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Contribuições Conselheiro Gunter - CCPPTM  

Câmara Técnica PPCUB 

Apresentação 

Na reunião ocorrida na terça feira 31 de maio, expusemos 03/três questões 

passíveis de interesse dos participantes em futuras discussões.  

A terceira delas revelava nossa estranheza de que o Plano de Preservação do 

CUB não estivesse inserido em uma visão mais ampla ou espécie de “política 

de preservação” que, além de questões normativas, se preocupasse com o 

planejamento em termos gerais. Essa questão aceitava, portanto, a tese de 

que o planejamento urbano também ofereceria contribuições à preservação 

dos sítios cuja memória seria de interesse cultural. Aliás, note-se que 

preservação e planejamento formam uma unidade quase indissolúvel; ambos 

são momentos e atitudes que podem ser analiticamente separados apenas em 

função de especificidades de conhecimento e operacionalidade (talvez eles 

exijam técnicas diferenciadas), mas eles devem ser logo recompostos 

produzindo uma síntese ou manifestando seu caráter holístico. 

Neste sentido, é justamente o âmbito da CCPPTM que oferece oportunidade 

de se trabalhar planejando e preservando posto ser essa a instância na qual, 

de fato, se consideram ambas as atividades,  

Da questão 

Na mencionada terceira questão, alertamos que normas de preservação são 

importantes e fundamentais, mas sozinhas e devido ao poder dos investidores / 

especuladores imobiliários (cada qual escolhe o lado) podem ou não serem 

eficazes em seu papel de proteger os bens culturais de degradação ou sua 

genuinidade. Esta é nossa preocupação. 

Pareceria realista ou pelo menos sensato perguntar-se porque seria necessário 

um arcabouço formal tão detalhado e sofisticado para a preservação, pois uma 

cidade inscrita na UNESCO como Patrimônio Histórico e Cultural da 

Humanidade seria o orgulho de seus moradores, que “naturalmente” a 

protegeriam, assim não se demandando cuidados especiais com ela. Ora, 

sabemos muito bem que, no caso de Brasília pelo menos, esse arcabouço 

protetor é indispensável; embora sem amparo em estudos profundos, uma 

apreciação superficial aponta como causas desse fenômeno, por um lado a 

insuficiência de esclarecimento do significado dessa cidade a seus moradores 

e freqüentadores (sendo então, imprescindível uma gestão de informar e 

convencer as populações) e, por outro, a imposição dos interesses de 

segmentos empresariais imobiliários, poderosos em termos financeiros e 
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políticos (sendo, portanto imprescindível ofertar território que não seja no Plano 

Piloto de Brasília onde investidores / especuladores concretizem seu interesses 

citados sem colocar em risco a memória de Brasília inscrita em seu espaço). 

Sobre este assunto, Maria Elisa Costa manifestou-se anos atrás em entrevista 

ao Correio Braziliense (vide Correio Braziliense de 21/03/2012): 

“(...) a meu ver, é importante lidar com as duas situações: preservar o original e 

conduzir o desenvolvimento de uma área urbana nova (...) uma expansão urbana em 

termos rigorosamente tradicionais brasileiros (...) com a clara consciência de que são 

situações diferentes, cada uma com a sua especificidade (...) parece imprescindível 

que o governo federal – e os governos do Distrito Federal e do estado de Goiás -  

criem incentivos para que se instalem indústrias diversas capazes de gerar empregos 

para além destas áreas densamente povoadas, como forma de reduzir a pressão 

sobre o Plano Piloto (...) na área protegida, o mercado obedece (...) na área urbana 

remanescente, a regra pode ser outra, o mercado manda .” (o destaque é nosso 

por considerá-lo antológico).  

Alerte-se que os desenhos distribuídos na reunião da quinta feira 09 de junho e 

reproduzidos neste texto são, obviamente, caricaturas que espacializam 

plantas que circulam por aí (também mostradas neste texto) e que, em âmbitos 

fora daquele do urbanismo, são de difícil leitura para os não arquitetos. Por isto 

decidimos desenhar, mas nossos desenhos são provocativos (por exemplo, 

sugerindo: “... gente, cuidado! Se não tivermos cuidado, pode ser que daqui a 

50/cinqüenta anos o Plano Piloto não exista mais!).  

Porém, alguns questionamentos na saída da mencionada reunião nos 

convenceram que alguns colegas do GT não haviam entendido o objetivo das 

caricaturas, fato que nos levou a inseri-las em um texto curto os explicando. 
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      2030 / 2040 / 2050? 
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Devemos investir na normatização e devemos investir na organização do 

território, em seu planejamento como contribuição à preservação. 

Segundo nossa modesta opinião, uma política territorial que ajudaria a 

despressurizar o Plano Piloto de Brasília e preservar seu conjunto urbanístico, 
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deveria retirar a característica de o Plano Piloto ser o Centro Metropolitano da 

Área Metropolitana de Brasília. 

Por certo, a idéia de descentralizar Brasília é insistentemente defendida por 

colegas de diferentes áreas (destacando-se aqueles da geografia), mas não se 

progride falando-se como, para aonde e de que maneira. Ao que parece, o 

planejamento ofereceria palco para essa discussão; tentando contribuir para 

seu início, trazemos uma proposta muito concreta produzida há algum tempo 

em nossas especulações prospectivas: 

 

Nesta proposta, se visa descentralizar de forma centralizada e não pulverizada, 

a equacionando com incorporação do entorno do Distrito Federal 

(particularmente, de Anápolis e cercanias). 

Contudo, não é este o objeto da discussão. Apresentamos esta possibilidade 

para exemplificar o que entendemos por uma possível política de ocupação 

territorial, que poderia vir ao encontro de uma política de preservação e que 

não é descartável como complemento de sua normatização. 

O Plano Piloto de Brasília seria o Centro Histórico de Brasília e o resto seria 

Brasília, como ocorre em tantas cidades do mundo inteiro. Maria Elisa escreveu 

isso em um artigo do Correio Braziliense (Correio Braziliense / 20 de junho de 

2015) e o colega José Carlos Coutinho se manifestou nesse sentido várias 

vezes, encampando a proposta. 

 


