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Resumo: 

 

A temática envolvendo centro urbanos é introduzida partindo de uma reflexão inicial que pode 

parecer muito simples: o que um centro urbano deve representar para a cidade? E quais 

características deve ter? A resposta pode não ser universal, mas todos temos um imaginário do 

que seria um centro urbano em nossas mentes. Isso porque, em algum nível, nós precisamos 

participar desse espaço – mesmo que alguns gostem dele mais que outros. Na capital do país a 

situação não é diferente. 

As propostas de intervenção no centro urbano de Brasília significam modificar uma estrutura 

que não pertence apenas à cidade em si – a um bairro, um estado específico etc. – mas à história 

de maneira geral, em função de sua condição de patrimônio cultural da humanidade. Ao mesmo 

tempo, mais de 30 anos após a publicação de Brasília Revisitada, o Plano Piloto ainda possui 

algumas áreas reservadas à ocupação, mas que ainda não o fizeram – ou que estão em processo 

–, incluindo áreas estruturantes dentro do planejamento estabelecido por Lucio Costa. Este é o 

caso do Setor de Autarquias Norte (SAUN), presente na Escala Gregária de Brasília. 

A proposta se dispõe a ser um porta-voz de boas práticas e de soluções urbanas adequadas à 

cidade, cujo centro apresenta-se tão desgastado. Ele busca, também, devolver à Escala Gregária 

de Brasília suas características fundamentais: centro vivo, diverso e propício ao encontro. A 

essência está, portanto, na experiência do pedestre e sua relação com a cidade. As decisões 

concentram esforços em torná-las o mais confortável e prazerosa possível – com a ajuda da 

Teoria da Sintaxe Espacial –, visando incentivar que as pessoas ocupem o espaço público. A 

partir desses preceitos, podemos observar a capacidade que a cidade tem de amenizar uma série 

de problemas decorrentes de sua malha espraiada e setorizada (falta de moradia no centro, 

grandes distâncias a serem percorridas, movimento pendular, esvaziamento dos setores centrais 

etc.) apenas ocupando seu centro com moradia. 

A intenção do projeto é, até certo ponto, chamar atenção para a forma como ocupamos o centro 

urbano de Brasília para, depois, indicar um possível caminho – que pode se tornar um exemplo 

de ocupação a ser seguido pelos demais setores que constituem a Escala Gregária. O SAUN 

mostra que a cidade pode ter sua área central tão viva quanto a que foi prevista por Lucio Costa 

e, além disso, que é possível um centro urbano poder expandir-se aproveitando ao máximo a 

infraestrutura disponível, sem necessariamente ampliar sua malha, distanciar-se do centro ou 

ocupar ainda mais área de solo natural. 


