
 

Prezados e Prezadas,

As eleições para Governo e Câmara Legislativa do Distrito Federal constituem oportunidade para uma discussão de
grande importância: 

Qual futuro queremos para a cidade de Brasília?

É o momento de trazer à pauta a problemática que é o território do Distrito Federal, formado por uma mancha urbana
dispersa e fragmentada, a ponto de ser tratada como se cada bairro ou cada Região Administrativa fosse uma cidade
diferente. 

As contradições existentes em Brasilia são o reflexo da sociedade brasileira, com suas desigualdades e injustiças
sociais. A segregação social provocada pela estratificação do espaço urbano é uma peculiaridade do processo de
produção do DF, moldado ao longo de 60 anos pelas forças da gestão local e federal. Por isso, acreditamos que as
eleições locais são importantes para retomar essa discussão, já que cabe aos representantes governamentais a
definição de políticas urbanas adaptadas a este contexto, de modo a elevar cada cidadão ao seu lugar de direito, nesta
que é a terceira maior cidade do Brasil em termos populacionais.

Segundo estudo desenvolvido em 2018 pela Organização para a Cooperação e Direito Econômico- OCDE (Divided
Cities: Understanding Intra-urban Inequalities, 2018), Brasília é a cidade de maior segregação entre ricos e pobres do
Brasil. É necessário e urgente colocar em prática mecanismos de controle e de gestão pública que direcionem o
progresso da cidade ao encontro de uma Política de Desenvolvimento Econômico e Social e de Ordenamento
Territorial, orientadora e indutora da preservação ambiental, da redução das desigualdades e de oferta de oportunidades
de geração de emprego e renda. 



Estruturar o planejamento territorial, a política habitacional e a mobilidade urbana de maneira a reduzir os vazios
urbanos existentes, promovendo a moradia, emprego e lazer próximos às ocupações já consolidadas, e reduzir
o espraiamento da mancha urbana. O objetivo é contribuir para a preservação de áreas de relevância
ambiental, democratizar o acesso à terra urbana por um preço mais acessível e viabilizar a mobilidade urbana
economicamente sustentável. É fundamental oferecer moradias próximas às oportunidades de trabalho e
educação. Não faltam leis, planos e instrumentos para tal, no entanto sua efetiva implementação exige uma
assertiva decisão política.

1. Planejamento urbano voltado para uma cidade mais compacta, com qualidade e diversidade

Otimizar e aplicar mecanismos de gestão para a contínua melhoria do transporte público urbano de qualidade,
universalizando seu uso, levando em consideração inclusive as relações metropolitanas com os municípios do
entorno do Distrito Federal. 

2. Mobilidade Metropolitana

Retomar os investimentos e ampliar o atendimento das ações de qualificação das moradias precárias
autoconstruídas de famílias de baixa renda, previstas na Lei de Assistência Técnica (Lei Federal 11.888/08),
como uma política pública perene e essencial para a qualidade de vida e saúde da população do Distrito Federal.
É fundamental realizar obras de urbanização de ocupações informais de baixa renda, conjugadas com a sua
regularização fundiária. E, não menos importante, repensar as formas de provimento habitacional para além da
construção de novas unidades, fomentando estratégias de moradia como o Aluguel Social.

4. Políticas habitacionais robustas e efetivas

Promover obras de acessibilidade e iluminação dos espaços públicos, ampliação da malha cicloviária, incentivo à
arborização nas periferias e qualidade de caminhada para os pedestres em todas as regiões de Brasília,
transformando a cidade em exemplo de acessibilidade. Brasília possui condições ideais para acolher e privilegiar
os deslocamentos a pé, por bicicletas e transporte público, e precisa democratizar a mobilidade e uso de seus
espaços públicos, tornando-se segura e aprazível para crianças, idosos, mulheres e pessoas com mobilidade
restrita.

5. Mobilidade ativa e acessibilidade para as pessoas

3. Construção democrática e justa da cidade 

Avançar, com a efetiva participação da sociedade, na reforma urbana baseada na função social da cidade
prevista na Constituição e regulamentada pelo Estatuto da Cidade, com a disponibilização de imóveis vazios e a
destinação de áreas ociosas, públicas e privadas, para habitações de interesse social e equipamentos públicos
comunitários. Para isso deverão ser utilizados os instrumentos urbanísticos já previstos no Estatuto da Cidade.

Os Arquitetos e Urbanistas do Distrito Federal posicionam-se, por meio desta carta, como categoria profissional
capaz de contribuir e trabalhar por uma Brasília social, ambiental e economicamente mais sustentável. Abaixo
levantamos pontos de extrema importância para o futuro da nossa cidade, em consonância com a carta aberta
feita pelo Colegiado de Entidades Nacionais de Arquitetura e Urbanismo - CEAU, adaptada para o contexto do
Distrito Federal:



A contratação de projeto completo por meio de concurso público é a modalidade mais democrática para
viabilização de obras públicas, com processo de seleção aberto e transparente. Permite a participação da
Sociedade Civil e contribui para a qualidade estética e funcional urbana dos projetos e pela introdução de
conceitos e ideias inovadoras nos espaços urbanos. É uma forma de contratar obras com orçamentos
transparentes, valorizando o investimento público e a produção de melhores espaços para a nossa sociedade.

9. Uso da modalidade de concurso público para a contratação de obras públicas de arquitetura,
urbanismo e paisagismo

Estimular a pesquisa e aplicá-la na gestão distrital, apoiando e incentivando as instituições de ensino superior
públicas e privadas que, por meio de suas pesquisas e projetos de extensão desenvolvem tecnologia, inovação
e informação sobre a produção territorial do Distrito Federal, buscando meios de fazê-la de maneira sustentável
e continuada.

10. Valorização da produção acadêmica e de pesquisa local 

Para a efetivação dessas políticas faz-se necessária a contratação urgente de profissionais de Arquitetura e
Urbanismo para desenvolvimento e acompanhamento desses projetos, nas Administrações Regionais, nas
Secretarias de Estado e em todas as unidades administrativas vinculadas à gestão do território. Concursos
públicos são essenciais para reter conhecimento na administração pública e assim construir um futuro com
políticas públicas perenes e melhoria das cidades.

11. Valorização do profissional de Arquitetura e Urbanismo

8. Gestão sustentável dos recursos naturais

Adotar uma visão integrada das políticas de recursos hídricos, saneamento básico, saneamento ambiental e
resíduos sólidos que aborde questões contemporâneas de planejamento e desenho urbano – projeto da
paisagem- atentas à emergência climática e ao passivo ambiental. 

7. Equilíbrio entre o urbano e o ambiental

Valorizar a dimensão ambiental do planejamento urbano e territorial e da Arquitetura da paisagem, em especial do
cerrado brasileiro e da proteção de suas águas, fomentando a implementação de infraestrutura verde urbana e
espaços públicos inclusivos e saudáveis, bem como incentivar e valorizar a relação com espaços verdes
produtivos por meio da agricultura urbana.

Requalificar, preservar e zelar pelo patrimônio arquitetônico e histórico, de maneira a enaltecer a nossa memória
coletiva junto à população e valorizar a cultura. Brasília, Patrimônio Cultural da Humanidade, é uma das 10
principais cidades no mundo em acervo arquitetônico do Movimento Moderno. É recorrente que seus edifícios
históricos e equipamentos culturais não estejam aptos a receber seus cidadãos e visitantes. Nossa capital
nacional deve refletir a sua relevância política e cultural e ser cuidada como tal, priorizando os investimentos em
preservação e manutenção em detrimento da construção de novos monumentos.

6. Patrimônio para as pessoas



É no presente que se constrói a qualidade do futuro para todos e todas que habitam o Distrito Federal. Buscamos
candidatos que apoiem essas causas e se comprometam com uma Brasília que cumpra com as metas previstas
na Agenda 2030 para os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável e na Nova Agenda Urbana da ONU,
alcançando assim o território Inclusivo, Seguro, Resiliente e Sustentável a que todos tem direito. 

Estamos à disposição para atuar, contribuir e apoiar as instituições governamentais democráticas, e
demandamos nossa participação em todos os processos que envolvam o território, as cidades, as intervenções
urbanas, o patrimônio cultural e as edificações, para os quais estamos preparados com nossa formação e
conhecimento.

Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Distrito Federal - CAU/DFComissão Temporária de Política Urbana e Ambiental - CPUA 

Combater estruturalmente o racismo, a misoginia, a xenofobia e a LGBTfobia, favorecendo a apropriação da
cidade pelos cidadãos que constroem diariamente a vida brasiliense, mas que atualmente não encontram seu
lugar devido à segregação social.

12. Brasília inclusiva

Arq. Urb. Mônica BlancoArq. Urb. Giselle Moll Mascarenhas
Coordenadora Presidente


