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“Como nasceu Brasília? 
A resposta é simples. Como todas as grandes 
iniciativas, surgiu quase de um nada...” 
JK_Por que construí Brasília

O cerrado é um dos biomas que melhor 
transmite a identidade nacional tendo em 
vista que está presente em grande parte do 
território brasileiro. A sua fauna e flora é 
discutida em obras-primas da literatura, arte 
e música brasileira já que é verdadeira, crua e 
revela um dos aspectos principais da cultura 
popular: a simplicidade.
É nesse contexto que  se insere o Parque 
do Paranoá: o cerrado brasiliense. Temos 
a oportunidade de preservar importantes 
espécies da flora brasileira que estão 
ameaçados de extinção.

A divisão do programa e sua setorização foi 
desenvolvida tendo em vista os elementos 
construídos e naturais além das necessidades já 
presentes no Parque do Paranoá.

Os novos equipamentos foram implantados 
em uma configuração que se permite explorar 
as visadas para o sítio e Brasília. A estrutura 
e partido adotados exploram a possibilidade 
de expansão da área construída em função de 
novos usos que poderão ser incorporados ao 
parque futuramente.

O patrimônio histórico da antiga vila é 
pontuado com a presença da pequena igreja. 
Sua reconstrução é um marco para o parque 
e para a cidade do Paranoá. Valorizar o 
patrimônio é transmitir os saberes para as 
próximas gerações: o saber morar, saber 
construir... A proposta desenvolvida está 
alinhada com as legislações vigentes relativas à 
preservação.

A calçada das Quadras 2,3 e 4 foi alargada 
com o intuito de se permitir a implementação 
de atividades de permanência e de esportes 
ao longo do percurso. Um atrativo para 
esse “calçadão” é a sua ampla vista além 
dos equipamentos esportivos que foram 
implantados que tem seu uso autônomo em 
relação ao funcionamento do parque. 
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Cidade do Paranoá

A proposta contempla o uso de platôs 
existentes para minimizar movimentações 
de terreno que têm maiores custos. O 
estacionamento foi localizado em um desses 
platôs, em um local estratégico entre os 
equipamentos culturais e administrativos, 
facilitando seu acesso para os visitantes.

Interessante conformação de percursos e trilhas a partir de traçados espontâneos ao longo do tempo.
Presença de equipamentos não condizentes ao uso do parque: Escola e Antigo posto de saúde.
Falta de conforto e precariedade, presença de patologias nas instalações de administração, lazer e cultura. 
Patrimônio (igreja tombada)
Existência de vegetação não nativa principalmente de mangueiras, que atrapalham a vista e não condizem com o bioma natural do cerrado.

A construção e desenvolvimento do Plano-piloto foi inaugurada em 1960. Vários pioneiros 
permaneceram na antiga Vila Paranoá, para dar continuidade à obra da usina hidrelétrica. Naquela 
época, o acampamento já abrigava três mil moradores e a proposta de criação do Parque do Paranoá 
surgiu a partir das iniciativas de regularização urbana da vila.
O primeiro mapa mostra a localização do Parque do Paranoá em relação ao Plano Piloto e o lago do 
Paranoá. Nota-se a clara proximidade com o lago e a relação do sítio ao eixo transversal do Plano 
de Lúcio Costa. A sua localização e altimetria em relação a cidade permite uma vista panorâmica de 
Brasília ao visitante.
Desde a década de 60, o local onde se situa o parque é um ponto importante da vila uma vez que 
é a chegada de Brasília e conforma uma ponta da cidade e interstício de Bioma natural. O segundo 
mapa ilustra esse contexto.


