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RESUMO  

Esta pesquisa tem por objeto de estudo a história da cidade do Paranoá. Nessa história são 

identificadas as memórias de trabalhadores que vieram nos anos 60, com a construção de Brasília, 

em busca de novas oportunidades. A partir dos relatos dessas pessoas, procurarei reconstruir uma 

outra idéia de narrativa dessa história, a narrativa na perspectiva de quem participou do processo de 

nascimento e crescimento da cidade; narrativa que valoriza a participação desses sujeitos como 

pessoas muito importantes, que viveram alegrias e decepções, e que criaram e transformaram o 

passado e o presente desta cidade.  
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1n 

this 

hist

ory 

the 

memories of workers are identified who had come in years 60, with the construction of Brasilia, in 

search of new chances. From the stories of these people, I wil1 loak for to reconstruct ane anather 

idea of narrative af this history, the narrative in the perspective of wha participated of the pracess of 

birth and grawth of the city; narrative that values the participation af these citizens as very important 

peaple, who had lived joys and disil1usianments, and that they had created and they transfarmed the 

past and the gift of this city.  
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INTRODUÇÃO  

No início dos anos 80, mais precisamente no ano de 1981, meus pais chegaram em 

Brasília, juntamente com outros migrantes, em busca de oportunidades e melhor qualidade de vida 

para si e seus filhos. Essa busca foi motivada pelos sofrimentos e decepções enfrentados ainda no 

estado do Ceará, onde viveram sua infância e juventude. Esse sofrimento culminou com o 

falecimento do primeiro filho dos meus pais, por desnutrição. Para eles, Brasília era uma cidade que 

tinha futuro, mas eles jamais conseguiriam deixar seu passado, pois os vínculos familiares estavam 

no Ceará.  

Meus pais não tinham muitas coisas ao vir para cá e também não tinham onde morar, então 

precisaram morar junto com uma tia minha que residia no acampamento do Paranoá. Ali minha mãe 

teve o seu segundo filho, pois ela já viera grávida quando migrou do Ceará para o Centro-Oeste.  

Minha família se estabeleceu no Paranoá mesmo, onde nem tudo era fácil.  

"'Era um brigar pela água, brigar para ter onde morar, brigar para 

fazer um cômodo para dormir, tudo isso eu não conseguia entender', 

explica Maria de Lourdes Pereira dos Santos, líder comunitária do 

Paranoá." (REIS, 2000)1  

Meu pai tentou conseguir um emprego, poderia ser qualquer um, pois ele não tinha experiência 

alguma, mas a necessidade era grande. Conseguiu trabalhar num hotel, onde descascava verduras e 

limpava a cozinha. O pouco que ganhava era gasto nos cuidados do filho e na compra de móveis e 

alimentos. Minha mãe, para ajudar com as despesas em casa, começou a vender bolos nas portas da 

escola.  

Em 1985 minha mãe teve outra filha. E dois anos depois, em 1987, eu nasci eu. Pouco 

tempo depois de eu nascer, minha família foi morar na ceilândia, no do setor O, pois havia uma 

incerteza quanto à fixação ou derrubada dos lotes e barracos no Paranoá. Além disso, outro fator que 

reforçou a ida para lá foi o de meu pai ter conseguido um barraco melhor e de naquele lugar os 

ônibus serem mais acessíveis.  

1 Ver: REIS, Renato Hilário dos. 2000. A constituição do sujeito político, epistemológico e amoroso na 
alfabetização de jovens e adultos. Tese (doutorado)  
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No setor O tínhamos uma boa casa, construída em alvenaria. Contudo, ter a própria casa era 

o sonho da família, pois a casa que possuíamos era cedida. Então, em 1990, houve a notícia de que o 

assentamento do Paranoá iria ser legalizado, ou seja, se tornaria uma cidade. Ao saber disso, meus 

pais retomaram à luta pela moradia, por uma vida melhor. Eles puderam escolher entre os lotes2, que 

já haviam sido projetados e medidos pelo GDF (Governo do Distrito Federal) da época, no novo 

território do Paranoá.  

Minha mãe arriscou escolher um lote da avenida, o que na época era considerado risco, pois 

as pessoas temiam que a quantidade e valor dos impostos fossem mais altos para esses lotes. Ela 

teve essa ousadia, pela vontade de ser comerciante. Assim, meus pais montaram um rude e pequeno 

açougue e ali nós crescemos, eu e meus irmãos. Meus irmãos, como já eram maiores que eu, tiveram 

que aprender a profissão, para auxiliar meus pais.  

Minha casa era simples, ainda feita de madeira, com um comércio na frente. Havia uma 

árvore no quintal, nos fundos da casa, que os meus pais preservaram durante muitos anos e que foi 

marcante na minha infância, pois nela brincávamos todos os dias.  

Assim o tempo foi passando. Naquela cidade, naquela rua e na casa da esquina (a minha) 

tudo foi se transformando. O barraco deu lugar a um prédio; a árvore foi cortada se transformou 

num seco lugar; o açougue, marco da minha infância, não existe mais. Toda a cidade foi modificada, 

ganhou asfalto, calçamentos. O comércio se expandiu, escolas surgiram e minha vida também se 

modificou, a ponto de quase esquecer aqueles "tempos mágicos" em que eu podia desfrutar das 

brincadeiras nas ruas do Paranoá.  

Sempre tive uma relação muito forte com a minha cidade. Estudei ali, desde o primário até a 

conclusão do ensino médio, e também ali comecei a planejar o meu futuro, além de ter minhas 

primeiras experiências profissionais. Meus sonhos tiveram foram bastante influenciados pelos meus 

pais, cuja vontade era que seus filhos consegUIssem cursar uma faculdade, e ir muito mais além do 

que eles conseguiram chegar, afinal de contas eles vieram para Brasília tentar prover uma vida 

melhor para seus filhos.  

2 O critério para a escolha dos lotes ocorreu da seguinte maneira: O GDF (governo do Distrito Federal) planejou a 
cidade em um novo local, ao lado da área do assentamento, onde demarcou os lotes e as áreas públicas. A partir do 
mapa da cidade a ser construída, os moradores cadastrados na Associação de Moradores da vila puderam 
escolheram cada um o seu lote.  
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Em 2005, pude ver meus sonhos começarem a se concretizar. Iniciei o curso de Pedagogia 

na UnB, onde tive a oportunidade de conhecer parte da história de Brasília. No primeiro semestre, 

na disciplina de projeto 13, fiz uma pesquisa sobre a educação de jovens e adultos no Paranoá, com o 

professor Renato Hilário dos Reis, onde eu comecei a revi ver a história da minha cidade e da minha 

infância. Com isso me apaixonei pela minha cidade, de uma forma diferente, com um novo olhar.  

Por causa da minha trajetória no Paranoá e da necessidade de cursar o Projeto lU, tive a 

curiosidade de conhecer um projeto onde houvesse a possibilidade de estudar a minha cidade. 

Então, em 2006 iniciei o projeto Identidade, território e paisagem, com a professora Cristina Maria 

Costa Leite. Nessa pesquisa, Descobri faces do Paranoá, muito bonitas, e que eu ainda não conhecia.  

Toda essa minha história foi a motivação desta pesquisa. Meu objeto de estudo nesta mesma 

será o confronto do oficial e o real a partir da memória das pessoas que viveram a trajetória do 

Paranoá, e que se apaixonaram, assim como eu, por esta cidade.  

Para o alcance dessa intenção apresentarei, no capítulo 1, a história do Paranoá divulgada 

pelas fontes oficiais: Administração Regional do Paranoá, e Secretaria das Administrações 

Regionais. Além dessas fontes, são utilizadas informações de teses de mestrado, doutorado, livros e 

jornais.  

No capítulo 02 são apresentados os relatos de pessoas que viveram o percurso histórico de 

formação do Paranoá. Nesse sentido são transcritos e avaliados os depoimentos de Joaquim Barbosa 

de Oliveira, Raimunda Rosália da Silva de Oliveira e Maria Ilca Lemos, moradores do Paranoá, 

sobre o lugar. apresento relatos de algumas entrevistas que fiz com pessoas dessa cidade. Utilizei 

algumas perguntas iniciais para essas entrevistas: como, quando e por qual motivo essas pessoas 

vieram para Brasília; como estava o Paranoá quando elas chegaram; como foram os primeiros anos 

no Paranoá; como ocorreu a mudança dos moradores para o novo local do Paranoá; quais as 

dificuldades enfrentadas na nova cidade; e quais foram as melhorias.  

3 As disciplinas de Projeto I e II da Universidade de Brasília são específicas para a orientação acadêmica do aluno da 
graduação. Projeto III são projetos individualizados.  
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Logo, espero que, nestas narrativas, não esteja presente apenas a história da cidade, do que 

surgiu e do que falta melhorar, mas também a relação entre essa história e a vivida pelos 

personagens daqui, inclusive a minha, que é a história que me motiva a fazer essa pesquisa.  
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Capítulo I  

Lutas, Desafios e Desenvolvimento: A Trajetória do Paranoá.  

Histórico da cidade apresentado pelas fontes oficiais: Administração Regional do 

Paranoá, Secretaria das Administrações Regionais, livros e jornais.  

"Cada lugar vai ter marcas que lhe permitem construir a sua identidade."  

Helena Copetti Callai4  

4 In: CASTROGIOV ANNI, A. C. Ensino de Geografia: Práticas e Textualizações no Cotidiano. Porto 
Alegre: Mediação, 2000.  
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A cidade do Paranoá originou-se em 1958, juntamente com 

as obras da Barragem, que viria a formar o imenso lago que  
abraça a capital do país.  

No local em que Brasília seria construída, existiam várias  

fazendas, desapropriadas pelo decreto n° 480, de 1955 (figura 1). 

Entre elas, estava a Fazenda Paranoá, situada às margens do Rio 

Paranoá, onde habitavam famílias goianas, ligadas ao município de 

Planaltina, o núcleo urbano mais próximo.  

IFigura 11  
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A localização da Nova Capital do Brasil foi escolhida através 

de estudos que levaram em conta vários aspectos. Dentre  

eles, destaco a potencialidade dos recursos hídricos dos rios São 

Bartolomeu e Paranoá, que serviria para a geração de energia e 

criação de lagos. Assim foram feitos projetos, como o do naturalista 

e botânico A. Glaziou (ao lado), para estudar a possibilidade de 

construção do Lago Paranoá, nome herdado do  

Rio Paranoá (Figura 2).  

Em .1955, a Subcomissão de Planejamento Urbanístico, constituída pelos professores  
Raul Pena Firma, Roberto Lacombe e José de Oliveira Reis, concebeu, em seus estudos, a  

formação de um lago em torno da cidade, por meio da construção de uma barragem no Rio Paranoá.  
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uma vez que havia a previsão de inauguração da nova capital em 1960.  

Pelo relato dos antigos moradores da Vila Paranoá, esse acampamento, chamado por eles de 

sacolândia, estava situado na parte do lago que, hoje, encontra-se inundada. Assim, quando as obras já se 

encontravam bastante avançadas, foi necessário a transferência do acampamento para uma parte mais 

alta, porém ainda nos limites da barragem.  

figura 31  

Esses acampamentos, tanto o  

primeiro, quanto o segundo feito já após a 

inundação da antiga área, foram feitos para 

abrigar temporariamente os operários, que 

precisavam estar próximos ao local das obras. 

O controle sob esse acampamento não existia, o 

que possibilitou aos operários trazerem suas 

famílias. E não somente suas famílias VIeram, 

mas também muitas outras, em busca de uma  
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oportunidade de trabalho nas obras da nova 

capital.  

o acampamento do Paranoá (Figura 3) continuou a existir mesmo depois da inauguração de 

Brasília. Todavia o acampamento continha, além dos operários, vários outros moradores que haviam 

edificado barracos naquele lugar, que já se caracterizava como uma vila. No momento em que o 

canteiro de obras foi transformado em capital federal, as vilas até então toleradas e os acampamentos 

de construtoras passaram a ser consideradas como invasões e deviam ser erradicadas.  

No Paranoá, após a conclusão da Barragem e da Usina dessa mesma ban'agem, que está 

localizada ao lado da mesma, as construtoras se retiraram do acampamento, que passou a ser ocupado 

pelos operários, suas famílias e pelos moradores que também se estabeleceram ali. Essa saída das 

construtoras implicou na retirada de algumas edificações que marcavam o acampamento original, 

como, por exemplo, os barracões da NOV ACAP. Porém, isso também possibilitou a construção, pelo 

povo, de novas estruturas, que reforçaram os laços de vizinhança. Entre essas destaca-se a Igreja São 

Geraldo (Figura 4) .  

figura ~  
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A Igreja São Geraldo, construída em 1957, é a segunda igreja mais antiga do Distrito Federal 

e durante 34 anos, a única do Paranoá. Ela é reconhecidamente um marco histórico na memória, não 

só do núcleo pioneiro da Vila Paranoá, mas também na história do Distrito Federal. Lá surgiram os 

grupos que lutaram pela fixação do acampamento, por água, moradia; também foi lá que se iniciou a 

alfabetização dos pioneiros da vila. Estava situada no centro do acampamento, onde ocorriam as 

festas populares, onde existia o chafariz, onde reuniam-se o povo para os manifestos.  

A comunidade reivindicou a sua preservação e valorização, assim a Igreja foi tombada pelo 

governo do Distrito Federal em 27110/93, pelo decreto n° 15.156.  

Com o passar do tempo a igreja se deteriorou. Foram feitos vários projetos para sua 

restauração, mas as autoridades nada fizeram. Desse modo, em dezembro do ano passado, a Igreja 

São Geraldo, patrimônio histórico, desabou. Tal fato causou uma profunda tristeza aos pioneiros, que 

nada puderam fazer para evitar que isso ocorresse. Nesse sentido o GDF prometeu uma obra para sua 

reconstrução, que até o momento não foi efetuada.  

Ao longo dos anos, a partir dos anos 60, foram chegando, cada vez maIS, novos moradores 

no acampamento. Esses, semelhante aos de 1956-1960, vêm em busca de melhores condições de vida 

e de empregos melhores, já que a nova capital, enquanto sede dos poderes executivo, legislativo e 

judiciário, teria bastante a oferecer nesse sentido. Na década de 80, acontece um inchaço de 

moradores na vila, vindos de outras localidades e de populações que viam a Vila Paranoá como 

solução para a falta de moradias.  

Em 1985, a Vila já era considerada uma das grandes favelas do DF, com 25 mil habitantes, 

sem urbanização das ruas, abastecimento de água, e rede de luz. Foi nesse período que ocorreram os 

maiores enfrentamentos entre o governo e os moradores. Os moradores, representados por sua 

Associação de Moradores, reivindicavam que a vila se tornasse uma cidade, e que pudessem ter as 

escrituras de seus lotes. Eles queriam ruas asfaltadas, postos de saúde e escolas, além de água e luz. 

O governo era contrário a eles e desejava a erradicação do acampamento, através de derrubada dos 

lotes. Após anos dessa luta, o governo, vencido pelo cansaço, resolveu criar o núcleo urbano do 

Paranoá, numa área próxima à antiga vila.  

Depois de os moradores da Vila Paranoá muito lutarem pela criação de sua cidade, em 1988, 

os moradores vêem decretada a fixação do Paranoá, por um projeto que propunha o assentamento no 

local original, preservando a estrutura urbana consolidada ao longo dos anos.  
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Todavia, o número de moradores era muito grande, o que impossibilitava esse assentamento apenas no 

local original. Assim, em 1989, houve uma ampliação da área da cidade: o governo, representado pelo 

governador Joaquim Domingos Roriz, propôs um novo projeto, onde haveria uma fixação da 

população em área contígua. Assim, e os moradores puderam escolher seus lotes, o local de sua 

moradia fixa. Isso facilitou bastante a urbanização da cidade, já quc foram mapeadas as áreas de lazer, 

as ruas, os espaços públicos, as praças e os lotes. Sendo assim, o não seria necessário desapropriar 

áreas ocupadas pelos moradores para realizar essa urbanização. Durante cerca de dois anos ainda era 

preciso buscar água no antigo acampamento. Tal situação perdurou até 1992, quando a cidade ganhou 

um sistema de esgotamento sanitário e . abastecimento de água nas suas casas.  

A vila foi desmontada da noite para o dia.  

Após a fixação da Vila Paranoá, a área elo antigo  
"'.  

acampamento tornou-se um parque ecológico, aprovado pelo Arquitetura, Urbanismo e Meio 

Ambiente -'AUMA em 3/6/92, conhecido como 

Parque Vivencial do  

Paranoá (figura 5). O 

objetivo dessa área do parque é reservar a vegetação da antiga 

Vila, árvores frutíferas  
tZ"'í'L;;i'-L~~~~.xr~....,~~~~~~1<U  

plantadas pelas famílias e as edificações remanescentes como memória do antigo espaço, como  

a Igreja São Geraldo e a LBA. O Parque Vivencial do Paranoá é um marco histórico para a memória 

daquele núcleo pioneiro, pois afinal foi ali que os moradores formaram a antiga Vila Paranoá, e sua 

preservação e valorização, como testemunho ela construção de Brasília, partiu ele reivindicação da 

comunidade que vivenciou esse período da história da Cidade.  

/Fi gura 51  
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Aproximadamente no ano de 1994, o Paranoá ganhou o asfaltamento, primeiramente de sua 

avenida, e depois das ruas de suas quadras residenciais. Isso valorizou bastante o comércio da 

Cidade, que nesse período começou a modificar sua estrutura, pois passava a ter prédios, ao invés de 

pequenos barracos; e também ampliou-se, já que mais comerciantes resolveram investir na cidade. E 

como o Paranoá tem na atividade de comércio e serviços sua atividade econômica mais importante, 

as áreas comerciais valorizaram as outras localidades em seu entorno (moradias), uma vez que o 

comércio, atual, é bem diversificado.  

figura 

~  

Atualmente, o Paranoá é uma cidade prestigiada por seus 

moradores, que não a trocam por outro lugar, pois ela se desenvolveu 

muito através da luta do povo. É uma cidade que já ganha as 

primeiras indústrias (figura 6) , com um forte comércio5 e com várias 

escolas de setor público e privado, confessionais e filantrópicas 

(Figura 7). O Paranoá já possui, inclusive, um hospital, que atende os 

arredores da cidade, e pessoas de outros locais do DF.  
o Paranoá hoje  

5 No Paranoá existem 760 empresas de micro a grande porte e 285 pessoas físicas exercem o comércio. A atividade 
comercial abrange principalmente restaurantes, lanchonetes, eletrodomésticos, confecções e borracharias. A 
indústria está estabelecida em 21 unidades, empregando 34 pessoas.  
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Situada entre as áreas nobres de Brasília, como Lago Sul e Lago Norte, a apenas 25km do 

Plano Piloto, a cidade do Paranoá é hoje a sede da RA VII (Figura 8). Possui uma área total de 

853,33 Km2• A região é formada de zona urbana e zonas rurais (figura 9).  
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Na área urbana, com 2,84 Km2, o Paranoá está ordenado em 34 quadras (Anexol), onde há a 

maior concentração populacional da região. A avenida Paranoá corta a cidade de ponta-aponta. É 

nela que se encontra o maior símbolo do "Paranoá Novo": o comércio, que já se tornou uma 

referência para todo o Distrito Federal, pois várias pessoas de outras cidades reconhece a cidade pelo 

seu comércio, e muitas pessoas das cidades mais próximas, Plano Piloto, Lago Sul e Lago Norte, 

vem, inclusive, fazer compras no Paranoá.  
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Além do comércio, a cidade conta com outros serviços públicos, como: administração 

regional, centro de saúde, fórum, complexo esportivo, diretoria regional de ensino e escolas, dois 

quartéis e uma delegacia (Anexos 2, 3 e 4).  

Nas demais áreas, o Paranoá está rodeado de condomínios e da nova cidade, Itapoã, que 

carece de infra-estrutura e serVIços, tornando-se dependente do Paranoá. A zona rural, por sua vez, é 

bastante extensa, com 850,49 quilômetros quadrados, sendo que é a região com menos concentração 

populacional. Ela é formada por várias colônias agropastoris, contando com grandes culturas como 

feijão, milho e soja, hortaliças e frutíferas, como manga e limão. A pecuária tem um efetivo bovino 

de mais de 17.000 cabeças e emprega 211 pessoas, 40.967 suínos e 105 caprinos, empregando 70 

pessoas. As granjas tem mais de um milhão de aves e emprega 153 pessoas.  
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Capítulo 11  

Memórias e experiências das pessoas que participaram da história do 

Paranoá.  

"As relações entre as pessoas que habitam neste determinado lugar tem que ser vistas, assim 

como analisadas a perspectiva das forças políticas internas e externas que ali atuam e  

interferem. "  

Helena Copetti Callai6 "O que acontece na vida de uma sociedade acaba criando marcas no 

espaço, ou por outra, a sociedade deixa no espaço as suas marcas."  

(idem)  

6 In: CASTROGIOV ANNI, A. C. Ensino de Geografia: Práticas e Textualizações no Cotidiano. Porto 
Alegre: Mediação, 2000.  

1
9  



, '-
.-'  

 

Helena Copetti Callai, na obra de Castrogiovanni, afirma que  

"( ... ) Passemos a verificar o que pode e deveria ser 

observado no estudo de um determinado lugar. Em princípio, 

tudo que é visível, observável, a partir da natureza, da natureza 

modificada e das construções humanas, bem como as relações 

entre os homens, entre os grupos sociais, o econômico, o político, 

o cultural, cristalizados no espaço, dando-lhe feições 

específicas." (  

2000, pg 117)  

Isso implica que ao observar um determinado lugar e analisa-Io, temos que considerar, para isto, as 

relações das pessoas com esse lugar, suas participações e contribuições na existência dele.  

Analisar a História do Paranoá forneci da pelas fontes oficiais sem considerar a participação 

popular nela, seria, para mim, uma análise incompleta. Ao longo dessa pesquisa, o que mais tem me 

passado a idéia de como era realmente o Paranoá são os relatos das pessoas que vivenciaram a luta 

pela fixação do Paranoá. Luta essa que foi realizada pelo próprio povo do Paranoá, para que esta 

cidade pudesse existir. Portanto, ao estudar o Paranoá e sua história, me ocorreu que é extremamente 

importante estar verificando a veracidade dessa trajetória da cidade junto aos moradores que a 

vivenciaram.  

Busquei em artigos e livros a influência e discurso dessas pessoas, para aprofundar minha 

análise, e encontrei, na grande maioria dos livros, os relatos de Maria de Lourdes Pereira dos Santos, 

que é uma líder comunitária bastante conhecida pelos moradores do Paranoá, e que foi uma das 

representantes da antiga Vila Paranoá, na luta pela consolidação do Paranoá como cidade. Esses 

relatos da Lourdes passam uma idéia de como era verdadeiramente o assentamento da vila Paranoá. 

Eu já havia conhecido os depoimentos dela antes mesmo de pensar nessa pesquisa.  

Em seus depoimentos, como por exemplo no que ela forneceu ao professor Renato Hilário 

em sua tese de Doutorado, Lourdes narra a origem e o desenvolvimento histórico do Paranoá. Ela 

relata que os migrantes acorreram a Brasília em busca de melhores condições de vida. Muitos 

vieram para o assentamento do Paranoá, e acamparam nele em busca de moradia. Assim foram 

construídos os primeiros barracos. Ela também conta que houve enfrentamentos  
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O contato direto do governo com os problemas causados pela ocupação desordenada ao visitar os 

moradores do Paranoá. As péssimas condições de vida dos moradores, habitando barracos de 1 

cômodo (madeira, papelão, lona) com 7, 8 ou mais pessoas. A indignação, a revolta e a criação do 

Grupo Pró Moradia do Paranoá, que assumiu a luta direta pela moradia.  

Ela relata também que entra para o grupo de jovens da igreja católica, onde trabalha com Pe. 

José Galli, em prol de uma igreja voltada para os mais pobres.  

Ainda segundo Lourdes, a população do Paranoá continua a aumentar, após a criação do 

Grupo Pró Moradia. Época na qual o Brasil enfrentava a crise dos anos 80. Esse aumento da 

população é o fator determinante para a fixação do Paranoá. Na Associação de Moradores o Grupo 

intensifica o contato corpo a corpo com os moradores e desenvolve uma consciência de indignação, 

em face das condições de vida da população. Coordenada a organização das grandes mobilizações 

de massa, tendo como eixo central o direito à moradia, ao que se acrescenta a luta pela água, luz, 

escola, posto de saúde, posto policial, etc. O Estado não tem interesse em prover esses bens. Isso, 

seria reconhecer a legitimidade do Paranoá. Entretanto, se curva diante da pressão e organização dos 

moradores, que conquistam os serviços básicos.  

Mas Loudes afirma que a fixação do Paranoá não é o interesse do governo, que "contra 

ataca" essas conquistas dos moradores criando uma Prefeitura Comunitária que seria como um braço 

ideológico do governo para dividir os moradores, pois ele poderia enfraquecer o Grupo Pró 

Moradia. A resposta do grupo a isso foi o "barracaço" (1500 barracos construídos em uma noite para 

o dia). Isso causou pânico às autoridades em Brasília. O que, para Lourdes, causou uma "operação 

de guerra no Paranoá": tanques, helicópteros, polícia, soldados do exército, cachorros, bombas de 

gás lacrimogêneo. Mobilização da sociedade civil:  

OAB, Igreja Católica, Comissão de Direitos Humanos da CNBB, a Universidade de Brasília, e 

outros organismos. O Paranoá torna-se notícia nacional e internacional. O Brasil e o mundo 

descobrem que a capital da esperança tem seus deserdados, seus pobres, sua face de pobreza, até 

então, oculta na paisagem bela e moderna do Plano Piloto.  

"Um grupo de inquilinos procura a Associação de Moradores, e, juntos 

de uma noite para o dia constroem 1500 barracos! No outro dia, pânico nas 

autoridades e, logo em seguida a repressão, operação de guerra: de um lado a 

TERRACAP (órgão que administra as terras locais), um batalhão da  
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Polícia Militar e outro da Civil, munidos de capacetes, escudos, armamento de 

grosso calibre, bombas de gás lacrimogêneo, do outro lado, os moradores se 

defendem como podem: paus, pedras, medo, esperança, indignação!  

Mais de 800 barracos foram derrubados; carnificina, entre os feridos 

fisicamente, crianças e idosos; dentre os presos dois diretores da Associação dos 

Moradores, o conflito ficou conhecido popularmente como BARRACAÇO. O 

Paranoá foi notícia nacional e internacional: Jornal do Brasil de 26/07/86, Correio do 

Brasil, Correio Brasiliense, Jornal de Brasília.,,7  

o governo aumenta sua pressão e reação. O grupo de jovens da Associação é rotulado de 

baderneiro, terrorista e de atrapalhar as negociações com o governo, por não concordar com as 

negociações do governo. A Prefeitura Comunitária ganha as eleições para a Associação de 

Moradores. Os jovens do Grupo Pró Moradia, tendo saído do controle da Associação de Moradores, 

fundam o Centro de Cultura e Desenvolvimento do Paranoá (CEDEP), em parceria com a 

Universidade de Brasília (UNB). A fixação do Paranoá é então conquistada, através de decreto 

governamental n.o 11208 de 17 de agosto de 1988.  

Em 1988, o então presidente da República, José Sarney, indica Joaquim Domingos Roriz ao 

cargo de governador. E segundo Lourdes, muda o governo e com este, a mudança do projeto 

original de fixação. Nessa época, gente que nunca esteve no Paranoá ganha lote. Os moradores 

querem manter o projeto original de fixação, aprovado no governo anterior, que previa lotes apenas 

para os moradores daquela época (nesse projeto os lotes previstos tinham uma área maior que no 

segundo projeto, posterior a este). 1200 moradores entram na justiça, para garantir seus direitos. 

Mas, segundo ela, o governo teve vantagem nesse sentido, e os moradores tiveram que ceder a isso, 

pois se não mudassem para os lotes, que já haviam sido medidos na nova área do Paranoá, em 3 

dias, perderiam o lote. Então houve corrida, arrancamento, apressamento, e até morte de pessoas, de 

acordo com ela.  

Todos esses passos foram vivenciados diretamente, por Lourdes. Conhecendo os relatos 

dela, pude realmente ter a verdadeira noção de como era o Paranoá. Não como tendo  

7 Fonte: Fórum de Educação de Jovens e Adultos do Distrito Federal. Experiência significativa deliberada na plenária do 
XV Encontro de Educação de Jovens e adultos, em 15/JULH0I2006. Extraído do sítio www.forumeia.org.br.  
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surgido de maneira fácil e tranqüila, mas com muita luta e conquistas, que foram fruto do árduo 

trabalho de todos. Esse relato apresenta uma visão da realidade não proporcionada pelos meios 

oficiais de divulgação da história da cidade. Trata-se da história real das pessoas. Resgata-los é 

resgatar a história do lugar. Contá-Ia é registrar essa outra perspectiva de realidade de quem a vive.  

Baseado nesse conceito de que temos que conhecer a relação das pessoas com a história, ao 

se estudar o lugar, procurei buscar relatos de outros moradores, que assim como a Lourdes, 

participaram da trajetória do Paranoá, a fim de uma compreensão e entendimento maior da realidade 

vivida por eles, e conseqüentemente, a história dessa cidade.  

Conversei com o senhor Joaquiam Barbosa de Oliveira, com as senhoras Raimunda Rosália 

da Silva Oliveira e Maria Ilca Lemos da Silva. A partir desse diálogo, passo agora a escrever sobre a 

história do Paranoá na perspectiva desses personagens.  

Em busca de uma vida melhor para sua fannlia.  

Joaquim nasceu no estado do Ceará, local no qual era lavrador do solo e cuidava, juntamente 

com seus irmãos, dos rebanhos de seu pai. Aos 26 anos de idade, ele se casou e teve um filho. 

Porém a vida no Ceará não era bem sucedida. Faltava água, e as condições de vida eram precárias. 

Logo, sem ter emprego e moradia, ele resolveu vir para Brasília, porque, segundo ele "onde eu 

morava a vida era muito difícil, então vim a procura de uma vida melhor na capital."  

Em 1981, Joaquim chegou a Nova Capital, para onde também alguns irmãos seus já haviam 

vindo, buscando também condições melhores para viver. Ele escolheu habitar no assentamento 

conhecido como Vila Paranoá, pois, segundo ele, conseguir uma residência no lá era mais fácil que 

nas outras cidades, "aqui era uma invasão, onde qualquer um conseguia fazer seu lote, e nas outras 

cidades estava mais difícil mesmo".  

Ele relata que quando chegou aqui o Paranoá era "uma favela mesmo", onde os barracos 

eram feitos de madeira e estavam, segundo ele, "tudo amontoado", além de já haverem muitos 

barracos. "os primeiros sete anos foram difíceis, pois só podiam existir barracos de madeira com 

telhas de zinco. Tínhamos que pegar água à noite numa mina d'água, que abastecia toda a cidade.  
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Ele afirma que a situção somente melhorou após esses sete anos, em 1988, pois mudou o 

governo, e esse novo governo pretendia fixar o Paranoá, tornando-o uma cidade. "com a chegada do 

governo Roriz houve o desmatamento dos pinheiros e a tal construção do Paranoá". Ele se refere ao 

local aonde foi projetado a nova cidade para abrigar os moradores do assentamento. Esse local era 

coberto por uma floresta de pinheiros e Eucalíptos e ficava junto ao assentamento.  

A mudança segundo ele foi ruim, pois eles tiveram apenas 3 dias para carregar seus 

pertences, a após esse prazo, todo o assentamento seria destruído. " foi uma mudança de sofrimento 

e com chuva. Fizemos um barraco de lona preta mesmo, onde nossas coisas molhavam tudo e a 

cama afundava no barro. Perdemos muita coisa que a gente já tinha conseguido, pois às vezes a 

gente saía, e quando voltava, a casa tinha caído e tava cheia d'água, e estragava tudo". Porém, com o 

tempo as pessoas, entre elas também o senhor Joaquim, foram conseguindo se adaptar ao novo 

local, reconstruindo suas casas. Segundo ele, a cada dia melhorava mais. " na nova cidade foi difícil 

apenas se estabilizar no local, depois foi ficando bom. Com o governo Roriz e o Collor na 

presidência tudo foi surgindo: escolas e comércio", assim, conforme passava o tempo, o povo do 

Paranoá conseguia conquistar maiS qualidade em sua cidade.  

Para o senhor Joaquim, o Paranoá hoje é uma das melhores cidades de Brasília. Ele afirma 

que se sente muito feliz morando nessa cidade, principalmente por causa das melhoras que a 

população conquista a cada ano, com por exemplo a conclusão das obras de um hospital que foi 

realizada recentemente.  

Paranoá: uma cidade completa, mas cheia de violência.  

Raimunda veio Para o Paranoá em 1981, pois o local onde morava lhe trazia dor e 

sofrimento, as condições de vida eram sub-humanas. Segundo ela o principal motivo para a sua 

vinda foi " o falecimento do meu primeiro filho, e vim também para buscar uma condição de vida 

melhor".  

Ela escolheu morar no Paranoá porque já tinha alguns parentes que moravam nesse local, e 

ela veio para morar com eles. Mas, quando chegou aqui ela afirma que o assentamento não tinha 

nenhuma infra-estrutura eo esgoto corria a céu aberto. "consegui um terreno onde fiz  
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um barraco de madeira, onde passei 7 anos, e durante esse tempo nasceram três filhos meus". Após 

esses sete anos, em 1889, ocorreu a mudança para o Paranoá. Dona Rosália afirma que a mudança 

ocorreu através de um levantamento que foi feito pelos órgãos governamentais com o seguinte 

critério: Todos aqueles moradores que tinham mais de cinco anos de permanência no assentamento 

do Paranoá ganhariam um lote no "Paranoá novo". Assim, D. Rosália, conseguiu seu lote.  

Para ela a mudança foi uma transformação em sua vida, pois ela recebeu o lote cheio de 

madeira de pinheiros, sem água, luz e esgoto, e teve muita dificuldade de se reestabelecer em seu 

novo local de moradia. "A falta de infra-estrutura era a maior dificuldade. Não tinha água, nem luz, 

nem esgoto, mas isso foi surgindo aos poucos. Com seis meses veio a luz, mas a água ainda era de 

chafariz; a gente tinha que levar os baldes pra pegar água. Depois de uma ano veio a água encanada, 

depois o esgoto e por último o asfalto.  

Para ela o Paranoá é hoje uma cidade completa. " há 4 anos atrás ganhamos um dos 

melhores hospitais de Brasília. Só não está melhor porque a violência aumentou muito". Porém 

apesar de ser uma cidade muito violenta, D. Rosália se sente muito feliz com os quatro filhos que 

tem, seu estabelecimento, no comércio, e possuindo uma condição de vida bem melhor do que a que 

ela imaginava quando saiu de sua terra natal.  

Mudança com tristezas.  

Maria Ilca veio em 1972 para Brasília, saindo de um local chamado Espírito Santo, no 

município de Monsenhor Tabosa - CE, onde não tinha uma vida fácil. " Onde eu morava tinha 

poucas condições para criar minha família. Mas também vim para morar com a minha irmã". Ela 

escolheu morar no Paranoá para não precisar pagar aluguel e, além disso, porque ficava próximo ao 

emprego do seu marido.  

Quando ela chegou ao assentamento do Paranoá, era um local precário, sem infra-

estrutura, água e luz. " a gente invadiu um pedaço de terra onde existia um formigueiro. Lá construí 

minha pequena moradia de madeira, onde tive meus cinco filhos e sofri muito para criá-los". Em 

1989, afirma Maria, houve um cadastramento com fins de distribuir moradia definitiva no novo 

local onde seria a cidade do Paranoá aos moradores do assentamento. Para  
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meu comércio. Em tempos não agüentei a concorrência e a mercadoria já estava terminando, 

também tive uma doença: a depressão; o que piorou a situação, porque meu marido faleceu".  

Na nova cidade Maria enfrentou dificuldades com a falta de água, luz e asfalto, "mas depois 

foi melhorando, assim que o Roriz entrou no governo, ele transferiu a cidade e aos poucos foi 

melhorando, ele implantou luz, água, esgoto e depois o asfalto. As escolas foram transferi das do 

Paranoá Velho para o Novo e o comércio se aperfeiçoando".  

Hoje, para ela, o Paranoá está muito bom em compensação ao que era antes e ela afirma que 

se sente muito feliz aqui pois a cidade melhorou bastante, e junto com ela a sua vida também.  

Analisando essas histórias, percebo que realmente não se pode conhecer a verdadeira 

identidade do local se não soubermos a influencia dos personagens dela. Quando aprendi sobre a 

história da minha cidade, na escola e nos livros, não me identificava muito, pois não tinha essa 

dimensão da realidade. Era uma história alheia à minha vida. Mas com essa pesquisa, percebo que a 

minha própria identidade é fruto da minha história com essa cidade.  

Ao fim dessa pesquisa vejo que muitas vezes, os livros cometem certas injustiças, pois não 

revelam o passado belíssimo que os moradores construíram. É o caso dessas pessoas, que retratam o 

verdadeiro sentido do candango do Paranoá, e que não fazem parte da história registrada na própria 

Administração Regional de sua cidade, nem tão pouco no acervo do arquivo público, mas que estão, 

a cada dia, construindo a história do Paranoá.  
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