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Prefácio

Embaixador Francisco Ribeiro Telles,
secretário executivo da CPLP

Foi com grande alegria que recebi e aceitei o convite para apresentar a obra “Sonhar Brasília”, 
uma iniciativa do Grupo de Embaixadores dos Estados-membros da Comunidade dos Países de 
Língua Portuguesa (CPLP) em Brasília, com o apoio do Governo do Distrito Federal (GDF) e do 
Escritório da Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO) 
no Brasil, no marco das celebrações do dia 5 de maio, Dia Mundial da Língua Portuguesa.

O Dia Mundial da Língua Portuguesa foi proclamado pela UNESCO em novembro de 2019. 
Trata-se, assim, da primeira vez que o 5 de maio será celebrado enquanto data mundial da 
nossa língua comum no âmbito do Sistema das Nações Unidas. No entanto, já o celebrávamos 
desde 2009, na esfera da CPLP, como Dia da Língua Portuguesa e da Cultura na CPLP. O 
reconhecimento dessa data pela UNESCO, com o estabelecimento de um Dia Mundial da 
Língua Portuguesa, representou para a nossa Comunidade um passo importante na valorização 
e na projeção do nosso idioma comum na escala internacional.

Tenho com Brasília uma relação especial, por ter ali morado durante quatro anos, entre 2012 
e 2016, na qualidade de embaixador de Portugal no Brasil. Nesse sentido, não posso deixar de 
congratular-me com a decisão de associar as comemorações do 60º aniversário de Brasília às 
celebrações do Dia Mundial da Língua Portuguesa.

Nunca é demais salientar a importância inovadora do urbanismo de Lucio Costa e da 
arquitetura de Oscar Niemeyer, enriquecida pelo paisagismo de Burle Marx e pela obra 
de Athos Bulcão. A extraordinária combinação desses talentos contribui para fazer de 
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Prólogo

Marlova Jovchelovitch Noleto,
diretora e representante da UNESCO no Brasil

A Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO) acredita que 
a língua é mais do que uma simples ferramenta de comunicação. Ela representa a grandeza 
da diversidade cultural e é capaz de transmitir identidades, valores e visões de mundo. É uma 
ponte que possibilita relações mais próximas entre as sociedades e suas ricas e diversas formas 
de expressão. 

Sendo assim, diante da reconhecida contribuição da língua portuguesa para a civilização 
humana, a UNESCO declarou o dia 5 de maio como Dia Mundial da Língua Portuguesa. Para a 
Organização, celebrar esse dia é uma oportunidade ímpar de valorizar a expressão da diversidade 
cultural dos países que falam o português, bem como de aumentar a conscientização sobre a 
história, a cultura e o uso da língua. É, também, uma chance de promover o multilinguismo, 
valor que resulta em maior tolerância, diálogo e cooperação entre os povos.

Falada por cerca de 265 milhões de pessoas, a língua portuguesa é uma das mais difundidas em 
todo o mundo. Além de ser o idioma mais utilizado no Hemisfério Sul, o português também está 
presente em todos os continentes, deixando sua marca em muitas outras línguas e, ao mesmo 
tempo, sendo influenciado por muitas delas. 

Em parceria com o Governo do Distrito Federal (GDF) e com a Comunidade dos Países de Língua 
Portuguesa (CPLP), a UNESCO celebra, pela primeira vez, o Dia Mundial da Língua Portuguesa, 
com o lançamento do livro “Sonhar Brasília”. Trata-se de uma série de contos que, além de 
expressar a riqueza da língua, presta homenagem à capital do Brasil, Patrimônio Mundial da 

Brasília uma cidade única, o que lhe valeu o merecido título de Patrimônio Cultural da 
Humanidade pela UNESCO.

Mas a singularidade de Brasília vai além da ousadia de sua concepção urbana e de seus edifícios 
e monumentos. Por mais belos ou originais que sejam o desenho e a arquitetura de uma cidade, 
o que dá vida ao espaço urbano são as pessoas que ali vivem e circulam. E, nesse aspecto, Brasília 
também é ímpar, por ter atraído ao longo de seus 60 anos de existência brasileiros de todos os 
cantos do país, que vieram se somar aos “candangos” pioneiros e seus descendentes para formar 
uma das populações urbanas mais demograficamente diversas do Brasil.

E, acredito, a esses muitos sotaques do português falado nas mais variadas regiões do 
Brasil somam-se ainda os sotaques do português falado nos demais países de língua oficial 
portuguesa e que compõem a CPLP, presentes em Brasília não apenas na comunidade 
diplomática que vive na cidade, como também na Universidade de Brasília (UnB), seja como 
estudantes ou como membros do corpo discente, e em outros setores da vida brasiliense.

Não creio, assim, ser um exagero afirmar que Brasília ocupa um lugar de destaque no 
imaginário da nossa Comunidade, não apenas pelo que representa como símbolo de um 
projeto inovador de desenvolvimento econômico e social, mas também como exemplo 
concreto de convivência na diversidade.

Escritos por autores oriundos de diversos países da CPLP, os textos reunidos neste livro demonstram 
com clareza a importância e o legado construído por Brasília desde sua criação. Considero de 
especial relevância o fato de o livro se destinar ao público infantojuvenil que, espero, encontrará 
nele inspiração para, quem sabe, expressar também de forma criativa o significado que Brasília tem 
para cada um.

Antes de concluir, gostaria de reiterar minha satisfação em poder tomar parte nesta dupla celebração.

Viva Brasília! Viva a língua portuguesa!
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ApresentaçãoHumanidade que este ano comemora seus 60 anos, A obra reúne histórias, na língua portuguesa, 
sobre a cidade, escritas por autores de Angola, Brasil, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Guiné Equatorial, 
Moçambique, Portugal e Timor-Leste.

Mais do que um livro de histórias, temos aqui uma rica coletânea de textos que, ao serem 
distribuídos gratuitamente nas escolas públicas do Distrito Federal e nas escolas associadas 
da UNESCO, serão capazes de transmitir para crianças e jovens o valor da educação, por 
meio da leitura, da diversidade cultural e do multilinguismo, temas de grande relevância 
para o mundo e que estão no cerne do mandato da UNESCO, razão pela qual esta parceria 
foi tão proveitosa e gratificante. 

Saudamos, assim, esta importante iniciativa, que demonstra o tesouro cultural e social 
que a língua portuguesa representa, assim como reforça o valioso papel que as línguas 
desempenham, inspirando crianças e jovens a cultivar o amor pelos livros e pela leitura, 
ampliar seus horizontes, estimular a criatividade, aprimorar seu vocabulário e enriquecer 
sua cultura geral, elementos essenciais para que eles se tornem agentes de mudança para 
um mundo mais inclusivo, diverso e equitativo. 

Brasília por definição

Bartolomeu Rodrigues,
secretário de Cultura e Economia Criativa do Governo do Distrito Federal (GDF)

No começo foi assim: um cerradão imenso, sertão. Travessia que dá na gente aquela 
impressão de estar só no mundo. Por isso, o céu aqui faz de conta que é mar, mas quem 
pensa assim, no fundo, tem saudade: que, donde viemos, pulamos um oceano inteiro, nos 
arrastando feito caranguejos, até chegar no lugar em que as plantas e os bichos sempre 
foram os donos de tudo.

Pois foi nesse tudo que se plantou Brasília, sem nem pedir licença à seriema, que resiste e ainda 
canta, não sei se de tristeza, não sei se mandriona, às vezes lembra um gargalhar. Pois não é? 
Porque triste, mesmo, é o som do jaó, e o tum tum que faz, no fundão da mata, o mutum. 

Dividiam o céu com o lobo-guará, o tamanduá-bandeira, o gato-maracajá, a jaguatirica, os 
inhambus – digo, o xintã –, a coruja-orelhuda, o periquitão-maracanã. Viviam à sombra dos ipês 
de toda cor, da gabiroba, do pau-santo, da pindaíba, da sucupira, do buriti, do jatobá...

O homem, mesmo o índio, não gostava de se fixar por aqui. Era lugar inóspito até para os mais 
corajosos. A paisagem, o crepúsculo e a alvorada, deslumbrantes desde sempre, quase nenhuma 
pessoa os via – eram dos animais. 

Porém, os tratores fizeram cicatrizes na mata, as carretas chegaram trazendo tijolos, cimento, aço 
e vidro. Geradores gigantes vieram de muito longe por caminhos sem estrada, atravessando rios. 
Pássaros de aço começaram a descer em pistas improvisadas de chão esburacado. Jardineiras, 
caminhões, traziam homens e mulheres: os candangos, para construir o novo lugar. 
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Gente de todo canto, de muitas línguas, que cabem numa só: o jeito de falar de Brasília aos 
poucos se fixando. Que nos define dizendo oxente, uai, tchê, e se você ficar morgado não saia do 
quadradinho, porque a cidade é mesmo um ovo.

Tem base? 

Comer na feira me define de Brasília: vou do sarapatel à buchada, até chegar no acarajé. Tapioca 
se come no café, junto com um pedaço de mané-pelado. E o pastel, com caldo de cana. 

Gostar de pequi é para lembrar que o chão é de Goiás: pequi no arroz, na galinha, no porco. A 
gente rói o caroço. Com umas folhas de ora-pro-nóbis, fica até melhor. A gueroba, amargosa, 
cozinha-se separada.

Ir ao São João da paróquia no friozinho de junho serve pra matar a saudade de canjica, que 
chamo de manguzá. Assoprar o caldo pra não queimar a língua, beber quentão... porque 
quermesse, como em Brasília, não há. 

Tirar carrapicho da barra da calça é ritual sagrado pra quem anda na grama.  

Caminhando também se toma carreira da coruja-buraqueira, do quero-quero e do sabiá-do-
campo. O coração dá um pulo. 

E ferroadas do bicho vespa, abelhão, porque abelhinha-sem-ferrão, essa se vê muita vadiando 
por aí, mas não assusta, não – jataí, jandaíra, mandaçaia: vivem na ocupaçãozinha delas, de todo 
dia chupar o doce da flor que é só da terra. 

Gritar com os joões-de barro, os bem-te-vis e os carcarás... Quem nunca? 

E ouvir todo ano a orquestra da cigarra desabrindo num entoo monótono, adivinhando chuva. 
É quando flora a cagaita, flor branquinha, branquinha, zombeteira, arremedando ipê. 

Arrulhar como as pombas-rolas e dormir ouvindo o martelar do caburé. Que perto da minha 
janela tem um ninho dele, bisonho, quase não se vê. 

Meus passarinhos!...

Por estas bandas, da mais alta autoridade ao mais humilde cidadão, todos respiram a poeira 
vermelha que impregna a pele, mancha as roupas, irrita os olhos. Para quem chegou há mais 
tempo, a poeira era o batismo verdadeiro, nunca saiu da pele. 

Tijolo por tijolo, essas pessoas sofridas e lutadoras edificaram palácios, ministérios, igrejas, 
catedral. Cavaram o lago, construíram represas. Levantaram casas e prédios residenciais. Abriram 
e asfaltaram largas avenidas. 

A igrejinha de Nossa Senhora de Fátima, primeira obra arquitetônica concluída dentro do 
Plano Piloto, ficou pronta em cem dias! O Catetinho, em dez, feito por quatro pessoas: o 
pernambucano Joaquim dos Santos, os mineiros Antenor Soares e Sebastião Calazans, e o 
português Francisco Marins. 

Esses, a gente sabe. Outros, igualmente importantes, estão por aí: vaqueiros do Nordeste, 
refugiados da seca, que se tornaram pedreiros; pescadores nortistas que viraram motoristas 
de caminhão e jipe; agricultores do Sul que se tornaram marceneiros. Batedores de pasto em 
Minas viraram eletricistas. Vieram também crianças para serem alfabetizadas, mães de família, 
mulheres de fibra, avôs e avós. Vendedores e empreendedores se fixaram na Cidade Livre, hoje 
Núcleo Bandeirante, com seus pequenos negócios. 

Brasília é um espanto. 

Afinal, o que me define de Brasília é ser pernambucano, casado com a mineira Maria Rita e ter 
três filhos candangos: Anita, Joaquim Pedro e Rafael.
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Angola

O menino que sonhou com Brasília
João Melo

Yalá era um menino africano que tinha um sonho. Mas ninguém acreditava no sonho dele. 
Ele vivia há muitos anos numa pequena aldeia no coração do continente africano, perto do 
local onde nasceu a humanidade, numa região que, apesar de ser muito antiga, não consta 
dos livros de geografia ou de história dos nossos dias. Essa região é uma espécie de buraco 
negro, que não pode sequer ser encontrado pelo tio Google. Podemos vasculhar dia e noite 
a grande nuvem que cobre atualmente todo o nosso planeta, também designada i-cloud, 
que não encontraremos a aldeia onde nasceu o menino africano que tinha um sonho em 
que ninguém acreditava.

O sonho dele era tão simples que parecia extraordinário e impossível de realizar. Yalá sonhava com 
uma cidade perto da água, surgida no meio de minas escondidas numa região altaneira localizada 
num continente situado do outro lado do mar, chamado América Latina. Conforme o seu sonho, do 
ventre desenhado em forma de um quadrilátero amoroso de tal cidade, que seria de uma riqueza 
inconcebível, jorraria leite e mel sem parar. Além disso, a cidade seria edificada e habitada por homens 
e mulheres provenientes de todos os cantos do mundo, os quais, juntos, construiriam uma nova 
humanidade, radicalmente diferente de todas as precedentes.

Como podia Yalá sonhar com uma cidade assim?

©
 D

av
id

 S
ta

nl
ey

 C
C 

BY
 2

.0

Prédio do Banco Nacional de Angola, em Luanda, capital do país.
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Isso era tão improvável que os registos atuais, que conseguiram sobreviver a todos os desastres 
naturais, epidemias, genocídios, guerras e conflitos que destruíram civilizações inteiras e 
sucessivas, garantem que foi o padre italiano Dom Bosco, que ficaria conhecido por São João 
Bosco, que sonhou com essa cidade em 1883, após uma viagem imaginária à América Latina.

A fim de conferirem veracidade à narrativa, os guardiães de tais registos localizaram a cidade 
alegadamente sonhada por Dom Bosco entre os graus 15 e 20, “perto de uma enseada bastante 
longa e bastante larga”, como se redigia na época.

Quando os missionários que chegaram à aldeia onde vivia Yalá para, segundo juraram, espalhar 
a fé cristã, protegidos por homens encouraçados com espadas vibrantes e decididas, lhe 
disseram que ele não poderia ter sonhado com aquela cidade, pois o padre São João Bosco já 
se havia antecipado, ele preferiu não responder. Limitou-se a fixar neles um olhar tão sereno e 
apaziguado, de quem é capaz de prever para além do próprio futuro, que os missionários se 
foram embora, com uma sensação inexplicável e levemente assustadora no coração.

Yalá, que era um menino bom, perdoou-lhes imediatamente. Ele sabia que à ignorância, ao 
preconceito e ao ódio devemos responder com compaixão e amor.

Por saber isso, quando um presidente chamado Juscelino Kubitschek resolveu mandar construir uma 
cidade chamada Brasília, no centro de um país situado no outro lado do mar, chamou-o em segredo, 
durante o sono, e encorajou-o a jamais desistir desse sonho extraordinário, que, confidenciou, já lhe 
tinha aparecido, nas suas visões diurnas. A ironia da situação não lhe escapou: um menino africano 
e um presidente de origem tcheca e cigana partilhavam o mesmo sonho (criar uma nova cidade e 
um novo mundo numa região totalmente por explorar, no coração de um país que parecia o próprio 
futuro). Yalá sabia que a ironia, mais do que o simples humor ou o sarcasmo, pode ser criativa.

O menino que sonhou com Brasília também gostava da pureza e da força das coisas simples. Por 
isso, ele estava dentro do espírito do arquiteto e urbanista Lúcio Costa quando este desenhou a 
nova cidade a lápis numa mera folha de papel branco: dois eixos cruzando-se em linha reta como 
o sinal da cruz. Ninguém o sabe até hoje, mas, naquele momento, o arquiteto, que também era 
um sonhador, agradeceu mentalmente a Yalá. Disse ele:

Ilustração de Nelo Tumbula
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Os construtores de Brasília criaram uma nova raça: os candangos, feitos de todas as raças do mundo. 
A nova cidade queria-se um espaço para todos, humano e solidário, de avenidas amplas, arejadas e 
floridas, com edifícios que, por opção própria, abdicavam de rivalizar com os deuses. Por isso, a cidade 
não tinha esquinas. Para que tê-las, se as esquinas podem separar, dividir, ocultar, magoar, ferir?

No dia 21 de abril de 1960, nasceu a cidade com que o menino Yalá sonhou. Era uma cidade 
totalmente diferente de todas as outras que já haviam sido construídas, bem como daquelas 
que ainda seriam ou serão construídas. A data foi escolhida com intenção: 21 de abril é o dia 
que assinala a morte de Tiradentes, um dos líderes mineiros que defendeu a independência 
do Brasil no século XVIII. Brasília nascia, assim, como símbolo da determinação de um povo em 
conquistar a sua própria liberdade. Mas não só. Yalá, que estava sentado ao lado do presidente 
Juscelino Kubitschek, na tribuna de honra, perguntou-lhe:

– Sabes que o alferes Joaquim José da Silva Xavier, o Tiradentes, ainda me costuma receber?

Até hoje não se sabe se o presidente o entendeu. Talvez sim, pois respondeu-lhe igualmente de 
forma enigmática:

– O luminoso e azul céu de Brasília será conhecido como um novo e vasto mar, que trará para 
aqui, mas agora por sua livre e própria decisão, homens originários de todas as terras, que virão 
aprender como de um sonho extraordinário se edifica uma realidade acessível e translúcida, 
simultânea e genuinamente igualitária e futurista.

O menino Yalá lembrar-se-ia dessas palavras vinte e sete anos depois, em 1987, quando Brasília 
recebeu o título de Patrimônio Cultural da Humanidade concedido pela UNESCO, transformando-
se no primeiro bem cultural contemporâneo a recebê-lo e equiparando-se, assim, a monumentos 
edificados por grandes civilizações antigas, como as Pirâmides do Egito, a Grande Muralha da China, 
a Acrópole de Atenas, o Centro Histórico de Roma e o Palácio de Versalhes.

Quando recebeu a notícia, na sua aldeia no coração de África, Yalá sorriu, quase feliz.

– Um dia virás a esta cidade e verás como ela, planeada para o trabalho ordenado e eficiente, 
também se tornará um espaço vivo e aprazível, propício ao lazer, à cultura e à especulação 
intelectual. Como ela tornou o teu sonho – e o sonho de muitos – em realidade.

Como Yalá lhe pediu, Lúcio Costa imprimiu à nova cidade a forma elegante e discreta de um 
avião, inclinando suavemente um dos traços do seu desenho, não só para confirmar que as ideias 
e os sonhos viajam livremente, por mais muros que alguns, ainda hoje, teimem em erguer, mas 
também em sinal de bom augúrio. Tal traço – mais tarde designado Eixo Rodoviário – leva hoje 
às áreas residenciais da cidade, a Asa Norte e a Asa Sul. O outro traço da cruz, o Eixo Monumental, 
abriga os edifícios públicos, o palácio do governo federal do país, os prédios do governo local, a 
Rodoviária e a Torre de TV.

Aconselhado pelo menino que sonhou com Brasília, Lúcio Costa chamou para ajudá-lo a erguer 
a cidade outros três filhos dos deuses – embora um deles renegasse, até morrer, a sua filiação 
–, escolha que Yalá, na remota aldeia africana onde vivia e que apenas podia ser conhecida 
pelos homens que acreditam na força dos sonhos e da criação, aplaudiu com um misto de 
serenidade e exaltação. Oscar Niemeyer, Burle Marx e Athos Bulcão, assim se chamavam esses 
homens. O primeiro foi o responsável pela construção dos monumentos que identificam a 
cidade: o Congresso Nacional, os Palácios da Alvorada e do Planalto, o Supremo Tribunal Federal 
e a Catedral de Brasília. Burle Marx desenhou os jardins e as praças, enquanto Athos Bulcão criou 
os painéis de azulejos que são uma das marcas registradas da cidade.

Foram homens e mulheres de todos os cantos para erguer a nova cidade naquele planalto perto 
do Lago Paranoá. Como Yalá sonhara, Brasília fez-se de todas as cores, sotaques e sons. O menino 
africano sorriu, feliz, ao ver entre esses homens e essas mulheres os filhos e os netos daqueles 
que, muito tempo atrás, tinham sido forçados a sair da África e a atravessar o mar em condições 
desumanas, mas, mesmo assim, colocaram pedras nos alicerces do mundo, como dizia um 
poeta angolano chamado Agostinho Neto. Ou seja: plantaram e fizeram florir as novas terras 
para onde foram levados; extraíram, dessas terras úberes, os mais preciosos minerais; criaram 
música; reformularam religiões; lideraram revoltas; engendraram ideias; e construíram cidades.
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Um dia, porém, o menino africano começou a receber outras notícias, carregadas de maus presságios.

Embora os sinais estivessem à vista de todos, ninguém percebera como a nova cidade havia 
sido tomada, de repente, por estranhas entidades, certamente alienígenas, de rostos quadrados 
e duros, olhos cinzentos e baços, sorrisos ameaçadores e gestos previsíveis, como se fossem 
robôs. As mesmas tinham um verdadeiro plano de ocupação a executar: primeiro, através de 
meias verdades, calúnias e intrigas, isolaram aqueles que se lhes opunham, com os seus sonhos 
radicais, as suas promessas ambíguas e os seus indesmentíveis e apaixonados feitos; depois, 
rotularam-nos, colando sobre eles anátemas escandalosos; por fim, começaram a caçá-los 
nas ruas, em especial àqueles mais próximos da cor do sol, de gestos mais amaneirados ou de 
coração mais generoso.

Tais seres não escondiam nem a sua natureza nem o que consideravam ser a sua missão: eram 
transparentes como cadáveres. Mas também eram covardes. Às amplas avenidas, praças e jardins 
da cidade, preferiam as chamadas redes sociais, onde navegavam como autênticas matilhas, 
espalhando o ódio e a cizânia.

Uma grande e espessa sombra ameaçava cobrir totalmente o céu de Brasília. Yalá, o menino 
africano que sonhou com a nova cidade, tomou uma decisão:

– O meu espírito tem de baixar outra vez sobre os homens e mulheres dessa cidade!

Ele sabia: os sonhos não podem morrer.
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O mais famoso ritmo brasileiro, o samba, nasceu do semba, angolano. O semba, um dos estilos musicais mais fortes 
da cultura angolana, é dançado como se fosse um sapateado em ritmo mais acelerado. É possível verificar essa 
aproximação entre o samba e o semba angolano na questão do ritmo, da marcação, da cadência e do modo de 
dançar, as características mais importantes do samba. O toque do samba, a percussão e a rítmica derivam também 
do bantu angolano.1

O antílope gigante, ou palanca negra-gigante (Hippotragus niger variani), é uma subespécie rara de antílope que 
existe apenas em Angola e está à beira da extinção. É um símbolo nacional do país, e os angolanos têm grande 
respeito por esse animal, o qual, segundo a mitologia africana, simboliza a vivacidade, a velocidade e a beleza. Os 
jogadores da seleção nacional de futebol são conhecidos como os “palancas negras”. 2

O Brasil foi o primeiro país a reconhecer oficialmente a independência de Angola, em 11 de novembro de 1975, 
data de sua proclamação.3

A escultura designada “O pensador” é uma das mais belas estatuetas de origem tchokwe, constituindo hoje um 
referencial da cultura inerente a todos angolanos, visto tratar-se do símbolo da cultura nacional. Ela representa 
a figura de um ancião, que pode ser uma mulher ou um homem. Concebida simetricamente, com a face 
ligeiramente inclinada para baixo, exprime um subjetivismo intencional porque, em Angola, os idosos possuem 
status diferenciado na sociedade: as pessoas mais velhas representam a sabedoria, a experiência de longos 
anos e o conhecimento dos segredos da vida. Conta-se que “O pensador” tem a seguinte origem: no nordeste 
de Angola existe o cesto de adivinhação, o ngombo, e o adivinhador usa pequenas figuras, esculpidas em 
madeira, as quais irão determinar a sorte de quem consulta. Curiosamente, foram essas figurinhas que vieram a 
inspirar a famosa escultura nacional “O pensador”. Essa imagem é, hoje, uma figura emblemática de Angola, que 
aparece inclusive na filigrana das notas de kwanza, a moeda nacional. É considerada uma obra de arte nativa 
fidedignamente angolana. Hoje, pode-se adquirir estatuetas de “O pensador” em galerias, lojas e feiras  
de artesanato, em diferentes dimensões e materiais, como lembrança de Angola.4

Curiosidades de Angola
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Brasília, 60:
As idades da terra, as idades de Brasília
Conceição Freitas

Brasília tem muitas idades. Tem entre 1 e 2 bilhões de anos, o tempo da existência das 
rochas altiplanas do Planalto Central brasileiro.

Tem a idade das grandes manadas de veados-campeiros e lobos-guarás que percorriam as regiões 
de chapadas de campo limpo, ambiente onde evoluíram num passado imensurável.

Tem a idade do cerrado, 65 milhões de anos, bioma mais antigo do Brasil, tão antigo que foi 
coberto pelas camadas do tempo. O que está sobre a terra é só 30% de toda a vegetação – o 
cerrado é uma floresta de cabeça para baixo. É nele que brotam as águas que vão alimentar as 
bacias hidrográficas que descem em todas as direções.

Tem 7 mil anos, desde que os primeiros índios aqui chegaram. Seriam das etnias Crixá, Xavante 
e Pedra Branca.

Não fosse a primeira cidade que os humanos inventaram para dar morada à civilização, não 
haveria Brasília. Ela tem, portanto, mais de 5 mil anos, quando começaram os mais antigos 
povoamentos urbanos do planeta.

A capital do Brasil tem quatro séculos, a idade das primeiras investidas dos bandeirantes 
paulistas às profundezas do território em busca de riqueza, quaisquer que fossem, da força 
escrava indígena ao ouro que brotava do fundo pedregoso dos rios e córregos.

Brasil
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Plano Piloto de Brasília, Patrimônio Mundial Cultural
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Tem a idade da Inconfidência Mineira, conspiração que pretendia a independência do Brasil 
do domínio português e reivindicava a sede do governo brasileiro no coração do país.

A idade da utopia, a palavra que Thomas Morus criou para denominar o país imaginário 
onde todos viveriam felizes em igualdade de condições. Tem, então, cinco séculos, desde a 
primeira edição de Utopia, palavra que vem do grego óu (“ou/não”) e tópos (“lugar”), e que 
significa o “não lugar”, o lugar que ainda não existe e com o qual podemos sonhar.

Tem a idade de Vitrúvio, o arquiteto romano do século I antes de Cristo, autor do mais antigo 
texto sobre arquitetura de que se tem notícia. O ofício de erguer lugares para a humanidade 
envolvia, dizia ele, vários campos do conhecimento e da arte, da filosofia à astronomia e à música.

Tem a idade dos sonhos, da poesia, da escultura, da pintura, pois foi a arte que nos constituiu 
como humanidade e foi a arte que, com a arquitetura, ergueu a cidade que assombrou o 
mundo nos anos 1950 e 1960.

Tem 118 anos, a idade de Juscelino, mineiro nascido nas terras onde o ouro e o diamante 
brotavam como água nos poros da terra. Homem cujos olhos miúdos viam tão longe, tão 
longe, que vislumbraram uma nova capital para um país que precisava de um gesto simbólico 
e viril que afirmasse a nação que surgia naquele território de identidade difusa e insegura. 

Juscelino Kubitschek e Lucio Costa têm a mesma idade. O primeiro nasceu em Diamantina, o 
segundo renasceu em Diamantina. O arquiteto encontrou na arquitetura colonial brasileira 
– tão presente na cidade natal de JK – a raiz da nossa arquitetura moderna, lírica, elegante 
e, não raro, despojada, que se transformou num dos pilares da formação cultural brasileira.

Brasília tem os 113 anos de Oscar Niemeyer, o arquiteto carioca que amoleceu o concreto 
armado, moldando curvas malemolentes onde só havia a rigidez do ferro e do cimento.

A capital do Brasil tem a idade de Renato Russo, o menino criado no Plano Piloto que, para 
não morrer de tédio, inventou – e não apenas ele – um rock para Brasília, sincopado e 
poético, político e revelador, realista e romântico, do centro e da periferia.

Foto de Toninho Euzébio
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Brasília tem 58 anos, a idade de Cássia Eller, a menina marota de voz rascante, gestos meio infantis, 
meio chaplinianos, que morreu muito cedo e ressoa eternamente no peito e na memória brasiliense.

A cidade nascida da terra vermelha, de arquitetura branca e céu anil, tem os 119 anos de 
Bernardo Sayão, o engenheiro com envergadura de Tarzan e espírito desbravador que foi 
abatido por um galho de árvore no meio da Selva Amazônica, quando abria a estrada que 
ligou Belém a Brasília, o extremo norte ao resto do país.

Tem 77 anos, a idade que teria o sargento Sílvio Delmar Hollenbach que pulou no fosso de 
ariranhas do Zoológico de Brasília para salvar um menino de 13. Salvou e morreu com o 
corpo roído de ferroadas – herói brasiliense.

A capital que completa 60 anos tem a idade de todos os 60 mil candangos que deram a saúde e, 
não poucos, a vida para construir em ritmo insano a nova capital de um país que se queria novo.

Tem a idade de Vinicius de Moraes e Tom Jobim que, durante dez dias, ficaram isolados 
no Catetinho, o palácio de tábuas no meio da mata, ouvindo o canto das águas, tomando 
uísque e compondo a “Sinfonia da Alvorada”. 

Tem a idade do Brasil, porque nela se misturam todos os Brasis, desde os do Nordeste, que 
chegaram primeiro, aos do Sul e do Sudeste que vieram depois.

Tem a idade de Athos Bulcão, 118 anos. Tem a idade eternamente jovial dos azulejos que 
quebraram a frieza do concreto e cobriram a arquitetura com a pele dos desenhos lúdicos 
do artista mais importante da cidade.

A capital dos parques, jardins e gramados tem a idade de Burle Marx, 111 anos. Um dos 
paisagistas mais respeitados no mundo, um jardineiro moderno e, ao mesmo tempo, 
ancestral. Resgatou as espécies nativas e as transplantou para as cidades, compondo 
desenhos geométricos que fizeram da paisagem uma obra de arte.

Brasília faz 60, 58, 40, 25, 18 anos, as idades várias das 30 cidades-satélites que contornam 
o Plano Piloto para compor uma ideia ao mesmo tempo diversa e única de um lugar que 
surgiu batendo asas para a utopia. 

Tem a idade do Brasil, Brasília, posto que nela está a síntese de todo o povo brasileiro, mistura 
única de Brasis.

Tem a idade da Terra que nos segura de pé, sempre olhando adiante. 

Tem a idade do céu, desde que ele ficou azul e escondeu a escuridão, nos tirou o medo e 
nos fez sonhar de olhos abertos.

Foto de Toninho Euzébio
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Desde 1947, o primeiro país a falar anualmente na Assembleia Geral das Nações Unidas tem sido o Brasil porque, de 
acordo com os Serviços de Protocolo e Articulação da ONU, nos primeiros anos da Organização, ninguém queria ser o 
primeiro a se pronunciar, e o Brasil sempre acabava se voluntariando. A tradição se tornou regra em 1955.5

O Brasil é o país com a maior diversidade de espécies animais e vegetais em todo o mundo, espalhadas nos seis 
biomas terrestres e nos três grandes ecossistemas marinhos. São mais de 103.870 espécies animais e 43.020 
espécies vegetais conhecidas no país.6

Com a transferência da corte portuguesa para o Brasil, no ano de 1808, a cidade do Rio de Janeiro tornou-se a 
capital do Império de Portugal, a primeira e única capital europeia fora do território europeu.7

Em uma votação mundial realizada em 2007, pela organização suíça New Open World Corporation, o Cristo 
Redentor foi eleito uma das sete maravilhas do mundo moderno.8

Curiosidades do Brasil
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Brasília em três andamentos: um testemunho
Vera Duarte 

Nos idos de 50 do século XX, um jovem arquiteto, poeta e sonhador, vinha se sentindo triste e 
cada vez mais angustiado com o que via no seu querido torrão natal: ricos e pobres, brancos 
e pretos, coronéis e peões, cidades, favelas e desemprego, numa crispação de opostos. 

Foi assim que, num dia, sonhou um sonho estranho: 

Noite tenebrosa, chuva a cair violentamente e entre as rajadas de vento o ribombar dos trovões, 
iluminando de forma fantasmagórica o ambiente. Os espíritos ululam e há uma curiosa reunião 
das bruxas de Salem, que percorreram milhares de quilômetros para se encontrarem e discutirem 
sobre o futuro. Exorcismos variados enchem os ares, e uma mensagem se desenha no azul 
do céu, subitamente apaziguado: NESTE PLANALTO CENTRAL NASCERÁ A MAIS PRODIGIOSA 
CIDADE QUE OS TRÓPICOS ALBERGAM! 

Acordou sobressaltado e passou o dia pensativo. 

Na noite seguinte, outro sonho estranho habitou o seu sono: gente diversa, vinda de todas 
as partes do Brasil, índios, pretos, brancos, mestiços, todos a confluírem para o grande 
planalto e, dispostos em círculo, no âmago do sonho, se juntaram à volta de uma fogueira 
donde saía um denso fumo que no ar formava a palavra BRASÍLIA! 

Acordou não sobressaltado, mas curioso, e passou de novo um dia intrigado e pensativo. 

Cabo Verde
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Tito Paris, cantor de momo, gênero musical de Cabo Verde,  
reconhecido como Patrimônio Cultural Imaterial da Humanidade
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À noite adormeceu receoso e expetante. 

Mas tal como nas noites anteriores, um sonho estranho veio agitar seu sono: 

Viu estradas a serem rasgadas, casas a serem erguidas, pontes a serem construídas e gente 
diversa e harmoniosa habitando uma fantástica cidade. No horizonte estava escrito em 
letras garrafais: TODOS LIVRES E IGUAIS! 

Desta vez acordou suavemente, com um sorriso iluminando seu rosto e comentou para a 
jovem esposa deitada ao seu lado: 

– Não imaginas o lindo sonho que tive. 

– Que foi? – perguntou ela, curiosa. 

– Vi uma cidade suntuosa a ser construída, estradas, casas, pontes e habitada por gente fraterna. 

– Será um sonho premonitório? – indagou a jovem esposa, que acrescentou a seguir: – Tens 
de ir conversar com teus guias espirituais para veres o que realmente significam estes sonhos. 

Nesse dia, o jovem arquiteto visitou sucessivamente o pai de santo Jubiabá, o pajé Raoni e 
o padre Dom Bosco. 

Curiosamente, após o escutarem, cada um por sua vez, abraçaram-no e disseram exatamente o 
mesmo: 

– Vai e concretiza teu sonho! 

Entusiasmado por esses três apoios tão importantes e vindos de três entidades tão diversas, 
resolveu então visitar o seu amigo Juscelino Kubitschek, então presidente do Brasil, com quem 
já tivera oportunidade de trabalhar. Contou-lhe os sonhos de forma entusiasmada e sugeriu-
lhe a ideia de construir uma cidade onde todos vivessem em harmonia. Foi tão convincente 
que o presidente imediatamente aderiu ao projeto e, ouvidos todos os que deveriam ser 
ouvidos, encomendou ao jovem arquiteto o grandioso empreendimento de fazer nascer uma 
cidade no Planalto Central que, de acordo com o sonho, levaria o nome de Brasília. 

Alea jacta est! 

O jovem arquiteto, nada mais nada menos que o imortal Oscar Niemeyer, passou então 
a sonhar acordado. Reuniu uma grande equipe, com companheiros como Lúcio Costa e 
Le Corbusier, e lançou-se na incrível e grandiosa aventura de criar, do sonho, uma cidade 
estratosférica, em forma de avião, pronta a levar para o mundo inteiro o santo e a senha 
desse país-continente que é o Brasil, capaz de conter dentro de si a maior floresta existente 
no globo – a Amazônia. 

De todas as partes do Brasil, a pé, em pau-de-arara, de ônibus, caravanas de deserdados, 
índios, pretos, brancos e mestiços traçaram seu rumo com a bússola orientada para o 
Planalto Central. 

E enquanto arquitetos, engenheiros e desenhadores cobriam milhares de folhas de papel 
com traçados de avenidas, edifícios, lagos, pontes, ministérios, esplanadas, igrejas e museus, 
operários trabalhavam freneticamente, fazendo sair das folhas de papel as ruas, as casas, os 
jardins, os hotéis, as quadras que, em forma de aeronave, iriam materializar o sonho. 

Como deve ter sido extraordinário ver crescer a mais fantástica utopia! Uma cidade não já 
na orla marítima, como as outras, mas dando vida ao imenso interior brasileiro! 

***

Eu visitei Brasília ainda no século XX e apreciei, deslumbrada, as enormes avenidas que definem 
o Eixo Monumental do seu traçado aeroespacial; 

Nas madrugadas ávidas, fiquei fascinada com os icônicos edifícios da Catedral Metropolitana, 
a Praça dos Três Poderes, o Palácio da Alvorada, a Esplanada dos Ministérios; 

Nas tardes tranquilas, fiquei extasiada contemplando o Lago Paranoá e imaginando como 
da cabeça dos homens tinham saído ideias tão geniais como criar um imenso lago lá onde a 
natureza só tinha posto terra e pedra; 
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Nas noites insones, fiquei encantada com a iluminação feérica das suas avenidas, praças e monumentos; 

E atravessei, maravilhada, a majestosa Ponte Juscelino Kubitschek. 

Mas o que mais me encantou foi a beleza do verde denso e intenso que se propaga gloriosamente 
por casas, ruas e avenidas, a oferecer sua sombra generosa quando o sol aquece e incendeia, no 
intervalo da chuva que inesperadamente cai. 

Em Brasília, visitei a casa mais bonita que já me foi dado ver, toda revestida de madeira de 
lei com um pé direito duplo e graciosos mezaninos que me fizeram recordar as tarimbas da 
casa dos meus avós, na ilha rural de Santo Antão, onde nós, ainda crianças, brincávamos às 
escondidas na modesta habitação que nos parecia um palácio encantado. 

Das várias idas a Brasília, a mais emblemática foi o grande encontro de mulheres escritoras, 
organizado pela Universidade Federal, onde conheci a magnífica Conceição Evaristo, com 
quem passei a cultivar uma amizade transatlântica e de comum ancestralidade africana, a que 
permanentemente se agregam novas amizades.

***

Agora, nos vividos sessenta anos da cidade prodigiosa, do oráculo do futuro, três questões se 
impõem, inexoráveis: 

– Será que o terceiro sonho se está a concretizar? 

– Da cidade fabulosa jorrará leite e mel para todos? 

– Quantas e que Brasílias poderão sair dos sonhos utópicos dos jovens de hoje? 
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Cabo Verde é a terceira reserva mundial em número de ninhos de tartarugas-marinhas-comuns (Caretta caretta), logo 
após Omã e Flórida (EUA). Boavista é a ilha onde elas mais se aninham. As visitas guiadas para observar a nidificação 
de tartarugas-marinhas ocorrem todas as noites de julho a meados de outubro, sendo agosto o mês de pico da 
estação de desova. As tartarugas-marinhas são uma das espécies em extinção no planeta. Elas fazem parte de uma 
cadeia de relações ecológicas fundamental para o desenvolvimento e a sobrevivência de todo o ecossistema, que 
inclui as praias, as dunas e os oceanos. Durante sua longa existência, cada tartaruga-marinha leva e traz toneladas de 
nutrientes e energia vital à sobrevivência de diversas formas de vida. Delas depende a existência de uma infinidade 
de peixes, crustáceos, moluscos, esponjas e medusas. Assim, elas são peças-chave para a conservação dos oceanos.9

O Carnaval de Cabo Verde é tão animado que já foi até comparado à festa brasileira, recebendo o título “Brazilim”, 
o pequeno Brasil. Uma das festas mais populares é o Carnaval de Mindelo. Cesária Évora (1941-2011) foi a cantora 
de maior reconhecimento internacional de toda a história da música popular cabo-verdiana. Apesar de ter sido 
bem-sucedida em diversos outros gêneros musicais, Cesária Évora foi relacionada, por muitos, com a morna, e por 
isso foi apelidada de “rainha da morna”. Era conhecida como a diva dos pés descalços. O filme “Tchindas” presta 
tributo a sua música. Possui uma música de carnaval com o seguinte trecho: “São Vicente é um Brasilzinho / Cheio 
de alegria, cheio de cor / Nesses três dias de loucura / Não tem guerra, é carnaval / Nossa morabeza”.10

Apesar de o país também falar o português, a língua cabo-verdiana surgiu da interação e da adaptação entre as 
línguas presentes no período de povoamento/colonização. A língua adaptou-se à realidade do arquipélago, como 
um dos maiores patrimônios nacionais, por encerrar princípios identitários e narrar a história rica de um país insular 
no meio do Atlântico. É o principal elemento identitário do cabo-verdiano e, consequentemente, um dos fatores mais 
importantes do país.11

Em Cabo Verde, a morte é encarada com respeito e solidariedade, o que faz com que esse fenômeno una 
a nação e eternize os sentimentos de solidariedade e aproximação profunda vivida com o semelhante. 
Funerais envolvem um conjunto de rituais, desde a preparação do defunto até a cerimônia final, que 
coincide com o luto e o apaziguamento das almas. Identificar e compreender esses rituais ajudam 
também a compreender a cultura cabo-verdiana e, de certa forma, as manifestações marcantes do 
cotidiano deste arquipélago. Os rituais são compostos de tradicionais prantos, lamentos fúnebres e 
comensalidade alargada – o tchôro –, em que a apresentação pública das emoções é minuciosamente 
codificada por meio de preceitos de conduta tradicionais.12

Curiosidades de Cabo Verde
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O sonho feliz do rei Bacampólo Ié em Brasília
Jorge Luís Mendes

É um sonho que aconteceu na maré baixa
No Rio Cacheu, na Guiné-Bissau.
Iniciou em 1446, caminhando. 

Voando, depois do pôr do sol, em Cacheu
Sonhar, é a luz divina que reflete na alma do rei Bacampólo Ié.
Fenômeno que ocorre nos meses de junho e julho
Como a saga de Andrômeda Boreal
A procura de Brasília

Tudo no pôr do sol é lindo nas margens do Rio Cacheu!
Aconteceu ao acaso, como no distrito de Coroa Vermelha
No Porto Seguro, na Bahia, em 1500
Com o navegador português Pedro Álvares Cabral

O rei de Quintim, Fortaleza d’Amura, em Bissau
Não acreditava que, seu flutuar no sonho, o rugido da maré baixa
O traria até Brasília, Planalto Central do Brasil

Guiné-Bissau
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Região onde há luz interior do Brasil
Cheia de surpresas, pelo seu encanto natural
Composto pelo odor de ipê, cheio de fragrância maravilhosa 

Que reflete em água de cheiro de Brasília 
Cheio de lagos que enchem o Lago Paranoá, pulmão de Brasília
O sonho do rei Bacampólo Ié foi concretizado
Por ter encontrado noites nas asas cintilantes
Que embelezam o céu de Brasília 
Como as estrelas

E a mansidão na madrugada entre os dois lagos artificiais
De outro sonhador, visionário, aviador das almas brasilienses,
Oscar Ribeiro de Almeida Niemeyer Soares Filho,
O arquiteto e naturalista das asas e lagos que formam Brasília

A fragrância do Brasil
O amor infinito do rei Bacampólo Ié, 
O imperador dos perfumes como as brisas de Cacheu
O rei do encontro feliz com Brasília, amigo da hora certa
Pontual do início ao fim das reuniões
Como o odor das brisas do Rio Cacheu 
À mansidão do Lago Paranoá, em Brasília

Na alma do rei Bacampólo Ié
Sonhar é bom, sonhar é agir
Sonhar é arquitetar os planos para uma vida melhor e mais desafiadora

O sonho alimenta a vida do rei Bacampólo Ié,
Iniciada nas margens do Rio Cacheu a Brasília
Sonhar é ação e é incolor,
Sonhar é bom

É como plantar uma árvore 
Um sonho é construído aos poucos
Sonhar é plantar as sementes das árvores frutíferas... 

Ilustração de Davide Luís Mendes
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Curiosamente, a Guiné-Bissau é um país que tem a tradição de utilizar muitos provérbios, os quais representam bem 
a identidade cultural guineense e são um modo de pensar o mundo. Um bastante conhecido e escrito em crioulo 
é “Un sonmon ka ta toka palmu”, ou seja, uma mão sozinha não bate palmas, que remete à ideia de cooperação e 
trabalho em conjunto.13

O estilo musical mais importante do país é o gumbé. As músicas desse estilo são cantadas em crioulo, e suas letras 
sempre remetem a algum assunto social, relacionamento entre as pessoas (tanto de amor como de amizade) e 
questões políticas.14

Embora a língua portuguesa seja o idioma oficial da Guiné-Bissau, ela é falada por apenas cerca de 20% da 
população. A língua mais falada no país é o crioulo, uma mistura do português com as línguas locais, o qual pode 
ser compreendido com relativa facilidade. Além disso, as regiões mais isoladas costumam falar apenas as línguas 
tradicionais locais.15

Um fato que reforça os laços de cooperação e amizade entre guineenses e brasileiros é que a Embaixada 
do Brasil na Guiné-Bissau foi aberta em 1974, um ano após a independência do país africano, sendo a mais 
antiga representação diplomática residente nele.16

As cores e os símbolos da bandeira da Guiné-Bissau possuem os seguintes significados: o amarelo 
simboliza o sol; o verde denota a esperança; o vermelho representa o sangue derramado durante a luta 
pela independência; e a estrela negra representa a unidade africana.17

Curiosidades da Guiné-Bissau
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História da revelação do sonho de Ndong para Nchama
Bienvenido Ebang Otogo Obono

Nchama e Ndong são duas crianças guineenses: Nchama tem 7 anos, e Ndong, 5. Ambos 
moravam no povoado de Onvang Etom, pertencente à província de Wele Nzas. Ao contrário 
de Ndong, os pais de Nchama partiram com ela para a cidade de Malabo, a fim de iniciar seus 
primeiros estudos de vida. Lá, teve a oportunidade de conhecer o mundo das tecnologias – a 
internet. Cinco anos depois, Nchama voltou para sua cidade natal para passar as férias, onde 
teve a oportunidade de se reencontrar com seu primo Ndong. Durante as conversas, porém, 
Ndong começou a contar seus sonhos e suas descobertas, o que para muitas pessoas parecia 
absurdo, pois Ndong nunca havia deixado seu povoado desde a infância.

Ele revelou a Nchama que, em um de seus sonhos, ele estava estudando em uma cidade tão 
bonita, na qual atravessava um lago grande e formoso, que até os barcos navegavam por 
ele. Descreveu ainda conjuntos e ruas que formavam figuras geométricas e, que vistas de 
cima, assemelhavam-se a tesouras. Ndong tentou explicar a Nchama todos os detalhes de 
seu sonho e disse que lhe parecia uma cidade com formas inovadoras, pessoas de diferentes 
etnias, um pôr do sol indescritível e um número infinito de restaurantes, onde era possível 
encontrar comidas simples e típicas que identificavam a gastronomia de seus habitantes. 

Pensativa a respeito do sonho, Nchama disse a Ndong que, apesar de morar em um povoado, 
suas revelações coincidiam com o que ela havia já encontrado na internet, isto é, uma cidade 
semelhante em outro continente que preenchia essas características sonhadas por ele – essa 

Guiné Equatorial
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cidade era Brasília. Essa informação incentivou Ndong a sair do povoado e continuar seus 
estudos na capital. Consequentemente, teve a oportunidade de conhecer o mundo das 
tecnologias e realizar o seu sonho de conhecer a cidade de Brasília. 

Ndong realizou o seu sonho e perseguiu sua visão. Percebeu que, de fato, a cidade de Brasília 
era ainda mais do que aparecia em seus sonhos. Ndong estudou e retornou ao seu país quinze 
anos depois, trazendo consigo uma história que se tornou real, a mesma história que está 
relacionada à ideologia daqueles que projetaram Brasília.

Após o seu retorno à Guiné Equatorial, ele disse a seus amigos e familiares que a cidade onde 
estudou, Brasília, foi projetada em forma de avião, possuindo uma arquitetura muito difícil 
de entender, mas muito original e rara de se encontrar em outra parte do mundo, sendo 
impossível visitá-la sem se encantar e apreciar sua estrutura arquitetônica. O fato de essa 
cidade ser abençoada pela natureza e pelas exposições é devido à maravilhosa pintura e 
ao tom de suas fortes cores, que podem ser apreciados a todo momento, uma impressão 
belíssima de sua forma diferenciada. 

Certamente, esta história de Ndong e Nchama nos mostra que sonhar é livre, mas realizar os 
sonhos é muitas vezes difícil. Ndong sonhava com Brasília, com muitas ilustrações e lacunas, 
mas ninguém acreditava pelo simples fato de ele nunca ter saído de sua cidade natal. Ele 
foi tomado como um desatinado, mas nunca desanimou, continuou acreditando que se 
contasse as memórias de seus sonhos alguém o ajudaria, até sua prima aparecer, ouvi-lo 
atenta e pacientemente. Pôde, assim, direcionar Ndong e confortá-lo com a realidade que 
ela também descobriu por meio da internet. Juntos, tudo se torna mais fácil e possível. 
Ndong sonhava com Brasília, e Nchama o ajudou a acreditar em seus sonhos, até que os 
sonhos de Ndong se tornaram realidade.
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No país, não são permitidas fotos de locais como o Palácio Presidencial, edifícios públicos, instalações militares, 
aeroportos e portos. Pode ser necessária uma permissão especial do Ministério da Informação e do Turismo para todo 
tipo de fotografia no país. Pessoas que tiram fotografias sem esse tipo de permissão estão sujeitas a multas pelas 
autoridades locais.18

A atual capital do país, Malabo, na Ilha de Bioco, é uma das únicas em todo o mundo que não estão localizadas na 
região continental de um país.19

A Guiné Equatorial é o único país independente do continente africano cuja língua oficial é o espanhol (além do 
português e do francês).20

Um dos principais segredos da culinária da Guiné Equatorial é o uso do condimento chamado andok, que é 
coletado para consumo local, mas que, em tempos de boas colheitas, também é exportado para outros países.21

Curiosidades da Guiné Equatorial
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Moçambique

O beijo da palavrinha 
Mia Couto

Era uma vez uma menina que nunca vira o mar. Chamava-se Maria Poeirinha. Ela e a sua 
família eram pobres, viviam numa aldeia tão interior que acreditavam que o rio que ali passava 
não tinha nem fim nem foz. 

Poeirinha só ganhara um irmão, o Zeca Zonzo, que era desprovido de juízo. Cabeça sempre 
no ar, as ideias lhe voavam como balões em final de festa. Na miséria em que viviam, nada 
destoava. Até Poeirinha tinha sonhos pequenos, mais de areia do que castelos. 

Às vezes sonhava que ela se convertia em rio e seguia com passo lento, como a princesa 
de um distante livro, arrastando um manto feito de remoinhos, remendos e retalhos. Mas 
depressa ela saía do sonho pois seus pés descalços escaldavam na areia quente. E o rio secava, 
engolido pelo chão.

Um certo dia, chegou à aldeia o Tio Jaime Litorânio que achou grave que os seus familiares 
nunca tivessem conhecido os azuis do mar. 

Que a ele o mar lhe havia aberto a porta para o infinito. Podia continuar pobre mas havia, do 
outro lado do horizonte, uma luz que fazia a espera valer a pena. Deste lado do mundo, faltava 
essa luz que nasce não do Sol mas das águas profundas. 

Vista da Capela de Nossa Senhora do Baluarte, Ilha de Moçambique ©
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A fome, a solidão, a palermice do Zeca, tudo isso o Tio atribuía a uma única carência: a falta de 
maresia. Há coisas que se podem fazer pela metade, mas enfrentar o mar pede a nossa alma 
toda inteira. Era o que dizia Jaime.

– Quem nunca viu o mar não sabe o que é chorar!

Certa vez, a menina adoeceu gravemente. Num instante, ela ficou vizinha da morte. O Tio não 
teve dúvida: teriam que a levar à costa. 

Para que se curasse, disse ele. Para que ela renascesse tomando conta daquelas praias de areia 
e onda. E descobrisse outras praias dentro dela.

– Mas o mar cura assim tão de verdade?

– Vocês não entendem?, respondia ele. Não há tempo a perder. 

Metam a menina no barco que a corrente a leva em salvadora viagem. 

Contudo, a menina estava tão fraca que a viagem se tornou impossível. Todos se aproximavam 
da cabeceira e ali ficavam sem saber o que fazer, sem saber o que dizer. A mãe pegou nas 
mãos da menina e entoou as velhas melodias de embalar. Em vão. A menina apenas ganhava 
palidez e o seu respirar era o de um fatigado passarinho. Já se preparavam as finais despedidas 
quando o irmão Zeca Zonzo trouxe um papel e uma caneta. 

– Vou-lhe mostrar o mar, maninha. 

Todos pensaram que ele iria desenhar o oceano. Que iria azular o papel e no meio da cor iria 
pintar uns peixes. E o Sol em cima, como vela em bolo de aniversário. Mas não. Zonzo apenas 
rabiscou com letra gorda a palavra “mar”. Apenas isso: a palavra inteira e por extenso. 

O menino ficou olhando para a folha parecendo que não entendia o que ele mesmo escrevera. 
Antes mesmo que ele dissesse alguma coisa, a irmã murmurou, em débil suspiro:

– Não vale a pena, mano Zonzo. Eu já não distingo letra, a luz ficou cansada, tão cansada que 
já não se consegue levantar. 

– Não importa, Poeirinha. Eu lhe conduzo o dedo por cima do meu. 

Os pais chamaram o moço à razão, ele que poupasse a irmã daquela tontice e que a deixasse 
apenas respirar. Mas Zeca Zonzo fingiu não escutar. Ele tomou na sua mão os dedos magritos 
de Maria Poeirinha e os guiou por cima dos traços que desenhara.

– Vês esta letra, Poeirinha?

– Estou tocando sombras, só sombras, só. 

Zeca Zonzo levantou os dedos da irmã e soprou neles como se corrigisse algum defeito e os 
ensinasse a decifrar a lisa brancura do papel. 

– Experimente outra vez, mana. Com toda a atenção. Agora, já está sentindo? 

– Sim. O meu dedo já está a espreitar. 

– E que letra é? 

– É um “m”. 

E sorriram os dois, perante o espanto dos presentes. Como se descobrissem algo que ninguém 
mais sabia. E não havia motivo para tanto espanto. Pois a letra “m” é feita de quê? É feita de vagas, 
líquidas linhas que sobem e descem. E Poeirinha passou o dedo a contornar as concavidades da 
letrinha.

– É isso, manito. Essa letra é feita por ondas. Eu já as vi no rio.

– E essa outra letrinha, essa que vem a seguir?

– Essa a seguir é um “a”. É uma ave, uma gaivota pousada nela própria, enrodilhada perante a brisa fria. 
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Em volta todos se haviam calado. Os dois em coro decidiram não tocar mais na letra para não 
espantar o pássaro que havia nela. 

– E a seguinte letrinha?

– É uma letra tirada da pedra. É o “r” da rocha. 

E os dedos da menina magoaram-se no “r” duro, rugoso, com suas ásperas arestas. 

O Tio Jaime Litorânio, lágrima espreitando nos olhos, disse: 

“Calem-se todos: já se escuta o marulhar!”

Então, do leito de Maria Poeirinha se ergueu a gaivota branca, como se fosse um lençol agitado 
pelo vento. Era Maria Poeira que se erguia? Era um simples remoinho de areia branca? Ou era 
ela seguindo no rio, debaixo do manto feito de remoinhos, remendos e retalhos? 

Ainda hoje, tantos anos passados, Zeca Zonzo, apontando o rosto da sua irmãzinha na 
fotografia, clama e reclama: “Eis minha mana Poeirinha que foi beijada pelo mar. E se afogou 
numa palavrinha”. 
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Alguns dos instrumentos utilizados na expressão musical de Moçambique incluem tambores feitos de madeira e 
pele de animal, a lupembe, um instrumento de sopro feito de chifres de animais ou madeira, e a marimba, que é uma 
espécie de xilofone nativa do país.22

O nome do país é derivado do governante da Ilha de Moçambique antes de os portugueses estabelecerem uma 
colônia por lá, no ano de 1505: Mussa Bin Bique.23

Nas ilhas do país e na região costeira mais ao norte, é comum ver mulheres com o rosto pintado de branco: trata-se 
do mussiro, um tipo de creme feito com uma planta de mesmo nome e com finalidades estéticas e terapêuticas.24

A ampla diversidade cultural, linguística e religiosa faz de Moçambique um país com uma cultura 
impressionante. Há nele uma grande variedade de culturas agrupadas, como a do povo e língua suaíli, a 
cultura islâmica e grupos de língua bantu que vivem nas regiões norte e central do país. Desde 1991, a Ilha de 
Moçambique, sua primeira capital, é um Patrimônio Mundial da UNESCO.25

O espírito artístico e criativo do povo moçambicano se manifesta no artesanato, destacando-se as 
esculturas em pau-preto do grupo étnico Maconde, do norte de Moçambique.26

Curiosidades de Moçambique
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Ler a cidade
José Luís Peixoto

1. Inauguração

A cidade foi inaugurada no dia 21 de abril de 1960. Antes, não havia cidade. 

O texto está a ser inaugurado agora, à medida que os teus olhos passam por cada letra e, logo 
a seguir, uma palavra e, logo a seguir, uma frase. 

Portugal
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2. Ipês

A página é muito parecida com o Planalto 
Central. Também na página crescem 
ipês. Aqui, por exemplo, nesta mesma 
frase, pode florir um ipê. Quem estiver a 
ler pode escolher a cor das flores. Quem 
não estiver a ler nunca apreciará este ipê 
ou a cor das suas flores.

Na página, como no planalto, podemos 
encontrar ipês alinhados – ipê, ipê, ipê 
–, como se fossem irmãos gêmeos. Ou, 
com a mesma facilidade, ipê, podemos, 
ipê, ipê, encontrar ipês desalinhados, 
sem geometria, ipê, a interromper, ipê, 
as frases e, mesmo, a interromper as 
pala – ipê – vras. 

3. Construtores

O texto é construído por mim e por ti. 
Eu tenho o meu nome, tu tens o teu 
nome. A cidade também possui os seus 
construtores – Juscelino, Oscar, Lúcio 
são apenas alguns exemplos.

Agora, eu e tu não nos vemos, estamos 
em lugares diferentes. O que estarás a 
fazer enquanto escrevo estas palavras? 
O que estarei eu a fazer enquanto as 
lês? Acredito que existes, por isso me 
dirijo a ti, confio que estejas aí e que 
acredites que existo. 

Os construtores da cidade também são 
assim. O primeiro construtor imaginou-a. 
O último construtor está ainda a trabalhar, 
quem saberá que materiais utiliza? A cidade 
continua a construir-se todos os dias. 

Construtores – Plano PilotoIpês
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5. Lago

Os peixes do lago têm vida de peixes, 
preocupam-se com assuntos de peixes. Não 
duvidam da natureza que os rodeia. Se um 
falante da língua dos peixes lhes quisesse 
ensinar que este lago foi construído por 
gente, não haviam de acreditar. 

Quarenta e oito quilômetros quadrados é o 
tamanho da superfície deste lago artificial. 
Os peixes não são capazes de conceber 
esse tamanho. A sua percepção do mundo 
não permite esse entendimento. 

Explicar-lhes isso seria como tentar 
explicar-lhes que estão aqui, neste texto. 
Estão lá, no lago, e, ao mesmo tempo, 
estão aqui, como uma sombra longínqua. 
Nasceram lá, viverão sempre lá e, talvez 
mesmo depois disso, continuarão aqui. 

4. Plano Piloto

A cidade pode ser dividida em parágrafos. Se chamarmos “capítulos” aos setores, podemos, logo 
a seguir, chamar “parágrafos” às quadras. Num texto curto, cada habitante da cidade poderá 
corresponder a uma letra ou, mesmo, ao pedaço de uma letra – o risquinho do t, a perninha 
do ç ou, quem sabe, a pintinha do i. Num texto maior, cada habitante da cidade poderá ser 
uma palavra. Nesse caso, quem és tu? Que palavra gostarias de ser? Os substantivos são sólidos, 
compostos por vários tipos de materiais. Os substantivos são como o Palácio do Planalto, como 
a Catedral, como o Shopping do Conjunto Nacional. Os verbos são vontades em movimento. Os 
verbos são como os carros no Eixo Monumental, também como os carros no Eixo Rodoviário. Os 
adjetivos são o sol sobre os edifícios, a temperatura do ar que se respira, são a incandescência 
refletida pelo branco arredondado do Museu Nacional e, mais tarde, são a noite lentamente a 
tingi-lo. Sim, claro, também há os pronomes, as preposições, etc. Diz-me tu: na cidade, quais são 
os pronomes, as proposições, etc.? 

Lago
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6. População

Há personagens na cidade exatamente como há personagens no texto.

Sem personagens, o texto seria apenas um lugar deserto, palavras levadas pelo vento 
em longas avenidas, palavras envoltas em poeira. Sem personagens, as palavras 
apenas diziam silêncio, existiam apenas à espera de cair, as horas pareceriam infinitas. 

Mas para a cidade seria muito pior. Sem personagens, a cidade não existia. A cidade não 
são os edifícios, por muita arquitetura. A cidade não são os caminhos, por muito bem que 
os tenham ordenado. 

7. Tu

A cidade és tu. Sim, a cidade és tu.

E, agora que chegaste aqui, o texto também és tu. 
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No século XV, os navegadores portugueses chegaram à Terra Nova – região que hoje faz parte do Canadá – e 
descobriram o bacalhau (Gadus morhua). O peixe era conservado em sal, nos porões dos navios, durante as longas 
viagens, e com isso passou a fazer parte da alimentação dos marinheiros. O bacalhau se tornou tão popular em 
Portugal que passou a ser chamado de “fiel amigo”.27

O azulejo está presente em muitos edifícios portugueses. Esses retângulos podem constituir painéis figurativos, 
que contam uma história, ou podem criar figuras geométricas. Porém, os azulejos não existem somente em 
Portugal. O azulejo está também presente, por exemplo, em muitos edifícios de Brasília, como a Igreja Nossa 
Senhora de Fátima, a Igrejinha.28

A tradicional calçada portuguesa é composta por pequenos cubos de pedras brancas e negras que, no 
conjunto, formam um desenho – uma flor, um navio ou as ondas do mar. A primeira calçada portuguesa foi feita 
no Rossio, em Lisboa. Suas ondas inspiraram calçadas em outras cidades, como Manaus, ou o calçadão do Rio 
de Janeiro.29

A livraria mais antiga do mundo fica em Lisboa. Criada em 1732, a Livraria Bertrand continua em funcionamento e, 
atualmente, tem 52 lojas em todo o país.30

O escudo português é o principal símbolo do país e está presente na bandeira de Portugal. Dentro de uma 
borda branca, cinco pequenos escudos azuis representam as Cinco Chagas de Cristo. Os sete castelos são 
tradicionalmente considerados um símbolo das vitórias portuguesas sobre os mouros.31

Curiosidades de Portugal
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A libélula e o crocodilo
Tino Freitas

Naquela sexta-feira, Manuela chegou ansiosa da escola. Desceu da van e correu entre os 
pilotis. Cruzou o bloco J até achegar ao bloco K, onde morava com seu pai desde o início do 
ano. Era o último dia do mês. E os dois abririam a caixa. 

O ânimo da menina era por conta do jogo inventado por seu pai, secretário da embaixada 
do Timor-Leste: a cada curiosidade que um deles descobrisse sobre Brasília, uma ficha 
colorida era depositada numa caixa. Ao final de cada mês, quem tivesse mais fichas da sua 
cor escolhia um passeio diferente. 

Ela partilhava histórias com Oscar, seu amigo da escola. Ele era brasiliense e cheio de gírias. 
Um dia, quando a van seguia numa tesourinha a caminho da escola, ele falou:

– Manu, véi, olha lá duas corujas buraqueiras! 

E a menina, timorense, se encantou: corujas no meio do dia? Morando em buracos na terra? 
“Que legal”, pensou. À noite, contou a novidade ao pai. E pontuou no jogo.

Noutro dia, na sala de informática, Lúcio, outro amigo brasiliense, disse à Manu que achava 
incrível ela vir de um país asiático e falar português. A menina explicou:

Timor-Leste
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– No meu país, o Timor-Leste, fala-se a língua portuguesa, Lúcio. Ela concluiu: – Fomos colônia 
de Portugal, assim como o Brasil. Mas temos outra língua oficial, ancestral: o tétum. Nessa 
língua, eles chamam o nosso país de Timor Lorosa’e, que significa “o oriente onde nasce o sol”.

– Que bacana, Manu – disse Lúcio. – Olha aqui, no monitor. Você já viu Brasília do céu? – e 
mostrou uma imagem aérea do Plano Piloto. – Todo mundo diz que parece um avião. Outros 
dizem que foi feita para lembrar uma borboleta. Pois eu acho mais parecido com uma libélula.

– É mesmo! – respondeu a menina. – Parece muito. Mas vou te mostrar algo tão bacana 
quanto essa libélula.  

Eles navegavam no programa Google Earth. Manu fez uma nova busca e apresentou ao amigo:

– Vista de cima, Díli, a capital do meu país, não lembra um animal. Mas se você ampliar a 
imagem para toda a ilha, destacando o Timor-Leste – e foi navegando com o mouse – verá 
a cabeça de um enorme crocodilo.

– Manu, que daora! Isso sim, dá uma boa história – disse Oscar, que se juntou a Lúcio e 
Manu, de olhos no monitor. 

– E tem mais – Manu começou seu relato: – Lá no Timor-Leste, contam uma lenda sobre um 
velho crocodilo faminto que estava cansado demais para caçar sua comida. Um menino o 
ajudou oferecendo água e peixes. Como gratidão, o réptil levou o garoto nas costas para um 
longo passeio no mar. Até que o crocodilo cansou e sentiu fome novamente.

– Eita! – Oscar interrompeu a história – Acho que o menino vai virar lanche!

– O crocodilo até pensou em comer o menino – disse Manu. – Mas na mesma hora sentiu uma 
dormência nos pés e foi se agigantando. Crescendo, crescendo e se transformando em terra e rocha. 
E ali ficou, petrificado. O crocodilo se transformou numa enorme ilha, cujo primeiro habitante foi 
aquele menino. E, por isso, a ilha onde fica o meu país também é conhecida como a “ilha-crocodilo”.

– Jura? Você nasceu na cabeça de um crocodilo gigante? – disse Lúcio, irônico.

– Pode-se dizer que sim! – e os três riram daquela brincadeira. 

O tempo passou e Manu foi aprendendo sobre Brasília e ensinando sobre o Timor-Leste. 
Naquela sexta-feira, contou a Oscar e Lúcio sobre o jogo com o pai. Disse que, se vencesse, 
pediria a ele duas bicicletas para passear no Parque da Cidade ou no Eixão. 

Mal abriu a porta do apartamento, a menina perguntou:

– Oi, pai! Vamos ver quem ganhou o jogo esse mês?

– Vamos sim, filha! 

Após conferirem as fichas vermelhas e amarelas – que junto com o preto e branco formam 
as cores da bandeira do Timor-Leste –, seu pai declarou:

– Ganhei! Por um ponto!

Mas, antes de se dar por vencida, a menina jogou a última carta que tinha na manga.

– Pai, acho que sei outra curiosidade. Qual a gíria que o brasiliense usa para a bicicleta? 

– Não sei! – disse o pai.

– Então empatamos o jogo! Eles chamam bicicleta de camelo.

– OK, Manu. Além de irmos a Pirenópolis, nós, que alimentamos crocodilos, vamos passear 
de camelo no parque desta cidade que é um avião ou uma libélula e, na volta, paramos em 
algum lugar para comer dois cachorros... quentes.

Manu, certa do empate com gosto de vitória, já ia para a cozinha beber água quando seu 
pai perguntou:

– Manu, você sabe qual é o bicho mais corajoso do mundo?

– O leão!

– Não!

– A onça!

– Não!
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Ilustração de Mariano da Cruz Santa

Ilustração de Mariano da Cruz Santa

– Sei lá, pai. Qual é?

– O pássaro-palito!

– Como assim? Um pássaro? O mais corajoso?

– Sim. É o pássaro-palito que pousa na boca do crocodilo para comer o resto da comida que 
ficou presa nos dentes do réptil.

– Mas essa curiosidade não vale para o jogo!

– Não! Mas vale para você contar aos seus amigos. Eles vão adorar!

Gírias brasilienses:

Véi: Variação de “cara”. Pode ser uma exclamação, uma surpresa, uma pergunta, um susto ou até um chamado.
Daora: algo muito louco, legal, divertido.
Camelo: bicicleta.
Tesourinha: alças que interligam algumas vias no trânsito do Distrito Federal. Lembra os anéis de uma tesoura.
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Na mitologia, a criação de Timor se deu pela história de um rapaz que salvou um crocodilo da morte. Em troca, o 
crocodilo se ofereceu para levar o rapaz no seu dorso em uma aventura no mar. Quando chegaram a uma região 
onde o sol nascia no leste, o crocodilo se transformou em uma terra, que é agora a Ilha de Timor. Por isso, diz-se que a 
ilha tem a forma de um crocodilo, com as montanhas acidentadas como as costas deste animal.32

Em 2005, a cantora colombiana Shakira gravou uma música-protesto intitulada “Timor”. A música, escrita e 
composta pela própria cantora, fala de como os meios de comunicação ocidentais deram importância ao caso da 
independência de Timor-Leste há alguns anos – embora tenha se tornado independente de Portugal em 1975, 
sua ocupação pela Indonésia terminou em 2002 –, e como agora esses mesmos meios, rádios e televisões já não se 
interessavam mais pelo país.33

Timor-Leste tem dois vencedores do Prêmio Nobel da Paz. Em 1996, José Ramos-Horta, e o bispo de Díli, dom 
Ximenes Belo, receberam o Nobel pela defesa dos direitos humanos e da independência do país.34

Além de ser o único país do Sudeste Asiático a ter o português como língua oficial, Timor-Leste também tem 
sua estátua do Cristo Redentor. Chamada de Cristo Rei, a escultura tem 27 metros de altura e é feita de cobre. 
Ela também fica no alto de um morro, de frente para o mar.35

Curiosidades de Timor-Leste
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Posfácio

Adelaide Monteiro,
curadora da Biblioteca Nacional de Cabo Verde

“Sonhar Brasília” é o título deste livro editado em comemoração, pela primeira vez, do Dia 
Mundial da Língua Portuguesa, 5 de maio, com o tema Brasília, para celebrar também os 60 
anos da capital do Brasil. 

Este conjunto de oito textos literários infantojuvenis, de autores de Angola, Brasil, Cabo Verde, 
Guiné-Bissau, Guiné Equatorial, Moçambique, Portugal e Timor-Leste, leva aos estudantes 
das escolas públicas, associadas da UNESCO, no Distrito Federal, a imagem que outros povos, 
também falantes da língua portuguesa, têm da cidade de Brasília. São olhares dos continentes 
africano, europeu e asiático sobre esta jovem cidade do Brasil, que as crianças e os jovens desses 
continentes conhecem pelo futebol, pelo samba e pelas telenovelas.

Os textos, na sua maioria, falam de uma cidade que nasceu de um sonho: sua fauna e flora, seu 
cheiro e sua gastronomia, mas também suas gentes, um pouco de todos nós, vindos lá de longe, 
atravessando oceanos e trazendo um pouco da sua cultura. 

É essa diversidade cultural da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP), a qual tem 
marcas do passado, que também se pode ler na maneira como cada um dos autores escreveu o 
seu texto para meninos e meninas falantes da língua portuguesa, no Brasil, nos seis países da África 
(Angola, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Guiné Equatorial, Moçambique e São Tomé e Príncipe), na 
Europa (Portugal) e na Ásia (Timor-Leste), uma língua mundial.
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Biografias dos autores e ilustradores

Angola

Autor

João Melo nasceu em 1955 em Luanda, onde vive. É escritor, jornalista, 
consultor e professor universitário; foi deputado e ministro. Como jornalista, 
trabalhou, como efetivo ou colaborador, em diferentes meios, em Angola e 
outros países de língua portuguesa. Em 2008, recebeu o Prêmio Maboque 
de Jornalismo, a maior distinção jornalística de Angola. Como escritor, tem-
se dedicado à poesia, à crônica, ao conto e ao ensaio. É membro fundador 
da Academia Angolana de Letras e da União de Escritores Angolanos. Em 
2009, recebeu o Grande Prêmio Nacional de Cultura e Artes, na categoria de 
literatura, atribuído pelo Ministério da Cultura de Angola.

Ilustrador

Nelo Tumbula é autor do fanzine “Bairro Nangol”. Tem se destacado no Festival 
Internacional de Banda Desenhada e Animação de Luanda, em Angola, do qual 
venceu o prêmio Nacional de Cultura e Artes em 2016, na categoria das artes 
plásticas e, igualmente, no Festival de Beja e Amadora, em Portugal. Desenhou 
para as revistas “Kalibradinhos” e “Cabetula”, e ilustrou outras histórias infantis de 
escritores angolanos, como Kanguimbo Ananáz, Cremilda de Lima e John Balla, 
entre outros. Ilustrou as cartilhas escolares da Iniciação, edição 2018.
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Brasil

Autor do texto institucional

Bartolomeu Rodrigues nasceu em Serra Talhada, sertão de Pernambuco, 
às margens do Rio Pajeú. Mudou-se para Brasília em 1978, onde estudou 
jornalismo na Universidade de Brasília (UnB). Na capital federal, trabalhou 
em diversos veículos de comunicação, exercendo as funções de repórter, 
chefe de redação e diretor do jornal “O Estado de S. Paulo”. Foi presidente do 
Comitê de Imprensa do Palácio do Planalto e eleito presidente do Sindicato 
dos Jornalistas do Distrito Federal. É autor do livro “3 contos de réis”.

Autora do texto

Conceição Freitas é jornalista e cronista. Escreveu mais de 4 mil crônicas 
sobre Brasília e recebeu onze prêmios de jornalismo, entre os quais o Esso 
Nacional, por uma série de reportagens contando histórias de amores entre 
excluídos. Tem três livros publicados, dois deles sobre a capital do Brasil, 
o cerrado e os candangos que construíram a cidade. Escreve crônicas e 
reportagens para o portal Metrópoles.

Ilustrador

Toninho Euzébio é goiano, mas mudou-se para Brasília ainda criança, 
em 1972. É publicitário, mas é na ilustração e nas artes plásticas que vem 
se destacando e se realizando. Nas redes sociais, o seu trabalho chamado 
Interferência – que pode ser visto no Instagram, como @teuzebio –, o artista 
mistura ilustração e fotografia, retratando principalmente paisagens de 
Brasília. Com esse trabalho, participou de exposições individuais e coletivas 
em Brasília, São Paulo, Nova York, Miami e Zurique

Cabo Verde

Autora

Vera Duarte, desembargadora, é uma poeta e escritora cabo-verdiana, 
nascida no Mindelo. Sua obra abrange vários gêneros, da poesia ao 
romance e outras narrativas. Já recebeu alguns prêmios literários, tais como 
o Prêmio Tchicaya U Tam’si de poesia africana em 2001, e o Prêmio Sonangol 
de Literatura de 2003, com o romance “A candidata”. Sua obra tem sido 
traduzida e estudada em várias universidades brasileiras e de outros países.

Guiné-Bissau

Autor

Jorge Luís Mendes, nascido em Empada, na região de Quínarã, sul da 
Guiné-Bissau, é diplomata de carreira, de formação e de profissão. Em 
1998, graduou-se em relações internacionais pela Universidade de Brasília 
(UnB) e, entre 2000 e 2001, cursou diplomacia no Instituto Rio Branco (IRBr), 
Academia Diplomática do Brasil. Atualmente é encarregado de negócios da 
Embaixada da Guiné-Bissau no Brasil. 

Ilustrador

Davide Luís Mendes nasceu em Bissau e é filho do Jorge Luís Mendes. É 
estudante em Brasília, onde vive desde 2013. Participou de diversas feiras 
de ciências e diversos projetos de iniciação científica da Olimpíada Brasileira 
de Matemática (OBMEP). Entre 2016 e 2017, participou do Curso de Altas 
Habilidades/Curso de Desenho, no Centro do Ensino Médio Elefante Branco.

88 89



Guiné Equatorial

Autor

Bienvenido Ebang Otogo Obono é diplomata e estudou na Universidade 
Nova de Lisboa, na Faculdade de Ciências Sociais e Humanas, na 
especialidade de ciências políticas e relações internacionais.

Moçambique

Autor

Mia Couto nasceu na cidade da Beira, província de Sofala. Viveu nessa 
cidade até aos 17 anos, quando foi estudar medicina em Lourenço 
Marques. Interrompeu o curso para iniciar uma carreira jornalística, que 
se prolongou até 1985. Por sua iniciativa, regressou à universidade para 
estudar biologia; até a data trabalha como biólogo em Moçambique. 
Publicou mais de trinta livros, que foram traduzidos e editados em trinta 
países. Os seus livros cobrem diversos gêneros, do romance à poesia, de 
contos ao livro infantil. Recebeu dezenas de prêmios em sua carreira, 
incluindo – por duas vezes – o Prêmio Nacional de Literatura, o prêmio 
Camões e o prêmio Neustadt, considerado o Nobel norte-americano. 
No ano de 2016, foi finalista de um dos mais prestigiados galardões 
internacionais, o Man Booker Prize. Seu romance “Terra sonâmbula” (1992) 
foi considerado por um júri internacional reunido no Zimbábue como um 
dos dez melhores livros africanos do século XX. É membro da Academia 
Brasileira de Letras (ABL) desde 1998. É casado com a médica Patrícia Silva 
e tem três filhos, todos eles vivendo e trabalhando em Maputo.

Portugal

Autor

José Luís Peixoto é um dos autores de maior destaque da literatura 
portuguesa contemporânea. Sua obra abrange vários gêneros, da 
narrativa ao teatro, do romance à poesia, e foi distinguida com diversos 
prêmios literários, tais como o Prêmio José Saramago, o Prêmio Libro 
d’Europa e o Prêmio Oceanos. Seus livros estão traduzidos e publicados 
em mais de trinta idiomas.

Ilustrador

Daniel Moreira nasceu na Suíça, mas vive e trabalha no Porto, Portugal. 
Licenciado em arquitetura em 2000, iniciou no mesmo ano um percurso 
multidisciplinar entre a arquitetura e as artes plásticas. Seu trabalho 
aborda temas como a memória, o tempo e o lugar. Por meio do desenho 
e da instalação, abre um diálogo com a natureza e a ficção em torno da 
paisagem, numa reflexão sobre o próprio processo criativo.
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Brasília, o sonho que abrigou diversas nações em terras brasileiras 
Escritório de Assuntos Internacionais do Governo do Distrito Federal

Em 21 de abril de 1960, o então presidente Juscelino Kubitschek escrevia um capítulo marcante 
na história: inaugurava a nova capital do país, que assumiu o posto central das relações políticas 
nacionais e internacionais no Brasil. A “terra prometida” das profecias de Dom Bosco, Brasília, 
concretizava-se como no sonho histórico, figurado já na Carta Constitucional do Brasil independente. 

O despertar desta cidade elevou o prestígio nacional em todos os continentes e marcou o destino 
da nação brasileira e de tantas outras, que encontraram nessa obra grandiosa uma morada.

Antes mesmo de sua inauguração, o governo federal havia decidido que as representações 
diplomáticas deveriam ser transferidas do Rio de Janeiro, antiga capital federal, para Brasília, o 
que representou o primeiro marco para sua concretização como cidade internacional.

Como a própria mudança da capital, a transferência das embaixadas causou alvoroço, ainda 
que no plano de Lúcio Costa já estivessem previstos setores para abrigá-las. Após muitas idas e 
vindas, elas finalmente terminaram de ser transferidas para Brasília, no ano de 1973.

Atualmente, 132 embaixadas estão espalhadas pelo Plano Piloto, da Avenida das Nações até o 
Setor de Embaixadas Norte, bem como pelos Lagos Sul e Norte, reunindo um grande acervo de 
arquitetura e história mundial no cerrado brasileiro.

Hoje, a cidade de Brasília configura-se como o recanto mais internacional e cosmopolita do Brasil, 
por abrigar tantas nações representadas por suas embaixadas – mas, afinal, o que isso significa? 

Informações sobre as EmbaixadasTimor-Leste

Autor

Tino Freitas, jornalista, escritor, contador de histórias, é também mediador 
de leitura do projeto Roedores de Livros, no Distrito Federal, onde descobriu 
e apaixonou-se pelo trabalho com e para crianças. Seus livros têm como 
características o humor, a crítica social e o experimento com o suporte (papel, 
folha, livro objeto), como importante elemento condutor da narrativa. Alguns 
já receberam importantes prêmios, como o Prêmio Jabuti, o selo Altamente 
Recomendável para Crianças, da Fundação Nacional do Livro Infantil e Juvenil 
(FNLIJ), além de integrar seleções de destaque nacional (“Os 30 melhores 
livros do ano”, da revista “Crescer”) e internacional (Catálogo de Bologna). Em 
2010, lançou o livro “Brasília de A a Z” (Editora Lê, com ilustrações de Kleber 
Sales), um dos livros mais adotados nas escolas quando se trata de apresentar 
aos leitores a história da capital federal.

Ilustrador 

Mariano da Cruz Santa é um jovem timorense entusiasta da cultura de 
seu país. É licenciado em turismo pela Beijing International Study University. 
Possui conhecimento sobre diversas culturas, pelo fato de ter morado em 
vários países. Atualmente, mora no Brasil, onde exerce funções relativas à 
diplomacia de seu país natal. Nas horas vagas, tem gosto por artesanato, 
fotografia, ilustração e origamis. 
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As missões diplomáticas existem desde que o mundo foi dividido em Estados soberanos, que 
dependiam de emissários para se comunicar. Na Grécia e na Roma antigas, as missões eram 
pontuais, destinando-se a cumprir objetivos específicos, como negociações políticas ou comerciais. 
O Império Bizantino transformou esse sistema em uma rede de representações diplomáticas 
permanentes, que perdura até os dias atuais, tendo sido o Congresso de Viena, realizado em 1815, 
o que primeiro uniformizou internacionalmente as regras seguidas pelas missões diplomáticas. 
Já no final da Segunda Guerra Mundial, foram estabelecidos novos acordos para as relações 
diplomáticas, com a finalidade de manter a paz mundial, processo que culminou em 1961, com a 
elaboração da Convenção de Viena sobre as Relações Diplomáticas.

As embaixadas sediadas em Brasília se destinam a assegurar a manutenção das boas 
relações entre os países que elas representam e o Brasil; de negociar interesses mútuos, 
em conformidade com as orientações de seus respectivos governos; de recolher e prestar 
informações relevantes do Brasil aos seus Estados; de proteger os interesses nacionais e de 
seus cidadãos; e de desenvolver as relações econômicas, comerciais, políticas, educacionais, 
culturais e de cooperação entre os dois países.

Ao abrigá-las, além do privilégio político, Brasília usufrui da materialização dessas relações, por 
meio das diversas atividades promovidas pelas embaixadas, que costumeiramente beneficiam a 
cidade que as recebe e sua população.

Exemplo disso é a realização de eventos culturais, como feiras internacionais, que possibilitam 
aos brasilienses conhecer curiosidades sobre diversos locais do mundo, aprender sobre a história 
e as tradições de diferentes países e apreciar a gastronomia internacional, degustando pratos 
típicos originais.

Além da promoção dos atrativos turísticos dos países, os festivais de livros e de cinema nacionais, 
bem como os concertos musicais das embaixadas, também proporcionam uma imersão na cultura 
de muitos lugares do mundo, pelo conhecimento de ricas obras literárias estrangeiras, filmes e 
músicas tradicionais que oferecem a sensação de viajar pelo mundo sem sair da cidade.

Por meio dos departamentos educacionais das embaixadas, os brasilienses recebem projetos de 
intercâmbio esportivo, educacional e científico, e podem participar regularmente de eventos de 
divulgação de oportunidades de estudos internacionais, tanto de formação profissional como 
graduação e pós-graduação.

As diferentes línguas de todo o mundo, faladas nas ruas da cidade pelos integrantes das 
representações diplomáticas, e a presença de centros oficiais de línguas estrangeiras também 
garantem o tom cosmopolita de Brasília.

Finalmente, por ter se tornado o lar da comunidade internacional que abriga, Brasília tem o enorme 
privilégio de contar com a constante solidariedade e o carinho dessa comunidade, por meio de 
ações sociais e de apoio aos mais necessitados.

As ricas experiências e trocas culturais que nos proporcionam os residentes internacionais oriundos 
das representações diplomáticas tornam Brasília uma cidade mais viva e única no Brasil. As relações 
estabelecidas com as embaixadas perpassam as questões políticas e têm reflexo em nosso modo 
de vida, de sermos brasilienses, cidadãos do mundo.

As representações diplomáticas da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa em Brasília

A Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP), representada em Brasília, configura um 
grande vínculo com a população da capital, por seus históricos laços culturais e de amizade, 
que se manifestam não somente na língua comum, como também em hábitos e costumes 
compartilhados na vivência da cidade.

1976 - Embaixada de Moçambique
1978 - Embaixada de Portugal
1987 - Missão diplomática de Angola
1996 - Embaixada de Cabo Verde
2006 - Embaixada da Guiné Equatorial
2009 - Embaixada de Timor-Leste
2011 - Embaixada da Guiné-Bissau
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Curiosidades de Angola:

1. EBC – Empresa Brasil de Comunicação. Influência de Angola é vista em vários traços culturais do brasileiro. 
Disponível em: <https://www.ebc.com.br/cultura/2014/12/influencia-de-angola-e-vista-em-varios-tracos-
culturais-do-brasileiro>.

2. EBC – Empresa Brasil de Comunicação. 10 dados e curiosidades sobre Angola. Disponível em: <https://tvbrasil.
ebc.com.br/novelawindeck/post/10-dados-e-curiosidades-sobre-angola>; Portal Oficial do Governo da 
República de Angola. O perfil de Angola. <https://www.governo.gov.ao/opais.aspx>.

3. Pinheiro, Letícia. “Ao vencedor, as batatas”: o reconhecimento da independência de Angola. FGV. Revista 
Estudos Históricos. Disponível em: <http://bibliotecadigital.fgv.br/ojs/index.php/reh/article/view/2562>.

4. Agência Angola Press. Símbolos oficiais e culturais. Disponível em: <http://www.angop.ao/angola/pt_pt/
portal/informacoes/angola/sobre-angola/2012/9/40/Simbolos-Oficiais-Culturais,6d58df3a-1d81-4b33-810b-
9ac88cdb1dcb.html>.

Curiosidades do Brasil:

5. Nações Unidas Brasil. Seis coisas que você precisa saber sobre a Assembleia Geral da ONU. Disponível em: <https://
nacoesunidas.org/seis-coisas-que-voce-precisa-saber-sobre-a-assembleia-geral-da-onu/>.

6. Ministério do Meio Ambiente. Biodiversidade. Disponível em: <https://www.mma.gov.br/biodiversidade.html>.

7. Arquivo Nacional. Rio de Janeiro: a nova ordem na cidade. Disponível em: <http://www.historiacolonial.
arquivonacional.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=5226&Itemid=280>.

8. New 7 Wonders of the World. Christ the Redeemer: Statue of Jesus in Rio de Janeiro, Brazil. Disponível em: 
<https://world.new7wonders.com/wonders/christ-redeemer-1931-rio-de-janeiro-brazil/>.

Fontes das Curiosidades
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Curiosidades de Moçambique

22. Ilha de Moçambique. Cultura. Disponível em: <http://www.ilhademocambique.org/pt/culture_en>.

23. Mega Curioso. 21 curiosidades sobre Moçambique, o país com uma AK-47 na bandeira. Disponível em: <https://
www.megacurioso.com.br/educacao/109327-21-curiosidades-sobre-mocambique-o-pais-com-uma-ak-47-na-
bandeira.htm>.

24. Idem.

25. Ilha de Moçambique. Op. cit.

26. Portal do Governo de Moçambique. Cultura. Disponível em: <https://www.portaldogoverno.gov.mz/por/
Mocambique/Cultura>

Curiosidades de Portugal

27. Embaixada de Portugal no Brasil

28. Idem.

29. Ibid.

30. Ibid.

31. Ibid.

Curiosidades de Timor-Leste

32. Paulino, Vicente. As lendas de Timor e a literatura oral timorense. Anuário Antropológico II, 2017. Disponível em: 
<https://journals.openedition.org/aa/2175>.

33. Lusofonia. Informações Gerais sobre Timor-Leste. Disponível em: <https://myesecweb.esec.pt/pagina/lusofonia/
wp-content/uploads/2009/06/timor-leste2.pdf>.

34. Governo de Timor-Leste. História. Disponível em: <http://timor-leste.gov.tl/?p=29>.

35. Correio Braziliense. Além do Corcovado: as réplicas do Cristo Redentor pelo Brasil e exterior. Disponível em: 
<https://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/turismo/2017/09/07/interna_turismo,623967/do-
corcovado-para-o-mundo-cristo-redentor-e-homenageado-em-cidades-br.shtml>.

Curiosidades de Cabo Verde:

9. Boa Vista – Cabo Verde. Turtle Watching. Disponível em: <https://www.boavistaofficial.com/pt-pt/excursao-
tartarugas-ninhos-hovos-boa-vista/>.

10. Nós Genti. Carnaval do Mindelo: onde os sonhos se tornam realidade. Disponível em: <http://nosgenti.com/
carnaval-do-mindelo-onde-os-sonhos-se-tornam-realidade/>; Wikipédia. Cesária Évora. Disponível em: 
<https://pt.wikipedia.org/wiki/Ces%C3%A1ria_%C3%89vora>.

11. Madeira, João Paulo. Manifestações culturais da identidade cabo-verdiana: subsídios para o seu estudo. Revista Cabo-
Verdiana de Ciências Sociais, ano 2, n. 2 e 3, 2014-2015. Disponível em: <http://www.portaldoconhecimento.gov.cv/
bitstream/10961/4932/1/Manifesta%C3%A7%C3%B5es%20Culturais%20da%20Identidade%20Cabo-verdiana.pdf>.

12. Idem.

Curiosidades da Guiné-Bissau

13. AULP – Associação das Universidades de Língua Portuguesa. Guiné-Bissau. Disponível em: <http://mobilidade-
aulp.org/ies/projetos/guine-bissau/>.

14. Unilab – Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira. Guiné-Bissau. Disponível em: 
<http://www.unilab.edu.br/guine-bissau-2/>.

15. Ministério das Relações Exteriores. Portal Consular. Guiné-Bissau. Disponível em: <http://www.portalconsular.
itamaraty.gov.br/seu-destino/guine-bissau>.

16. Ministério das Relações Exteriores. Embaixada do Brasil em Bissau. Disponível em: <http://bissau.itamaraty.gov.
br/pt-br/relacoes_bilaterais.xml>.

17. CIA – Central Intelligence Agency. The World Factbook. Guinea-Bissau. Disponível em: <https://www.cia.gov/
library/publications/the-world-factbook/geos/pu.html>.

Curiosidades da Guiné Equatorial

18. Ministério das Relações Exteriores. Portal Consular. Guiné Equatorial. Disponível em: <http://www.portalconsular.
itamaraty.gov.br/seu-destino/guine-equatorial>.

19. WorldAtlas. 10 Interesting Facts About Equatorial Guinea. Disponível em: <https://www.worldatlas.com/
articles/10-interesting-facts-about-equatorial-guinea.html>.

20. Encyclopaedia Britannica. Equatorial Guinea. Disponível em: <https://www.britannica.com/place/Equatorial-
Guinea/People%20/l%20ref55152%20/t%20_blank>.

21. Guinea Ecuatorial. Gastronomía. Disponível em: <https://www.guineaecuatorialpress.com/noticia.
php?id=135%20%5Ct%20_blank>.
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