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Boa noite a todos!  

Cumprimento os membros da Diretoria deste Instituto, demais 

acadêmicos, representantes de prestigiosas instituições coirmãs, familiares e 

amigos, que vieram comemorar conosco o 58º aniversário de Brasília.  

Hoje homenagearemos o autor dos primeiros registros da construção da 

nova capital, fotógrafo Mário Fontenelle, com a exibição do curta-metragem de 

autoria do ilustre acadêmico e cineasta, Pedro Jorge de Castro. 

Antes, porém, quero dizer algumas palavras sobre Brasília, nossa 

moderna cidade-capital, diferente e única.  

 Brasília é inovadora com raízes brasileiras. É o urbanismo de Lucio 

Costa e a arquitetura de Oscar Niemeyer. É cidade-parque, céu, horizonte, luz, 

amplos espaços, áreas verdes, eixos, tesourinhas, balões, superquadras, 

blocos, pilotis, palácios, curvas e retas. Introduziu um novo modo de viver 

numa nova concepção de cidade.  

 

 Seu urbanismo traduz uma referência ética: o princípio da supremacia 

do interesse público sobre os interesses individuais, representado pela 

predominância das áreas públicas livres sobre os espaços edificados. As 

generosas áreas verdes são parte integrante do plano urbanístico, têm função 

ambiental e de lazer e nos ensinam a valorizar o que é público, isto é, de todos 

nós e das futuras gerações. Portanto, não são áreas ociosas e sem destinação, 

como pensam alguns. O paisagismo tem papel fundamental na identidade da 

cidade. 

 O Conjunto Urbanístico, Arquitetônico e Paisagístico de Brasília é 

qualificado como Bem Cultural Brasileiro, por meio do tombamento pelo Iphan, 
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e possui o status de Patrimônio Cultural da Humanidade, conferido pela 

Unesco. Esses títulos significam, acima de tudo, reconhecimento de valor. 

 Seu valor histórico se expressa, principalmente, nos seguintes fatos: 

constitui obra-prima do gênio criativo humano, ilustrativa de um estágio 

significativo da história da humanidade; constitui o principal artefato urbano 

produzido no século 20, em consonância com os princípios urbanísticos e 

arquitetônicos do Movimento Moderno; constitui exemplar urbanístico 

excepcional e de impacto para a história do urbanismo; possui acervo 

arquitetônico excepcional e de impacto para a história da arquitetura; constitui 

fenômeno geopolítico e social de grande desdobramento para a história 

brasileira; representa marco da concretização do processo secular de 

interiorização do país e ação grandiosa da sociedade brasileira integrada a 

uma estratégia de desenvolvimento e de autoafirmação nacional para o mundo. 

 Outros valores estão associados a Brasília. Dentre eles, a conquista de 

possibilidades futuras; um modelo de cidade; um novo modo de vida; o apreço 

pelo vazio na paisagem urbana e a presença do céu.  

As características essenciais da cidade estão protegidas legalmente pelo 

instrumento do tombamento. Trata-se de um tombamento de caráter 

urbanístico, diferente e mais flexível do que o tombamento arquitetônico usual. 

O tombamento urbanístico protege, essencialmente, a volumetria da edificação 

e não sua arquitetura. Algumas edificações estão individualmente protegidas 

também pelo tombamento arquitetônico tradicional, como as obras de Oscar 

Niemeyer e as edificações da Unidade de Vizinhança constituída pelas 

Superquadras 107, 108, 307 e 308 Sul.  

 

 Entretanto, Brasília não é devidamente conhecida e compreendida pela 

maioria dos brasileiros.  

 

 Os brasilienses gostam de viver aqui e elogiam a qualidade de vida que 

a cidade proporciona, porém não conhecem seu plano urbanístico na íntegra. 

 Ocupantes de cargos públicos desconhecem informações básicas sobre 

Brasília e a legislação para sua proteção. Tratam Brasília como uma cidade 

tradicional e geram intervenções equivocadas, nocivas e irreversíveis.  
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 Há arquitetos e urbanistas que consideram ultrapassados os princípios 

norteadores da concepção urbanística de Lúcio Costa e almejam “aprimorar” o 

projeto.  Em síntese, gostariam de fazer de Brasília outra cidade. 

 Há intelectuais que criticam seu urbanismo, empreendedores imobiliários 

ávidos por novas áreas para construir e a mídia em geral que denigre a 

imagem da cidade em função dos escândalos políticos.  

 Assim, em meio a muita desinformação, propostas equivocadas ou mal 

intencionadas e fortes pressões econômicas e sociais, o plano urbanístico de 

Brasília vem sendo continuamente descaracterizado.   

 A proteção nas três instâncias de poder (distrital, federal e mundial) não 

tem sido suficiente para assegurar às gerações futuras o direito de conhecer 

Brasília como foi concebida. 

  Então, o que falta para que esse patrimônio seja, de fato, protegido?  

 Falta, sem dúvida, uma verdadeira opção política por preservar. Só 

assim, serão implementadas ações de promoção do patrimônio cultural, com a 

difusão de informações sobre Brasília, ações permanentes de conservação e 

restauro, ações de fortalecimento institucional dos órgãos de proteção, e 

muitas outras.  

   

 Registro aqui que foram poucos os momentos na história de Brasília em 

que, efetivamente, ocorreram decisões políticas por preservar. Posso citar os 

principais: 

 

 A edição da Lei nº 3.751/60, primeira Lei Orgânica do Distrito 

Federal, que estabeleceu que qualquer alteração no Plano Piloto 

de Brasília dependeria de autorização em lei federal;  

 

 O bilhete do Presidente Juscelino Kubitschek ao Presidente do 

IPHAN, Rodrigo de Melo Franco, demonstrando apreensão com 

as investidas contra o Plano Piloto, logo após a inauguração da 

cidade e solicitando-lhe estudar a possibilidade de tombamento; 

  

 A efetivação das principais medidas de proteção, graças à 

determinação do Governador José Aparecido de Oliveira, depois 

Ministro da Cultura: o decreto distrital de preservação, a inscrição 

na Lista da UNESCO e o tombamento federal pelo Iphan. 

 

 Esses momentos demonstram sensibilidade e visão, além de 

profundo conhecimento e reconhecimento dos valores da cidade. 
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 Por tudo isso, estou convencida que, para preservar Brasília, é preciso 

que todos conheçam os antecedentes históricos, a epopéia de sua construção 

e que compreendam a lógica de seu urbanismo, as escalas urbanas e os 

princípios fundamentais que nortearam sua concepção.   

Nesse sentido, o Instituto Histórico e Geográfico do Distrito Federal vem, 

com muito orgulho, fazendo a sua parte.  Com a divulgação da História e da 

Geografia e ações de educação patrimonial, estamos contribuindo para 

preservar Brasília e sua memória. 

 Só quem conhece, dá valor e respeita o patrimônio cultural. 

 Muito Obrigada! 

                                                                                   25/04/2018 

 

 


