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brasílias possíveis propõe contrapor as relações entre a 
cidade imaginada pelo arquiteto e a cidade que existe no 
imaginário das pessoas, convidando-as a uma reflexão 
sobre o espaço. O objeto de estudo partiu de uma 
inquietação sobre a relação das pessoas com o espaço 
público urbano e culmina em uma leitura poética da cidade, 
a partir de leituras subjetivas individualizadas de Brasília, 
em que se relacionam palavra, visualidade e espaço 
urbano. Assim, a proposta do projeto é fazer uma leitura de 
Brasília, usando a palavra, a linguagem gráfica e a poética 
e sua inserção na cidade. O projeto se materializa em 
produções textuais que são entregues posteriormente à 
cidade, por meio de intervenções urbanas.

Panfleto com prosa

Adesivo com haicai

Tesourinha
1. Ave típica do cerrado.
2. Pistas de acesso às superquadras, cortando o Eixo Rodoviário Residencial 
(eixinho). Essa construção, por se assemelhar a uma tesoura, é conhecida 
como tesourinha.

Símbolo desenvolvido para identificar o projeto, a partir da apropriação de 
uma metáfora da cidade e da polissemia do vocábulo, ocasionando uma 
construção simbólica em torno do pássaro. 

É possível identificar três eixos de texto: prosa, haicai e se 
Brasília fosse uma pessoa... Para cada tipo, foi excolhido um 
meio diferente para fazer as composição urbanas: panfleto, 
adesivo e intervenção.

se Brasília fosse uma pessoa....
brasília da josefa
se Brasília fosse uma pessoa...
... gostaria que fosse uma mulher. Teria 53 anos (é a idade 
da cidade, né?). Seria casada com um marido bem bacana 
e teria um casal de filhos bem estudiosos. Seria bem 
estudada e trabalharia (tem que trabalhar!). Ajudaria os 
mais necessitados.

Josefa está procurando emprego. Nasceu na Paraíba e mora 
em Brasília desde 1970.

brasília do paulo
se Brasília fosse uma pessoa...
... seria sóbria, fria, cosmopolita. Brasília seria uma 
bonitona de uns 50 anos, morena, da pele branca e 
gordinha (com sua sensualidade). Seria nordestina. Uma 
funcionária pública trabalhadora. Seria uma mulher 
temperamental e meio bipolar.

Paulo tem 35 anos e é estudante de Direito. Nasceu e mora em 
Brasília.

brasília do filipe
se Brasília fosse uma pessoa...
... seria um rapaz, de mais ou menos 16 anos. O cara não 
seria muito esperto, porque vive se propondo a fazer coisas 
que não consegue. Apesar disso, ele seria bem objetivo e 
eficiente no que faz. Seria um menino que gosta mais de 
exatas e se dá bem nessa área. Ele seria certinho e 
engomadinho, meio quieto, na dele. Teria uma beleza 
natural, mesmo com poucos quilos, sem muito esforço e 
sem grandes preocupações em se arrumar.

Filipe tem 21 anos e é estudante de Ciência da Computação. 
Nasceu em Brasília e está morando em Leicester, no Reino 
Unido.

os textos estão disponíveis no site:
brasiliaspossiveis.blogspot.com.br


