 2002 na Câmara Legislativa, 12 anos, e fui a primeira 

presidente mulher de Câmara Legislativa no Brasil, em 

1997-98, no governo Cristovam Buarque. Vivi toda a ex-

periência tanto de conquistar a representação política, 

como de ser parlamentar e de estar no maior cargo que 

qualquer político, no Distrito Federal, desejaria estar. A 

gente tinha uma atuação diferenciada e tentamos levar 

isso com seriedade. O pessoal lembra com saudade da 

gestão. Inclusive os servidores da Câmara também sa-

bem da nossa forma de agir. Para superar uma série de 

dificuldades, a gente teve muita paciência para cons-

truir e tecer um espaço mais igual. A autonomia política 

significou a consolidação da democracia. E é um pro-

cesso de construção. Eu me sinto ainda muito frustra-

da com o nível de representação que a gente elege. As 

pessoas não se recordam em quem votaram para depu-

tado distrital, não se recordam em quem votaram para 

federal, quem elas escolheram para o Senado e o que 

essas pessoas fazem. O nosso país – e o Distrito Fede-

ral também, em consequência dessa falta de educação 

política – ainda é um país analfabeto politicamente. 

Construiu a democracia, é um país que dá muito valor 

à liberdade, mas não sabe quem escolhe, não se im-

porta muito. E estou falando da capital, que é um lugar 

em que o pessoal tem acesso a todas as informações. 

Lúcia Helena de Carvalho

Exceções de sempre
Começou a se falar muito em eleição em Brasília, au-

tonomia política, coisa que não era muito da esquerda 

mais de raiz. A gente entrava no movimento porque 

era uma maneira de ir tirando a ditadura. Na primei-

ra eleição eu não participei. Eu era um daqueles que 

protestava: “Ah, acho que não vai resolver nada”. De-

pois comecei a concordar e, no final, vejo o seguin-

te: da forma como a gente fez, a Câmara não cumpre 

nenhum papel. Qual o papel que ela cumpre hoje na 

sociedade? Ela é um amontoado de gastos, com depu-

tados ineficientes, que fazem daquilo ali um balcão de 

negócios. Com raras exceções. Peninha

Primeira legislatura
Tive a honra de ser eleito na primeira legislatura 

da Câmara Legislativa, para fazer parte do conjun-

to de 24 deputados distritais. Fui o segundo mais 

votado, e acredito que essa votação excelente te-

nha sido em função de todo o empenho que a gente 

teve nesse período das lutas democráticas; talvez 

um reconhecimento que recebi do eleitor, porque 

jamais fui um sindicalista, não pertencia a uma as-

sociação de moradores, eu era um professor que 

fazia parte de movimentos de caráter democrático. 

Carlos Alberto Torres

Os dePuTAdOs AgneLO QueirOz e LúCiA HeLenA de CArvALHO, dA 
COmissãO de direiTOs HumAnOs dA CâmArA LegisLATivA dO disTriTO 
FederAL, em visiTA AO LixãO dA esTruTurAL. BrAsíLiA (dF), 1993
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Segunda legislatura
Fui eleita para a segunda legislatura. Muitas vezes 

penso que o mandato é um meio. Você tem uma tra-

jetória, uma história, escolhe um mandato porque 

ele possibilita um diálogo, a discussão, a organiza-

ção. Ele é um meio de organização da sociedade, de 

“empoderamento”. Mas, muitas vezes, transforma-

se num fim em si mesmo. Você se elege e já começa a 

trabalhar para a próxima eleição – as pessoas viram 

um título de eleitor –, e aí você tem uma variável, 

que é a variável eleitoral, que muitas vezes não traz 

a disputa real de projetos ou de ideias, de represen-

tação; entra uma série de variáveis no processo de 

uma disputa eleitoral que acaba por contaminar uma 

estrutura que era mais pura. Havia uma unidade da 

esquerda, com todas as divergências que sempre 

houve e que são absolutamente salutares. Havia 

uma unidade, uma organização com a autonomia 

que não era só com a Câmara Legislativa, mas com as 

representações parlamentares. Muitas vezes, as dis-

cussões sociais, as grandes causas, ficam submetidas 

à perspectiva eleitoral. O PT não foi criado assim, 

não foi criado com a perspectiva eleitoral. Mas essa 

é uma variável que está dada hoje. Erika Kokay 

O primado do voto
O processo eleitoral atual, para a Câmara Legislativa, é 

mais de natureza corporativista: é o presidente de um 

grande sindicato, é o pastor de uma igreja etc. As exce-

ções são mínimas, e são de pessoas bem mais recentes, 

não aquelas que realmente lutaram por tudo isso e que 

não se interessaram mais em participar desse processo. 

As entidades que lutaram pela representação política 

devem estar muito decepcionadas com a atuação da 

Câmara Legislativa. Eu ouço com frequência pessoas 

dizerem: “Devia ser extinta.” Mas não sou a favor dessa 

tese. Acho que a maior invenção do homem foi o voto, 

foi a democracia. E mais: todo o poder legislativo, por 

pior que seja, tudo que ele faz é conhecido, é publica-

do, é aberto. Quando ele não está agindo, as coisas se 

fazem na surdina, na calada da noite. Antes da Câmara 

Legislativa, uma boa parte da legislação, sobretudo de 

posturas do Distrito Federal, era feita pelo Conselho de 

Arquitetura e Urbanismo. Era um organismo poderoso, 

presidido pelo governador e composto, basicamente, 

de empresários incorporadores. Houve muitas distor-

ções em Brasília. Osmar Alves de Melo

Representação fiel
É uma frase conhecida: “O parlamento é o espelho da 

sociedade.” Hoje nós todos somos responsáveis pela 

representação do Distrito Federal, tanto no parla-

mento brasileiro quanto no nosso legislativo local. 

E somos responsáveis pelo nosso destino: cada um 

tem que assumir a sua consciência e o seu papel no 

aprimoramento das instituições da sociedade demo-

crática. Augusto Silveira de Carvalho

OSMAr AlvES dE MElO, priMEirO à dirEitA, EM rEuniãO COM 
prEfEitOS dE quAdrAS dO plAnO pilOtO. BrASíliA (df), 7/4/1985

AuguStO SilvEirA dE CArvAlhO nA CâMArA dOS dEputAdOS 
durAntE OS trABAlhOS dA ASSEMBlEiA nACiOnAl COnStituintE. 

BrASíliA (df), 1987
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Caminho longo
O movimento era unido, não havia divisão, porque 

todos lutavam por um ideal. Em âmbito nacional, a 

gente lutava pelo fim da ditadura militar, e você ti-

nha todas as forças democráticas, até a imprensa. A 

primeira legislatura da Câmara Legislativa teve uma 

representação mais fiel das forças políticas do Dis-

trito Federal, com pessoas do movimento popular. 

Depois, a elite começou a perceber que era um cam-

po que ela também tinha de ocupar. O representante 

do grande capital começou a participar do processo 

eleitoral e diminuiu a bancada dos movimentos po-

pulares. Eu acho que é bem melhor você errar num 

processo democrático, de liberdade, mesmo que seja 

uma democracia restrita, do que ter um processo de 

ditadura, fechado. As pessoas têm a oportunidade 

de ir acertando – cada processo eleitoral é um pro-

cesso para você ir acertando. A democracia no Brasil 

ainda é muito nova, e a gente tem que caminhar para 

ir aperfeiçoando. Viridiano Custódio de Brito

Rostos marcados
Em 1991, quando começa a Câmara Legislativa, é certo 

que precisa ter uma lei orgânica, porque agora você 

tem deputados distritais e a gente tem que ter uma 

lei. Eles começaram a trabalhar a lei, a comunidade 

começou a cobrar e começamos a receber os textos. 

E nós, da alfabetização de Ceilândia, conseguimos 2 

mil assinaturas de gente com título de eleitor do Dis-

trito Federal para nosso abaixo-assinado. Trabalha-

mos com duas emendas que foram aprovadas na Lei 

Orgânica do DF – os artigos 45 e 225. Num deles, das 

Disposições Transitórias do capítulo da Educação, a 

gente lutou para colocar que os alunos de Magistério 

de todo o Distrito Federal tivessem 30% do seu estágio 

na educação de jovens e adultos. 

Naquelas discussões, o movimento de moradia 

apresentava uma emenda, o movimento de mulhe-

res, o dos carroceiros, também; todo mundo queria 

colocar alguma coisa. Vários movimentos participa-

ram da luta pela Lei Orgânica, e não foi só a Ceilân-

dia. Lembro que o grupo do Cruzeiro, no Círculo Ope-

rário, estava extremamente organizado para enviar 

suas emendas. Cada grupo apresentava seus inte-

resses, alguns não conseguiram, porque não tinham 

condições de conseguir as 2 mil assinaturas, porque 

a gente acha que é fácil, mas não é. Nós colocamos 

todo o povo na rua, fizemos bonés, camisetas, cra-

chás; fomos para as ruas, todos participaram. Divi-

dimos a Ceilândia por quadras. Imagina uma cidade 

com 500 mil habitantes, como é o caso de Ceilândia. 

E não foi só uma particularidade minha, não – eu me 

lembro do meu rosto e de todos os nossos colegas: 

de tanto caminhar na cidade, quando a gente tirava 

os óculos, ficava amarelado no lugar da lente, no es-

paço dos óculos e o rosto queimado de sol. Porque 

não tinha outro jeito, tinha que ir atrás das assinatu-

ras. Colocamos banquinhas na igreja, tínhamos co-

legas na rodoviária e em tudo quanto é lugar. Quem 

quiser apostar de pegar 2 mil assinaturas de pessoas 

no Distrito Federal, prepare-se, porque não é fácil. 

Maria Madalena Torres

Maria Madalena Torres e a depuTada arleTe saMpaio eM 
hoMenageM aos professores oCorrida na CâMara legislaTiVa 
do disTriTo federal. Brasília (df), 2003

1º Congresso da CenTral de MoViMenTos populares. 
são paulo (sp), 1996
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Lições do interior
O primeiro momento era de um entusiasmo muito 

grande de fazer tudo diferente, era o momento de 

construção da Lei Orgânica da cidade, de montar tudo, 

começar tudo, porque Brasília estava começando, não 

tinha experiência alguma. E aí, claro, você queria fazer 

tudo novo, tudo era revolucionário. A esquerda queria 

impor a sua democracia, o chamado “reunismo”, o “as-

sembleísmo”. É preciso fazer uma leitura política bem 

cabeça fria. É claro que existem interesses dizendo o 

seguinte: “Olhe, essa Câmara Legislativa é uma porca-

ria” – a democracia passa por esses riscos também. Os 

24 deputados distritais que estão lá representam exata-

mente a composição da sociedade que está aqui, com 

todos os vícios. E hoje Brasília assimilou uma política 

interiorana, uma política que, por incrível que pareça, 

insiste em ser preservada. A gente conversa com pes-

soas de cidades do interior sobre o que as leva a votar 

em determinadas pessoas que não representam coisa 

nenhuma. Ou seja, existe, claro, a responsabilidade dos 

eleitores, que em Brasília são oriundos desses sertões, 

essas periferias brasileiras que ainda usam o voto como 

moeda de troca, às vezes as mais espúrias possíveis. 

Brasília não escapou disso. Naquele primeiro momen-

to, nas primeiras legislaturas, os votos em Brasília eram 

muito mais ideológicos. Você sabia quem era quem. 

Hoje, Brasília cresceu muito, a população é muito he-

terogênea e chegam figuras lá que podem não ter ne-

nhuma representatividade, ou nenhuma militância. 

Jalma Fernandes de Queiroz

Desafio institucional
A Câmara Distrital é um instrumento de controle 

do poder público, do Executivo local, de fiscali-

zação. É um espaço onde, através dos mandatos, 

os movimentos sociais expressam suas vontades, 

suas reivindicações. É um ponto de apoio para os 

movimentos sociais, para o movimento sindical. Eu 

vejo muitos aspectos positivos. Quanto à composi-

ção da Câmara, num primeiro momento tínhamos 

pessoas eleitas mais comprometidas com a esquer-

da – e estou usando o termo esquerda porque me 

sinto muito à vontade para falar esquerda e direita, 

sou da geração em que as coisas eram ditas assim. 

O que é esquerda hoje? Pessoas que não misturam 

o público e o privado, que respeitam o dinheiro 

público, que entendem que são necessárias mu-

danças profundas na sociedade no sentido da in-

clusão das pessoas. Nesse meu conceito cabem vá-

rias posições partidárias. A Câmara Distrital, num 

primeiro momento, teve uma composição mais 

comprometida com a história de lutas do Distrito 

Federal – até na quantidade numérica dos eleitos 

pelo PT e pelos outros partidos que se colocavam 

no campo democrático. Eu não tenho aprofundado 

se o formato que ela tem é o melhor. Acho que é 

uma discussão que poderia ser colocada, na me-

dida em que temos a Câmara Distrital e elegemos 

o governador, além de deputados e senadores. E 

nós temos cidades-satélites com mais de 300 mil 

habitantes. Ceilândia, que é a cidade mais popu-

losa do Distrito Federal, e Taguatinga são centros 

econômicos importantíssimos. Um Distrito Federal 

que foi pensado e concebido para 500 mil habitan-

tes tem mais de 2 milhões. Então, como fica a nos-

sa representação? É essa mesmo? Essa dá conta? 

Ou deveria ter alguma coisa que se colocasse nas 

cidades significando uma representação mais pró-

xima da população? São essas coisas que precisam 

ser discutidas e certamente serão, porque o for-

mato da organização institucional precisa respon-

der a situações concretas, objetivas e históricas. 

Maria Laura Sales Pinheiro 

CaMPanha eLeitoraL no DiStrito FeDeraL. BraSíLia (DF), 1990
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Eleitores politizados
A primeira eleição foi uma eleição boa, tivemos pes-

soas sérias lá, o eleitorado de Brasília era politizado, 

votava por conhecer o candidato. Só que ocorreu um 

fato: a população aumentou violentamente, vieram 

de fora, de outros Estados para cá, cerca de 700 mil 

eleitores. Esses eleitores desequilibram qualquer tipo 

de eleição. Qualquer pessoa que tenha recurso finan-

ceiro se elege deputado. Pode não se eleger gover-

nador, pode não se eleger senador, mas deputado se 

elege. Lindberg Aziz Cury

Galhofa contra a ditadura
Éramos fundadores e membros do politburo do Pacotão 
– Sociedade Armorial Patafísica Rusticana Del Pacotón. Este 
é o nome original do bloco de carnaval criado no Clube da 
Imprensa. Éramos um grupo de jornalistas e entre os fun-
dadores estavam o editor-executivo, o editor do caderno 
cultural e o editor de política do Correio Braziliense. 
A primeira música do Pacotão era mais ou menos assim: 
“O Pacotão, com saudade da beleza,/ saúda o povo e revela 
com tristeza,/ que o seu carnaval não existe mais / O Paco-
tão/ Ô, ô, ô, ô, quem tinha razão era o meu avô / O Pacotão”. 
Na primeira vez foram só os jornalistas. No segundo ano 
foi o grande esplendor do Pacotão, com a música Aiatolá: 
“Aiatolá, venha nos salvar/ que esse governo já ficou gagá 
/ Gagagageisel, você nos atolou, o Figueiredo também vai 
atolá/ Vai atolá / Aiatolá, venha nos salvar/ que esse go-
verno já ficou gagá.” É um moto-contínuo. Entramos na W3 
pela contramão, e o povo do Pacotão decuplicou de repen-
te! O povo saía e logo começou todo mundo a cantar a mú-
sica. Fizemos um sucesso retumbante! Desse dia em dian-
te, nós politizamos cada vez mais as edições do Pacotão. 
Armando Sobral Rollemberg

LindbeRg CuRy, pReSidente dA ASSoCiAção ComeRCiAL do diStRito 
FedeRAL, diSCuRSA em FRente Ao memoRiAL JK. bRASíLiA (dF), S/d
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A lei maior
Elaborada à imagem e semelhança da Constituição de 1988, a Lei Orgânica ordenou as 

bases do desenvolvimento social e econômico do Distrito Federal. 

Tarefa imediata
Os deputados distritais da primeira legislatura ficaram muito debruça-

dos sobre a questão da Lei Orgânica, importante para que o Distrito 

Federal tivesse um rumo, um caminho. Foi uma Câmara que teve muito 

trabalho nesse sentido, porque foi o começo. É aquilo: quando você 

muda para uma casa, vai ter que arrumar, colocar os móveis no lugar 

para depois receber as visitas. O primeiro grupo queria uma Câmara 

correta, bem estruturada, que realmente fosse um escoadouro das di-

ficuldades que a população viesse a sofrer; e, naturalmente, um freio 

para os governadores. Esse era o grande objetivo deles. Jofran Frejat

Instalações improvisadas
Foi um processo muito interessante. Primeiro porque a gente não ti-

nha um lugar para ir. O Incra emprestou o prédio, teve que improvisar 

um plenário, criar as comissões... O desafio foi a falta de conhecimen-

to da organização e do funcionamento da Lei Orgânica. Foi muito difí-

cil criar as comissões. Houve uma participação grande da população, 

porque a gente discutia a cidade nas cidades-satélites, ouvia muito, e 

acho que, dentro das possibilidades, a Lei Orgânica é uma referência 

muito importante para Brasília. Saiu muito fundamentada na estrutura 

da Constituição de 1988. A Lei Orgânica deu um rumo para a cidade, de 

como é que ela funciona. Daí você avança, mas tendo um referencial. 

Maria de Lourdes Abadia

JoFrAn FreJAt, nA épocA eM que erA secretário de sAúde do distrito FederAL. BrAsíLiA (dF), 2001

dA esquerdA pArA A direitA, As deputAdAs 
rose de FreitAs, do espírito sAnto; MárciA 
KuBitscheK, do distrito FederAL; MoeMA 
são tiAgo, do ceArá; eunice MicheLes, 
do AMAzonAs; MAriA de Lourdes ABAdiA, 
do distrito FederAL e BeneditA dA 
siLvA, do rio de JAneiro, pArLAMentAres 
constituintes. BrAsíLiA (dF), 1987
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Exemplo único
Fui o terceiro mais votado na campanha, o segun-

do do PT. Estávamos elegendo a “constituinte”, a 

primeira bancada que elaboraria a Constituição do 

Distrito Federal, a sua Lei Orgânica. E, ao sair para a 

campanha, eu queria ter um diferencial. Decidi ela-

borar um anteprojeto de Lei Orgânica. Fiz questão 

de convidar pessoas de diversas áreas profissionais, 

com experiências diversas – professores, advoga-

dos, pessoal da área de saúde, do movimento social 

– e elaboramos um projeto de Lei Orgânica. Eu era 

o único candidato que tinha uma proposta pronta 

e acabada de Lei Orgânica para o Distrito Federal. 

Apresentei isso na campanha. Tivemos que pensar o 

Distrito Federal, uma unidade da Federação diferen-

te. Nós somos ao mesmo tempo município e Estado, 

cumprimos a dupla função e a dupla responsabili-

dade. E tínhamos que construir uma lei que não era 

uma Lei Orgânica de uma capital de Estado e não era 

uma Constituição estadual – e tínhamos que fazer 

a junção dessas duas coisas. Temos aqui uma situa-

ção complexa: o nosso Judiciário não é distrital, ele 

é federal, e isso por si só já traz uma diferença com 

os Estados. Temos aqui que cumprir a função de, ao 

mesmo tempo, cobrar IPTU, que é um imposto mu-

nicipal, e ICMS que é um imposto estadual. Não era 

fácil de pensar, mas a primeira legislatura reunia um 

conjunto de parlamentares com experiências mui-

to importantes, muitos sindicalistas, um ex-gover-

nador, vários ex-administradores regionais, vários 

professores universitários, pessoas que vinham da 

segurança pública... Foi uma legislatura muito rica, 

porque conseguiu trazer experiência de vida profis-

sional e pessoal de gente muito diferente. E Brasília 

é o único local em que você pode falar com o de-

putado distrital, o deputado federal e o senador da 

sua região ao mesmo tempo. Isso não acontece com 

outros Estados porque o deputado estadual está na 

capital, e o deputado federal e senador estão em 

Brasília. Mas, em Brasília, o deputado distrital, o de-

putado federal e o senador estão no mesmo lugar. Às 

vezes, para o eleitor, há uma confusão do papel de 

cada um. Hoje isso está um pouco mais claro, mas no 

início era muito confuso você explicar a diferença de 

um para o outro. Geraldo Magela

CoMíCio do Partido dos trabalhadores. brasília (dF), 2002
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Diálogo ampliado
Havia audiências públicas e a Associação Comercial sempre esteve pre-

sente, apresentando ideias. Falamos muito da Associação Comercial, 

mas na verdade outras entidades também tiveram papel importante, 

é bom deixar claro. A Fecomércio, que é a Federação do Comércio; a 

Fibra, que é a Federação das Indústrias do Distrito Federal; o CDL, Clu-

be dos Diretores Lojistas, atual Câmara de Dirigentes Lojistas; e depois 

tivemos a Federação dos Produtores Rurais, Federação das Empresas de 

Transporte de Cargas, todos esses sempre muito ativos. Foi até criado 

um órgão – que não é um órgão com CNPJ, mas um órgão de muita força 

– que é o Fórum do Setor Produtivo do Distrito Federal, que congrega 

essas entidades todas. Falamos em Associação Comercial como o pon-

tapé inicial, mas, com o tempo, com o surgimento dessas outras enti-

dades, todos se congregaram dentro dessa ideia de uma representação 

política eficaz para o Distrito Federal. Athayde Passos da Hora

Fundo ConstituCional do 
distrito Federal
Numa sexta-feira, 27 de dezembro, no apagar das luzes do 
ano legislativo de 2002, o plenário do Senado Federal apro-
vou a Lei nº 10.633, que instituiu o Fundo Constitucional do 
Distrito Federal. A matéria havia sido aprovada na Câma-
ra dos Deputados e, no Senado, a votação foi encaminha-
da pelo então senador Lindberg Aziz Cury (PFL-DF), relator 
do projeto. A iniciativa contou com apoio do presidente da 
Casa, senador Ramez Tebet (1936–2006). 
A finalidade do Fundo é garantir os recursos necessários à 
organização e manutenção da Polícia Civil, da Polícia Mili-
tar e do Corpo de Bombeiros do Distrito Federal, além de 
assistência financeira para a execução de serviços públicos 
de saúde e educação, conforme o inciso XIV do artigo 21 da 
Constituição. Sua primeira execução deu-se no exercício de 
2003, com um total de R$ 3.364.040.212,00. A cada ano, o 
montante do Fundo é atualizado com base na receita cor-
rente líquida da União. Seus recursos são imprescindíveis à 
gestão econômica do Distrito Federal. 
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A gente precisa entender 
que a luta tem que ser 

lenta mesmo, a luta 
popular é uma luta lenta. 

Isso eu já entendi. É uma 
luta de paciência, de não 

desistir nunca.
Maria Madalena Torres

JoaquiM RoRiz conveRsa coM 
MoRadoRes do saMaMbaia. bRasília 

(dF), 19/11/1999

Instância indispensável
A população naturalmente procura eleger os seus representantes, 

mas é claro que existem os acertos e os erros nessa escolha. Como há 

na Câmara Federal e com relação ao Senado. Quer dizer, nem sempre 

se consegue fazer com que a escolha seja certa. Mas a Câmara Legis-

lativa representa pelo menos um ordenamento legal para o Distrito 

Federal. Não é o capricho de um governador que está sendo feito 

– ele tem que ouvir as opiniões divergentes e trocar ideias. Esse é um 

papel importantíssimo da Câmara. Fora disso, é ditadura, e essa eu 

não aceito. Geraldo campos

Contas a prestar
A Lei Orgânica foi uma contribuição importante; a existência da instituição 

Câmara Legislativa dá espaço para as demandas populares. Sempre ficamos 

com uma dúvida quando vemos os defeitos e os vícios das nossas insti-

tuições políticas. As pessoas me perguntam: “O que essa turma da Câmara 

Legislativa está fazendo?” Evidentemente, muitos logo aprenderam a fazer 

um grande negócio. Porque o Distrito Federal foi constituído com o estoque 

de terras públicas para que se pudesse, responsavelmente, planejar o seu 

futuro com qualidade de vida. Mas logo, sob a liderança de Joaquim Roriz 

– e eu não posso deixar de dar esse crédito histórico a ele –, se descobriu 

o negócio das terras no Distrito Federal, que essas terras públicas pode-

riam ser convertidas em terras privadas e, para que isso pudesse aconte-

cer, era necessário que alguma lei fosse aprovada na Câmara Legislativa. 

Logo, alguns deputados distritais, não todos, se especializaram em mudar 

a destinação de terra pública a serviço de interesses particulares, e não dos 

interesses maiores da sociedade. A Câmara Legislativa de certa forma tem 

responsabilidade por essa situação explosiva e de grande dificuldade, do 

planejamento urbano, que nós vivemos. carlos alberto Torres

Balanço dos anos
A representação política na Câmara Legislativa é 
resultado de uma conquista histórica do movimento 
social do Distrito Federal. Será preciso aperfeiçoá-la, 
sempre.
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Responsabilidade histórica
A Lei Orgânica significou a certidão de nascimento. Você a escreveu 

sobre um quadrilátero em que nada existia; era uma terra governada 

com leis de cima para baixo. Então veio a representação, em que se 

construiu e normatizou a forma de as pessoas ocuparem as áreas pú-

blicas e a definição do que se poderia constituir dentro dessas áreas, o 

que se poderia fazer com os rios, com os lagos, o que você tinha que 

preservar. A Lei Orgânica foi um mapeamento, foi a descrição desse 

quadrilátero de 415 mil hectares que constitui Brasília e em que tem 

hoje milhões de pessoas morando. Foi a base para a organização so-

cial, a organização de toda a estrutura que depois se segue: os órgãos 

públicos, o poder Judiciário, o Executivo, o Legislativo. A Lei Orgânica 

trata de toda a organização do Distrito Federal. Eu me senti fazendo 

nascer um Estado legalmente constituído, uma unidade da Federação. 

Lúcia Helena de Carvalho

A recuperação do sonho
O PT surgiu aqui em 1980 e não visava à eleição. Não estávamos fazendo 

uma luta para ter candidato, mas para ter uma sociedade organizada e 

diferente no Distrito Federal, uma sociedade mais justa, com igualdade 

social. Depois veio a luta pela representação política. O que me choca 

hoje é que a maioria de nós, que estávamos fazendo a luta pela re-

presentação política, está fora desse espaço de representação. Aqueles 

que estavam ganhando dinheiro, e se locupletando com as benesses da 

ditadura naquela época, agora continuam ganhando dinheiro no mo-

mento democrático da representação política que a gente conquistou. 

O que queríamos da representação política do Distrito Federal, o que 

sonhávamos, é que seria um modelo, uma coisa completamente dife-

rente do que virou. Isso aqui, hoje, não deixa nada a dever aos grotões 

do interior do Brasil, onde se compram votos e se faz todo o tipo de 

falcatrua. Isso não é aceitável. É um momento de refundação, da rea-

firmação daqueles princípios que nortearam a luta pela representação 

política do Distrito Federal. Chico Vigilante

Não me incomodo com as 
pessoas recém-chegadas 
que reclamam, mas com 
as pessoas mais antigas 
que nunca deram um 
prego numa barra de 
sabão, nunca fizeram 
nada pela cidade, e se 
acham no direito de 
reclamar de tudo. Você só 
pode reclamar quando 
faz alguma coisa por 
alguém ou pela cidade. 
Jofran Frejat 

SoLenidade de promuLgação da Lei 
orgâniCa do diStrito FederaL. BraSíLia 
(dF), 1993

CHiCo VigiLante diSCurSa em ComíCio 
do partido doS traBaLHadoreS. BraSíLia 
(dF), 1990
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A pAutA do futuro

m 50 anos, Brasília foi um sonho transformado em realidade 
dura, nua e crua. Os eflúvios do projeto original mantêm-se 
visíveis no fato de que, com todas as desigualdades, contradi-
ções e uma fieira de paradoxos, trata-se de uma cidade muito 
especial. 

Adiante meio século de existência formal, os desafios reserva-
dos para Brasília não são poucos e nenhum de fácil resolução. A 
cidade (Plano Piloto, para os íntimos), toda a área do chamado 
Quadrilátero, as cidades-satélites e os municípios do entorno 
hoje perfazem um conglomerado urbano numeroso, com tudo 
o que isso implica para a oferta de equipamentos públicos e 
boas condições de vida para a população. Há muito a ser feito. 
O sonho não pode acabar. 
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Crescimento desordenado
Fala-se que Rio e São Paulo cresceram, está uma coisa séria a segurança 

pública, mas Brasília não tem as características que há lá, não é nenhum 

centro financeiro importante. É uma cidade burocrática, não tem onde 

colocar gente, não tem onde empregar. Você vai às praças do Plano 

Piloto e vê a mendicância. Tudo isso é uma estupidez e nós somos co-

responsáveis. Vladimir Carvalho

O nó do trânsito
Como é que vamos acomodar o número de automóveis que é crescente 

no Distrito Federal? Hoje já sofremos os engarrafamentos que vemos 

nos grandes centros. E vai ser difícil resolver isso, a não ser aumentan-

do muito o transporte coletivo, melhorando a qualidade dos ônibus, do 

metrô. Muitos poderão usar o transporte coletivo, não há por que esti-

mular o transporte individual. Isso só aumenta o número de acidentes 

e o resultado é terrível. Geraldo Campos

Vias congestionadas 
Equacionar o problema de trânsito, equacionar os problemas de moradia, 

são questões ainda em pauta e que advêm da concentração de pessoas. 

Temos em torno de 2 milhões de pessoas dentro do quadrilátero – e 4 mi-

lhões em volta – que acabam sobrecarregando todo o sistema. São esses 

os desafios. Tem que ter olhos para o futuro. Brasília é uma cidade con-

temporânea, uma cidade capaz de fazer suas mudanças; só tem que se en-

volver mais na política e na representação. Lúcia Helena de Carvalho

É a cidade que gerou 
Renato Russo, Cássia Eller, 

uma série de expressões 
de rebeldia de dentro das 

estruturas burocráticas. 
Como naquele poema 
do Carlos Drummond 

de Andrade, “no meio do 
asfalto nasceu uma flor”. 

Erika Kokay

O que fazer
O que a joia do planejamento urbano hoje mais 
precisa é de... planejamento urbano.

Espaços ainda Vazios no pLano piLoto aos pouCos Vão sEndo oCupados por aLtos E 
modErnos prédios. BrasíLia (dF), 2009

LúCia HELEna dE CarVaLHo Visita o 
arquitEto osCar niEmEyEr. BrasíLia 
(dF), s/d
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Influência externa
São muitos os desafios. Foram criadas cidades no que nós chamamos de 

entorno, que não estão dentro do Distrito Federal, mas estão em outros 

Estados, como Minas e Goiás, e elas têm efeito sobre a questão social do 

Distrito Federal. Na saúde, por exemplo, temos o Hospital de Base, de que 

muita gente reclama, mas esquece que o grande usuário vem dessas cidades 

para cá. É uma questão realmente séria. Se você chegar num hospital des-

ses, verá ambulâncias de várias cidades, até de Barreiras, que fica na Bahia, 

que é uma cidade enorme. O grande desafio é a questão do entorno, que 

tem todo esse efeito na nossa rede de saúde. Athayde Passos da Hora

Perspectivas sombrias
O maior desafio hoje para o Distrito Federal é a sociedade ter a cons-

ciência do que nós queremos no futuro. Afinal, isso aqui está sendo 

destruído; se continuar nesse ritmo em que estamos, estudos apontam 

que em dez anos vai faltar um dos bens mais preciosos que existem, que 

é a água, no Distrito Federal e na Paraíba. São hoje os dois pontos do 

Brasil com possibilidade real de faltar água. Estamos num processo de 

violência crescente em função da falta de perspectiva, e não precisa ser 

sociólogo para detectar. Por que isso está acontecendo? O mecanismo 

de juntar milhares de pessoas e despejar numa determinada localidade, 

claro que vai dar no que deu: esse índice de violência crescente. Sem 

contar que há outro problema muito grave, que é o entorno do Distrito 

Federal. São cerca de 3 milhões de pessoas que vivem sufocando a gente 

aqui, sem nenhuma perspectiva de futuro. Águas Lindas de Goiás, por 

exemplo, é uma coisa que os responsáveis tinham que ser punidos de 

maneira exemplar pelo que fizeram com aquela população que está lá. 

Ou os homens e mulheres de bem atentam para o que está acontecendo 

e corrigem o destino do Distrito Federal, ou daqui a alguns anos vão ter 

que mudar, novamente, a capital da República. Chico Vigilante

Educação exemplar
Organizar a cidade é um grande desafio. Já tivemos uma rede pública de 

ensino que era exemplar, como uma rede de saúde pública que era modelo 

na América Latina – e Brasília hoje tem uma saúde pública deteriorada, uma 

rede educacional que deixa a desejar. É preciso encontrar um caminho: já 

temos uma realidade, não há como fugir. Brasília inchou. As pessoas che-

gavam aqui, poderiam até ter lote, mas não tinham plano de saúde, não 

tinham escolas e não tinham trabalho – aí essas coisas foram se deterioran-

do. É um problema estrutural, uma somatória de erros que foram cometidos 

nesta cidade e que fizeram com que ela, em vez de ser a cidade planejada, 

com excelente qualidade de vida, seja hoje uma cidade com problemas que 

os seus criadores não imaginavam. Sigmaringa Seixas

CHiCo VigilAnte diSCurSA nA CâmArA doS 
dePutAdoS. BrASíliA (dF), S/d
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Problema crucial
Nós temos grandes e difíceis desafios, um deles é a ci-

dade ser tombada como Patrimônio Cultural da Huma-

nidade. Num planeta em que as coisas estão aconte-

cendo e o mundo todo sabe em tempo real, você tem 

uma cidade de certa forma engessada. Isso é uma coisa 

que tem que ser discutida, para não desvirtuar o plano 

e, ao mesmo tempo, não ficar perdida no tempo, per-

der o seu timing no desenvolvimento mundial. Este é 

um desafio estratégico. Outro é a questão do entorno, 

porque hoje temos Brasília de certa forma muito estra-

tificada. Temos um Plano Piloto que é a maior renda per 

capita do Brasil, o melhor índice de desenvolvimento 

humano, um dos melhores do mundo. E cidades como 

a Estrutural, Itapoã, ainda não definidas na sua ocupa-

ção, na sua regularização, com pessoas muito pobres 

dentro do quadrilátero. O entorno cresce desordena-

damente, sem uma política de desenvolvimento de-

finida – não se sabe qual é a vocação do entorno de 

Brasília. As pessoas estão correndo para o entorno 

porque o aluguel é mais barato, o acesso à moradia é 

mais barato, mas o emprego e a saúde são em Brasília. 

A maioria de quem vive no entorno vota em Brasília, e 

os políticos de Goiás também não investem no entorno 

porque não têm o resultado político do voto. Essa ques-

tão é crucial para o presente e para o futuro de Brasí-

lia. O entorno hoje é um cinturão de pobreza, não tem 

hospital, não tem uma educação boa, não tem nada. 
Maria de Lourdes Abadia

Metrópole cinquentona
Brasília chega aos 50 anos com muitos problemas, 

principalmente pelo abandono do planejamento. O 

governo de Joaquim Roriz, desde o primeiro momen-

to, em 1988, abandona o planejamento. Brasília tinha 

uma previsão para chegar ao ano 2000 com 500 mil 

habitantes; em 1988 promove um boom, um desorde-

namento absoluto na sua ocupação territorial, e uma 

entrega desenfreada de lotes resolve o problema ha-

bitacional de muita gente, mas também provoca uma 

corrida migratória, trazendo em consequência todos 

os problemas característicos de uma ocupação desor-

denada, de um inchaço populacional: insegurança, 

demanda por serviços de saúde e transporte. A segu-

rança pública está fora de controle, e a saúde pública, 

sem nenhuma condição de administração racional, 

porque sofremos a pressão da região do entorno e de 

outros Estados. Hoje temos os problemas característi-

cos das metrópoles que cresceram desordenadamen-

te, com um agravante, que é a diferença enorme que 

existe entre a menor e a maior renda do Distrito Fe-

deral. Aqui concentramos as maiores rendas do país e 

as menores, ao mesmo tempo. Isso provoca uma de-

sagregação social profunda, inclusive um apartheid 

social muito grande. Geraldo Magela

PoPuLAção de BrAsíLiA vive os MesMos ProBLeMAs de cidAdes 
MAis AntiGAs. BrAsíLiA (dF), 2009

MAriA de Lourdes ABAdiA nA AssinAturA dA constituição de 
1988. BrAsíLiA (dF), 10/5/1988
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Falta água
Um dos grandes desafios do Distrito Federal é a geração de emprego, 

porque existe uma população jovem que, a cada dia, entra no mercado 

de trabalho e aqui não tem indústria. Quais são as fontes geradoras de 

emprego? É o serviço público, tanto federal como local, o comércio e a 

prestação de serviços. Não se consegue absorver esse grande número 

de pessoas que entra no mercado de trabalho. Outro grande desafio, 

com a cidade crescendo, é manter a qualidade de vida que o Distrito 

Federal já teve e hoje não tem mais. Uma coisa é ter uma estrutura 

para 1 milhão de habitantes, outra é ter para o dobro de habitantes. E 

também a questão da invasão de áreas públicas e as fontes de água para 

essa população, porque a cidade está crescendo e os governos do Dis-

trito Federal não se preocuparam em preservar os mananciais de água, 

preservar as nascentes. Hoje, já estamos buscando água em Goiás. Se a 

cidade continuar crescendo dessa forma, se não houver controle, num 

futuro bem próximo vai ter problema de abastecimento de água no Dis-

trito Federal. Os governantes, a população e a sociedade têm que se 

preocupar com isso. Viridiano Custódio de Brito

Saneamento básico
Brasília é uma cidade jovem, 50 anos, que padece dos problemas das 

grandes metrópoles do Brasil. Há desigualdades sociais profundas. 

Convivem no Distrito Federal as faixas mais abastadas de renda com 

as camadas muito humildes, desprovidas dos mínimos equipamentos 

públicos. Uma situação que agrava essa realidade é a falta de integra-

ção de políticas públicas entre os três entes: o governo de Brasília, o 

governo de Goiás e o governo federal. Lembro sempre que Patos de 

Minas, em Minas Gerais, demorou cem anos para ter 100 mil habitan-

tes. A cidade foi crescendo num processo de fortalecimento dos seus 

equipamentos públicos – rede de escolas, rede hospitalar, saneamen-

to básico. Temos hoje Águas Lindas de Goiás, que há dez anos chama-

va-se Parque da Barragem e era um arraialzinho com 5 mil habitantes. 

Hoje é um aglomerado de 200 mil pessoas sem saneamento básico, 

sem estruturas mínimas de saúde pública. Não tendo saúde nas suas 

cidades, porque foram décadas de irresponsabilidade, as pessoas vêm 

para o Distrito Federal. É preciso que esta questão seja equacionada. 

Isso vale para a saúde, para a geração de emprego e renda, para a 

segurança pública. Augusto Silveira de Carvalho 

O desafio é a fixação 
do pessoal das cidades-
satélites. Qual é a vocação 
de Taguatinga, do Recanto 
das Emas ou de Santa 
Maria? Olhar cada uma 
dessas cidades e verificar 
o que pode fixar de 
pessoas nessas cidades. 
Temos que olhar a região 
geoeconômica do Distrito 
Federal, não temos mais 
que olhar Brasília.
Vitor Celestino Ferreira 
Moreira

AuguSto SilVeirA de CArVAlho, 
SeCretário de SAúde do diStrito FederAl, 
eM entreViStA ColetiVA à iMprenSA. 
BrASíliA (dF), 2007
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Mercado consumidor
Brasília tem uma posição estratégica geográfica fantástica. Está a uma 

hora e meia de voo dos grandes centros, está no coração do Brasil. E 

isso facilita muito a implantação de indústrias. Nada para Brasília, mas 

no entorno de Brasília podemos colocar indústrias que poderão abaste-

cer o Norte e o Nordeste. Brasília hoje é a oitava economia do país, mas 

amanhã ela pode chegar até a sexta colocação. E tem projeção de cresci-

mento. Quando nós vivemos dificuldades no Brasil inteiro, Brasília passa 

por um processo diferenciado, não sofre as consequências. Quando falta 

uma safra em Goiás, até a professora deixa de receber o seu salário. E 

em Brasília, não; tem um contingente salarial que entra, são recursos do 

governo federal. As atividades de prestação de serviço do comércio estão 

em franca atividade, estão crescendo. Brasília tem o maior mercado con-

sumidor da região. E o maior poder aquisitivo também. Mas precisamos 

ter consciência do voto, isso é fundamental. Lindberg Aziz Cury

Patrimônio universal
Criei no Instituto Histórico e Geográfico um grupo chamado “Compro-

misso com Brasília”. Compromisso para a preservação de Brasília como 

patrimônio cultural da humanidade. É a única cidade moderna no mun-

do que é patrimônio cultural da humanidade e os governantes não en-

tendem isso. Affonso Heliodoro dos Santos

Olhar adiante
Passado sabido, futuro a ser construído.

A gente tem que inventar 
as esperanças. Sou muito 

otimista não só em 
função de Brasília, mas 
em função do planeta. 

Ruy Godinho

O ARquitetO OSCAR NiemeyeR ReCebe A viSitA de LiNdbeRG CuRy, pReSideNte 
dA ASSOCiAçãO COmeRCiAL dO diStRitO FedeRAL, e dA deputAdA LúCiA HeLeNA 

de CARvALHO. bRASíLiA (dF), S/d

Ruy GOdiNHO, NO pASSAdiçO eNtRe 
CASARõeS COLONiAiS NA CidAde de 
diAmANtiNA. diAmANtiNA (mG), 
dezembRO de 2004
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Presença do desemprego
Não acredito que haja soluções mágicas em administra-

ção pública. É preciso retomar a função estatal de pla-

nejar. O governo, qualquer que seja ele, tem que assu-

mir um papel de pensar como ocupar o solo, como fazer 

o crescimento, como atender às demandas da socieda-

de de forma planejada. Brasília tem ainda condições 

de fazer isso. Temos um trânsito hoje que é uma coisa 

assustadora, e não temos qualquer planejamento neste 

momento para, daqui a 10 ou 20 anos, fazer o trânsito 

de Brasília fluir. Não há como responder a um por um 

dos problemas de Brasília, só há como pensar numa 

solução se houver planejamento. E temos o grande de-

safio de gerar emprego e renda no Distrito Federal para 

sairmos do mais elevado índice de desemprego do país, 

nas grandes cidades: o Brasil está hoje com cerca de 8% 

de desemprego, Brasília tem 18%. Geraldo Magela

Questão da fronteira
O crescimento populacional é inevitável. Brasília foi 

pensada como pólo de atração, como uma descentra-

lização no sentido de fazer com que o país deixasse de 

olhar para o mar e olhasse para dentro. Brasília cumpre 

essa função, porque traz para o centro do país tudo de 

novo, o que tem de bom e de ruim. É questão da fron-

teira. Que fronteira é essa? É a fronteira do moderno 

com o colonial, do industrial com o agrário, e que hoje 

representa a ponta de lança para a ocupação da Ama-

zônia, onde a gente imagina e espera que não façam o 

que fizeram com o cerrado. Duda Bentes

Problemas acumulados
Vejo com muita preocupação a questão ambiental, 

a água. A gente acha que a barragem de Brazlândia 

ou a barragem do Descoberto vão bastar. Eu acho 

que não. A cada dia você vê uma desordem do pon-

to de vista da moradia. O trânsito já está impossí-

vel, não sei como vai ser; e outra coisa perigosa é 

a questão da saúde. São coisas que os governos do 

Distrito Federal não têm dado conta de resolver. 

Maria Madalena Torres

Poder jovem
Uma nova consciência e uma nova militância inevi-

tavelmente terão que vir. Os jovens têm que assumir 

essa bandeira de responsabilidade com o Distrito 

Federal. Não diria exatamente para salvá-lo, porque 

a vida sempre está colocando necessidades de luta, 

mas para dar a ele um rumo mais responsável. Eu fui 

formado no sentido de achar que a política é algo 

que vale a pena como instrumento da luta por um 

mundo melhor, e esse aspecto fundamental da po-

lítica precisa ser restaurado: a política dos sonhos, 

dos bons sentimentos, da generosidade, dos com-

promissos fortes. Carlos Alberto Torres

Terra de grileiros
Esta é a cidade onde houve mais grilagem no país 

por metro quadrado. Cidade dos grileiros, da es-

peculação imobiliária, cidade sem limites. Estamos 

falando de um projeto como o de Lúcio Costa, que 

diz o seguinte: Brasília não é avião, é borboleta; 

tem a leveza de borboleta e foi completamente 

submetida aos interesses dos grileiros, a uma po-

lítica do público misturado com o privado, a essa 

promiscuidade. Erika Kokay

Se não tomarmos uma 
atitude imediata, e não 
assumirmos coletivamente 
– governantes, cidadãos e suas 
instituições públicas e privadas 
– a responsabilidade, em pouco 
tempo Brasília estará desfigurada, 
arriscando, inclusive, perder 
o título de patrimônio da 
humanidade.
José Carlos Córdova Coutinho
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Correção de rumo
Temos de repensar a questão da representação polí-

tica do Distrito Federal. Aquilo que a gente imagina-

va, de uma participação maior da comunidade, não 

existe. É preciso todos os homens e mulheres desta 

cidade pensarem sobre o que queremos efetivamen-

te, qual o futuro que queremos para o Distrito Fe-

deral. É esse de degradação, de destruição? Dá para 

fazer diferente. Se todo mundo se conscientizar – as 

organizações sindicais, a sociedade civil – do risco 

que o Distrito Federal está correndo, se todos to-

marmos essa consciência, a gente muda esse círculo. 

Caso contrário, vejo um futuro de muita incerteza 

se continuar nessa marcha batida de destruição, de 

especulação, de ganância. Somos uma cidade nova 

envelhecida e a gente tem que alterar isso, senão 

aqui não haverá futuro. Chico Vigilante

Olhar pelas pessoas
Brasília foi polo de atração e de esperança para mi-

lhões de brasileiros que vieram para sua construção 

e não tinham por que serem devolvidos para os seus 

cantos de origem depois disso. Essas pessoas tiveram 

os seus filhos aqui – nós estamos na terceira geração. 

Brasília significava esse novo, essa esperança, a pos-

sibilidade de estar numa cidade com características 

diferentes. Passava-se a ideia de que aqui a estrutura, 

o desenho urbanístico e a concepção do Lúcio Cos-

ta aproximavam as pessoas, as classes sociais. Tudo 

isso já foi para o beleléu, porque quem construiu está 

lá não sei onde e os filhos do Plano Piloto estão nos 

condomínios. Sem menosprezar nem as cidades-saté-

lites nem os condomínios, é que é necessário dar uma 

resposta a essa realidade urbana, a essa população 

diferenciada na sua origem, mas já com muitas raízes 

no Distrito Federal. Brasília precisa ser discutida como 

ela é hoje – preservando o patrimônio, preservando 

toda a sua beleza, mas respeitando principalmente 

sua população, integrando-a, desenvolvendo políti-

cas e processos econômicos que signifiquem a inclu-

são e a cidadania da população do Distrito Federal. 
Maria Laura Sales Pinheiro

Caldo de cultura
Eu vejo o futuro com otimismo. A escolha de bons po-

líticos depende de um bom eleitor, de um processo de 

educação política que vai fazer com que os eleitores 

saibam escolher corretamente os seus representan-

tes, não da forma como é hoje, em troca de favor e 

de emprego. Isso não adianta nada. Brasília é sempre 

interessante nesse aspecto, porque para cá correram 

pessoas de todas as partes do país e de culturas dife-

rentes, com uma visão de mundo diferente. Aqui está 

se criando uma outra cultura. A combinação de boas 

políticas públicas conduzidas pela União com políticas 

públicas adotadas pelo governo do Distrito Federal 

vão ajudar a retomar o caminho idealizado por seus 

criadores. Sigmaringa Seixas

Vida no entorno
O Distrito Federal está circundado por um entorno 

que não tem quase nada. Embora seja paradoxal, 

quanto mais você desenvolver o sistema de atendi-

mento à saúde no Distrito Federal, mais vai trazer 

pessoas de fora do Distrito Federal – isso é inevitá-

vel. E tem que acolher essas pessoas, tanto no siste-

ma de saúde quanto no sistema educacional. Como 

resolver isso? Nós precisamos colocar as condições 

básicas em outros lugares também, precisamos co-

meçar a pensar a capital ao invés de centripetamen-

te, centrifugamente. Temos que dotar essas regiões 

de condições mínimas e decentes de vida para que 

as pessoas não queiram sair dali. Quando Juscelino 

trouxe a capital para cá, o objetivo dele era torná-la 

um polo indutor de desenvolvimento. Só que nós es-

tamos concentrando cada vez mais. Jofran Frejat

SigMaringa SeixaS Sendo diPLoMado dePutado FederaL. 
BraSíLia (dF), 1986
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Testemunhos para a história
O registro das memórias ajuda a tecer o fio da meada.

Não temos uma memória do Distrito Federal, te-
mos alguns fragmentos. A minha angústia é que as 
pessoas estão morrendo, as pessoas vão envelhe-
cendo, e depois? Quem vai contar essa história? 
Boa parte dessa juventude que está aí não sabe o 
que foi a luta pelas eleições diretas, não sabe que 
em 1979 os trabalhadores da construção civil fize-
ram uma revolta que foi mais do que uma greve, 
que eles paralisaram completamente esta cidade e 
não tinham uma liderança, não tinham nada. Mui-
tas vezes, eles não sabem da importância histórica 
que teve a greve dos professores do Distrito Fede-
ral, também na década de 1970, uma paralisação 
também sem liderança do sindicato. Vamos mos-
trar que esta cidade pulsa, que ela existe e que 
ela não tem dono – ela tem muitos construtores. 
Chico Vigilante

À medida que estudamos como tudo ocorreu, ou-
vindo as pessoas que participaram, enriquecemos 
a história. Acho importantíssimos esses registros, 
que vão ajudar a formar a consciência sobre Bra-
sília, sobre suas lutas, e permitir que as gerações 
vindouras saibam como é que se formou tudo isso.
Geraldo Campos

É fundamental para a cidade. Todos esses movi-
mentos são de extremo valor para o futuro, para 
uma avaliação do que se fez.
Vitor Celestino Ferreira Moreira

Considero esse projeto extremamente positivo, 
porque trouxe para o presente uma coisa que es-
tava no passado, esquecida. Duda Bentes

Precisamos ter essa memória registrada não só 
do ponto de vista oficial. A memória das pessoas 
pode ajudar muito a cidade a crescer.
Maria Madalena Torres

É uma coisa importantíssima, um trabalho mag-
nífico, poder recolher das pessoas que viveram 
determinado momento a opinião delas a respeito 
dos fatos. Brasília é tão nova que ainda não tem 
história. Mas se não ficar alguma coisa conserva-
da, é capaz que ela não tenha mesmo.
Osmar Alves de Melo 

Isso é da maior importância, porque gera possibi-
lidades de atuação, de intervenção. O homem está 
aqui para intervir, para não se deixar vencer, por-
que é uma luta permanente, até os últimos dias 
de cada um.
Vladimir Carvalho
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Brasília é a Universidade de Brasília e a Universidade 
de Brasília é Brasília. Preservar uma significa preser-
var a outra. São duas coisas indissolúveis, indissoci-
áveis. São duas irmãs siamesas, uma filha da outra. 
A Universidade de Brasília é filha de Brasília. São tão 
integradas que não é possível pensar em preservar 
uma desprezando a outra.
José Carlos Córdova Coutinho

Como Brasília é muito nova, a história foi se per-
dendo, determinados fatos têm vários pais. É 
necessário colocar tudo no eixo e dar a primeira 
organizada. Nem tudo fica nos livros; as pessoas 
morrem e muitos segredos morrem com elas.
Peninha

Quero parabenizá-los por trabalhar a questão da me-
mória viva. Há muitas coisas escritas, mas feitas por 
terceiros. Nem sempre a história tem a mesma con-
sistência do que a vivida pelas pessoas.
Eurípedes Pedro de Camargo

Temos que ter uma memória da construção da au-
tonomia, que não é sinônimo da construção dos 
poderes em si, mas uma autonomia que talvez a 
gente não tenha ainda completamente. A autono-
mia só existe de fato quando há movimento social 
participante.
Erika Kokay

Daqui a mais uns anos eu já não estarei neste pla-
neta, mas a minha história estará aqui. Isso é uma 
conquista.
Maria Albaniza Ribeiro Lopes Rebouças

A luta ou era de militante de grupos de esquerda 
ou era de militantes sindicais. Os professores na 
organização deles, os bancários, os médicos. A re-
presentação política trouxe esses militantes todos 
e os empresários de Brasília, que se expressavam 
mais na atividade comercial. Trouxe a universida-
de, trouxe os vários grupos de intelectuais. Resga-
tar essa história é muito importante.
Maria Laura Sales Pinheiro

Eu estava com medo de morrer e não ter a opor-
tunidade de contar um pouco da minha história. É 
aquela coisa: você junta uma história daqui com 
outra de lá e você vai ter uma história verdadeira, 
contada por aqueles que realmente a viveram de 
perto, que sofreram, que sorriram, que vibraram, 
que passaram por tudo, por todos os períodos. 
É interessante que a pessoa que hoje está aqui, 
encontrando tudo com facilidade na porta da sua 
casa, possa entender que lá atrás houve muita 
gente que lutou bastante, que tomou chuva, tomou 
sol, que ficou preocupado de ser chamado a depor 
na polícia. Tem que saber que lá atrás a gente der-
ramou lágrimas, às vezes derramou sangue. Quan-
tos colegas ficaram no meio do caminho – ou por 
doença ou por acidente ou então por uma bala? 
Valter Lima

Tendo em conta o período difícil que o povo bra-
sileiro atravessou, é importante resgatar essa 
fase da história brasileira e da história do Dis-
trito Federal. Inclusive para que os que virão 
depois de nós possam aprender com os erros, 
para que eles não sejam cometidos novamente. 
Augusto Silveira de Carvalho
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A história ajuda a construir o futuro. Brasília tem 
a oportunidade de fazer uma avaliação da sua his-
tória política e se repensar. Vejo uma importância 
grande nesse projeto que resgata a história da au-
tonomia, até para que façamos uma avaliação dos 
erros que cometemos e onde podemos melhorar 
para avançar.
Ruy Godinho

Tudo o que a gente é, é exatamente esse mosaico de 
aptidões, de habilidades que cada um de nós tem. 
Construir essa memória significa dizer: Brasília tem 
uma história que foi escrita por determinados ato-
res que não têm seus nomes registrados nos pré-
dios públicos.
Lúcia Helena de Carvalho

A memória da cidade também faz parte de um pro-
cesso de educação. A divulgação dessa memória nas 
escolas é muito importante. O jovem não sabe como 
Brasília cresceu, das dificuldades que tivemos.
Sigmaringa Seixas 

Já se perdeu muito da história de Brasília por não 
haver registros das pessoas que participaram e que 
a viveram. Eu vi nascer o primeiro barraco da Cei-
lândia, eu ajudei a construir essa história! Daqui a 2 
mil anos, se alguém pegar essa fita, vai ter uma ideia 
muito sincera de como foi o processo da conquista 
da autonomia política da capital de todos os brasi-
leiros – e das pessoas que vivenciaram isso.
Maria de Lourdes Abadia

Eu fiz uma volta ao passado. E, quando a gente volta 
ao passado, vê que a luta não foi em vão. Nós deixa-
mos a marca aqui, e isso é gratificante. Eu já tenho 
uma história para os meus filhos, para a minha ge-
ração, e fico muito feliz por essa oportunidade.
Lindberg Aziz Cury

Existem histórias que estão na cabeça de algumas 
pessoas, e essas pessoas não conseguiram colocar 
no papel, de forma a que outras pessoas fiquem 
sabendo. O trabalho de resgatar essa memória é 
de fundamental importância, porque um povo não 
pode viver sem as suas raízes, sem a sua história. 
Isso vai servir para que a gente continue a luta e 
continue a nossa história. Não sei se o que falei vai 
ajudar muito, mas é a minha história, é a história 
que eu vivi, é a forma que eu conheço.
Maria de Lourdes Pereira dos Santos

Quem está contando a história é quem a viveu, 
quem construiu a história, e não de ouvir dizer. 
Nós estamos contando e checando cada versão, 
cada pedaço, um com o outro, costurando esta 
história. Me senti muito feliz de poder relatar 
aqui um pedaço daquilo que eu vivi, e de trazer 
um pouco do sonho que sonhamos juntos e que 
estamos realizando.
Geraldo Magela

Tudo isso vai colaborar para que nos próximos 
20, 30, 50 anos esse trabalho seja uma fonte de 
pesquisa e roteiro para pesquisa em outras fon-
tes. Vai valorizar a existência de alguns acervos e 
arquivos às vezes institucionais, outros pessoais, 
e servir para uma reflexão sobre a vida da cidade. 
Jacques Pena
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Athayde Passos da Hora nasceu em Florianópolis (SC), em 

21 de março de 1942. O pai, Athayde da Hora, era faroleiro da Marinha 

do Brasil, e a mãe, Maria Helena da Hora, dona de casa. Representante 

de uma fábrica de esquadrias de alumínio do Rio de Janeiro, em 1960 foi 

para Brasília vender esse tipo de material. Ficou e desenvolveu várias 

atividades no comércio. Ingressou na diretoria da Associação Comercial 

do Distrito Federal em 1977. Em 2001 foi para a Federação do Comércio 

no Distrito Federal (Fecomércio), para coordenar a área sindical. Atu-

almente presta consultoria empresarial e é assessor da presidência da 

Federação.

Affonso Heliodoro dos Santos é natural de Diamantina 

(MG). Nasceu em 17 de abril de 1916. O pai, José Heliodoro dos Santos, 

era oficial da Força Pública de Minas Gerais e a mãe, Maria Dolores dos 

Santos, dona de casa. Seguiu a carreira militar por tradição da família. 

Tornou-se amigo de Juscelino Kubitschek, que conheceu por intermédio 

de um irmão. Foi subchefe do Gabinete Civil da Presidência da Repúbli-

ca entre 1957 e 1961. É autor de obras literárias, membro efetivo da Or-

dem Cultural de Brasília e presidente do Instituto Histórico e Geográfico 

do Distrito Federal. É também membro do Grande Conselho Regional 

da União dos Escoteiros do Brasil, região de Minas Gerais, secretário-

geral da Sociedade Civil Memorial de Juscelino Kubitschek, secretário 

da Associação Nacional de Escritores, secretário da Academia de Letras 

do Brasil, conselheiro editorial da revista Brasília em Dia, membro da 

Academia de Letras e Música de Brasília, membro da Academia de Le-

tras do Brasil, da Academia de Letras João Guimarães Rosa e da Acade-

mia Maçônica de Letras.

Armando Sobral Rollemberg nasceu em Aracaju (SE), em 

29 de maio de 1952. É filho de Armando Leite Rollemberg e Tereza Sobral 

Rollemberg. Sua família paterna participou da história política desde o 

Império, elegendo senadores, deputados e governadores de Estado. Em 

1960, seu pai, deputado federal por Sergipe, transferiu-se com a família 

para Brasília. Formou-se em Jornalismo pela Universidade de Brasília. 

Trabalhou na Veja e no Jornal do Brasil e participou da retomada do 

Sindicato dos Jornalistas de Brasília, em 1979, na chapa encabeçada 

pelo jornalista Carlos Castello Branco. Presidiu a Federação Nacional 

dos Jornalistas (Fenaj) e participou do movimento sindical nacional nos 

anos 1980. Ajudou a articular, com o Comitê pelo Voto, um dos pri-

meiros debates sobre a representação política de Brasília. Junto com 

outros jornalistas, fundou o “Pacotão”, tradicional bloco do carnaval 

brasiliense. Atualmente é jornalista da TV Senado.
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Augusto Silveira de Carvalho nasceu em Patos de Minas 

(MG), em 27 de julho de 1953. É filho de José Pereira de Carvalho e Aidê 

da Silveira Carvalho. Aos 18 anos, ingressou no Banco do Brasil, trans-

ferindo-se, em 1972, para Brasília. No ano seguinte, começou a cursar 

Sociologia na UnB. Participou do movimento estudantil da universidade 

e da resistência contra a ditadura militar. Ajudou a criar a Frente Sin-

dical de Brasília e o Comitê pelo Voto. É deputado federal pelo Partido 

Popular Socialista e exerce o cargo de secretário de Saúde do governo 

do Distrito Federal.

Carlos Alberto Torres é natural de São Paulo e nasceu no dia 

16 de julho de 1945. O pai, Antonio Lima Torres, era oficial médico do 

Exército e a mãe, Stella Müller Lima Torres, dona de casa. Passou a in-

fância e a juventude no Rio de Janeiro. Participou da Passeata dos Cem 

Mil, em oposição ao regime militar. Militante do Partido Comunista, foi 

preso em agosto de 1970, no presídio da Ilha das Flores. Cursou Enge-

nharia e transferiu-se para Brasília como funcionário da Eletronorte, 

em 1975, ano em que passou a integrar o quadro de professores da UnB. 

Participou da fundação da Associação dos Professores da UnB e da cria-

ção do Centro Brasil Democrático (Cebrade). Ajudou a criar o Comitê 

pelo Voto do Distrito Federal e foi vice-presidente do PMDB. Eleito para 

a primeira legislatura da Câmara Legislativa do Distrito Federal, atuou 

na formulação da Lei Orgânica do Distrito Federal. 

Eduardo Bentes Monteiro, Duda Bentes, nasceu no 

Rio de Janeiro, em 1° de novembro de 1955. O pai, José Bentes Montei-

ro Filho, era engenheiro militar, professor da PUC-RJ e da Escola Poli-

técnica. Faleceu quando Duda era ainda criança. Sua mãe, a psicóloga 

Myriam Waltrude Patitucci Bentes, depois se casou com Custódio Neto 

Junior, piloto da Força Aérea Brasileira (FAB). A família se transferiu 

para Brasília em 1969, quando o padrasto foi convidado a trabalhar na 

UnB. Estabeleceram-se na Colina, local de residência dos professores da 

universidade. Morou uma temporada em Salvador, retornou a Brasília 

e desenvolveu o gosto pela fotografia, profissão que iria abraçar. Inte-

grou a Ágil Fotojornalismo, uma agência de repórteres fotográficos que 

atuavam no Distrito Federal. Participou como profissional da cobertura 

dos eventos públicos contra a ditadura e pela representação política do 

Distrito Federal. Atualmente é professor de fotografia na UnB.

A luta pela autonomia política   109A luta pela autonomia política   109

miolo_H P Bras_D_27.indd   109 10/8/2009   10:46:57



Francisco Domingos dos Santos, Chico Vigilante, 

nasceu em Vitorino Freire (MG), em 8 de setembro de 1954, filho dos la-

vradores Raimundo Domingos dos Santos e Josefa Cruzeira dos Santos. 

Trabalhou na roça até os 24 anos, quando se deslocou para as obras da 

usina hidrelétrica de Tucuruí, no Pará. Foi para Roraima, voltou ao Ma-

ranhão e migrou para Brasília, em outubro de 1977. Começou a trabalhar 

como vigilante, participou da primeira greve da categoria, em julho de 

1979, e ajudou a criar a Associação dos Vigilantes do Distrito Federal, 

entidade que presidiu entre 1980 e 1985. Mais tarde, ajudou a transfor-

mar a Associação em Sindicato dos Vigilantes e foi seu presidente até 

1990. Ingressou no Partido dos Trabalhadores, foi eleito deputado fe-

deral em 1990 e reeleito em 1994. Em 2002 chegou à Câmara Legislativa 

do Distrito Federal.

Erika Jucá Kokay nasceu em Fortaleza (CE), em 15 de agosto 

de 1957. Seus pais, Lojos Serenz Kokay e Maria do Perpétuo Socorro 

Jucá Kokay, tiveram nove filhos. O pai, de ascendência húngara, nasceu 

no Brasil e formou-se em Engenharia Agronômica, tendo integrado os 

quadros da Embrapa. A família mudou-se para Brasília em 1975. Erika 

ingressou na Psicologia da UnB e foi expulsa após a invasão de 1977. 

Foi para São Paulo, casou-se com Walter Ney Valente, o Peninha e in-

gressou no curso de História da USP. Militou no movimento estudantil, 

foi presa e depois de solta voltou a Brasília. Anistiada, concluiu o curso 

na UnB e, em 1982, prestou concurso para a Caixa Econômica Federal. 

Filiou-se ao Sindicato dos Bancários, que presidiu por dois mandatos, 

entre 1992 e 1998. Participou das lutas pela autonomia do Distrito Fede-

ral filiada ao PT. Atualmente, é deputada distrital.

Eurípedes Pedro de Camargo nasceu no dia 9 de novem-

bro de 1950, na colônia agrícola de Ceres (GO). É filho dos lavradores 

Antônio Pedro de Camargo e Oremita Maria de Camargo. Chegou a in-

gressar no seminário, mas saiu para ajudar a família, depois da morte 

do pai. Trabalhou como servente de pedreiro, em serralheria e em fá-

brica de gelo. Mudou-se para Brasília em 1968 e foi morar na Vila do 

Iapi, depois removida para Ceilândia. Ligou-se ao movimento de mora-

dia ajudando a fundar os Incansáveis de Ceilândia, associação que pre-

sidiu. Participou de manifestações pela restauração da democracia no 

país. Em 1990 foi eleito para a primeira legislatura da Câmara Distrital. 

Atualmente é assessor da bancada do PT no Senado.
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Geraldo Magela Pereira nasceu em Patos de Minas (MG), em 

26 de dezembro de 1956. Filho de Geraldo Pereira de Castro e Francisca 

Escolástica Pereira. Seu pai era lavrador e faleceu quando Magela esta-

va com 10 anos. Na infância, trabalhou como entregador de pão, apren-

diz de sapateiro e engraxate. Em 1977 ingressou no Banco do Brasil e 

transferiu-se para Brasília em março de 1979. Participou da fundação do 

PT do Distrito Federal e engajou-se nos movimentos contra a ditadura 

militar. Eleito deputado distrital em 1990 e reeleito em 1994, foi secretá-

rio da Habitação no governo de Cristovam Buarque. Elegeu-se deputado 

federal em 1998 e foi reeleito em 2006. 

Geraldo Campos nasceu em Aracaju (SE), em 1ºº de novembro de 

1925. É um dos cinco filhos do tabelião Manoel Campos e da dona de casa 

Alaíde Dantas Campos. Ingressou na Marinha em 1943 e permaneceu até 

1950. Fez treinamento nos Estados Unidos e participou de comboios de 

proteção a embarcações aliadas, na costa da África, durante a Segunda 

Guerra Mundial. Militante no Partido Comunista, clandestino se dirigiu a 

Brasília na época dos levantamentos topográficos iniciais, em 1958, após 

uma temporada em Moscou. Trabalhou na construção da capital e ajudou 

a criar a Associação dos Servidores da Novacap. Lutou pela autonomia 

política do Distrito Federal e foi eleito deputado federal em 1986. Na 

Constituinte, presidiu a Subcomissão dos Direitos dos Trabalhadores e 

dos Servidores Públicos. Foi também candidato a vice-governador do Dis-

trito Federal na chapa encabeçada por Maurício Corrêa. Atualmente exer-

ce militância política no PSDB, partido que ajudou a fundar em 1988.

Jacques de Oliveira Pena é natural de Caratinga (MG), nasci-

do em 3 de maio de 1955. É um dos sete filhos de José Joaquim de Oliveira 

Filho e Helena Pena de Oliveira. O pai foi jogador de futebol e, depois, 

comerciante. Começou a vida profissional no comércio da família. Em 

1976 prestou concurso para o Banco do Brasil e, no ano seguinte, che-

gou a Brasília. Conseguiu a transferência do curso de Administração de 

Empresas, que fazia em Belo Horizonte, para a UnB. Começou a militar 

no movimento estudantil e no Sindicato dos Bancários do Distrito Fe-

deral, onde exerceu funções de diretor e a presidência, em 2001. Foi 

secretário-geral da CUT-DF. Participou das lutas pela recuperação das 

liberdades democráticas e se engajou no movimento pela representa-

ção política do Distrito Federal. É formado em Administração Pública e 

História. Exerce a presidência da Fundação Banco do Brasil desde março 

de 2003, na condição de funcionário de carreira do Banco do Brasil.
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Jofran Frejat nasceu em 19 de maio de 1937 na cidade de Floriano 

(PI). Seus pais, João e Adélia Frejat, eram imigrantes sírios naturaliza-

dos brasileiros e donos de um pequeno comércio. Na adolescência, mu-

dou-se para o Rio de Janeiro, onde trabalhou como office-boy até in-

gressar na Faculdade Nacional de Medicina, da Universidade do Brasil. 

Como médico, exerceu suas funções em hospitais da periferia carioca. 

Em 1964, transferiu-se para Brasília a convite de um irmão, Ingressou 

no serviço público e depois se especializou em cirurgia oncológica pela 

Universidade de Londres. De volta ao Brasil, trabalhou no Instituto Mé-

dico Legal de Brasília e, como autor do Plano de Assistência de Saúde 

do Distrito Federal, foi convidado a exercer as funções de secretário 

de Saúde, em 1979. Em 1983 foi trabalhar no Ministério da Previdência, 

chegou a ser ministro interino. Em 1986 concorreu às eleições para a 

Câmara dos Deputados, convidado pelo PFL. Foi eleito deputado cons-

tituinte e presidente da Subcomissão da União do Distrito Federal e 

Territórios. Atualmente é deputado federal. 

José Carlos Córdova Coutinho é natural de São Leopoldo 

(RS). Nasceu em 1ººº de janeiro de 1935. Seu pai, Erui Coutinho, era corre-

tor de seguros e imóveis, e a mãe, Laila Córdova Coutinho, professora. 

Formado em Arquitetura, trabalhava em Porto Alegre quando foi convi-

dado a integrar um grupo de professores de vários Estados para resta-

belecer as bases conceituais do curso de Arquitetura na UnB. Mudou-se 

para a capital em 1968 e passou a lecionar as disciplinas de História da 

Arquitetura Brasileira e Teoria e História da Arquitetura Brasileira. Foi 

diretor da faculdade, participou da vida acadêmica, presenciou as duas 

invasões da universidade e ajudou a criar a Associação dos Docentes da 

Universidade de Brasília (ADUnB).

Jalma Fernandes de Queiroz, nasceu em Areia Branca (RN), 

em 9 de dezembro de 1949. É o caçula de quatro irmãos, filho do comer-

ciante José Fernandes de Queiroz e da costureira Maria Martins de Quei-

roz. Na infância e juventude, morou em vários lugares e chegou a Brasília 

em 1962. Ingressou na Aeronáutica, por conta do serviço militar obrigató-

rio. Cursou Biomédicas, Psicologia e História na Universidade de Brasília, 

participou do movimento estudantil. Em 1984 tornou-se professor de His-

tória. Foi delegado sindical e atuou nos movimentos pela representação 

política do Distrito Federal. É professor e desempenha mandato sindical no 

Sindicato dos Professores do Distrito Federal (Sinpro-DF).
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Lindberg Aziz Cury nasceu em Anápolis (GO), em 1ºº de outu-

bro de 1934. Os pais, Aziz e Sarah Cury, eram comerciantes de gêneros 

alimentícios. Em 1960, quando terminava o curso de Direito, transferiu-

se para Brasília, para trabalhar numa representação do comércio do 

pai. Depois estabeleceu a Planalto Automóveis, revendedora da Ford 

do Brasil. Em 1977, foi eleito presidente da Associação Comercial do 

Distrito Federal e passou a lutar pela representação política. Abriu as 

portas da entidade para debates públicos entre partidos e políticos per-

seguidos pelo regime militar. Atualmente é assessor do governador do 

Distrito Federal, José Roberto Arruda, de quem foi suplente no Senado, 

tendo assumido seu mandato em 2001.

Lúcia Helena de Carvalho nasceu em Londrina (PR), em 

8 de abril de 1954. É filha de Daniel Rodrigues de Carvalho e Julia Mar-

quezetti de Carvalho. O pai tentou trabalhar na área rural, mas acabou 

se estabelecendo como eletricista. A mãe era professora primária. Na 

juventude, envolveu-se com o movimento secundarista de Londrina. 

Trabalhou como manicure e, aos 17 anos, foi para Brasília, onde seus 

irmãos já moravam em Taguatinga. Depois se mudou para Ceilândia, 

onde integrou a Associação dos Incansáveis. Estabeleceu-se como pro-

fessora e militou no sindicato da categoria, sendo a primeira mulher a 

presidi-lo, em 1985. Eleita deputada federal em 1990, ocupou o cargo 

até 2002. Foi também a primeira mulher na Câmara Legislativa do Dis-

trito Federal. Atualmente é gerente do patrimônio da União. 

Luiz Carlos Sigmaringa Seixas nasceu em 7 de novembro 

de 1944, em Niterói (RJ). É advogado, filho de Antonio Carlos Sigmaringa 

Seixas e Ermengarda Rosendo Seixas. Integrou a juventude do Partido 

Comunista e mudou-se para Brasília em 1968, para trabalhar no escri-

tório de advocacia do pai. Durante o regime militar atuou na defesa 

de presos políticos e nos processos contra a expulsão de estrangeiros. 

Foi advogado da Associação dos Incansáveis Moradores de Ceilândia e 

membro da Comissão de Direitos Humanos, da Ordem dos Advogados 

do Distrito Federal. Envolveu-se na luta pela representação política do 

Distrito Federal e, em 1986, elegeu-se deputado federal. Foi diretor-ge-

ral do Departamento Federal de Justiça, do Ministério da Justiça, entre 

1985 e 1986, e na Constituinte atuou na Comissão da Organização do Es-

tado, relatando a Subcomissão da União, Distrito Federal e Territórios. 

Também participou da Comissão de Sistematização. 
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Maria Albaniza Ribeiro Lopes Rebouças é natural de 

Fortaleza (CE), nascida em 22 de março de 1939. É filha do mecânico Luís 

Ribeiro Lopes e da dona de casa Francisca Ribeiro Lopes. Chegou a Bra-

sília em 1962 para casar. Seu namoro e noivado duraram oito anos e seu 

marido trabalhava nas obras de construção da nova capital. Estabele-

ceu-se primeiro em Taguatinga, em seguida na Vila Planalto. Trabalhou 

na cantina que os cunhados montaram perto da construção do Palácio 

do Itamarati. Cozinhava, lavava roupa e cuidava dos filhos de outros 

candangos. Fez parte de um grupo de oração que depois lutou pela fixa-

ção dos moradores da Vila Planalto. 

Maria de Lourdes Abadia é natural de Bela Vista de Goiás 

(GO) e nasceu no dia 14 de agosto de 1944. O pai, Eduardo Borges de Oli-

veira, foi um dos primeiros contratados da Novacap. A mãe, Geni Boni-

fácio Borges, era dona de casa. Na juventude, estudou Contabilidade e 

trabalhou como alfabetizadora de adultos no Núcleo Bandeirante. Traba-

lhou também na sucursal brasiliense do jornal Folha de S.Paulo. Formada 

assistente social pela UnB, acompanhou de perto as remoções de mora-

dores do Distrito Federal, nos anos de 1970. Foi administradora de Ceilân-

dia durante vários anos. Em 1986, eleita deputada federal pelo PFL; dois 

anos depois, ajudou a fundar o PSDB, partido ao qual é filiada. Em 1990, 

foi eleita deputada distrital da primeira legislatura da Câmara Legislativa. 

Concorreu ao governo do Distrito Federal, em 1994, perdendo a disputa 

para Cristovam Buarque, de quem foi, depois, secretária de Turismo. Em 

1998, foi outra vez eleita deputada federal e, em 2002, tornou-se gover-

nadora do Distrito Federal. Atualmente é pesquisadora do Laboratório de 

Estudos do Futuro da Universidade de Brasília.

Maria de Lourdes Pereira dos Santos nasceu em Para-

catu (MG), em 29 de agosto de 1955. O pai, Benedito Pereira dos Santos, 

era agricultor e a mãe, Ercília Peres de Quinta, era lavadeira. A família 

mudou para Brasília, estabelecendo-se numa ocupação no Lago Paranoá. 

Fez curso Técnico em Fisioterapia e começou a trabalhar na Associação 

de Mães, Amigos e Protetores de Crianças Excepcionais (Ampare). Mais 

tarde estudou Magistério e se envolveu com os movimentos de moradia 

visando à fixação dos moradores do Paranoá. Participou de várias mani-

festações, fez greve de fome e ingressou na luta pela autonomia do Dis-

trito Federal. Ajudou a criar o Centro de Cultura e Desenvolvimento do 

Paranoá (Cedep). Hoje é professora da Secretaria de Educação e coorde-

nadora do Grupo de Educação de jovens e Adultos do Cedep. 
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Maria Laura Sales Pinheiro nasceu em Jaguaribe (CE), 

em 20 de agosto de 1941. É a filha mais velha, dentre seis irmãos, de 

Ataliba Pinheiro e Erlantine Sales Pinheiro. O pai era comerciante e 

a mãe, dona de casa. Estudou em colégio interno em Fortaleza, fez 

o curso Normal e depois a faculdade de Serviço Social. Ingressou na 

Universidade Federal do Ceará como auxiliar de ensino e prestou 

concurso para professora assistente do Departamento de Ciências 

Sociais. Em 1976 mudou-se para Brasília; foi trabalhar no Ministério 

da Educação e Cultura. Em 1989, conseguiu sua transferência como 

professora para a UnB. Engajou-se na atividade política, filiou-se ao 

PT e participou dos movimentos contra a ditadura militar e pela auto-

nomia do Distrito Federal. Foi presidente do diretório do partido no 

Distrito Federal e elegeu-se deputada federal, em 1990. 

Maria Madalena Torres é natural de Divinópolis de Goiás 

(GO), nascida em 27 de abril de 1963. É a filha mais velha dos servidores 

públicos Emiliano de Torres Quintanilha e Maria Pereira Torres. Tem 

sete irmãos. Mudou-se para Brasília, foi morar na Ceilândia e seu pri-

meiro emprego foi como babá. Cursou o Técnico em Contabilidade e o 

Magistério. Desenvolveu atividades junto à Igreja Católica, integrando 

a Pastoral da Alfabetização. Foi fundadora do Cepafre, Centro de Edu-

cação Paulo Freire, em 1989. Trabalhou no Ministério da Educação e 

integrou o quadro de professores do curso de Pedagogia da UnB.

Osmar Alves de Melo nasceu em Iguatu (CE), em 14 de agosto 

de 1935. É filho de Delfino Alves da Silva e Maria Laura de Melo. O pai era 

proprietário rural e a mãe, dona de casa. Ex-seminarista, dedicou-se ao 

jornalismo, trabalhando em periódicos e emissoras de rádio do Ceará. 

Em 1962, foi suplente de deputado estadual. Já no Rio de Janeiro, cursou 

a Faculdade de Direito da Universidade do Estado da Guanabara e tra-

balhou no jornal Diário Carioca. Em 1963, transferiu-se para o Distrito 

Federal como jornalista do mesmo diário. Passou a advogar e, em 1970, 

elegeu-se presidente da OAB-DF. Foi um dos signatários da criação do 

PMDB, advogado de presos e perseguidos políticos e uma das primeiras 

pessoas a estudar a tese da representação política do Distrito Federal. 

No final dos anos de 1980, prestou o primeiro concurso para a Câmara 

Legislativa do Distrito Federal. Também por concurso, ingressou na Pro-

curadoria da Fazenda Nacional, onde se aposentou.
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Ruy Sérgio Medina Godinho nasceu 5 de fevereiro de 1955, 

em Belém (PA). Segundo de oito irmãos, é filho de Joaquim da Silva e Ma-

ria de Nazareth Medina Godinho. O pai era mecânico de automóveis e a 

mãe, dona de casa. Ao lado de sua vocação para o jornalismo, foi ban-

cário na juventude. Ingressou no Banco da Amazônia e foi transferido 

para Brasília em 1982. Foi delegado sindical junto à Central Única dos 

Trabalhadores (CUT), atuando na luta pela redemocratização do país. Nos 

anos 1990, produziu o programa “Música no Ar”, na Rádio Nacional FM 

de Brasília, transferindo-se, depois, para a Rádio Cultura FM, onde mais 

tarde também produziu o programa “Estação Brasil”. Em 2002, produziu e 

apresentou o programa “Cantos do Brasil”, na Rádio Comunitária da UnB. 

Dirigiu programas de TV e, desde 2003, produz e apresenta o programa 

“Roda de Choro”, na Rádio Câmara FM. É diretor da Abravídeo, organiza-

ção do terceiro setor criada para desenvolver projetos de comunicação e 

de cultura para o movimento social organizado. 

Valter Ângelo de Lima nasceu em Anápolis (GO), em 26 de 

dezembro de 1950. É filho de Adão Ângelo de Lima e Dalva de Souza 

Lima. Na infância, foi vendedor de frutas, de revistas e de botijões de 

gás. Ingressou na Aeronáutica e, em 1968, mudou-se para Brasília. Em 

1971 prestou concurso para a Polícia Militar e ingressou na corporação, 

onde atuou até 1988. Incentivado pelos amigos, em função de sua voz, 

começou a trabalhar como locutor no programa “Cobras da Notícia”, na 

Rádio Alvorada. Participou da cobertura dos movimentos sociais e sin-

dicais do Distrito Federal. Engajou-se como locutor das manifestações 

pelas Diretas Já e do movimento de representação política do Distrito 

Federal. Atualmente é funcionário da Radiobrás e também presta ser-

viços à Rádio Justiça. 

Viridiano Custódio de Brito nasceu em 1ºº de outubro de 

1958, em Formosa (GO). É filho do agricultor Leôncio Custódio de Brito 

e da lavadeira Bertolina Gonçalves dos Santos. Mudou-se para Brasília 

em 1965, onde suas irmãs já moravam. Estabeleceram-se na Vila do Iapi, 

onde trabalhou como engraxate. Depois teve atividades profissionais 

no comércio e na construção civil. Trabalhou na expedição da sucursal 

de Brasília do Jornal do Brasil. Integrou o Movimento dos Inquilinos da 

Ceilândia e, mais tarde, ajudou a fundar a Associação Comunitária da 

Expansão do Setor O (Aceso). Participou dos movimentos pela recupe-

ração da democracia e na luta pela representação política do Distrito 

Federal. É assessor parlamentar. 
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Vitor Celestino Ferreira Moreira é natural de Matozi

nhos, Portugal, e nasceu no dia 25 de janeiro de 1938. Filho de Henrique 

Pinto Moreira e Cândida Ferreira Neto, emigrou com a família para o 

Brasil quando o pai, químico industrial, veio trabalhar no Rio de Ja

neiro, na década de 1950. Trabalhou no Hotel Glória, na Carlos Pereira 

Indústrias Químicas e na Gráfica Record. Em 1961 chegou a Brasília para 

abrir a primeira livraria da cidade, pedido expresso num bilhete que 

guarda com esmero, assinado por Juscelino Kubitschek. 

Vladimir Carvalho da Silva nasceu em Itabaiana (PB), em 

31 de janeiro de 1935, filho de Luís Martins e Maria José de Carvalho. O 

pai era um “homem dos sete instrumentos”, com habilidade para dese

nho e entalhe em madeira. Cineasta, trabalhou com Glauber Rocha. Leu 

sobre Brasília, pela primeira vez, na coleção Tesouros da Juventude. 

Mudouse em 1970 para ajudar a implantar um núcleo de documentá

rios na Universidade de Brasília. Tornouse professor da instituição, 

função que exerce ainda hoje. Participou dos movimentos pela res

tauração da democracia e realizou documentários sobre a história do 

Distrito Federal. 

Walter Ney Valente, Peninha, nasceu em Penápolis (SP), 

em 6 de dezembro de 1950. O apelido se refere à sua cidade natal e foi 

dado por um amigo, e depois ministro, Paulo Bernardo Silva. Os pais 

José Pádua Blanco e Manuela Pádua Blanco eram agricultores. Chegou 

a Brasília em março de 1964, porque o pai fora contratado pela Campa

nha Nacional de Alimentação Escolar. Ingressou, em 1973, no curso de 

Medicina da UnB, morou no centro olímpico da universidade e militou 

no movimento estudantil. Expulso da UnB em 1976, mudouse para São 

Paulo e militou no Partido Operário Trotskista Posadista. Cursou Eco

nomia na USP e casouse com Erika Kokay, que conhecera na UnB. Foi 

preso e torturado, libertado e exilado na Bolívia. Voltou a Brasília, em 

1980, após a Lei de Anistia. Concluiu o curso de Medicina, prestou con

curso público e foi trabalhar em Brazlândia. Em 1986, foi eleito suplente 

de deputado federal pelo PT.
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e acordo com os artigos 1° e 18 da Constituição Federal de 5 de 
outubro de 1988, o Distrito Federal é um território autônomo, 
que integra de forma indissolúvel a República Federativa do 
Brasil. Está localizado na Região Centro-Oeste e não tem capital. 
Ocupa uma superfície territorial de 5.801,937 km2. A Constituição 
também veda, em seu artigo 32, a divisão do Distrito Federal em 
municípios. Atualmente, a sua divisão territorial se constitui 
nas 29 regiões administrativas.
As administrações regionais do Distrito Federal adotam um 
modelo diferente das outras grandes capitais brasileiras. 
Nessas, as estruturas orgânicas são departamentos ou divisões 
subordinadas às respectivas prefeituras; no Distrito Federal, cada 
administração regional tem uma estrutura orgânica assemelhada 
à de uma prefeitura, com sistema descentralizado e autonomia 
administrativa e orçamentário-financeira.
Essas administrações estão localizadas nas chamadas cidades-
satélites – os núcleos urbanos ao redor do Plano Piloto, que 
é Brasília. Inicialmente planejava-se a construção desses 
núcleos após o desenvolvimento da capital, mas o crescimento 
populacional e o aparecimento de invasões em torno da cidade 
acabou antecipando a construção das cidades-satélites, muitas 
delas estabelecidas sem o devido planejamento.

As pArtes do todo
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RA-I • Brasília
Em 1823, José Bonifácio de Andrade e Silva propôs a criação de uma nova 

capital no interior do Brasil denominada Brasília. Em 1892, criou-se a Co-

missão Exploradora do Planalto Central do Brasil, liderada pelo astrônomo 

Luiz Ferdinando Cruls e integrada por médicos, geólogos e botânicos, que 

fizeram um levantamento sobre topografia, clima, geologia, flora, fauna e 

os recursos materiais da região do Planalto Central. A área ficou conhecida 

como “Quadrilátero Cruls” e foi apresentada em 1894 ao governo republica-

no. Em 1955, foi delimitada a área onde se localiza o atual Distrito Federal. 

A construção da nova capital teve início em abril de 1956. Com a estrutura 

básica edificada, a cidade foi inaugurada no dia 21 de abril de 1960.

Em 7 de dezembro de 1987, Brasília foi tombada pela Unesco como Patrimô-

nio Histórico e Cultural da Humanidade.

RA-II • Gama
Informações registradas no Departamento de Terras e Colonização, em Goiâ-

nia, situam a região em terras que pertenciam às fazendas Ipê, Alagado, Pon-

te Alta e Gama. O ribeirão e as áreas que pertenciam à Fazenda Gama ficaram 

dentro do perímetro escolhido para sediar a nova capital do Brasil. 

De acordo com o Censo Experimental de Brasília, de 1959, residiam cerca 

de mil pessoas na futura área do Gama, que também recebeu 30 famílias 

retiradas da barragem do Lago Paranoá.

A RA-II foi criada em 1989 e englobava o núcleo urbano de Santa Maria e 

terras do Recanto das Emas. A área urbana está dividida em seis setores: 

Norte, Sul, Leste, Oeste, Central e de Indústria; e a área rural é composta 

pelo Núcleo Rural Monjolo, Colônia Agrícola Ponte Alta, Córrego Crispim, 

Núcleo Rural Ponte Alta de Baixo, Ponte Alta Norte e Alagado.

RA-III • Taguatinga
Em 1749, Gabriel da Cruz Miranda estabeleceu-se em terras do que viria a 

ser o município de Luziânia (GO). Estimulado pela busca de metais precio-

sos e pela atividade agropecuária, instalou a sede da Fazenda Taguatinga. 

A propriedade foi vendida, em 1781, a Antônio Couto de Abreu, filho do 

bandeirante Urbano Couto e Menezes.

Com a construção de Brasília, Taguatinga foi elevada a cidade, em 5 de junho 

de 1958. Seis meses após a instalação dos primeiros habitantes, já funciona-

vam no local escolas, hospitais, casa para professoras e estabelecimentos 

comerciais. Era o princípio do povoamento da primeira cidade-satélite de 

Brasília, reconhecida em 1970 pelo governador Hélio Prates da Silveira.

Na região também se estabeleceram moradores retirados de outros locais 

como os que vieram da invasão do Areal.

Entrada da cidadE do Gama. Gama 
(dF), 2009

SEtor Habitacional VicEntE PirES. ao 
Fundo, a cidadE dE ÁGuaS claraS. 
taGuatinGa (dF), 2009

ViSta dE braSília, com o conGrESSo 
nacional ao Fundo. braSília (dF), 2001
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RA-IV • Brazlândia
É a região mais distante de Brasília, localizada a 59 

km do Plano Piloto. Suas raízes datam do começo do 

século 20, quando quatro famílias goianas e mineiras 

(Abreu de Lima, Rodrigues do Prado, Cardoso de Oli-

veira e Braz de Lima) chegaram às terras da Chapada 

do Vão dos Angicos. O nome Brazlândia foi dado em 

homenagem à família mais numerosa.

Com a construção de Brasília, em 1958 foram desapro-

priados mais de mil alqueires do município. Muitas 

das antigas fazendas da região desapareceram depois 

do represamento do Rio Descoberto e da formação do 

Lago do Descoberto, destinado à acumulação de água 

potável para Brasília. 

Quando da inauguração da nova capital, Brazlândia, 

já incorporada ao Distrito Federal, tinha menos de mil 

moradores. Nos anos seguintes, a cidade experimentou 

crescimento acelerado com a chegada de agricultores 

japoneses e também os procedentes de outras partes 

do país, assentados no Núcleo Rural Alexandre Gus-

mão. No final dos anos 1960, foi criado um loteamento 

de 2 mil casas para assentar os moradores da favela 

Vietcong, perto de Taguatinga.

RA-V • Sobradinho
Diz a tradição popular que a denominação do local derivou da existência 

de um velho cruzeiro de madeira rústica, erguido bem antes de 1850, às 

margens de um ribeirão. Num dos braços da cruz, foram construídas duas 

casinhas do pássaro joão-de-barro, sobrepostas como casas simples de 

dois pavimentos: um sobradinho. O inusitado atraía a atenção dos via-

jantes, que passaram a tomá-lo por referência com o título de Cruzeiro 

do Sobradinho, ou Sobradinho do Cruzeiro. Com o tempo, o ribeirão foi 

denominado Córrego do Sobradinho e deu nome às fazendas da região: 

Sobradinho Mugi e Sobradinho dos Melos. A partir de 1959, a Novacap 

produziu um levantamento da área e a cidade foi fundada no dia 13 de 

maio de 1960. 

Sobradinho foi implantada às margens da estrada que ligava a cidade goia-

na de Planaltina à Capital Federal, e inicialmente alojou as famílias migran-

tes do nordeste de Goiás, da Bahia e de outros Estados. Também recebeu a 

população dos acampamentos de firmas empreiteiras e, mais tarde, mora-

dores que compraram lotes regularmente assentados.

Santuário Menino JeSuS de Praga recebe decoração, coM 
aJuda doS boMbeiroS do diStrito Federal, Para a chegada de 
noSSa Senhora de FátiMa. brazlândia (dF), 2009

gináSio de eSPorteS de Sobradinho. 
Sobradinho (dF), 2009
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RA-VI • Planaltina
Estima-se que foi estabelecida em 1790 devido à exploração das minas de ouro 

e de esmeraldas e do povoamento do interior de Goiás pelos bandeirantes. A 

região era ponto de passagem da Estrada Real, utilizada para o escoamento de 

ouro e arrecadação de dízimos à Coroa. A cidade teve várias denominações e 

chegou a ser cogitada, em 1922, para abrigar a futura capital do país.

Em 1955, o quadrilátero do Distrito Federal se sobrepôs a três municípios 

goianos, um deles Planaltina, que teve seu território dividido em duas par-

tes, ficando sua sede na área do Distrito Federal.

Em 1965, o arquiteto Paulo Magalhães, que também foi administrador re-

gional, elaborou um plano diretor que previa o desenvolvimento urbano 

da cidade. No ano seguinte, foram implantados loteamentos para receber 

moradores de regiões que não podiam se fixar no Plano Piloto, tais como 

Vila Vicentina, Setor Residencial Leste (Vila Buritis I, II, e III), Setor Resi-

dencial Norte A (Jardim Roriz) e ampliação do Setor Tradicional. 

RA-VII • Paranoá
A Vila Paranoá foi criada em janeiro de 1957, com a chegada dos primei-

ros trabalhadores para a construção das obras da Barragem do Paranoá. O 

nome Paranoá é uma variante de Paranaguá (paraná = rio caudaloso ou mar 

+ cuá = bacia, cavidade), que significa enseada do mar, baía fluvial. 

Após a inauguração de Brasília, os pioneiros permaneceram no local, devi-

do à necessidade de conclusão das obras da usina hidrelétrica. Na época, 

o acampamento de operários abrigava 3 mil moradores, em 800 barracos 

assentados na ombreira norte da barragem.

RA-VIII • Núcleo Bandeirante
Também conhecido como Cidade Livre, suas primeiras obras datam de 1956. 

O local em que foi implantado o aglomerado urbano, fora do perímetro do 

Plano Piloto, pertencia às fazendas goianas Bananal, Vicente Pires e Gama. 

O loteamento estava destinado a uso exclusivamente comercial, e por esse 

motivo não eram fornecidos alvarás para residências. Sua existência esta-

ria limitada ao período da construção de Brasília (1956–1960). Os lotes fo-

ram cedidos em sistema de comodato, isto é, a escritura não era definitiva 

e deveriam ser devolvidos à Novacap no fim de 1959. 

Surgiram vilas não oficiais, as chamadas “invasões”, ao redor dos acam-

pamentos das construtoras, o mesmo acontecendo na Cidade Livre. Com 

a aproximação da inauguração da capital, começavam os boatos de des-

montagem da Cidade Livre. Teve início, então, o Movimento Pró-Fixação 

e Urbanização do Núcleo Bandeirante (MPFUNB), reunindo moradores e 

Casas Coloniais de Planaltina. 
Planaltina (dF), 2009

entrada da Cidade do Paranoá. 
Paranoá (dF), 2009

Busto em homenagem a Joaquim Cândido garCia neto, Pioneiro na região e um dos 
líderes do movimento Pró-Fixação do núCleo Bandeirante. núCleo Bandeirante (dF), 2009
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pessoas com interesses na cidade. O movimento alcançou alto índice de 

organização, congregando categorias de trabalhadores, como hoteleiros, 

professores, comerciantes, além de donas de casa, estudantes e trabalha-

dores da construção civil. 

A infraestrutura da cidade foi implantada ao longo da década de 1960, 

quando as edificações de madeira são substituídas por edificações de alve-

naria. Em 1964, o Núcleo Bandeirante passou a integrar a Região Adminis-

trativa de Brasília, incluindo-se também nessa área a atual Região Adminis-

trativa da Candangolândia. Durante a década de 70, o Núcleo Bandeirante 

Tradicional (área relativa à Avenida Central, 2ªª e 3ªª Avenidas) já estava 

quase todo urbanizado; invasões remanescentes da época da construção, 

como Iapi, Vila Tenório, Divineia e Vicentina, foram erradicadas.

Também abrigou a Metropolitana, bairro originado do acampamento mon-

tado para os engenheiros e trabalhadores da Companhia Metropolitana de 

Estradas, empresa responsável pelas obras de terraplenagem da pista de 

pouso do futuro Aeroporto de Brasília.  

RA-IX • Ceilândia
Em 1969, Brasília tinha 79.128 favelados, que moravam em 14.607 barracos. 

O governador Hélio Prates da Silveira solicitou a erradicação das favelas 

à Secretaria de Serviços Sociais, liderada por Otamar Lopes Cardoso. No 

mesmo ano, foi criado o grupo de trabalho que lançou a Campanha de Er-

radicação das Invasões (CEI).

Em 1971, a Novacap demarcou 17.619 lotes, de 10 x 25 metros, numa área de 20 

quilômetros quadrados, depois ampliada, ao norte de Taguatinga, nas antigas 

terras da Fazenda Guariroba, de Luziânia (GO). Para lá foram transferidos 

os moradores das invasões das Vilas do Iapi, Tenório, Esperança, Bernardo 

Sayão e Colombo, além dos moradores dos morros do Querosene e do Urubu, 

e também de Curral das Éguas e Placa das Mercedes.

RA-X • Guará
Foi criada em 1967 para abrigar os trabalhadores do SIA (Setor de Indústria 

e Abastecimento), invasões, núcleos provisórios e funcionários públicos. 

As primeiras casas surgiram por meio do Projeto Mutirão da Casa Própria, 

liderado por Rogério de Freitas Cunha, então presidente da Novacap. Em 

setembro de 1969, a Novacap e a SHIS prosseguiram com a urbanização do 

segundo trecho, o setor Guará II, inaugurado em 2 de março de 1972, para 

atender os funcionários da União.

O nome se deve ao Córrego Guará, que corta sua área, provavelmente assim 

batizado em homenagem ao lobo-guará, espécie comum no Planalto Central.

Manequins da Feira do Guará, Marca 
reGistrada do local. Guará (dF), 2009

caixa d´áGua é a Marca da cidade de 
ceilândia, o Maior coléGio eleitoral do 
distrito Federal. ceilândia (dF), 2009
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RA-XI • Cruzeiro
O início de sua ocupação deu-se em 1955, nas terras que 

formavam a Fazenda Bananal, desapropriada para a 

construção de Brasília. As primeiras construções, blocos 

de dez casas geminadas, começaram a ser edificadas em 

1958. A equipe do urbanista Lúcio Costa foi responsável 

pelo projeto e pelo nome oficial do bairro – Setor de 

Residências Econômicas Sul – SRE/S, Cruzeiro Velho. Na 

década de 1970, foi inaugurado um conjunto de edifícios 

que formaram o Cruzeiro Novo – SHCE/S; e nos anos 

1980, são inauguradas as Áreas Octogonais. 

RA-XII • Samambaia
O Plano Estrutural de Organização Territorial (Peot), ela-

borado em 1978, já trazia o Projeto Samambaia – Estudo 

Preliminar, implementado oficialmente em 1982. Os pri-

meiros lotes na cidade foram vendidos na quadra 406 e 

no Setor de Mansões Leste (hoje Taguatinga) e, em 1985, 

os primeiros moradores instalaram-se na cidade. 

Em 1988, pelo Sistema Habitacional de Interesse Social 

– SHIS e com financiamento do Banco Nacional da Ha-

bitação, foram construídas 3.381 casas destinadas a fa-

mílias de baixa renda, em geral funcionários públicos, 

que então puderam adquirir a casa própria. Entre 1989 

e 1992 chegou a grande massa populacional, constituí-

da pelas “famílias carentes oriundas de invasões, cor-

tiços e inquilinos de fundo de quintal”. Receberam do 

GDF, sob o “sistema de concessão de uso”, lotes ainda 

cobertos pelo cerrado em áreas “semiurbanizadas”.

A cidade foi oficialmente criada em 25 de outubro de 

1989 e seu nome deve-se ao Córrego Samambaia, em 

cujas margens ainda se encontram vestígios dessa ve-

getação nativa.

Estádio Comunitário do CruzEiro. CruzEiro (dF), 2009

RA-XIII • Santa Maria
Permaneceu como área rural do Gama até 1992. Foi 

criada para atender ao Programa de Assentamento de 

Famílias de Baixa Renda, em lotes semiurbanizados, 

promovido pelo Governo do Distrito Federal. Para lá se 

dirigiram moradores das invasões do Gama.

A região é composta por área urbana, área rural, onde 

predominam a atividade agropecuária e a exploração 

de jazidas de cascalho, e área militar, onde está o Cen-

tro Integrado de Defesa Aérea e Controle do Tráfego 

Aéreo (Cindacta), do Ministério da Aeronáutica, e a 

Área Alfa, pertencente ao Ministério da Marinha.

RA-XIV • São Sebastião
Suas terras pertenciam às fazendas Taboquinha, Pa-

puda e Cachoeirinha, desapropriadas para a constru-

ção da nova capital e onde se instalaram os primeiros 

moradores da região, que exploravam o comércio de 

areia, cerâmica e olaria, aproveitando a matéria-prima 

abundante no local.

Com a expiração dos contratos, as olarias foram desativa-

das e o núcleo urbano se estruturou ao longo do Córrego 

Mata Grande e do Ribeirão Santo Antônio da Papuda.

O nome São Sebastião é homenagem a um dos pri-

meiros comerciantes a chegar à cidade. Seu Sebastião 

instalou-se nas terras desapropriadas da Fazenda Ta-

boquinha e retirava areia ao longo do Rio São Barto-

lomeu. O material era vendido para as construtoras da 

Novacap. Por essa atividade, o pioneiro ficou conheci-

do como “Tião Areia”.

Hospital rEgional dE samambaia. samambaia (dF), 2009
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RA-XV • Recanto das Emas
A região foi criada em 1993, para atender ao Progra-

ma de Assentamento da População de Baixa Renda do 

Governo do Distrito Federal. Os antigos moradores re-

latam que a região era uma reunião de chácaras, onde 

se destacava uma espécie de arbusto chamado canela-

de-ema. Existia também no local um sítio de nome Re-

canto, onde vivia grande quantidade de emas, espécie 

própria do cerrado. Daí Recanto das Emas. O Recanto 

deixou de ser um simples assentamento e se transfor-

mou numa das cidades que mais crescem no Distrito 

Federal.

RA-XVI • Lago Sul
A denominação Lago Sul originou-se da posição geográfi-

ca da área, na margem sul do Lago Paranoá. Foi desmem-

brada da RA-I, Brasília, continuando sujeita às diretrizes 

urbanísticas estabelecidas para o Plano Piloto.

A implantação do Lago Sul teve início com a construção 

de casas pela Novacap para servir de residência aos 

seus funcionários graduados. Em 1959, foram construí-

das casas para oficiais da Aeronáutica, devido à proxi-

midade da Base Aérea. Mais tarde, o Lago Sul passou a 

ser habitado em razão de seus atrativos urbanísticos, 

como o tamanho dos lotes, a proximidade do Lago Pa-

ranoá e a visão aprazível proporcionada pelo entorno.

Vista noturna da Ponte JK. Brasília (dF), 2009

Mansões no lago norte. Brasília (dF), 2009

RA-XVII • Riacho Fundo
Em 13 de março de 1990, o governo do Distrito Federal 

criou o Programa de Assentamento da População de 

Baixa Renda para erradicar as invasões existentes na 

periferia da capital. Famílias cadastradas na antiga SHIS, 

no Centro de Desenvolvimento Social (CDS), moradores 

da 4ªª Avenida do Núcleo Bandeirante e funcionários do 

governo do Distrito Federal foram os primeiros a ocupar 

as terras do Riacho Fundo.

No local estão situadas nascentes de diversos córre-

gos, incluindo o próprio Córrego Riacho Fundo, que 

batizou a cidade.

RA-XVIII • Lago Norte
Sua história está vinculada à bacia do Lago Paranoá, 

lago artificial, criado devido às necessidades climáti-

cas de Brasília, ao redor da qual se formou a Península 

Norte. A Novacap montou um projeto de urbanização 

para povoar a península. Na primeira fase, a região 

era composta pelo Setor de Habitação Individual Nor-

te (SHIN) e pelo Setor de Mansões do Lago (SML). De 

forma natural, os setores de habitação e de mansões 

da Península Norte foram urbanizados e os moradores 

passaram a se referir ao local simplesmente como Lago 

Norte.
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RA-XIX • Candangolândia
A origem da cidade se confunde com o início da vida ur-

bana na nova capital brasileira: abrigava os pioneiros que 

trabalharam na construção da cidade. O primeiro acam-

pamento foi construído em 1956 pela Novacap. No local 

ficavam a sede da empresa, um caixa forte para fazer o 

pagamento dos salários dos operários, um posto de saú-

de, um hospital, um posto policial, dois restaurantes (o da 

Novacap e o do Serviço de Alimentação Popular, SAPs), 

uma escola para os filhos dos trabalhadores, além das 

residências para as equipes técnicas e administrativas da 

Novacap. Havia ainda outro acampamento que abrigava 

1.200 funcionários, conhecidos como candangos. 

Candangolândia deriva do termo candango, designação 

que os africanos (kangundu) davam aos portugueses. Com 

o tempo, o significado mudou, passando a ser usado para 

nomear os trabalhadores que vinham para a construção 

de Brasília, notadamente os originários do Nordeste.

RA-XX • Águas Claras
Foi projetada pelo arquiteto e urbanista Paulo Zimbres 

e começou a ser construída na década de 1990. Tem 

cerca de 75 mil habitantes e situa-se entre Taguatinga, 

Guará, Vicente Pires e Park Way. A região compreende 

o núcleo rural Vereda da Cruz, o Setor Habitacional Ar-

niqueiras e o Areal.

Os trilhos do metrô dividem a cidade nos bairros Sul e 

Norte. As avenidas, alamedas e praças têm nomes ins-

pirados nas denominações de aves e plantas da fauna e 

flora brasileiras, como Araucárias, Castanheiras, Flam-

boyant, Ipê-Amarelo, Jequitibá, Pau-Brasil, Paineiras, 

Pitangueiras etc. Águas Claras abriga um parque ecoló-

gico, com reserva de mata ciliar.

RA-XXI • Riacho Fundo II
A história da região começa em 13 de março de 1990, 

quando o governo erradicou a invasão existente no 

Setor de Indústria e Abastecimento (SAI), efetivando o 

assentamento de 562 famílias na QN 01.

O GDF, na época, criou a subadministração regional do 

Riacho Fundo II, no intuito de descentralizar o atendimen-

to à comunidade, que se deslocava ao Riacho Fundo I. O 

primeiro parcelamento da cidade ocorreu em 7 de feverei-

ro de 1994, com o objetivo de assentar 17 mil pessoas.

RA-XXII 

Sudoeste/Octogonal
Originada a partir do desmembramento da área da RA-XI, 

Cruzeiro, foi criada em julho de 1989, como parte do Pro-

jeto Brasília Revisitada, do urbanista Lúcio Costa. O bairro 

foi projetado para dar moradia a mais de 50 mil habitan-

tes. A região está situada próxima ao Parque da Cidade e 

dispõe de ampla e diversificada atividade comercial. 

De seu lado, o Setor de Habitações Coletivas – Áreas 

Octogonais Sul teve seu primeiro fato histórico em 

1974, quando um decreto governamental aprovou a 

planta do setor destinado a receber a grande quantida-

de de famílias que vinham se mudando para a capital. 

No início da década de 1980, começaram as primeiras 

inaugurações. São oito quadras compostas por famílias 

de classe média. Há centros de atividades diversas, ad-

ministrações de quadra, bancas de jornais e revistas, 

parques infantis e áreas de lazer.

RA-XXIII • Varjão
Localiza-se no extremo sudoeste do Setor Habitacio-

nal Taquari (SHTQ), próxima ao Setor de Mansões do 

Lago. Está na borda da vertente escarpada da Cha-

pada da Contagem, tendo formato irregular, condi-

cionado pelos obstáculos naturais, escarpas e pelo 

Ribeirão do Torto.

MDF_Aurélio_FT_004.jpg

prAçA DA BíBliA. CAnDAngolânDiA (DF), 2009
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Entrada da CidadE da Estrutural. Estrutural (dF), 2009

RA-XXIV • Park Way
Foi incluída no plano urbanístico de Brasília em uma 

das suas últimas alterações, entre 1957 e 58. Foi conce-

bida para ser implantada por partes, com áreas desti-

nadas a uso exclusivamente residencial. Antes de 2003 

era um bairro pertencente ao Núcleo Bandeirante.

A cidade está dividida em quadras numeradas de 1 a 

29, compostas de condomínios fechados, mansões e 

casas. Abriga diversas reservas naturais com vegeta-

ção típica de cerrado, além de córregos e nascentes. 

Tem atrativos turísticos e culturais, como edificações e 

monumentos tombados pelo Patrimônio Histórico, que 

resgatam a história dos candangos e da construção de 

Brasília. Entre eles estão o Catetinho e o Museu Vivo da 

Memória Candanga.

RA-XXV • SCIA
(Setor Complementar de Indústria e 

Abastecimento)

Sua origem está ligada ao “Lixão da Estrutural”, que co-

meçou na década de 1960. Anos depois, surgiram os 

primeiros barracos de catadores de lixo próximo ao 

local. No início da década de 1990, a invasão contava 

com pouco menos de 100 domicílios localizados ao lado 

do “lixão”, posteriormente transformado em Vila Estru-

tural, pertencente à Região Administrativa do Guará.

Em 1989, foi criado o Setor Complementar de Indústria 

e Abastecimento, ao lado da Vila Estrutural, quando 

se previa a remoção da invasão para outro local. Em 

2004, o SCIA foi transformado em Região Administra-

tiva, tendo a Estrutural como sua sede urbana. Conta 

também com a Cidade do Automóvel.

RA-XXVI • Sobradinho II
Foi criado na década de 1990 como parte da RA-V em 

função do Programa de Assentamento de População 

de Baixa Renda. O objetivo era transferir pessoas que 

moravam em um mesmo lote e também fixar os mora-

dores das invasões do Ribeirão Sobradinho e Lixão. Foi 

desmembrado de Sobradinho em 2004.

RA-XXVII 

Jardim Botânico
Muito verde e alto índice de qualidade de vida são as 

principais características dessa região, formada por 

condomínios horizontais que abrigam perto de 25 mil 

moradores. Oficialmente, 23 condomínios fazem parte 

da cidade.  

RA-XXVIII • Itapoã
A invasão de Itapoã foi iniciada em julho de 2001, 

numa área entre o Paranoá e Sobradinho. A expec-

tativa de regularização estimulou o crescimento do 

núcleo. A maior parte das terras onde se situa Itapoã 

pertence à União. 

Em 2003, foi criada a Subadministração de Itapoã, vin-

culada à Administração Regional do Paranoá. Sua área 

e seus limites territoriais ainda não estão definidos

RA-XXIX • SIA
(Setor de Indústria e Abastecimento)

É a mais nova das regiões administrativas. Contem-

pla os Setores de Indústria e Abastecimento (SIA), de 

Garagens e Concessionárias de Veículos (SGCV), de 

Garagens de Transportes Coletivos (SGTC), de Infla-

máveis (SI), de Oficinas Sul (SOFS), de Clubes Esporti-

vos e Estádios Sul (SCEES) e de Transporte Rodoviário 

e de Cargas (STRC).  
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JK sanciona a lei que fixou a data da mudança da nova 
capital. Brasília (df), 1º/10/1957

JK em canteiro de oBras em Brasília. Brasília (df), 1958

1955
Em fevereiro, Juscelino Kubitschek é lançado 
candidato à Presidência da República pelo PSD.

Em abril, em campanha presidencial na cida-
de de Jataí (GO), o candidato Juscelino Kubits-
chek anuncia a intenção de mudar a capital 
federal do Brasil para o Planalto Central.

Em 3 de outubro, a chapa JK-Jango se elege 
para a Presidência da República com 3.077.411 
votos, ou 35,7% dos votos válidos. 

1956
Em 18 de janeiro, JK assina, em Anápolis (GO), 
documento solicitando ao Congresso Nacio-
nal a criação da Companhia Urbanizadora da 
Nova Capital Federal (Novacap). Israel Pinhei-
ro tomará posse, em setembro, como primeiro 
presidente da empresa.

Em 31 de janeiro, Juscelino Kubitschek de Oli-
veira toma posse como presidente da Repú-
blica. No mês seguinte, lança seu Programa 
de Metas, baseado na captação de recursos 
financeiros externos, na intervenção estatal 
na economia, definição de setores prioritá-
rios para o desenvolvimento e tolerância in-
flacionária. São os “50 anos em 5”.

Em outubro, JK realiza a primeira viagem 
para conhecer as obras de Brasília. Determi-
na o local onde seria erguida a Cidade Livre, 
mais tarde Núcleo Bandeirante, que funcio-
naria como setor de comércio, indústria e 
serviços. O nome Cidade Livre era uma re-
ferência à estratégia adotada pelo governo 
para atrair comerciantes para a área, onde 
nenhum imposto era cobrado.

Finalizadas, em 1º º de novembro, as obras de 
construção do Catetinho, a residência oficial 
do presidente. Feita em madeira, sua inaugu-
ração oficial foi em 10 de novembro. 

JK sanciona, em 19 de novembro, a Lei nºº 2.874, 
que autoriza a construção de Brasília e aprova 
a transferência da capital, definindo o novo 
Distrito Federal com área de 5,8 mil km². 

Em 19 de dezembro, a Cidade Livre passa a 
ser considerada cidade-satélite de Brasília.

1957
Em março é aberto o edital do concurso para a 
escolha do projeto urbanístico de Brasília. Das 
26 propostas apresentadas, 16 são eliminadas 
na seleção prévia. Entre os classificados esta-
vam Lúcio Costa, Nei Rocha e Silva, Henrique 
Mindlin, Paulo Camargo, MMM Roberto e a fir-
ma Construtec. É escolhido o projeto do arqui-
teto Lúcio Costa: Brasília terá a forma de um 
avião. O arquiteto Oscar Niemeyer será o res-
ponsável pelos projetos de todos os edifícios 
públicos da nova capital.

Milhares de candangos e 200 máquinas iniciam, 
em fevereiro, a construção do Plano Piloto.

Rezada a primeira missa de Brasília, no dia 3 
de maio, por Dom Carlos Carmelo, arcebispo 
de São Paulo. Perto de 15 mil pessoas estavam 
presentes. A data foi escolhida porque remetia 
à primeira missa celebrada no Brasil, em 3 de 
maio de 1500, por Frei Henrique de Coimbra, 
nas costas da Bahia.
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TransporTe de Trabalhadores conTraTados pela novacap, 
empresa consTruTora de brasília, na rodovia bernardo sayão. 
brasília (dF), c. 1959

Juscelino KubiTscheK ladeado pelos consTruTores do palácio do 
caTeTinho, no dia de sua inauguração. brasília (dF), 10/11/1956

1960
Jânio Quadros e João Goulart são eleitos, res-
pectivamente presidente e vice-presidente da 
República.

Inauguração de Brasília, no dia 21 de abril, 
pelo presidente Juscelino Kubitschek. O presi-
dente da Novacap, Israel Pinheiro, é o primei-
ro prefeito da cidade. 

Assinada a Lei nº º 3.751, de 13 de abril, que es-
truturou os poderes Legislativo e Executivo a 
serem exercidos no Distrito Federal, após a 
mudança da capital.

Fundação, em 13 de maio, da cidade-satélite 
de Sobradinho, data oficializada apenas em 
1967. Seus primeiros habitantes eram famí-
lias transferidas de vilas existentes na área de 
inundação do Lago Paranoá. 

Incorporação da cidade de Brazlândia, locali-
zada em Goiás, ao Distrito Federal, por meio de 
decreto presidencial datado de 5 de junho. 

Inauguração da cidade-satélite do Gama, em 12 
de outubro. Os primeiros moradores eram famí-
lias que trabalhavam na pedreira que abaste-
cia as obras da barragem do Lago Paranoá. 

Criação, em 15 de outubro, da Associação 
de Professores do Ensino Médio de Brasília 
(Apemb). A cidade continuava em obras e só 
havia uma escola de ensino médio, o Caseb, 
inaugurada por JK, e escolas primárias na Ci-
dade Livre e na Vila Planalto.

Surgem no país os Centros Populares de Cul-
tura (CPC), ligados à União Nacional dos Estu-
dantes (UNE), e o Movimento de Educação de 
Base (MEB), ligado à Conferência Nacional dos 
Bispos do Brasil (CNBB).

1958
Iniciada a transferência da invasão denomi-
nada Vila Sarah Kubitschek para Taguatinga. 
O núcleo habitacional, com aproximadamente 
mil pessoas, se formara na estrada Brasília-
Anápolis e era constituído por viajantes deixa-
dos à beira da estrada pelos motoristas impe-
didos de chegar a Brasília. A escolha do nome 
Sarah Kubitschek era uma estratégia para 
chamar a atenção do presidente da República.

Surge no Nordeste brasileiro o movimento das 
ligas camponesas.

Inauguração, em 30 de junho, do Palácio da 
Alvorada, residência oficial do presidente da 
República Federativa do Brasil. Situado às 
margens do Lago Paranoá, foi o primeiro edifí-
cio inaugurado em Brasília. Projetado por Os-
car Niemeyer, o palácio é um dos ícones da ar-
quitetura moderna brasileira.

1959
No domingo de carnaval, a Guarda Policial da 
Novacap (GP) abre fogo contra operários da 
Construtora Pacheco Fernandes durante re-
pressão ao movimento de protesto contra a má 
qualidade da comida servida no refeitório do 
acampamento, perto do Palácio da Alvorada. 
Cerca de 300 trabalhadores se envolveram no 
conflito. Oficialmente, há registro de um mor-
to e poucos feridos. A GP foi depois substituída 
pela Guarda Especial de Brasília (GEB).
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Obras de ampliaçãO da Universidade de brasília. brasília (dF), 1962

1962
Lançamento da Carta Sindical que marca a 
criação do Sindicato dos Jornalistas Profissio-
nais do Distrito Federal.

Em 15 de janeiro, o Diário Oficial publica o De-
creto nºº 500, que institui a Fundação Universi-
dade de Brasília (FUB). São escolhidos os edu-
cadores Darcy Ribeiro para reitor e Anísio Tei-
xeira para vice. Em 9 de abril iniciam-se as 
aulas na universidade. Em 21 de abril, aconte-
ce a cerimônia de inauguração do campus. 

Em junho, Tancredo Neves renuncia ao cargo 
de primeiro-ministro.

Criado, em julho, o Comando Geral dos Traba-
lhadores (CGT).

Em 22 de agosto, Ivo Magalhães é nomeado 
prefeito de Brasília, permanecendo no cargo 
até abril de 1964.

Emenda constitucional estabelece competên-
cia do Congresso Nacional para “fixar a data 
das primeiras eleições de representantes do DF 
no Senado, Câmara Federal e Câmara Distrital 
e exercer, até que ela se instale, a função le-
gislativa nos assuntos de competência do Dis-
trito Federal”.

Apesar dessa determinação legal, a Câmara 
do Distrito Federal não foi criada, nem foram 
marcadas as datas para a escolha de repre-
sentantes no Senado e na Câmara. 

Para que a nova capital tivesse um órgão que 
cuidasse das leis que regeriam a vida de seus 
habitantes, o Senado criou a Comissão do Dis-
trito Federal, composta de sete senadores. 

Criação do Plano Nacional de Educação e do 
Programa Nacional de Alfabetização, pelo Mi-
nistério da Educação e Cultura, inspirado no 
método do educador Paulo Freire.

1961
Em 31 de janeiro, Jânio Quadros toma posse 
como presidente da República. Renunciará ao 
cargo em 25 de agosto.

Bayard Lucas de Lima é nomeado prefeito do 
Distrito Federal, em 31 de janeiro. Seu manda-
to terá curta duração: apenas seis dias. Para 
substituí-lo, em 6 de fevereiro, é nomeado 
Paulo de Tarso Santos, que sete meses depois 
deixará o cargo.

Assinado o Decreto nº º 43, de 28 de março, que 
altera a estrutura administrativa da Prefeitu-
ra do Distrito Federal. São criadas as primei-
ras subprefeituras: Planaltina, Taguatinga, 
Sobradinho, Gama, Paranoá, Brazlândia e Nú-
cleo Bandeirante.

Trabalhadores e estudantes, representados na 
CGT e na UNE, deflagram greve nacional em 
defesa da legalidade, como reação à tentativa 
de impedimento da posse de João Goulart pelos 
ministros militares.

Leonel de Moura Brizola, governador do Rio 
Grande do Sul, constitui a Cadeia da Legalida-
de, para pressionar o meio político a dar posse 
ao vice-presidente João Goulart. Jango só to-
maria posse após o Congresso Nacional apro-
var uma emenda constitucional que estabele-
cia o parlamentarismo no Brasil. 

João Belchior Marques Goulart toma posse, em 
2 de setembro, como presidente da República, 
sob regime parlamentarista. O país teve três 
primeiros-ministros no período de 7 de novem-
bro de 1961 a 6 de janeiro de 1963: Tancredo 
Neves, Francisco de Paulo Brochado da Rocha 
e Hermes Lima.

Angelo Dário Rizzi é nomeado prefeito do Dis-
trito Federal no dia 25 de setembro. Fica no 
cargo pouco mais de um mês. José Sette Câma-
ra Filho o substitui a partir de 6 de novembro.

Em outubro ocorre uma greve geral bancária 
em todo o país. A categoria consegue 40% de 
aumento salarial.

Fundação, em 23 de novembro, do Sindicato 
dos Bancários de Brasília.
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Detenção De estuDantes em quaDra De esportes Do campus Da 
unB. Brasília (DF), 1968

1963
Fundação do Sindicato dos Comerciários de 
Brasília.

Em 6 de janeiro é restabelecido o presidencia-
lismo no Brasil por meio de plebiscito.

Apresentado no Congresso Nacional projeto de lei 
que previa a transferência do Poder Legislativo 
para o Rio de Janeiro. A proposta foi arquivada. 

1964
Em comício realizado na Central do Brasil, no 
Rio, em 13 de março, o presidente João Goulart 
defende as reformas de base. Entre elas es-
tão as reformas bancária, fiscal, urbana, ad-
ministrativa, agrária e universitária, além da 
instituição do direito de voto aos analfabetos e 
às patentes subalternas das Forças Armadas.

Em oposição ao comício dos trabalhadores, no 
dia 19 de março, realiza-se, em São Paulo, a 
Marcha da Família com Deus pela Liberdade.

Em 20 de março, o general Castello Branco, 
chefe do Estado-Maior do Exército, encaminha 
circular aos generais conclamando-os a agi-
rem “contra a subversão”.

Em 31 de março, um golpe militar contra o go-
verno de Jango é iniciado a partir de Juiz de 
Fora (MG), de onde as tropas do general Olím-
pio Mourão Filho começaram sua marcha para 
o Rio de Janeiro. Jango refugia-se no Rio Gran-
de do Sul. O Congresso Nacional declara vaga 
a Presidência da República. Paschoal Ranieri 
Mazzilli, presidente da Câmara dos Deputados 
é empossado, interinamente, como presidente 
da República.

Jango exila-se no Uruguai. Em 6 de abril, o ge-
neral Humberto Castello Branco aceita sua in-
dicação para a Presidência, que é homologada 
pelas Forças Armadas. Em 15 de abril, assume 
a Presidência da República. Inicia-se a ditadu-
ra militar, período de repressão política que se 
estenderia por 20 anos. São dissolvidos os par-
tidos políticos e estabelecidas eleições indiretas 
para presidente e governadores. Mandatos são 
cassados e cidadãos têm suspensos seus direi-
tos políticos. É instituído o bipartidarismo, com 
apenas dois partidos consentidos – Aliança Re-
novadora Nacional (Arena) e o Movimento De-

mocrático Brasileiro (MDB) – e criado o Serviço 
Nacional de Informações (SNI). 

O regime militar anula as medidas das refor-
mas de base e estrutura um novo modelo eco-
nômico para o país, fundamentado em dois 
pilares: investimentos públicos estatais e em-
préstimos e investimentos feitos pelo capital 
internacional.

Invasão e intervenção no Sindicato dos Ban-
cários do Distrito Federal. O governo militar 
nomeia um interventor, que permanecerá no 
cargo até 1980.

Ivan de Sousa Mendes é nomeado, em 6 de 
abril, prefeito do Distrito Federal.

Em 9 de abril, a Universidade de Brasília (UnB) 
é ocupada por tropas militares. O então reitor 
Anísio Teixeira é destituído do cargo e substituí-
do pelo professor Zeferino Vaz, da Faculdade de 
Medicina da Universidade de São Paulo.

Plínio Reis de Cantanhêde Almeida é nomeado 
prefeito do Distrito Federal, em 18 de maio.

Em 8 de junho, o senador Juscelino Kubitschek, 
idealizador de Brasília e ex-presidente da Re-
pública, tem os seus direitos políticos 
cassados.

Assinada a Lei nº 4.545, de 10 de dezembro, que 
modificou a estrutura básica da Administração 
do Distrito Federal. As administrações regionais 
passam a ser órgãos descentralizados. São cria-
das nove secretarias e oito regiões administrati-
vas, cuja numeração sequencial e denominação 
só foram regulamentadas em 1965.
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1965
Estudantes da UnB entram em greve a partir do 
dia 25 de agosto. O campus da universidade é 
ocupado pela polícia durante uma semana. 

Em 18 de outubro, 223 professores da Universida-
de de Brasília encaminham à reitoria um pedido 
de desligamento, em solidariedade aos 15 docen-
tes afastados em junho pelo reitor Zeferino Vaz.

Em novembro é fundado o MDB, Movimento 
Democrático Brasileiro.

Assinado decreto que regulamentou o siste-
ma de administrações regionais para o Distrito 
Federal. Estabeleceu a numeração sequencial 
para as regiões administrativas existentes e 
para as que seriam criadas. 

1966
Fixação dos limites territoriais das oito regiões 
administrativas do Distrito Federal.

Criada, em março, a Associação dos Amigos de 
Brasília frente à ameaça que persistia, desde 
1963, de retorno da capital federal ao Rio de 
Janeiro. Nos anos seguintes, a associação pro-
moveu campanha nacional em defesa de Bra-
sília e fez crescer o apoio da opinião pública 
à cidade. Entidades semelhantes surgiram em 
outras cidades e países. Brasília já era conhe-
cida internacionalmente por sua arquitetura 
moderna. 

Criação, em 15 de março, do Vanguarda de Bra-
sília, jornal editado pela Associação Comer-
cial do Distrito Federal (ACDF) até 1999. O jor-
nal também produzia um programa de rádio, 
“Vanguarda no Ar”, transmitido aos domingos 
pela Rádio Alvorada. Na década de 1970, o jor-
nal era semanal e circulava com 15 mil exem-
plares.

Em novembro, Carlos Lacerda, ex-governador 
da Guanabara, e Juscelino Kubitschek se en-
contram em Lisboa e formam a Frente Ampla, 
grupo político que reuniu também o ex-presi-
dente João Goulart e antigos adversários políti-
cos, unidos contra o regime militar.

Organizado o Projeto Rondon a partir do 1º º 
Seminário de Educação e Segurança Nacio-
nal, promovido pela Universidade do Estado 
da Guanabara e pela Escola de Comando e 
Estado-Maior do Exército.

RepRodução da pRimeiRa página do joRnal Vanguarda de 
brasília, edição de abRil de 1978
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1967
Promulgada, em 24 de janeiro, a nova Consti-
tuição Federal, que substituía o texto vigente, de 
1946. O texto confirmou a atribuição da comis-
são do Senado, existente desde 1962, para discu-
tir e votar projetos de lei sobre matéria tributária 
e orçamentária, serviços públicos e de pessoal da 
administração do Distrito Federal. 

Em 2 de fevereiro, o general Arthur da Costa e 
Silva assume a Presidência da República.

Em 31 de março, Wadjô da Costa Gomide é no-
meado prefeito de Brasília.

A edição nº º 18 do jornal Vanguarda de Brasí-
lia publica editorial com o título “Posição da 
casa”. O texto defende o direito da cidade, por 
meio de seus órgãos representativos, indicar 
ao presidente da República cidadãos locais 
para serem nomeados prefeitos do Distrito Fe-
deral. O argumento se baseava na legislação 
brasileira, que exigia que os mandatários polí-
ticos fossem vinculados às regiões que preten-
diam administrar ou representar no Congresso 
Nacional. 

Criação, em abril, da Coordenação do Desen-
volvimento de Brasília (Codebras). 

Em maio é criado o Centro de Informação do 
Exército (CIE).

Criação do Movimento Brasileiro de Alfabeti-
zação (Mobral), pela Lei nº º 5.379, de 15 de de-
zembro. Com essa medida, o governo militar se 
contrapunha ao método de alfabetização de-
senvolvido pelo educador Paulo Freire. O índi-
ce de analfabetismo no Brasil era de 32,05% 
da população.

O ex-presidente Castello Branco morre em aci-
dente aéreo.

1968
Em 5 de maio tem início o mutirão de constru-
ção de casas no Guará I, região que faz par-
te da RA-I, Brasília. A iniciativa partiu de um 
grupo de funcionários públicos. Os primeiros 
moradores do Guará vieram de vários pontos 
de Brasília, como Taguatinga, Candangolân-
dia, Vila Planalto, Gama e da Vila do Iapi. O 
sistema de mutirão consistia em reunir grupos 
de dez famílias inscritas para a construção de 
dez casas; após a conclusão das unidades, ha-
via um sorteio e as famílias encaminhavam-se 
para a habitação sorteada. Mais tarde, a par-
tir de 1972, teve início o Guará II, com um pro-
jeto do governo do Distrito Federal para am-
pliação do Guará I.

Na noite de 28 de março, uma tropa da Polí-
cia Militar invade o restaurante Calabouço, no 
Rio de Janeiro, onde um grupo de estudantes 
protestava contra a má qualidade das instala-
ções. O estudante Edson Luis de Lima Souto, de 
17 anos, é morto no conflito. O fato gera forte 
comoção nacional.

Em junho é realizada a Passeata dos 100 Mil, 
no Rio de Janeiro, protesto de estudantes e da 
população contra o regime militar.

No dia 29 de agosto, as forças policiais inva-
dem o campus da UnB com o objetivo de pren-
der cinco alunos, entre eles o presidente do Di-
retório Central dos Estudantes, Honestino Gui-
marães. Na invasão militar, um estudante é 
ferido à bala na cabeça. 

Em outubro, são presos 920 estudantes que 
participavam de um congresso da UNE em 
Ibiúna (SP).

Decretado, em 13 de dezembro, o Ato Institu-
cional nºº 5, que conferia poderes absolutos 
ao governo de fechar o Congresso Nacional, as 
Assembleias Legislativas e Câmaras de Verea-
dores; afastar magistrados, funcionários pú-
blicos e legislar através de decretos-lei. Foi o 
mais violento dos atos institucionais decre-
tados pelo governo militar. Com o AI-5, hou-
ve suspensão dos direitos políticos e garantias 
constitucionais individuais; intervenção fede-
ral em municípios e Estados e a possibilidade 
de o presidente da República decretar estado 
de sítio no país sem autorização do Congresso.

Invasão da UnB. da esqUerda para a dIreIta, de paletó, o 
depUtado MárIo Covas enfrenta os polICIaIs. BrasílIa (df), 
agosto de 1968
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1969
Instituído, em 26 de fevereiro, o Decreto-Lei nºº 
477, que definia “infrações disciplinares pra-
ticadas por professores, alunos, funcionários 
ou empregados de estabelecimentos de ensino 
público ou particulares”. O objetivo do governo 
central é reprimir as manifestações estudantis 
que ocorriam por todo o país.

Em abril é concluído o Palácio do Itamara-
ty, inaugurado oficialmente em 21 de abril de 
1970. A medida garante a vinda do Ministério 
das Relações Exteriores para Brasília. Acredi-
ta-se que esse tenha sido o acontecimento cru-
cial para a consolidação da cidade.

Em julho, a ACDF realiza pesquisa popular so-
bre a representação política do Distrito Fede-
ral no Congresso Nacional. A maioria da popu-
lação deseja eleger seus representantes.

Em 31 de agosto, doente, Costa e Silva é afasta-
do, uma Junta Militar assume a Presidência da 
República e se instala no Palácio das Laranjei-
ras, no Rio. O deputado Ulysses Guimarães os 
cognominou de “Os Três Patetas”.

Promulgada a Emenda Constitucional nº 1, em 
17 de outubro, que modificava a Constituição 
Federal de 1967. 

Em 31 de outubro, o general Emílio Garrastazu 
Médici é empossado presidente da República e 
garante Brasília como a capital do Brasil.

Em 4 de novembro, Hélio Prates da Silveira é no-
meado o primeiro governador do Distrito Federal.

1970
Fundação, em 4 de outubro, da Federação do 
Comércio do Distrito Federal.

Criação, em 15 de outubro, da Campanha de 
Erradicação das Invasões (CEI), presidida pela 
primeira-dama do DF, Vera de Almeida Silveira. 

A marchinha de Miguel Gustavo, “Pra Frente 
Brasil”, transforma-se numa espécie de hino 
veiculado por rádios e televisões, buscando 
criar uma atmosfera de simpatia para com o 
modelo de desenvolvimento do regime militar. 

Alfredo Buzaid, ministro da Justiça, declara à 
imprensa que não há tortura no Brasil.

O educador Paulo Freire publica a obra Peda-
gogia do Oprimido.

1971
Em 27 de março têm início as primeiras remo-
ções da invasão do Iapi para a Ceilândia. O 
nome da cidade-satélite deriva da sigla CEI, 
Campanha de Erradicação de Invasões. Em 
1975, Ceilândia será vinculada a Taguatinga.

O Decreto Presidencial nºº 68.682, de 25 de 
maio, determina que todas as autarquias e 
empresas públicas terão sede em Brasília. O 
ato é decisivo para a consolidação da cidade. 

Transferência de moradores da invasão dó-ré-mi para a 
cidade de TaguaTinga. Brasília (df), 30/9/1965
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1974
Em março, o general Ernesto Geisel assume a 
Presidência da República disposto a patroci-
nar um “lento, gradual e seguro” processo de 
redemocratização do país. 

Elmo Serejo Farias é nomeado, em 27 de mar-
ço, governador do Distrito Federal. Na sua ges-
tão, será construído o viaduto que liga a W3 
Norte à W3 Sul.

Nas eleições de novembro, a Arena, partido do 
governo militar, perde as eleições para o Sena-
do e a Câmara dos Deputados. O MDB elege 16 
de 22 senadores e passa de 87 para 160 depu-
tados federais. Conquista, nesse pleito, 72,75% 
dos votos em todo o país.

1975
Em dezembro é fundada a Associação dos Pro-
fessores do Distrito Federal, que em 1978 se 
transformou na Associação Profissional dos 
Professores do Distrito Federal. 

1976
Morre, em 22 de agosto, Juscelino Kubitschek, 
vítima de um acidente de carro na Via Dutra, 
entre Rio de Janeiro e São Paulo. Seu enterro, 
em Brasília, é acompanhado por mais de 100 
mil pessoas.

1977
Em janeiro, Lindberg Aziz Cury é eleito presi-
dente da ACDF. Sua campanha é marcada pela 
disputa com o Palácio do Buriti, sede do gover-
no do Distrito Federal, que tinha outro candi-
dato para controlar a associação.

Em 6 de junho, outra vez a UnB é invadida por 
tropas militares.

A polícia bloqueia o campus da Universidade 
de São Paulo para que não se realize uma reu-
nião de estudantes. A reunião é transferida 
para o campus da PUC. O local é invadido pela 
polícia, comandada pelo coronel Erasmo Dias, 
secretário de Segurança do Estado. Centenas 
de estudantes são presos e duas estudantes 
gravemente feridas.

Redigida, em 24 de novembro, a “Proclamação de 
Brasília”, documento-síntese do Simpósio sobre 
os Problemas dos Empresários do Distrito Federal. 

1978
Fundação do Centro Brasil Democrático (Cebra-
de), presidido por Oscar Niemeyer, com o obje-
tivo de criar uma frente ampla dos intelectuais 
pela redemocratização do Brasil, sob inspiração 
do Partido Comunista. Fizeram parte do Cebra-
de Antonio Houaiss, Chico Buarque de Holan-
da e Ênio Silveira. Em Brasília, Paulo de Mello 
Bastos, Cristovam Buarque e Pompeu de Souza, 
entre outros. Mais adiante, do Cebrade nasceu 
e foi organizado o Comitê pelo Voto, que lutou 
pela representação política do Distrito Federal.

Em maio, operários da empresa Scania, em 
São Bernardo do Campo (SP), entram em gre-
ve reivindicando aumento salarial. Cerca de 6 
mil trabalhadores metalúrgicos das empresas 
Ford, Volkswagen e Mercedes-Benz também pa-
ralisam suas atividades. O movimento é decla-
rado ilegal, mas os trabalhadores levam sua 
causa adiante. Empresários passam a nego-
ciar diretamente com os sindicatos, contexto 
em que se projeta nacionalmente o sindicalis-
ta Luiz Inácio da Silva, que 22 anos depois se 
tornaria presidente da República.

O presidente Ernesto Geisel revoga o Ato Insti-
tucional nº º5, que suspendeu direitos demo-
cráticos e transformou-se em símbolo da dita-
dura militar brasileira.

Invasão polIcIal no campus da unB. BrasílIa (dF), agosto de 1968
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1979
O general João Baptista de Oliveira Figueiredo 
toma posse, em março, como presidente da Re-
pública. 

Aimé Lamaison é nomeado, em 28 de março, 
governador do Distrito Federal.

Decretada, em março, uma greve dos profes-
sores no Distrito Federal. O movimento resulta 
em demissões e, em maio, o sindicato sofre in-
tervenção federal.

Em junho, vigilantes do Distrito Federal fazem 
uma assembleia na Confederação Nacional 
dos Trabalhadores do Comércio por reivindi-
cações salariais, direitos trabalhistas e direito 
de organização da categoria. Em outubro, en-
traram em greve e recebem apoio de segmentos 
da sociedade do Distrito Federal, como sindi-
catos e estudantes da UnB. 

Sancionada, em 28 de agosto, a Lei nº º 6.683, 
iniciativa do governo e aprovada pelo Con-
gresso Nacional, anistiando todos os cidadãos 
punidos por atos de exceção desde o dia 9 de 
abril de 1964. A Lei de Anistia beneficiou 4.650 
pessoas, entre as quais os ex-governadores 
Leonel Brizola e Miguel Arraes, e os ex-líderes 
estudantis Vladimir Palmeira e José Dirceu. 
Quem estava no exílio pôde voltar.  

Em dezembro é restabelecido o pluripartidaris-
mo no Brasil.

1980
Em 10 de fevereiro, é fundado o Partido dos 
Trabalhadores. O Distrito Federal, embora sem  
direito a voto, participou do movimento na-
cional de criação do PT e iniciou a luta pela 
representação política em todos os níveis na 
capital da República. O PT organizou um ple-
biscito que aprovou o direito do cidadão brasi-
liense de votar e ser votado. 

Ato do Primeiro de Maio, em São Bernardo do 
Campo. Perto de 8 mil policiais militares cer-
cam a cidade. O governo ameaça punir as ma-
nifestações e interdita o estádio de Vila Eu-
clides, o Paço Municipal e a Praça da Matriz. 
Mais de 120 mil pessoas furam o bloqueio da 
polícia e ocupam os espaços que haviam sido 
interditados.

Emenda constitucional restabelece as eleições 
diretas para governadores de Estado e acaba 
com os chamados “senadores biônicos”, indi-
cados pelo governo.

1981
Em 23 de abril, o Comitê pelo Voto do Distrito 
Federal organiza um debate, com Tancredo Ne-
ves, Ulysses Guimarães, Franco Montoro e Luiz 
Inácio Lula da Silva, personalidades políti-
cas que defendiam eleições diretas para todos 
os cargos, no auditório do Palácio do Comér-
cio, sede da ACDF. O espaço ficou pequeno e o 
evento teve que ser transferido para o primei-
ro andar do edifício, instalando-se ali o siste-
ma de som. O público, então, ocupou o estacio-
namento do Setor Comercial Sul. 

Realização, em agosto, do 1ºº Congresso das Clas-
ses Trabalhadoras (Conclat), na Praia Grande 
(SP), com a presença de 5.036 delegados e 1.091 
entidades, representando confederações e fede-
rações, associações pré-sindicais, associações 
de funcionários públicos e sindicatos.

Ataque à bomba, em 30 de abril, contra o Pa-
vilhão do Riocentro, no Rio de Janeiro, onde se 
realizava um show musical de oposição à dita-
dura e em homenagem ao Dia do Trabalho.

ChiCo Vigilante reCebe, das mãos do então ministro do 
trabalho, almir Pazzianotto, a Carta sindiCal do sindiCato 
dos Vigilantes do distrito Federal; organizada desde 1979, a 
entidade era assoCiação dos Vigilantes. brasília (dF), s/d
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Tanques do exérciTo ocupam Brasília duranTe a voTação da 
emenda danTe de oliveira. Brasília (dF), 1984

1982
Nos dias 3 e 4 abril é realizado o 2ºº Encontro 
Regional das Classes Trabalhadoras (Enclat). 
A plenária final aprova um plano de lutas de 
nove pontos, entre eles o “encaminhamento 
de um abaixo-assinado de 100 mil assinatu-
ras, a ser efetivado até a votação da emenda 
constitucional do deputado Maurício Fruet, em 
maio, que estabelece eleições nos municípios 
de segurança nacional e no DF”.

José Ornellas de Souza Filho é nomeado gover-
nador do Distrito Federal, em 2 de julho.

Criação da Federação das Associações dos Mo-
radores do Distrito Federal e Entorno. 

1983
Decreto nºº 7.370, de 18 de janeiro, desapropria 
chácaras na região próxima a Taguatinga para 
ser implantada a cidade-satélite de Samambaia.

Criação, em 28 de agosto, da Central Única dos 
Trabalhadores (CUT). Sua legalização jurídi-
ca só foi possível a partir da promulgação da 
Constituição de 1988. 

Em 19 de outubro, o presidente da República, 
general João Baptista Figueiredo, baixa “medi-
das de emergência” na área do Distrito Federal.

Na madrugada de 24 de outubro, o general-co-
mandante do Planalto, Newton Cruz, ordena a 
invasão da sede da OAB, Secção do Distrito Fe-
deral, então presidida por Maurício Corrêa.  

1984
Em fevereiro é criada a Associação dos Inquili-
nos da Ceilândia. 

Em 19 de abril são acionadas, medidas de 
emergência no Distrito Federal. Dessa vez, a 
ordem abrange mais dez municípios de Goiás 
e a capital, Goiânia, como forma de impedir 
manifestações populares pela aprovação da 
Emenda Dante de Oliveira, que previa eleições 
diretas para presidente da República. 

No dia 24 de abril, véspera da votação da 
Emenda Dante de Oliveira, a população de 
Brasília protesta, improvisando uma passeata 
de automóveis que ficou conhecida como “Bu-
zinaço”. Em frente ao prédio do antigo Minis-
tério do Exército, o general Newton Cruz sai às 
ruas, bastão de comando nas mãos, e agride 
um motorista aos berros. Os deputados Aldo 
Arantes, do PMDB-PCdoB de Goiás, e Jacques 
D’Ornellas, do PDT do Rio de Janeiro, são deti-
dos e acusados de liderar a manifestação. Só 
em 2 de maio as medidas de emergência são 
revogadas. 

Em 25 de abril, a Emenda Dante de Oliveira é 
derrotada no Congresso Nacional.

Em 26 de abril, o general Newton Cruz orde-
na cerco a uma passeata de protesto dos es-
tudantes da UnB, frustrados com a derrota da 
Emenda Dante de Oliveira.

Realização, em Brasília, no dia 1ºº de junho, de 
um comício pelas Diretas Já.

Em 11 de novembro, Mário Eugênio Rafael de 
Oliveira, repórter policial do Correio Braziliense, 
é encontrado morto no interior de um carro no 
estacionamento da Rádio Planalto. Investiga-
ção concluiu que os culpados foram agentes da 
polícia de Brasília e militares do Pelotão de In-
vestigações Criminais (PIC), do Exército. O crime 
ocorreu porque Mário Eugênio denunciou o “Es-
quadrão da Morte” em Brasília e Goiás.

A luta pela autonomia política   139

miolo_H P Bras_D_27.indd   139 10/8/2009   11:00:30



AcimA, TAncredo neves (esq.) e José sArney, no colégio eleiTorAl 
que escolheu o presidenTe dA repúblicA. brAsíliA (dF), 1985

AbAixo, corTeJo Fúnebre com o corpo de TAncredo neves, que 
morreu AnTes de Assumir A presidênciA dA repúblicA. brAsíliA 
(dF), 1985

1985
Em 15 de janeiro, o Colégio Eleitoral elege Tan-
credo Neves o novo presidente da República. 
Para vice foi escolhido o senador José Riba-
mar Sarney.

Em 15 de março, José Sarney assume a Presi-
dência interinamente, dado o estado de saú-
de do presidente eleito. Com o falecimento de 
Tancredo Neves, após 38 dias de internação, 
Sarney será efetivado na Presidência em 21 
de abril.

Em 8 de abril, Ronaldo Costa Couto é nomeado 
governador do Distrito Federal.

José Aparecido de Oliveira é nomeado governa-
dor do Distrito Federal no dia 8 de maio.

Em 15 de maio, o Congresso Nacional apro-
va emenda constitucional para limpar o cha-
mado “entulho autoritário”. Entre as medi-
das aprovadas, o Distrito Federal passa a ter 
representação política na Câmara dos Depu-
tados, com oito representantes, e no Senado, 
com três parlamentares. Foi também aprova-
da a eleição direta para presidente da Repú-
blica, em dois turnos; o direito ao voto para os 
analfabetos; os partidos comunistas deixaram 
a ilegalidade; os prefeitos de capitais, estân-
cias hidrominerais e municípios considerados 
de segurança nacional voltariam a ser eleitos 
diretamente. Também foi aprovado o fim da fi-
delidade partidária.

Em 9 de dezembro, o jornalista Pompeu de 
Souza, à frente da Secretaria de Educação do 
Distrito Federal, promove a eleição direta dos 
diretores de escolas públicas em toda a rede 
escolar. As 333 unidades elegeram 320 direto-
res de escolas e 16 diretores de complexos es-
colares. A fundação de grêmios estudantis foi 
estimulada em substituição aos centros cívi-
cos, implantados durante o regime militar. Du-
rante a gestão do jornalista, foram construí-
das escolas públicas na zona rural e na peri-
feria do Distrito Federal.
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Ministro Maurício corrêa eM entrevista coletiva. Brasília (DF), 
8/9/1993.

a população eMocionaDa se DespeDe De tancreDo neves. 
Brasília (DF), 1985

reproDução De capa Do jornal Voz de Ceilândia, eDição De 
Fevereiro/Março De 1982

1986
Na madrugada de 25 de julho, moradores 
construíram 700 barracos no Paranoá, num 
movimento que depois ficou conhecido como 
“Barracaço”. Em represália, o governo ordenou 
a derrubada dos barracos recém-levantados, o 
que gerou confronto entre os órgãos do gover-
no do Distrito Federal e a população. Em defe-
sa dos moradores, intervieram a OAB, a UnB, 
o Sindicato dos Arquitetos de Brasília e a CNBB.

No dia 15 de novembro, Brasília vai às urnas 
pela primeira vez em sua história. Elege os se-
nadores Maurício Corrêa, Meira Filho, Pompeu 
de Sousa; e oito deputados: Augusto Carvalho, 
Francisco Carneiro, Geraldo Campos, Jofran 
Frejat, Márcia Kubitschek, Maria de Lourdes 
Abadia, Sigmaringa Seixas e Walmir Campelo.

Grande manifestação em Brasília, em 27 de 
novembro, contra as medidas do Plano Cru-
zado II, que descongelava preços de produtos 
e serviços depois de nove meses. Aumentos de 
mais de 80% na gasolina, energia elétrica, be-
bidas e outros produtos provocaram reação da 
população. Houve saques, depredações e in-
cêndios na Rodoviária de Brasília e conflitos 
na Esplanada dos Ministérios. O diário Correio 
Braziliense denominou a manifestação como 
“Badernaço”. 
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Joaquim RoRiz discuRsa na posse como goveRnadoR do 
distRito FedeRal. BRasília (dF), 1988

1987
Em 1ºº de fevereiro é instalada a Assembleia 
Nacional Constituinte, presidida pelo deputa-
do Ulysses Guimarães.

Criação da Associação Comunitária da Expan-
são do Setor “O” (Aceso), uma dissidência da 
Associação dos Inquilinos da Ceilândia.

Comerciários do Distrito Federal deflagram 
greve que resulta no fechamento do Conjunto 
Nacional e de lojas em Taguatinga. Após esse 
movimento, entre outras reivindicações o Sin-
dicom-DF conquista o Dia do Comerciário, co-
memorado anualmente em 30 de outubro.

Criação do Centro de Cultura e Desenvolvimen-
to do Paranoá (Cedep), no dia 2 de agosto.

Brasília é homologada, em 7 de dezembro, 
pela Unesco, como Patrimônio Cultural da 
Humanidade.

1988
Joaquim Domingos Roriz é nomeado, em 19 de 
dezembro, governador do Distrito Federal.

Promulgação, em 5 de outubro, da Constitui-
ção Federal. No seu texto está garantida a au-
tonomia política do Distrito Federal – que po-
derá eleger, diretamente, seus deputados dis-
tritais e governador. 

polícia invade o conJunto nacional duRante gReve geRal de 
comeRciáRios. BRasília (dF), s/d 

memBRos da aceso, 
cRiada em 1987, em 

maRcHa dos sem teRRa. 
BRasília (dF), 1997
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1989
Jovens de Ceilândia, comprometidos com a ex-
periência de alfabetização de jovens e adultos, 
criam, em 2 de agosto, o Centro de Educação 
Paulo Freire de Ceilândia (Cepafre). 

O governador Joaquim Domingos Roriz sanciona 
Lei Distrital nºº 49, de 25 de outubro, que alterou 
a estrutura da administração do Distrito Federal 
e extinguiu órgãos do Executivo. Foram extintos 
os Conselhos do Desenvolvimento Econômico, de 
Defesa do Patrimônio Cultural, o Consultivo dos 
Deficientes Físicos, o de Alta Tecnologia, do Tra-
balho, o Conselho Supervisor das Unidades de 
Conservação e Áreas Protegidas Administradas 
pelo Distrito Federal, a comissão consultiva para 
Assuntos de Alta Tecnologia e a comissão técnica 
para Formulação da Política de Transporte Co-
letivo. Manteve as 12 regiões administrativas do 
Distrito Federal e transformou a Assessoria Espe-
cial para Assuntos da Erosão em Assessoria Espe-
cial do Governador. Nessa mesma data, o Decreto 
nºº 11.921 fixou os novos limites das 12 regiões ad-
ministrativas do Distrito Federal.

Fernando Collor de Mello é eleito, em novem-
bro, presidente da República derrotando, em 
segundo turno, Luiz Inácio Lula da Silva. É o 
primeiro presidente civil eleito pelo voto direto 
após o fim do regime militar.

1990
Em 9 de março, Wanderley Vallin da Silva é 
nomeado governador do Distrito Federal.

Entra em vigor a Lei Distrital nºº 110, de 28 de 
junho, que retifica o nome da RA-I de Plano Pi-
loto para Brasília. Também confirma a divisão 
do Distrito Federal em 12 regiões administrati-
vas: Brasília, Cruzeiro, Guará, Núcleo Bandei-
rante, Gama, Samambaia, Taguatinga, Ceilân-
dia, Brazlândia, Sobradinho, Planaltina e 
Paranoá.

Decreto nº 12.545, de 25 de outubro, altera a 
estrutura da Administração Regional do Distri-
to Federal e transforma a Secretaria do Gover-
no em Secretaria de Planejamento, que passa 
a supervisionar as administrações regionais.

Fernando Collor de Mello toma posse da Presi-
dência da República, em 15 de março. Seu go-
verno iniciou uma rápida desestatização da 
economia e contava com forte base política 
no Congresso Nacional. Mais tarde, os Planos 
Collor I e Collor II deixaram marcas muito ne-
gativas nos processos econômicos do país. 

Em 3 de outubro, Brasília elege, pela primeira 
vez, governador e representantes para a Câ-
mara Legislativa, que será instalada em janei-
ro do ano seguinte. Joaquim Roriz é o primei-
ro governador eleito pelo voto popular. A Câ-
mara Legislativa do Distrito Federal está en-
tre as mais novas casas legislativas do país. 
O Distrito Federal cumpre funções de Estado e 
de município; portanto, sua Casa Legislativa 
é distinta das demais, a começar pelo nome, 
que traduz um misto de assembleia estadual e 
câmara municipal. Vinte e quatro deputados 
distritais são eleitos a cada quatro anos. Esse 
número é determinado pelo artigo 27 da Cons-
tituição Federal e corresponde ao triplo do nú-
mero de deputados federais pelo DF. 

Movimentos populares, de professores da Fa-
culdade de Educação da UnB e da Fundação 
Educacional do Governo do Distrito Federal 
coordenaram a constituição do Grupo de Tra-
balho Pró-Alfabetização do Distrito Federal e 
Entorno (GTPA/DF), com o objetivo de instituir-
se como espaço político organizado, em rede, 
da sociedade civil, em prol da erradicação do 
analfabetismo no Distrito Federal e Entorno. 

Fernando Collor de Mello, presidente da repúbliCa, disCursa 
na posse de novos Ministros. brasília (dF), 20/1/1992
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De cima para baixo: ação política Do SinDicato DoS 
comerciárioS Do DiStrito FeDeral peDinDo o impeachment 
Do preSiDente FernanDo collor De mello. braSília (DF), 1992. o 
preSiDente Da república em SoleniDaDe De troca De miniStroS. 
braSília (DF), 1992. e oS “caraS pintaDaS”, jovenS a Favor Da SaíDa 
Do preSiDente Da república. braSília (DF), 1992

1991
Em 1ºº de janeiro tomam posse os primeiros de-
putados distritais do DF, eleitos no ano anterior. 

1992
Em entrevista concedida à revista Veja, em 
maio, Pedro Collor de Mello faz denúncias de 
corrupção e uso de esquemas de favorecimen-
to contra o irmão presidente. A Polícia Federal 
e o Congresso Nacional abrem frentes de inves-
tigação sobre as acusações. 

Durante esse período, ondas de manifesta-
ções populares contra o presidente aconte-
cem em todo o país. 

Em 11 de agosto, a União Nacional dos Estudan-
tes convocou a massa estudantil e a população 
a vestirem-se de luto em protesto contra a onda 
de corrupção em que estava envolvido o Exe-
cutivo. Foi lançado o slogan “Fora, Collor!” pelo 
então presidente da UNE, Lindberg Farias.

A CPI que investigou a corrupção concluiu seu 
relatório em 26 de agosto. No mesmo dia, um 
pedido de impeachment foi formulado e entre-
gue ao presidente da Câmara dos Deputados. 
O pedido estava assinado pelo jornalista Bar-
bosa Lima Sobrinho, presidente da Associação 
Brasileira de Imprensa, e pelo advogado Mar-
celo Lavenére, presidente da Ordem dos Ad-
vogados do Brasil. A votação aberta se deu no 
dia 29 de setembro e foi transmitida ao vivo 
para todo o país. O processo de impeachment 
foi aprovado por 441 deputados. Trinta e oito 
parlamentares votaram contra, houve uma 
abstenção e 23 ausências.

Afastado da Presidência em 2 de outubro, 
Collor foi julgado pelo Senado em 29 de dezem-
bro. Como último recurso para preservar seus 
direitos políticos, renunciou ao mandato antes 
do início do julgamento.

Em 2 de outubro, Itamar Augusto Cautiero 
Franco assume a Presidência da República.

Instituída a Lei nº 236, de 20 de janeiro, que 
dispõe sobre a reestruturação administrati-
va do Distrito Federal e transfere a supervisão 
das administrações regionais para a Secreta-
ria de Obras.

Assinada pelo governador Joaquim Roriz a Lei 
Distrital nºº 348, de 4 de novembro, que cria a 
Região Administrativa de Santa Maria (RA-XIII).
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1993
Promulgada, em 8 de junho, a Lei Orgânica do 
Distrito Federal.

Instituída a Lei nº 408, de 13 de janeiro, que 
estabelece a nova estrutura administrativa do 
Distrito Federal. Cria também a Subsecretaria 
de Coordenação das Administrações Regionais 
(Sucar), que retornou à supervisão da Secreta-
ria de Governo.

Entra em vigor a Lei Distrital nºº 423, de 23 de 
março, que cria a Administração Regional de 
Santa Maria (RA-XIII).

Criação da Região Administrativa de São Se-
bastião (RA-XIV), pela Lei Distrital nºº 467, de 
25 de junho.

Criada a Região Administrativa do Recanto 
das Emas (RA-XV), pela Lei Distrital nºº 510, de 
28 de julho.

Sancionadas as Leis Distritais nºº 618 e nººº 619, 
de 14 de dezembro, que alteraram as estrutu-
ras das administrações regionais de Brazlân-
dia (RA-IV) e Samambaia (RA-XII).

Lei Distrital nºº 620, de 15 de dezembro, cria a Re-
gião Administrativa do Riacho Fundo (RA-XVII).

Fernando Henrique Cardoso é eleito presiden-
te da República. Derrota, em segundo turno, o 
candidato Luiz Inácio Lula da Silva.

1994
Criação de três novas regiões administrativas: 
Lago Sul (RA-XVI), pela Lei nºº 643, de 10 de ja-
neiro; Lago Norte (RA-XVIII), pela Lei nººº 641, de 
10 de janeiro; e Candangolândia (RA-XIX), pela 
Lei nºº 658, de 27 de janeiro.

Em 1ºº de janeiro, Fernando Henrique Cardo-
so toma posse da Presidência da República. 
Eleito apoiado nos índices de popularidade 
proporcionados pelo Plano Real, será reeleito 
para um segundo mandado de 1998 a 2002. 

Sancionadas diversas leis, em 13 de outubro, 
que alteram as estruturas administrativas das 
Administrações Regionais do Núcleo Bandei-
rante, Sobradinho, Planaltina, Guará, Brasí-
lia, Ceilândia, Taguatinga, Gama e Cruzeiro.

Cristovam Buarque é eleito governador do Dis-
trito Federal pela Frente Brasília Popular.

1995
Em 1ºº de janeiro, o educador Cristovam Buarque 
toma posse como governador do Distrito Federal.

Em 27 de dezembro é aprovada a Lei nºº 10.633, 
que institui o Fundo Constitucional do Distrito 
Federal (FCDF), com a finalidade de prover re-
cursos à organização e à manutenção da Polícia 
Civil, da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros 
do Distrito Federal. A lei também garante assis-
tência financeira para execução de serviços pú-
blicos de saúde e educação, conforme disposto 
no inciso XIV do art. 21 da Constituição Federal. 

1999 
Promulgado o Decreto nºº 20.100, de 18 de mar-
ço, que altera a vinculação da Subsecretaria 
de Coordenação das Administrações Regionais 
(Sucar). O órgão passa da estrutura da Secre-
taria de Governo para a do Gabinete da Vice-
Governadoria. 

Promulgada a Lei nºº 2.384, de 20 de maio, que 
criou, na estrutura administrativa do Governo do 
Distrito Federal, as subadministrações regionais 
de Águas Claras, Varjão, Vale do Amanhecer e 
Torto e modificou a denominação da Circunscri-
ção Administrativa da Vila Planalto para Subad-
ministração Regional da Vila Planalto.

2000 
O Brasil comemora os 500 anos do seu desco-
brimento.

Em 5 de maio, por meio do Decreto nºº 21.170, a 
Sucar é transformada em Superintendência das 
Administrações Regionais (SAR), passando à su-
bordinação direta do Gabinete do Governador.

DeputaDo ChiCo Vigilante e CristoVam 
Buarque. Brasília (DF), 4/10/1994
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2001
Instituída, por meio da Lei Distrital nºº 2.725, 
de 13 de junho, a Política de Recursos Hídricos 
e criado o Sistema de Gerenciamento de Recur-
sos Hídricos do Distrito Federal.

Lei nºº 2.780, de 5 de dezembro, transforma a 
Superintendência das Administrações Regio-
nais em Secretaria de Estado de coordenação 
das Administrações Regionais, passando a in-
tegrar o Grupo Estratégico do Governo.

2002
Criação da Agência de Desenvolvimento Econô-
mico do Distrito Federal (Adedf), órgão vincula-
do à Governadoria, com a finalidade de plane-
jar, articular, supervisionar e avaliar ações vol-
tadas para o fomento e o desenvolvimento eco-
nômico e tecnológico do Distrito Federal, visan-
do à geração de empregos e à maior competiti-
vidade nos mercados nacional e internacional.

Luiz Inácio Lula da Silva vence a eleição para 
a Presidência da República.

2003 
Por meio da Lei nºº 3.153, de 6 de maio, são 
criadas mais quatro regiões administrativas, 
elevando para 23 o número de regiões do Dis-
trito Federal. São as Regiões Administrativas 
de Águas Claras (RA-XX), do Riacho Fundo II 
(RA-XXI), do Sudoeste/Octogonal (RA-XXII), e 
do Varjão (RA-XXIII).

Aprovada a Lei nºº 3.146, de 31 de março, que 
criou a Agência de Infraestrutura e Desenvol-
vimento Urbano do DF (Agindu), órgão vincula-
do à Governadoria. A agência tem a finalidade 
de integrar, articular, supervisionar e avaliar 
as ações voltadas à ocupação ordenada do 
território e à implantação de infra-estrutura e 
equipamentos urbanos no Distrito Federal.

Criada por Lei Distrital nºº 3.255, de 29 de de-
zembro, a Região Administrativa do Park Way 
(RA-XXIV).

2004
Assinada por Maria de Lourdes Abadia, vice-
governadora em exercício, a Lei Distrital nºº 
3.311, de 21 de janeiro, que instituiu o Fundo 
de Modernização e Reaparelhamento da Admi-
nistração Fazendária (Fundaf).

Também são sancionadas pela vice-governa-
dora as Leis Distritais nºº 3.314 e nºº 3.315, de 
27 de janeiro, que criam, respectivamente, as 
regiões administrativas de Sobradinho II (RA-
XXVI) e do Setor Complementar de Indústrias e 
Abastecimento (RA-XXV). 

Criada, pela Lei Distrital nºº 3.435, de 31 de 
agosto, a Região Administrativa do Jardim Bo-
tânico (RA-XXVII).

2005
Lei Distrital nºº 3.527, de 3 de janeiro, cria a 
Região Administrativa de Itapoã (RA-XXVIII).

Criada pela Lei Distrital nºº 3.618, de 14 de ju-
lho, a Região Administrativa do SIA (RA-XXIX).

2006
José Roberto Arruda é eleito governador do Dis-
trito Federal. 

2007
Em 1ºº de janeiro, José Roberto Arruda toma 
posse como governador do Distrito Federal. 

Criação da Companhia de Desenvolvimento Habi-
tacional do Distrito Federal (Codhab/DF) e do Sis-
tema de Habitação do Distrito Federal (Sihab/DF).

Criado, em maio, o Instituto do Meio Ambiente 
e dos Recursos Hídricos do Distrito Federal.

2008
Por meio de lei sancionada pelo governador 
José Roberto Arruda, é criada a Companhia 
Metropolitana de Trânsito do Distrito Federal.

O governador José Roberto Arruda transfere a 
sede do governo do Distrito Federal do Palácio 
do Buriti, no Plano Piloto, para a cidade-sa-
télite de Taguatinga. A sede do Executivo está 
num edifício chamado Buritinga.
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