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RESUMO: No presente artigo, discutem-se as sobreposições dos usos do espaço público 
em Brasília a partir dos conceitos de tática e estratégia. Das quatro escalas urbanas – 
monumental, gregária, bucólica e residencial, analisou-se a monumental pelo caráter 
simbólico, em conformação e contraste com sua atividade cotidiana e ocasional. Os 
desempenhos práticos da escala afetam o uso cotidiano do local, principalmente as funções 
administrativas e serviços complementares. Em contrapartida, seus efeitos expressivos 
estimulam um uso efêmero e eventual: as pessoas tornam os espaços vazios cenários 
temporários de apropriação recreativa, comemorativa ou reivindicativa. O homem ordinário 
atua de maneira tática sobre a estratégia. A cidade se revela um jogo em que os lances são 
os modos de operação sobre uma sintaxe que, apesar de bela e simbólica, é também 
perversa. 
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ABSTRACT: In the present paper, there is a discussion about the overlapping of uses of 
public spaces in Brasília, in relation to the concepts of tatics and strategy. Among the four 
urban scales – monumental, gregarious, bucolic and residential – the monumental was 
chosen and analyzed for its simbolic features, in accordance or contrast to its daily and 
eventual activity. The scale's practical performance affects the everyday use of the place, 
specially administrative functions and complementary services. On the other hand, its 
expressive effects stimulate an ephemeral and eventual use: people transform the empty 
spaces in temporary zones of recreative, commemorative or vindicating appropriation. The 
ordinary man acts tactically over the strategy. The city is a game where the moves are the 
ways of operating over a syntax that, besides its beaty and simbolism, is also perverse. 
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Introdução 

O presente trabalho tem como proposta a análise das apropriações dos espaços 

públicos da escala monumental de Brasília. Parte-se de um estudo do contexto em 

que se insere – a cidade de Brasília – a partir de revisão teórica, seguido de uma 

pesquisa e análise das principais características morfológicas, modos de apreensão 

e desempenhos de tal espaço sobre as pessoas. Além disso, são descritas as 

formas de ocupação observadas: cotidianas (burocráticas ou infiltradas) e eventuais. 

A apropriação é apresentada a partir dos conceitos de homem ordinário e modos de 

operação táticos e estratégicos (CERTEAU, 1994), além da aproximação da lógica 
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da sintaxe e semântica urbanas a um sistema de jogo. Por fim, procura-se discutir os 

desdobramentos das ações das pessoas sob uma ótica política e poética. 

Brasília 

Brasília, capital do Brasil, foi inaugurada em 1960 e construída a partir do projeto de 

Lucio Costa, vencedor do concurso público nacional realizado em 1958. O Plano 

Piloto, como é designado o projeto, traz notável influência moderna. Não há dúvidas 

sobre essa filiação conceitual, mas também revela outras influências teórico-

urbanísticas, tais como o rodoviarismo norte-americano, gramados ingleses, 

perspectivas barrocas e a escala das cidades continentais da Europa (HOLANDA, 

2013). A cidade se forma a partir do cruzamento de dois eixos – rodoviário e 

monumental – e é um exemplo de concisão e legibilidade. Apesar de muitas 

controvérsias, seu reconhecimento no cenário internacional da arquitetura vem 

declarado com o título de Patrimônio Cultural da Humanidade pela UNESCO. 

Em 1987, Lucio Costa publicou o documento Brasília Revisitada (IPHAN, 2007 apud 

TENORIO, 2012), com o intuito de traçar diretrizes para que a capital continuasse a 

crescer sem se distanciar da proposta inicial. Para tanto, definiu uma gramática da 

cidade, evidenciada pelas denominadas quatro escalas urbanas: monumental ou 

coletiva e simbólica, residencial ou doméstica, gregária ou de convívio e bucólica ou 

de lazer. Cada uma tem configuração, regras e localização próprias. Optou-se pela 

preservação das escalas e não de edificações. Os edifícios podem ser demolidos e 

construídos novamente, desde que sigam os gabaritos de cada escala, mantendo o 

caráter inovador da cidade. Como recorte de análise, foi escolhida a escala 

monumental e seus desdobramentos. 
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Figura 1 – Representação das quatro escalas de Brasília, em que a região verde corresponde à 

bucólica,  a amarela à residencial, a laranja à gregária e a roxa à monumental. 

Fonte: Brasília: preservando o patrimônio da humanidade. Porto Alegre: RS Projetos, 2010  

Escala monumental 

A escala monumental configura a imagem da capital do país, a civitas, tanto para 

moradores quanto visitantes. Comanda o Eixo Monumental, onde dispõe de maneira 

disciplinada e conjunta a massa edificada. O Congresso Nacional opõe-se 

diametralmente à Torre de TV, mantendo o canteiro central gramado completamente 

livre de ocupação desde o nascente até o poente. Ao redor do canteiro e a leste da 

Plataforma Rodoviária, há uma paisagem plástica composta pelos edifícios do Teatro 

Nacional, Catedral, Palácio do Itamaraty, Congresso Nacional, ministérios, Museu 

Nacional da República e Biblioteca Nacional. A Esplanada dos Ministérios e a Praça 

dos Três Poderes, ambas localizadas em terraplenos, têm os vazios como fim: os 

edifícios são os meios a defini-los (HOLANDA, 2010). 

A escala é tomada de monumentalidade, atributo considerado fora de lugar no projeto 

moderno. Há a presença de artifícios de separação, distanciando o dentro do fora por 

meio de transições indiretas, grandes espaços e especialização de seus fins. A 

beleza e o caráter simbólico do conjunto exercem fascínio e encantamento pela 

evocação de lugares grandiosos e emblemáticos: é na escala monumental que a 

identidade da cidade se fixa. 
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Figura 2 – Vista aérea do Eixo Monumental a leste da Plataforma Rodoviária 

Fonte: Joana França 

Trata-se do ápice da cidade, em que o congresso se configura como marco vertical. 

Há uma proeminência visual em relação ao contexto, ressaltada pela clareza das 

formas geométricas. O marco é ainda mais forte pela sua associação simbólica às 

instituições de poder e imagem da cidade (LYNCH, 2011: 112). 

   

Figura 3 – Vista aérea do Congresso Nacional e Praça dos Três Poderes 

Fonte: Joana França 

No entanto, algumas das propostas expostas nos croquis de Costa não foram 

implementadas, tais como um edifício longilíneo conectando os ministérios e 
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oferecendo atividades complementares às burocráticas. Haveria um reforço do uso 

cotidiano e urbano do lugar, em detrimento daquele nobre e simbólico. 

Em uma avaliação da vida pública do local, Gabriela Tenorio (2012) observa que seus 

aspectos notáveis são a forte orientabilidade, identificabilidade, significado, 

simbolização e beleza, além de evocar afetos positivos. Ou seja, se destaca 

positivamente nos impactos expressivos sobre as pessoas. Em outras palavras, revela 

um bom desempenho topoceptivo, simbólico, estético e afetivo (HOLANDA, 2013). 

Em contrapartida, há pouquíssima ocupação das pessoas cotidianamente em 

comparação com as dimensões do espaço, com exceção da calçada sul da 

Esplanada. Durante a semana, há pouca distribuição de pessoas no tempo; pouca 

passagem e permanência; poucos encontros; má distribuição de atividades; pouca 

variedade e densidade edilícia; péssimo desempenho higrotérmico e luminoso; além 

de problemas de acesso para pedestres e ciclistas. A proximidade à Plataforma 

Rodoviária facilita o acesso por transporte público, mas não é simples o caminho a pé 

de lá até a Esplanada e Praça (TENORIO, 2012). Em relação aos impactos práticos, 

dessa forma, não apresenta muitas qualidades favoráveis (HOLANDA, 2013). 

Espaço concebido, percebido e vivido 

Segundo Frederico de Holanda, a arquitetura pode ser apreendida pela mente 

(apreensão sensível e racional) e pelo corpo. A apreensão pela mente diz respeito à 

representação mental, enquanto a apreensão pelo corpo é a apropriação física dos 

espaços pela presença (2013: 185). 

Em relação à apreensão sensível, percebida pelos sentidos (especialmente a visão), 

a configuração da escala monumental se distingue claramente das demais unidades 

da cidade, resultando em uma alta legibilidade. Sob a perspectiva da razão e 

compreensão, Brasília como um todo traz uma certa regularidade de malha, disposta 

e numerada a partir de dois eixos estruturadores. Assim, a apreensão da escala 

monumental pela mente, ou a combinação da percepção sensível com a 

compreensão racional, revela um sistema bem articulado. 
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A apreensão pelo corpo é a ocupação física dos lugares, o espaço concretamente 

vivido. A apropriação das pessoas se dá de acordo com os desempenhos e efeitos 

dos lugares. "A arquitetura é um campo de possibilidades e restrições" (HOLANDA, 

2013). Na escala em questão, há casos especiais de ocupação, uns mais infiltrados 

e outros mais evidentes. Há uma relação espacial complexa na superposição dos 

aspectos semânticos aos sintáticos. As pessoas naturalmente se apropriam e usam 

o espaço de formas diversas. Inesperadamente (ou nem tanto), surge o homem 

ordinário e suas táticas de jogo. 

Homem ordinário e modos de operação 

O comportamento das pessoas e seus modos de operação constituem uma 

constante atualização do planejamento urbano, independente de se tratar de uma 

cidade organizada segundo princípios modernistas ou não. As pessoas fazem da 

cidade um sistema vivo e experimental a partir dos seus usos e apropriações. 

Em A invenção do cotidiano, Michel de Certeau (1994) estuda as operações dos 

usuários da cidade: artifícios e modos de fazer das pessoas sobre o tempo e espaço 

estabelecidos. O autor divide esquemas de ações entre estratégicos e táticos. O 

estratégico é tido como uma ação formal, de cima para baixo, que parte de uma 

instituição, empresa, universidade, exército. O tático, ao contrário, é a vitória do 

fraco sobre o mais forte, do lugar sobre o tempo. É o jogo constante com os 

acontecimentos, para conseguir transformá-los em ocasiões e oportunidades de 

operação. Não se trata de um discurso, mas da própria decisão e ação do homem 

ordinário, herói anônimo que representa simultaneamente cada um e ninguém no 

murmúrio da sociedade. 

Há uma relação direta dos esquemas de ação com o sistema de jogo. Afinal, é uma 

situação com regras absolutas, em que se tira vantagem justamente nas 

interpretações e formas de ação sobre o que foi estabelecido. Para Johan Huizinga 

(2010), um dos precursores na teoria sobre jogo e cultura, jogo é uma ação 

voluntária sobre um espaço dentro de um limite temporal (círculo mágico), a partir de 

regras consentidas. Tais regras só fazem sentido nesse universo exterior à vida 

normal, criando uma situação de perfeição temporária. Jogos com regras simples, 
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mas com múltiplas possibilidades de lances, aproximam a estratégia da tática, 

enriquecendo a experiência e proporcionando desdobramentos emergentes e de 

baixo para cima (JOHNSON, 2003). 

Ampliando a analogia, a cidade como um todo funciona como jogo. No plano de 

Brasília e especificamente na escala monumental, há precisão na demarcação do 

tabuleiro: sua articulação é revelada na apreensão pela mente do espaço. A 

estratégia estabelecida se encontra nas regras de sintaxe e composição. Cabe aos 

habitantes, jogadores, lançarem mão de lances táticos na apreensão da arquitetura 

pelo corpo, a fim de criar oportunidades e tirar proveito das situações. 

O homem ordinário na escala monumental 

Na escala monumental, a presença de pessoas se dá principalmente com fins 

burocráticos: são aqueles que trabalham nos prédios administrativos da capital. 

Trata-se do uso esperado e previsto. Ao longo da semana, as vias da Esplanada dos 

Ministérios são tomadas por veículos privados, registrando a presença de tais 

funcionários e a evidente dificuldade de acesso por transporte coletivo.  

Em menor escala e com variações de acordo com o período do ano e ocasiões 

específicas, têm-se turistas e vendedores de pipoca, suvenires e flores.  

 

Figura 4 – Grupo de visitantes em frente à Catedral e turista fotografando na Praça dos Três Poderes 

Fonte: Isabella Brandalise 
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Entretanto, pode-se observar outros tipos de ocupação, que variam conforme o dia 

da semana, o horário e a configuração do local. Círculos mágicos e realidades 

autônomas são revelados segundo as oportunidades fornecidas em cada contexto. 

A começar com os serviços e convívio social entre ministérios. Nas franjas e 

espaços intersticiais, aparece o homem ordinário com suas táticas fluidas e 

temporárias, suprindo serviços cotidianos restritos e negados aos funcionários 

públicos, principalmente no que se refere à alimentação. Os camelôs e barracas 

habitam as dobras e fissuras do local, notadamente onde Lucio Costa previu a 

construção de um prédio complementar de serviços (nunca construído). 

No horário do almoço em dias de semana, intervalo do período de trabalho, os 

arredores dos edifícios ministeriais do lado sul se tornam um ponto de interesse. Por 

lá emergem atividades e situações de convívio social, atraindo funcionários de 

diversas partes. Em poucos minutos, quase espontaneamente, aparecem estruturas 

móveis, desmontáveis e flexíveis, resultado de incrível engenhosidade. São camelôs, 

barracas, mesas e isopores para oferecer almoço, café, doces, frutas e mercadorias 

para os trabalhadores locais. A atmosfera se preenche com informalidade e 

descontração, próxima a um contexto de feira livre. O cenário é reforçado pela 

atuação do sindicato dos trabalhadores que, além de trazer caixas de som e música, 

posiciona uma tenda destinada à venda de roupas e produtos diversos. As 

estruturas são montadas embaixo ou próximas a árvores e bancos, de modo a 

possibilitar desejável conforto bioclimático em momentos de descanso. Assim, há 

aqueles que aproveitam o ambiente para jogar dominó, conversar ou apenas passar 

o tempo. Os bancos existentes passam a ser insuficientes: caixas de luz, postes de 

concreto e muros baixos são utilizados como interfaces para sentar. 

O homem ordinário reinventa as situações, joga com as regras impostas e cria 

lances que desafiam a estrutura dominante. É, portanto, máquina de guerra: uma 

forma nômade de se distribuir no espaço, de ocupar o território por permanências e 

deslocamentos, de operar além dos mecanismos de controle e captura do Estado 

(DELEUZE e GUATTARI, 1980). Infiltra-se e preenche os espaços vazios a fim de 

atender expectativas das pessoas. 
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Figura 5 – Horário de almoço em região entre ministérios da ala sul 

Fonte: Isabella Brandalise 

Ao se distanciar das agradáveis calçadas próximas aos edifícios ministeriais sul, há 

um desempenho higrotérmico precário. Apesar da boa ventilação e baixa poluição, 

há grandes áreas impermeabilizadas expostas ao sol, pouquíssima sombra 

disponível e ofuscamento frequente (TENORIO, 2012). O desconforto bioclimático 

se torna evidente pela considerável oscilação na intensidade de ocupação dos 

espaços ao longo do dia. Enquanto o sol permanece alto, poucos são aqueles que   

se aventuram a atravessar o gramado central ou fazer caminhadas na direção oeste 

– fazem usualmente apenas por necessidade. À medida que a noite se aproxima, o 

movimento é retomado, os habitantes e funcionários surgem no final do expediente. 

As calçadas ministeriais são novamente tomadas pelos trabalhadores, que 

aguardam os ônibus para voltar para casa. Durante a noite, a magnitude do lugar é 

enaltecida pelo silêncio e iluminação das construções. Não é raro encontrar 

admiradores nos arredores, tanto visitantes, quanto grupos de amigos e casais de 

moradores locais. 
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As travessias no gramado central deixam rastros da presença do homem ordinário. 

A passagem de diversas pessoas pelo mesmo caminho, alternativo ao pavimentado, 

fica registrada na grama. Representa a vitória tática do fraco sobre o mais forte, 

evidencia narrativas e escrituras no tecido urbano. Algumas vezes, os atalhos 

diagonais marcados pelos habitantes – também conhecidos como caminhos do 

desejo – aparecem cobertos por concreto. Assim, a estratégia segue a tática, a partir 

do entendimento e aproximação das astúcias daqueles que se movimentam e jogam 

com o território. 

 

Figura 6 – Caminhos de terra e de concreto 

Fonte: Isabella Brandalise 

As interfaces disponíveis são ainda usadas para outros tipos de atividades – 

também de certa forma táticas – de natureza diversa e praticadas em momentos 

específicos do tempo, seja nos finais de semana, feriados ou datas combinadas.  

Nos finais de semana, as laterais íngremes dos gramados do Congresso Nacional 

se revelam escorregadores com ângulo e aderência ideais para crianças descerem 

com pedaços de caixas de papelão. Ciclistas ousados se aventuram a fazer o 

caminho contrário e subir com dificuldade o percurso gramado. 

As palmeiras imperiais do Congresso Nacional, próximos à Praça dos Três Poderes, 

são um agradável e sombreado jardim para brincadeiras infantis, locação romântica 

para casais e campo para treinos de novas modalidades recreativas, como 

acrobacias e slack line. 
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Não por acaso, a região da Esplanada dos Ministérios é a principal concentração de 

pontos de retirada do Bike Brasília, projeto de compartilhamento de bicicletas para 

pequenos percursos. As bicicletas laranjas são muito usadas por turistas e locais, 

principalmente após a implementação das ciclovias nas laterais do terreno vazio 

central. 

 

Figura 7 – Estação de bicicletas disponíveis para compartilhamento e ciclista percorrendo a ciclovia 

Fonte: Isabella Brandalise 

Nos amplos gramados entre os ministérios sul e norte, há práticas de esporte e lazer. 

Surgem partidas de rúgbi e futebol americano, encontros de ioga, campeonatos de 

balonismo, cursos de astronomia. Alguns criam delimitações móveis para restringir o 

campo de ação, fazendo uso de cones plásticos ou outros pequenos objetos. Muitos 

trazem tendas de apoio, erguidas nas proximidades das práticas. Quando não há 

tendas, o descanso e a amenização do calor se dão sobre as copas das raras 

árvores, localizadas nas bordas do gramado. 

Há também shows musicais e eventos culturais, como exposições e feiras. Os 

vazios da Praça dos Três Poderes são eventualmente usados como cenário para 

gravações de bandas e artistas locais. 
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Figura 8 – Prática esportiva coletiva em frente ao Congresso Nacional  

e gravação de vídeo de banda local na Praça dos Três Poderes 

Fonte: Isabella Brandalise 

Há, ainda, usos que mais claramente se apoderam da construção narrativa presente 

na configuração da escala monumental. Podem se dar tanto de cima para baixo e 

estrategicamente, por meio de instituições, meios de comunicação e eventos de 

ordem cívica, quanto de baixo para cima e taticamente, através de passeatas, 

manifestações e eventos espontâneos emergentes. 

Durante a noite, é comum a transmissão de mensagens nacionais por meio da 

variação cromática na iluminação dos prédios. No dia da água, a escala é tomada de 

azul; em apoio ao combate ao câncer de mama, os prédios são banhados por tons 

de rosa; na Copa do Mundo de Futebol no Brasil, o verde e amarelo intercalam a 

disposição ritmada dos edifícios. 

A mídia se aproveita extensiva e virtualmente da operação discursiva dos prédios e 

espaços, utilizando as suas imagens como plano de fundo em telejornais diários de 

notícias sobre a cidade. Reforçam o discurso de poder instaurado e a imagem de 

capital do país. 

O espaço é, por fim, também palco de manifestações políticas, passeatas e 

comemorações cívicas. Notável foi o impacto das imagens das manifestações de 

junho de 2013, culminadas na plataforma do Congresso Nacional. Foram 

amplamente divulgadas como representativas de todo o momento de protesto 

nacional. 
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Figura 9 – Manifestação popular emblemática em meados de junho de 2013 

Fonte: Vitor Schietti 

Os usos e fluxos analisados são, portanto, modos de operação de uso eventual e 

temporário, configurando locais imantados e efêmeros. A artista contemporânea 

Lygia Pape apresenta em 1968 um conjunto de fotografias intitulado Espaços 

Imantados. São capturas de situações cotidianas em centros urbanos do Rio de 

Janeiro. Aproximando a arte da urbanidade, ela se utiliza do conceito de ímã para 

caracterizar aglomerações humanas na cidade. As pessoas são atraídas e repelidas 

por determinados fenômenos – de artistas de rua a camelôs, jogos, intervenções, 

obras, acidentes e situações insólitas, de forma similar a um campo magnético. 
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Figura 10 – Espaços Imantados (1968) 

Fonte: Lygia Pape 

O deslumbramento com os aspectos estéticos, simbólicos e emblemáticos tornam a 

escala monumental um local muito favorável para a emergência de zonas 

autônomas temporárias – TAZ (temporary autonomous zones, na expressão original 

em inglês) (BEY, 2011).  

"A TAZ é uma espécie de rebelião que não confronta o Estado 
diretamente, uma operação de guerrilha que libera uma área (de 
terra, de tempo, de imaginação) e se dissolve para se re-fazer em 
outro lugar e outro momento, antes que o Estado possa esmagá-la" 
(BEY, 2011: 17). 

A participação das pessoas nos vazios do Eixo Monumental traz novos significados 

para o espaço vivido, atualiza e amplia os efeitos do projeto urbano. Consiste em 

uma desautomatização, seja como propósitos poéticos ou como atitudes políticas e 

libertárias. O espaço é um amplo campo de possibilidades sobrepostas. 

Considerações finais 

Por fim, a configuração espacial e os desempenhos da escala monumental sobre as 

pessoas têm uma grande influência sobre seus modos de ação. Enquanto o uso 

cotidiano se restringe às atividades burocráticas e aos nômades que surgem nas 
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franjas, outras formas de arquitetura temporária aparecem na atividade eventual, 

resultando em um jogo tático, político e poético do homem ordinário sobre o espaço. 

Há uma série de contribuições e propostas urbanísticas com o objetivo de 

intensificar a atividade cotidiana e diversificada no local. Para citar algumas, Tenorio 

recomenda maior acessibilidade e apoio aos pedestres e ciclistas, restrição de 

estacionamentos, incremento da vida noturna, mais vegetação em determinados 

pontos, mais equipamentos para sentar, descansar, jogar. Reforça-se a construção 

da edificação a nível de mezanino prevista no plano, conectando os ministérios e 

fornecendo serviços de complementaridade e apoio. Existe um cuidado para que o 

caráter belo e simbólico não seja comprometido, mas ressaltado, valorizado e 

protegido pela vida secular. (TENORIO, 2012: 340). 

Por enquanto, diante do tabuleiro de objetos atual, o que temos são zonas 

autônomas temporárias. Os levantes táticos insurgem para confrontar as imposições 

e sistemas do desenvolvimento urbanístico. O homem ordinário persiste para além 

da contemplação da monumentalidade de Brasília. De homo faber, passa a ser 

homo ludens1 (MCDONOUGH, 2002): joga, participa e usufrui da cidade sem, no 

entanto, deixar rastros. 

 

NOTAS 

1 Homo ludens é um termo inicialmente proposto por Johan Huizinga (2010) em publicação homônima. Foi 
apropriado por membros do grupo Internacional Situacionista para definir um habitante participativo, que rompe 
com a passividade dominante a fim de construir suas próprias situações e desfrutar de um novo significado para 
o espaço vivido. 
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