BRASÍLIA / DF

Brasília é fruto da mente visionária de alguns homens. Foi Juscelino Kubitschek o
mentor da idéia de levar a capital do Brasil para o planalto central; Oscar Niemeyer, com
seus traços vanguardistas e Lúcio Costa, com suas idéias revolucionárias, contribuíram na
materialização desse sonho.
A nova capital atraiu um grande movimento migratório e cresceu mais do que seus
idealizadores poderiam imaginar. Brasília é hoje sinônimo de vanguarda e caos.
Lá, podem-se conhecer os principais agentes da política nacional: Ministérios (Poder
Executivo), Congresso Nacional (Poder Legislativo) e o Supremo Tribunal Federal (Poder
Judiciário).
Questões diversas, tais como o problema agrário, os movimentos de trabalhadores, a
água, ecologia, educação e cultura do nosso país são abordadas diretamente com os
parlamentares, possibilitando aos estudantes uma aproximação de questões atuais e que
envolvem a democracia.
Sugestão de duração: 4 a 8 dias

OBJETIVOS GERAIS

Abordar aspectos fundamentais em Brasília: Arquitetura e
Urbanismo, Política e Administração;
Entender o funcionamento dos Três Poderes;
Ampliar o conceito de cidadania a partir do contato com
parlamentares.
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BRASÍLIA-DF / ALGUMAS POSSIBILIDADES DE ESTUDO
POPULAÇÃO, ECONOMIA E HISTÓRIA

URBANISMO

Disciplinas abordadas: Geografia, Antropologia, Sociologia e História

Disciplinas abordadas: Geografia e História.

Objetivos:

Objetivos:

9

9
9

Avaliar os aspectos sociais, econômicos, históricos e culturais
de uma determinada comunidade (cidades satélites), por
meio de pesquisa sob forma de entrevistas e leitura de dados
existentes sobre o local;
Descrição da sociedade local;
Análise das formas de registro de dados históricos: avaliação
de documentos locais, fotografia, desenho e elaboração de um
“caderno de viagem”.

Duração aproximada: 3 horas

PODER JUDICIÁRIO
Disciplinas abordadas: História e Geografia
Objetivos:
9
9

Conhecer o funcionamento, atribuições e funções do Poder
Judiciário;
Avaliar a independência e as relações com os outros dois
poderes da União.

Duração aproximada: 2 horas

9 Comparação dos aspectos urbanísticos do plano piloto;
9 Elaboração de croquis das principais vias e zonas
residenciais e comerciais visitadas;
9 Qualificação da paisagem e processos de ocupação.
Duração aproximada: 1 hora

ARQUITETURA
Disciplinas abordadas: História e Artes
Objetivos:
Análise das edificações oficiais, civis e religiosas;
Análise dos principais projetos de Oscar Niemeyer;
Observação e registro (desenho, fotografia, vídeo) dos detalhes
de arquitetura e ornamentação das construções de Brasília.

9
9
9

Duração aproximada: 1 hora

MUSEOLOGIA
Disciplinas abordadas: Artes e História
Objetivos:

PODER EXECUTIVO
Disciplinas abordadas: História e Geografia
Objetivos:
9
9
9

Conhecer o funcionamento, atribuições e funções do Poder
Executivo;
Avaliar a independência e as relações com os outros dois
poderes da União.
Visita aos Ministérios e entrevistas com funcionários.

• Duração aproximada: 3 horas

Estudar a história, os usos e funções dos diversos tipos de
museus visitados;
9 Analisar o discurso museológico: avaliação do espaço
expositivo (distribuição das obras e objetos);
9 Compreender os processos de curadoria, museologia e
montagem de uma exposição;
Conhecer os princípios de conservação e restauração dos objetos,
documentos e obras de arte.
9

Duração aproximada: 1 hora

ARTES

PODER LEGISLATIVO

Disciplinas abordadas: Artes e História

Disciplinas abordadas: História e Geografia

Objetivos:
9

Objetivos:
9
9
9
9

Conhecer o funcionamento, atribuições e funções do Poder
Legislativo: Senado Federal e Câmara Legislativa;
Avaliar a independência e as relações com os outros dois
poderes da União;
Conhecer o regimento interno do Congresso Nacional e os
trâmites oficiais para a aprovação de uma lei;
Entrevistar parlamentares sobre temas diversos.

Duração aproximada: 4 horas

ECOLOGIA DO CERRADO
Disciplinas abordadas: Biologia e Geografia
Objetivos:
9 Analisar os ecossistemas de Cerrado com enfoque para os seus
componentes bióticos e abióticos;
9 Caracterização da flora local e suas adaptações;
9 Caracterização da fauna local e suas adaptações.
Duração aproximada: 3 horas

9

Comparar os diversos materiais usados por artistas nas
obras públicas de Brasília;
Estudar técnicas de fotografia, desenho e pintura (carvão,
pastel, aquarela).

Duração aproximada: 2 horas

RELAÇÕES EXTERIORES
Disciplinas abordadas: História e Geografia
Objetivos:
9
9
9

Conhecer o funcionamento, atribuições e funções do
Ministério das Relações Exteriores;
Visitar o Palácio do Itamaraty;
Visitar embaixadas e entrevistar funcionários.

Duração aproximada: 2 horas

