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“A História Oral é uma história construída em torno de 
pessoas. Ela lança a vida para dentro da própria história 
e isso alarga seu campo de ação. Admite heróis vindos não 
só dentre os líderes, mas dentre a maioria desconhecida 
do povo. Estimula professores e alunos a se tornarem 
companheiros de trabalho. Traz a história para dentro da 
comunidade  e extrai a história de dentro da comunidade. 
Ajuda os menos privilegiados, e especialmente os idosos,  a 
conquistar dignidade e auto-confiança. Propicia o contato e, 
pois, a compreensão entre classes sociais e entre gerações.” 

                                 
THOMPSOM

THOMPSON, Paul. A voz do passado: história oral. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1992. p. 44.
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APRESENTAÇÃO

 
 O Arquivo Público do Distrito Federal relança a série “Catálogo de 
Depoimentos Orais”. A edição nº II recupera a história da formação dos primeiros 
núcleos urbanos, com biografia sintética dos entrevistados que participaram da 
construção da Capital do Brasil. Os depoimentos, na íntegra, encontram-se na 
Biblioteca do Arquivo à disposição dos usuários para consulta.

 As linhas de pesquisa abrangem temas específicos, com enfoque nas 
cidades satélites, definidos pela Diretoria de Pesquisa dentro do Programa de 
História Oral. Iniciado em 1987, o projeto consiste na coleta de depoimentos por 
meio de entrevistas gravadas pelos pesquisadores do ArPDF.

 A publicação contempla o Núcleo Bandeirante, antiga Cidade Livre, 
que, pioneiro, oferecia a infra-estrutura suficiente para sustentação das obras de 
Brasília; Taguatinga, inaugurada em 1958; Ceilândia, surgida da transferência 
dos migrantes que ocupavam os canteiros de obras da Cidade Livre; Planaltina, 
que remete ao século XVIII e era percorrida pelos bandeirantes. As Feiras Livres 
também fazem parte da publicação.

 Ouvir os depoimentos, lê-los, é mergulhar no mundo fantástico dos 
sonhos dos homens e mulheres que, com sangue, suor, lágrimas, saudade, amor, 
dedicação, sacrifício e olhar no futuro do Brasil ajudaram a construir Brasília, 
cidade Patrimônio Cultural da Humanidade, por decisão da UNESCO, e capital 
de todos os brasileiros.

Luiz Ribeiro de Mendonça
Superintendente
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INTRODUÇÃO

 
 O Catálogo de Depoimentos Orais II tem como primordial objetivo 
subsidiar os pesquisadores em geral sobre a história do Distrito Federal e a 
formação das Administrações Regionais, antigas Cidades Satélites. O Programa 
de História Oral, desenvolvido pela Diretoria de Pesquisa do ArPDF tem a 
função de resgatar a historiografia candanga contando com diversos “atores”, 
participantes diretos ou indiretos dos acontecimentos históricos do Brasil 
contemporâneo.
 Essa edição contém a coletânea de entrevistas em diversas linhas de 
pesquisa que fazem parte do acervo do ArPDF e que estão a disposição da 
sociedade.

· Formação de Planaltina
· Formação do Núcleo Bandeirante
· Formação de Ceilândia
· Formação das Feiras Livres
· Formação de Taguatinga

 O acervo conta com 128 entrevistas, coletadas entre 1999 e 2005, 
composta por técnicos e pesquisadores do ArPDF. As informações sobre a 
entrevista, o entrevistado e os temas constantes no catálogo foram retirados dos 
depoimentos. Em todos os casos, os depoentes registraram impressões sobre 
suas vidas, teceram considerações sobre temas gerais e sobre o objeto de estudo 
que individualiza a entrevista.
 Cada linha de pesquisa contém um pequeno histórico do objeto de estudo 
e a seguir todas as entrevistas realizadas durante o projeto. Com a publicação desse 
catálogo, a Diretoria de Pesquisa apresenta ao público o conjunto de depoimentos 
cedidos aos projetos, por meio dos temas das entrevistas e da biografia de cada 
um dos entrevistados. Este sintético perfil biográfico não buscou abranger em 
profundidade a trajetória  de  vida  de  cada  entrevistado,  mas  sim  fornecer  
informações  sucintas. Todas as entrevistas estão a disposição dos usuários no 
Arquivo Público do Distrito Federal. É um instrumento de pesquisa e, ao mesmo 
tempo, de divulgação do acervo, cujo conteúdo esperamos que possa contribuir 
para o desenvolvimento de outras pesquisas.
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CEILÂNDIA
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CAPÍTULO I
                                 

FORMAÇÃO DE CEILÂNDIA

O Projeto Ceilândia, resgate histórico pretende reconstituir os primeiros 
anos da cidade, de 1971 até os dias de hoje, de acordo com as pesquisas 
documentais e os depoimentos orais dos moradores transferidos pela Comissão 
de Erradicação de Invasões – CEI a partir de 27 de março de 1971. A publicação 
procurou repassar os principais passos do surgimento da cidade, cujos 24 (vinte 
e quatro) depoimentos cedidos ao ArPDF, refletem o orgulho dos pioneiros que 
viram a cidade nascer, crescer e progredir, graças a garra de um povo.

A construção de Brasília provocou um intenso fluxo migratório para 
o Planalto Central. Milhares de trabalhadores, de todos os cantos do Brasil 
resolveram apostar no futuro. Os migrantes foram chegando e pela falta de 
habitações populares construíram seus barracos em áreas desabitadas, originando 
as invasões populares das terras públicas do Distrito Federal.

Ceilândia é resultado desse fluxo migratório, da remoção das invasões e 
das favelas que foram surgindo nos canteiros de obras ou arredores, da antiga 
“Cidade Livre”, atual Núcleo Bandeirante. A remoção iniciou em 27 de março 
de 1971, nascendo a cidade de Ceilândia, projetada pelo arquiteto Ney Gabriel 
de Sousa, hoje com uma população de 344.039 habitantes.
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ADAIR JOSÉ DE LIMA

Naturalidade:  Rio Preto - MG
Nascimento: 20 de novembro de 1936

Depoimento
Local: Águas Claras - DF
Data: 30 de dezembro de 2005 
Duração: 57 minutos
Páginas: 24
Entrevistadores: Helcy Fátima Bonifácio Perez Nunes e Marta Meneleu 
Brandão Gracindo

Temas
Dados biográficos; origem familiar; a vinda da família para Goiás; como seu pai 
utilizava sua terra em Goiás; a sua profissão antes da vinda para Brasília; sua 
opinião sobre o casamento e os bailes da cidade em Goiás; sua participação na 
política em Goiás; a sua vinda para Brasília; chegada a Brasília; seu emprego e 
seu estudo; sua participação na remoção das invasões para Ceilândia; infra-es-
trutura, água, luz. Violência em Ceilândia; atendimento médico; a licitação da 
Novacap e a construção de prédio; parceria no lote da POLIENGE e a constru-
ção no mesmo; a inauguração de Brasília pelo rádio; o cuidado com os pais e 
irmãos; opção de sonhos e a realização.  

ALBINO ANTÔNIO MANEIRO

Naturalidade: Itarana – ES
Nascimento: 1 de julho de 1948

Depoimento
Local: Ceilândia – DF
Data: 3 de setembro de 2001
Duração: 30 minutos
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Páginas: 18
Entrevistadores: Silvia Regina Viola de Castro e Viviane Irene Fonseca Dornas

Temas
Dados biográficos;  origem familiar; atividades exercidas na época da mudança 
para Brasília e Ceilândia;  relato sobre a Vila do IAPI: considerações sobre as 
remoções das invasões; origem das pessoas que foram transferidas, lideranças 
comunitárias; relato sobre a distribuição ou venda de lotes; considerações sobre 
o serviço social, serviços de água e energia elétrica, meios de transporte, esco-
las, associações; considerações sobre Ceilândia , seu comércio e administração; 
Ceilândia ontem e hoje.

ANA MARIA DE JESUS

Naturalidade: Santana do Brejo – BA
Nascimento: 18 de novembro de 1948

Depoimento
Local: Ceilândia – DF
Data: 9 de maio de 2002
Duração: 30 minutos
Páginas: 20
Entrevistadores: Silvia Regina Viola de Castro e Viviane Irene Fonseca Dornas

Temas
Dados biográficos; origem familiar; como se deu a mudança para Brasília; con-
siderações de como era morar na Vila do IAPI; relato sobre luz e água na Vila; 
atividades exercidas em Brasília; relato da transferência da Vila do IAPI; consi-
derações sobre a segurança na Vila; ajuda do marido na construção de Brasília 
como pedreiro; explicação da palavra Ceilândia, nome dado à cidade; relato de 
como foi feita a sua transferência da Vila do IAPI para Ceilândia; considerações 
sobre transporte, escolas, hospitais, igrejas; relato sobre o abastecimento de água 
e luz na Ceilândia; relato de como criou seus filhos; Ceilândia ontem e hoje.
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ANTÔNIA ALVES DA SILVA (TOINHA)

Naturalidade: Esperantina – PI
Nascimento: 5 de junho de 1947

Depoimento
Local: Ceilândia – DF
Data: 5 de junho de 2002
Duração: 55 minutos
Páginas: 28
Entrevistadores: Silvia Regina Viola de Castro e Viviane Irene Fonseca Dornas

Temas
Dados biográficos: origem familiar; atividades exercidas em Brasília; considera-
ções sobre as dificuldades que enfrentou, o que levou a morar na Vila do IAPI; 
como surgiu Ceilândia; relato sobre a vida subumana do início, sem água, luz, 
uma infra-estrutura de fato, não deixando de ressaltar o trabalho de organiza-
ção do Serviço Social à época; considerações sobre as igrejas que ajudavam, 
especificamente a do Frei Cirino; o papel desempenhado pela então Deputada 
Maria Lourdes Abadia, como assistente social; considerações sobre a Ceilândia 
de ontem e de hoje e em seus relatos finais lembrou que a cidade necessita de 
mais lazer.

DALVA AFONSO NUNES RODRIGUES

Naturalidade: Patrocínio – MG
Nascimento: 18 de fevereiro de 1932

Depoimento
Local: Ceilândia – DF
Data: 20 de agosto de 2002
Duração: 25 minutos
Páginas: 19
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Entrevistadores: Silvia Regina Viola de Castro e Viviane Irene Fonseca Dornas

Temas
Dados biográficos; origem familiar; a sua vinda para Brasília e onde foram mo-
rar;  a formação das Vilas Tenório, IAPI, Esperança e Querosene; infra-estrutura 
e cotidiano na Vila Tenório; processo de criação de Ceilândia e o estudo feito na 
época; a remoção da Vila Tenório para Ceilândia; como foi o início da cidade e 
as dificuldades que passaram; infra-estrutura da Ceilândia na época da remoção; 
Ceilândia ontem e hoje.

DOMINGOS JOSÉ BORGES

Naturalidade: Cristópolis – BA
Nascimento: 24 de maio de 1935

Depoimento
Local: Ceilândia – DF
Data: 20 de junho de 2002
Duração: 45 minutos
Páginas: 26
Entrevistadores: Silvia Regina Viola de Castro e Viviane Irene Fonseca Dornas

Temas
Dados biográficos; origem familiar; a  sua vinda para Brasília e atividades exer-
cidas; relato sobre a época da revolução;  a vida na Vila do IAPI; infra-estrutura 
na Ceilândia; o processo de remoção da Vila; considerações da sua visita ao local 
para onde seria a remoção; a mudança para Ceilândia; Ceilândia ontem e hoje.
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EDITE MARTINS FARIAS

Naturalidade: Itaguaçu – ES
Nascimento: 14 de novembro de 1940

Depoimento
Local: Ceilândia – DF
Data: 22 de agosto de 2001
Duração: 40 minutos
Páginas: 19
Entrevistadores: Silvia Regina Viola de Castro e Viviane Irene Fonseca Dornas

Temas
Dados biográficos; origem familiar; atividades exercidas antes e depois da mu-
dança para Ceilândia; as remoções das invasões; a distribuição ou venda de lo-
tes; considerações sobre Ceilândia, origem das pessoas que foram transferidas; 
liderança comunitária, associações, igrejas, serviço social, serviços de abasteci-
mento e energia elétrica, comércio em geral, meios de transporte, escolas públi-
cas entre outras; considerações sobre a Deputada Maria de Lourdes Abadia e sua 
administração; Ceilândia ontem e hoje.

ELIEZER MARQUES RIBEIRO

Naturalidade: Barra – BA
Nascimento: 4 de fevereiro de 1944

Depoimento
Local: Ceilândia – DF
Data: 6 de agosto de 2002
Duração: 45 minutos
Páginas: 26
Entrevistadores: Silvia Regina Viola de Castro e Viviane Irene Fonseca Dornas
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Temas
Dados biográficos; origem familiar; atividades exercidas em Brasília; motivo da 
mudança para Brasília; como chegou a chefe administrativo do CDS, no trabalho 
de consolidação de Ceilândia; dificuldades existentes na época referentes a in-
fra-estrutura;  como a Administração de Ceilândia participava da construção das 
casas das pessoas; preço e pagamento dos lotes recebidos em Ceilândia;  pesqui-
sa sobre o favelamento do DF em 1969 e a transferência para Ceilândia; a infra-
estrutura da Vila do IAPI; escolas, hospitais, política na Ceilândia; relato sobre 
a Ceilândia de ontem e hoje; longo relato sobre os pioneiros de Ceilândia; em 
suas considerações finais, longo relato sobre a participação de Maria de Lourdes 
Abadia na história de Ceilândia.

FRANCISCA COELHO PEREIRA

Naturalidade: Buriti Nasce a Vargem – MA
Nascimento: 4 de agosto de 1935

Depoimento
Local: Ceilândia – DF
Data:  19 de julho de 2002
Duração: 25 minutos
Páginas:19
Entrevistador: Silvia Regina Viola de Castro

Temas
Dados biográficos; origem familiar; sua vida antes da vinda para Brasília; a mu-
dança para Brasília; a vida na Vila do IAPI; participação do pastor Avelino (seu 
esposo) na mudança das pessoas da Vila para Ceilândia; a mudança para Ceilân-
dia, cotidiano na época da mudança; considerações sobre a cidade; relato sobre 
o ontem e hoje; breve relato sobre a doença do pastor Avelino.
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FRANCISCO  DAS CHAGAS NOGUEIRA (SR. FRANÇA)

Naturalidade: Icó – CE
Nascimento: 31 de dezembro de 1947

Depoimento
Local: Ceilândia – DF
Data: 4 de junho de 2002
Duração: 30 minutos
Paginas: 19
Entrevistadores: Silvia Regina Viola de Castro e Viviane Irene Fonseca Dornas

Temas
Dados biográficos; origem familiar; atividades exercidas em Brasília; sua che-
gada a cidade; moradia na Vila do IAPI (Morro do Urubu); como iniciou e optou 
por trabalhar como feirante; Juscelino Kubitschek;  as dificuldades do início de 
Ceilândia que o levou a abandonar o lote recebido na remoção; considerações 
sobre as lideranças de hoje, as associações na cidade, o governo atual; a cidade 
de ontem e o que se espera hoje; finalizando acha que quem deveria administrar 
a cidade, teria que ser uma pessoa realmente participante e atuante em Ceilândia, 
um próprio Ceilandense. 

GONÇALO GONÇALVES BEZERRA (POETA GONGON)

Naturalidade: Poeiras – CE
Nascimento: 7 de setembro de 1939

Depoimento
Local: Ceilândia – DF
Data: 6 de setembro de 2001
Duração: 1 hora e 55 minutos
Páginas: 49
Entrevistadores: Silvia Regina Viola de Castro e Viviane Irene Fonseca Dornas
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Temas
Dados biográficos; origem familiar; motivo da mudança para Brasília; a mudan-
ça para Ceilândia e atividades exercidas na época da mudança; as invasões do 
IAPI, Vila Tenório, Morro do Querosene, Vila Esperança, Vila Bernardo Sayão, 
Morro do Urubu antes da remoção dos invasores para Ceilândia; o processo de 
criação da Comissão de Erradicação das Invasões; origem das terras que foi 
criada Ceilândia; a preparação das pessoas para serem transferidas das inva-
sões para a nova cidade; origem das pessoas que foram transferidas; relato sobre 
a distribuição ou venda de lotes; a liderança comunitária, associações, igrejas, 
serviço social, serviços de abastecimento de água, energia elétrica, meios de 
transporte, escolas e comércio em geral; a criação da Administração Regional de 
Ceilândia; a importância da Deputada Maria de Lourdes Abadia para Ceilândia 
e sua administração; origem da criação da FENACREPC(Federação Nacional 
das Associações de Cantadores Repentistas e Poetas Cordelistas); construção da 
Casa do Cantador em Ceilândia; Ceilândia ontem e hoje.

ILTON FERREIRA MENDES

Naturalidade: Salinas – MG
Nascimento: 9 de novembro de 1948

Depoimento
Local: Ceilândia – DF
Data: 18 de junho de 2002
Duração: 1 hora e 25 minutos
Páginas: 40
Entrevistadores: Silvia Regina Viola de Castro e Lydia Fernandes Borges

Temas
Dados biográficos; origem familiar; atividades exercidas em Brasília; as ativi-
dades que exerceu como apontador nas invasões, catalogando os cadastrados e 
ajudando na remoção e fixação dos mesmos; considerações acerca das invasões 
num todo, Tenório, Bernardo Sayão, Vila do IAPI, Morros do Urubu, Querosene 
entre todas da época;  o processo da criação de Ceilândia, governo Hélio Prates;  
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a transferência do pessoal para Ceilândia, o comércio, as igrejas, escolas, trans-
porte, infra-estrutura, as características das pessoas que foram para lá; ressaltou 
o trabalho das assistentes sociais à época; o bater dos martelos que se confundia 
com o som de uma orquestra; Ceilândia de ontem e hoje, a força do povo; projeto 
Made in Ceilândia, associações e em suas considerações finais acha que sente 
falta de unirem os pioneiros, uma forma de cultivarem sua história

JOSÉ MATTÃO

Naturalidade: Guiratinga - MT
Nascimento: 11 de agosto de 1932

Depoimento
Local: Ceilândia – DF
Data: 6 de junho de 2002
Duração: 35 minutos
Páginas: 20
Entrevistadores: Silvia Regina Viola de Castro e Viviane Irene Fonseca Dornas

Temas
Dados biográficos; origem familiar; atividades exercidas em Brasília; 
considerações sobre sua chegada à cidade; relatos sobre a Vila do IAPI (Morro 
do Urubu), Vila Tenório, Vila Esperança, como iniciou o seu trabalho na cidade, 
como transportava os transferidos, Vila Amauri; fala da pessoa de Maria de 
Lourdes Abadia, sua simpatia, bondade e capacidade de liderança junto ao 
povo de Ceilândia; do governo com relação a escolha dos administradores da 
cidade, um grande amor pela cidade que viu nascer; Juscelino Kubitschek, as 
dificuldades do início de Ceilândia, e ainda hoje do setor onde está estabelecido; 
como se tornou líder que é hoje junto à comunidade espírita; considerações sobre 
as lideranças de hoje, as associações na cidade onde muitas não buscam sua real 
função, a administração atual; escolas, postos de saúde, a violência, hospitais; a 
cidade de ontem e o que se espera hoje; finalizando acha que a cidade, teria que 
ter uma pessoa realmente participante e atuante em Ceilândia, um atuante que 
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viesse melhorar as pequenas coisas que ao seu ver, estão faltando para que ela se 
torne a beleza que hoje é.

LUIZ GONZAGA RIBEIRO LOBÃO

Naturalidade: Teresina – PI
Nascimento: 2 de julho de 1950

Depoimento
Local: Ceilândia – DF
Data: 24 de maio de 2002
Duração: 35 minutos
Páginas: 22
Entrevistadores: Silvia Regina Viola de Castro e Deuzíria de Carvalho Soares

Temas
Dados biográficos;  origem familiar; motivo da mudança para Brasília; atividades 
exercidas em Brasília;  como era morar na Vila do IAPI; a transferência da 
população da Vila do IAPI para Ceilândia; considerações sobre distribuição de 
lotes; água, luz e escolas; relato sobre a sua vida, inclusive artística; como a 
arte é recebida em Ceilândia;  como Maria de Lourdes Abadia foi importante na 
transferência da população para Ceilândia; Ceilândia ontem e hoje; considerações 
finais.

LUZIMAR DE OLIVEIRA

Naturalidade: Condado da Paraíba – PB
Nascimento: 14 de dezembro de 1939

Depoimento
Local: Ceilândia – DF
Data: 5 de junho de 2002
Duração: 23 minutos
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Páginas: 17
Entrevistadores: Silvia Regina Viola de Castro e Viviane Irene Fonseca Dornas

Temas
Dados biográficos; origem familiar; formação profissional; atividades exercidas 
em Brasília quando no ano de 1968, as dificuldades que passou, lembrando que 
chegou a passar fome por três dias e que morou primeiramente no Gama; con-
siderações sobre suas atividades com padaria; a Vila do IAPI, como conseguiu 
adquirir seu lote, época que para lá se mudou (Dezembro/69); o modo primário 
da fabricação de pães, os quais vendia à população lá existente; falou-nos ainda, 
sobre as dificuldades na infra-estrutura; conciliava o trabalho de padeiro com 
outro na Confederal; a pessoa da senhora Iolanda Costa e Silva que em muito 
ajudou Ceilândia que segundo suas informações, foi quem deu o nome a cidade; 
as pessoas do Supermercado Espírito Santo, Atacadista Santa Terezinha entre 
outros;  Vilas Tenório, Esperança, transferência dos barracos; as dificuldades 
que encontraram quando chegaram, como buscavam água, visto que ele chegava 
muito tarde e os caminhões pipa já haviam passado; Ceilândia ontem e hoje; 
transportes precários, comércio em geral, educação, religião, política e em suas 
considerações finais ressaltou seu amor pela cidade chegando inclusive a com-
por uma música em sua homenagem.

MANOEL LUIZ BORGES

Naturalidade: Cristópolis – BA
Nascimento: 28 de março de 1934

Depoimento
Local: Ceilândia – DF
Data: 4 de julho de 2002
Duração: 30 minutos
Páginas: 25
Entrevistadores: Silvia Regina Viola de Castro e Viviane Irene Fonseca Dornas
Temas 
Dados biográficos; origem familiar; a sua vinda para Brasília; infra-estrutura 
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na época da remoção; atividades exercidas antes da vinda para Brasília; 
considerações de sua vinda para Brasília e suas atividades exercidas; remoção 
da Vila do IAPI para Ceilândia; Ceilândia  ontem e hoje; considerações finais. 

MARIA DAS GRAÇAS PIMENTEL

Naturalidade: Caputira – MG
Nascimento: 9 de setembro de 1960

Depoimento
Local: Ceilândia – DF
Data: 30 de agosto de 2001
Duração: 40 minutos
Página: 20
Entrevistadores: Silvia Regina Viola de Castro e Viviane Irene Fonseca Dornas

Temas
Dados biográficos; origem familiar; o cotidiano na Vila do IAPI; atividades 
exercidas na época da mudança para Ceilândia; as remoções das invasões; a 
distribuição ou venda de lotes; considerações sobre Ceilândia; origem das pes-
soas que foram transferidas; liderança comunitária, associações, igrejas, servi-
ço social, serviços de abastecimento de água e energia elétrica, comércio em 
geral, meios de transporte, escolas e outras; a importância da Deputada Maria 
de Lourdes Abadia para Ceilândia e sua administração; Ceilândia ontem e hoje; 
considerações finais.

MARIA DE LOURDES ABADIA

Naturalidade: Bela Vista de Goiás – GO
Nascimento: 14 de agosto de 1944
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Depoimento
Local: Brasília – DF
Data: 18 de abril de 2002
Duração: 1 hora e 10 minutos
Páginas: 33
Entrevistadores: Silvia Regina Viola de Castro e Viviane Irene Fonseca Dornas

Temas
Dados biográficos; origem familiar; formação profissional; atividades e cargos 
exercidos em Brasília; considerações sobre as Vilas; relato sobre a Campanha de 
Erradicação de Ceilândia; relato sobre o projeto da cidade de Ceilândia; consi-
derações sobre a criação da Administração de Ceilândia ainda na dependência 
de Taguatinga; relato sobre a remoção das pessoas da Vila para Ceilândia; relato 
sobre o Grupo Executivo de Consolidação de Ceilândia; histórias de relaciona-
mento das pessoas na época; considerações sobre Ceilândia politizada; o que 
significa Ceilândia na vida de Maria de Lourdes Abadia; Ceilândia ontem e hoje; 
considerações finais.

MARIA DO SOCORRO PIRES

Naturalidade: Belém do São Francisco – PE
Nascimento: 25 de setembro de 1929

Depoimento
Local: Ceilândia – DF
Data: 25 de junho de 2002
Duração: 20 minutos
Páginas: 18
Entrevistadores: Silvia Regina Viola de Castro e Viviane Irene Fonseca Dornas

Temas
Dados biográficos; origem familiar; motivos da mudança para Brasília; ativi-
dades exercidas em Brasília; onde foi morar quando chegou em Brasília e o 
que fez para ganhar a vida; cotidiano na Vila Tenório e infra-estrutura; relato 
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sobre a mudança para Ceilândia; infra-estrutura da época; origem das pessoas 
que foram transferidas; serviço das pessoas que foram transferidas; serviço de 
abastecimento de água; energia elétrica; comércio em geral; meios de transporte; 
a política e associações de Ceilândia; a feira de Ceilândia onde tem uma banca; 
Ceilândia ontem e hoje; considerações finais.

PEDRINA DE OLIVEIRA COELHO

Naturalidade: Paraibana – MA
Nascimento: 29 de junho de 1952

Depoimento
Local: Ceilândia – DF
Data: 18 de abril de 2002 
Duração: 25 minutos
Páginas: 18
Entrevistadores: Silvia Regina Viola de Castro e Viviane Irene Fonseca Dornas

Temas
Dados biográficos; origem familiar; motivo da mudança para Brasília; a mudan-
ça da Vila do IAPI para Ceilândia; preparação para remoção das pessoas para 
Ceilândia; origem da maioria da população; transporte, segurança, luz e água; 
considerações sobre escolas, comércio e associações; Ceilândia ontem e hoje; 
considerações finais. 

SEVERINA ETELVINA DO NASCIMENTO

Naturalidade: São José do Egito – PE
Nascimento: 27 de abril de 1933

Depoimento
Local: Ceilândia – DF
Data: 17 de julho de 2002
Duração: 45 minutos
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Páginas: 26
Entrevistadores: Silvia Regina Viola de Castro e Lydia Fernandes Borges

Temas
Dados biográficos; origem familiar; motivos da mudança para Brasília; ativida-
des  exercidas em Brasília; onde foi morar quando chegou em Brasília e o que 
fez para ganhar a vida: cotidiano na Vila do IAPI e infra-estrutura; relato sobre 
a  mudança para Ceilândia; infra-estrutura da época; origem das pessoas que 
foram transferidas; serviço de abastecimento de água, energia elétrica; comércio 
em geral; meios de transporte; a política e associações em Ceilândia; Ceilândia 
ontem e hoje; considerações finais.

SEVERINO BEZERRA DA SILVA

Naturalidade: Passira – PE
Nascimento: 1 de novembro de 1939

Depoimento
Local: Ceilândia – DF
Data: 21 de agosto de 2002
Duração: 1 hora e 10 minutos
Páginas: 46
Entrevistadores: Silvia Regina Viola de Castro e Viviane Irene Fonseca Dornas

Temas
Dados biográficos; origem familiar; atividades exercidas em Brasília; motivo da 
mudança para Brasília; relato quando Jânio queria acabar com o Núcleo Bandei-
rante; como foi morar na Vila do IAPI e como conseguiu seu lote na remoção; 
porque as pessoas vinham para Brasília e a procura de que; processo de criação 
de Ceilândia, como foi feita a comunicação; como se realizava a mudança; in-
fra-estrutura, água, médico, hospital, transporte, segurança; longo relato sobre 
padeiro e pão;  escolas existentes quando da mudança para Ceilândia; as igrejas 
existentes em Ceilândia; a política em Ceilândia; relato sobre a administração de 
Maria de Lourdes Abadia; considerações sobre Associações, LBA, SINE; Cei-
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lândia de ontem e de hoje; longo relato sobre segurança.

SEVERINO RAMOS DE LIMA (RAMINHO DO BAIÃO)

Naturalidade: Taperuá – PB
Nascimento: 30 de julho de 1935

Depoimento
Local: Ceilândia – DF
Data: 27 de junho de 2002 
Duração: 35 minutos
Páginas: 25
Entrevistadores: Silvia Regina Viola de Castro e Viviane Irene Fonseca Dornas

Temas
Dados biográficos; origem familiar; formação acadêmica e profissional; moti-
vo da mudança para Brasília; atividades exercidas em Brasília; onde foi residir 
quando chegou em Brasília; relato sobre o nome da Vila Tenório; considerações 
sobre as Vilas Tenório, Esperança, IAPI, Metropolitana, M.M.Quadros e dos 
seus invasores; a mudança das Vilas para Ceilândia; a discriminação dos mo-
radores de Ceilândia; considerações sobre Ceilândia e o nordeste; longo relato 
da preparação efetuada para a remoção das Vilas para Ceilândia e como foi re-
alizada; como conseguiu o lote na Vila Tenório;  como foi feito o pagamento e 
quitação dos lotes em Ceilândia; considerações da utilização do transporte, no 
início; relato sobre água, luz, educação, saúde, lazer; relato sobre a política em 
Ceilândia; Ceilândia ontem e hoje; considerações finais.

ZINÁ CAETANO DE SOUSA

Naturalidade: Damolândia – GO
Nascimento: 2 de março de 1949
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Depoimento
Local: Ceilândia  - DF
Data: 3 de julho de 2002
Duração: 1 hora e 20 minutos
Páginas: 41
Entrevistadores: Silvia Regina Viola de Castro e Viviane Irene Fonseca Dornas

Temas
Dados biográficos; origem familiar; relato de atividades exercidas em Brasília 
e Ceilândia; relato sobre os jornais nos quais atuou, para mostrar a realidade de 
Ceilândia; considerações sobre a diferença social existente em Ceilândia; relato 
sobre a Associação Comercial; a sua vinda para Brasília e como moraram na 
época; sua profissão juntamente com Ceilândia; sua relação com Ceilândia e seus 
moradores; as festas realizadas em Ceilândia, inclusive beneficente; considerações 
sobre o que é administrar Ceilândia, infra-estrutura; vida social do Ceilandense 
no início;  reivindicações que foram feitas com muita persistência; considerações 
sobre moradia, assentamento;  Ceilândia ontem e hoje; considerações finais.
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FEIRAS LIVRES
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CAPÍTULO II
      

FORMAÇÃO DAS FEIRAS LIVRES

As feiras em Brasília têm características regionais e identidade 
própria, remetem aos costumes e culturas do povo que constituiu a 
população candanga. Na maioria das Regiões Administrativas há uma 
ou várias feiras. De caráter livre, permanente, as feiras, cada vez mais, 
consolidam-se como espaço de cultura da memória do Distrito Federal, 
além de ser uma atividade de relevância econômica e de sobrevivência de 
milhares de pessoas.

  As feiras do Distrito Federal são instituições comerciais e centros 
de compras. Funcionam também como ponto de encontro de conterrâneos 
e local de disseminação das culturas do povo que as compõem. São pessoas 
que saíram de seu estado de origem e chegaram em Brasília apostando num 
novo ideal. Resgatar a história das feiras é resgatar a história vivenciada 
pelo candango.

  Brasília foi formada de uma mistura regional dos quatro cantos 
do país. Norte, Sul, Leste, Oeste. Neste contexto, afirma-se que em cada 
feira de Brasília encontra-se um pedacinho de cada região, da comida típica 
ao som regional, com suas cores, aromas e bom atendimento.

  Alicerçado principalmente em depoimentos orais de antigos e 
atuais feirantes, na certeza, que dessa busca conseguisse resgatar a história 
do surgimento das feiras nas Regiões Administrativas. Os 45 (quarenta e 
cinco) depoimentos garantem às futuras gerações o conhecimento do tema 
na formação do processo econômico-social-cultural do povo brasiliense.

A pesquisa do Sindicato do Comércio Varejista de Feirantes de 
Brasília-DF constatou que existem atualmente no Distrito Federal 58 
(cinqüenta e oito) feiras regulares, contando com aproximadamente 19 mil 
feirantes. A maioria funciona aos sábados, domingos e feriados.   
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ALDA DE LIMA FARRAPO

Naturalidade: Tianguá – CE
Nascimento: 3 de agosto de 1953

Depoimento
Local: Paranoá – DF
Data: 3 de novembro de 2003
Duração: 22 minutos
Páginas: 19
Entrevistadores: Helcy Fátima Bonifácio Perez Nunes e Viviane Irene Fonseca 
Dornas

Temas
Dados biográficos; origem familiar; atividades exercidas antes da vinda para 
Brasília; motivo da vinda para Brasília; atividades exercidas quando chegou em 
Brasília; como iniciou sua atividade em feira;  a segurança e infra-estrutura da 
feira; como é efetuada a vigilância da feira e a atuação da associação; relato do 
acidente que sofreu na banca; considerações de como foi adquirido o box; a feira 
de ontem e de hoje; considerações finais.

ALEXANDRE GONÇALVES DA SILVA

Naturalidade: Brasília de Minas Gerais – MG
Nascimento: 16 de novembro de 1947

Depoimento
Local: Candangolândia – DF
Data: 20 de novembro de 2003
Duração: 35 minutos
Páginas: 23
Entrevistadores: Helcy Fátima Bonifácio Perez Nunes e Marta Meneleu Bran-
dão Gracindo
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Temas
Dados biográficos; origem familiar; motivo de sua vinda para Brasília e onde foi 
residir; atividades em Brasília até atualmente; a sua atividade na associação da 
feira; o início das feiras; o que se fazia para adquirir uma banca/box; movimento 
das feiras ontem e hoje; a infra-estrutura das feiras; as feiras de Brasília; consi-
derações finais.

ANA RITA DOS SANTOS SILVA

Naturalidade: Sento Sé – BA
Nascimento: 20 de dezembro de 1922

Depoimento
Local: Gama – DF
Data: 9 de agosto de 2001
Duração: 1 hora e 10 minutos
Páginas: 28
Entrevistadores: Deuzíria de Carvalho Soares e Lydia Fernandes Borges

Temas
Dados biográficos; origem familiar; atividades exercidas em Brasília; considera-
ções sobre as feiras livres; a distribuição ou venda de boxes; a Feira Permanente 
e sua administração; as feiras ontem e hoje; considerações finais.

ANTÔNIO DOS REIS CUNHA LADEIRA

Naturalidade: Pastos Bons – MA
Nascimento: 6 de janeiro de 1962

Depoimento
Local: São Sebastião – DF
Data: 18 de novembro de 2003
Duração: 22 minutos
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Páginas: 17
Entrevistadores: Helcy Fátima Bonifácio Perez Nunes e Marta Meneleu 
Brandão Gracindo

Temas
Dados biográficos; origem familiar; local de moradia quando chegou em Brasí-
lia; atividades que exercia antes de chegar em Brasília; relato de como começou 
a trabalhar de feirante, o que comercializa, tempo de feirante;  o local da feira, 
como conseguiram os boxes, o cotidiano da feira antes e hoje; relato sobre as 
vendas; a luta que os feirantes tiveram para conseguirem a feira permanente; a 
fiscalização nas feiras; a importância das feiras para a população; a organização 
da feira através da Associação; a infra-estrutura das feiras; relato de como é ser 
feirante para o entrevistado, o dia-a-dia; considerações finais.

ARMENE NERCES ABRAHAN ABIKIAN

Naturalidade: Libano
Nascimento: 8 de janeiro de 1935

Depoimento
Local: Taguatinga – DF 
Data: 25 de junho de 2001
Duração: 2 horas e 35 minutos
Páginas: 51
Entrevistador: Deuzíria de Carvalho Soares

Temas
Dados biográficos; origem familiar; considerações sobre suas atividades no 
Líbano; a preparação de sua vinda para o Brasil e como aconteceu; atividades 
exercidas em Goiânia onde esteve antes de sua vinda para Brasília; suas atividades 
quando da sua chegada em Brasília; os  vários locais pelos quais a feira passou; 
as feiras a partir do Núcleo Bandeirante e sua transferência para Taguatinga; 
considerações sobre a criação recebida de seu pai; a feira permanente;  como 
foi recebida a mudança de feira livre para permanente, pelos feirantes; relato 
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sobre microempresa; a distribuição ou venda de boxes; as feiras ontem e hoje; 
considerações finais.

CEZÁRIO FELIX DE SOUZA

Naturalidade: Nova Russas – CE
Nascimento: 13 de fevereiro de 1946

Depoimento
Local: Brasília – DF
Data: 22 de setembro de 2003
Duração: 13 minutos
Páginas: 14
Entrevistadores: Helcy Fátima Bonifácio Perez Nunes e Marta Meneleu 
Brandão Gracindo

Temas
Dados biográficos; origem familiar; atividades exercidas em Brasília, inclusive 
com feiras; sua comercialização na feira; considerações sobre o início da feira; 
as feiras ontem e hoje; administração da feira; considerações finais.

CÍCERO MESSIAS DO NASCIMENTO

Naturalidade: São Miguel dos Campos – AL
Nascimento: 3 de maio de 1937

Depoimento
Local: Candangolândia – DF
Data: 26 de novembro de 2003
Duração: 1 hora e 7 minutos
Páginas: 29
Entrevistadores: Helcy Fátima Bonifácio Perez Nunes e Marta Meneleu Bran-
dão Gracindo
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Temas
Dados biográficos; origem familiar; relato de sua vinda para Brasília; atividades 
exercidas em Brasília;  como começou a trabalhar em feira; locais onde traba-
lhou com feira e quanto tempo se encontra na Candangolândia;  o início da Feira 
da Candangolândia e como funciona até hoje; considerações sobre a feira e a 
igreja; considerações sobre a vida do feirante, seu dia-a-dia; os critérios para se 
adquirir um box, na feira; considerações sobre reuniões para que a feira fosse 
permanente e a fiscalização; considerações sobre a infra-estrutura; feiras ontem 
e hoje; considerações finais.

DEUSELINA DO VALE CARVALHO

Naturalidade: Boa Viagem – CE
Nascimento: 9 de março de 1959

Depoimento
Local: Sobradinho – DF
Data: 2 de março de 2004
 Duração: 33 minutos
Páginas: 23
Entrevistadores: Helcy Fátima Bonifácio Perez Nunes e Marta Meneleu Bran-
dão Gracindo

Temas
Dados biográficos; origem familiar; como soube de Brasília; atividades exerci-
das antes e em Brasília; quando começou a trabalhar na feira e qual sua atividade 
na mesma; o início da feira de Sobradinho; considerações sobre a mudança no 
dia-a-dia da feira; relato sobre clientela e vendas; como se adquiria e adquire um 
box; fiscalização ontem e hoje; considerações sobre a administração da feira; a 
infra-estrutura e segurança; o dia-a-dia do feirante; considerações finais.
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DOLORES MARIA DE SOUZA

Naturalidade: Pesqueira – PE
Nascimento: 10 de fevereiro de 1958

Depoimento
Local:  Planaltina – DF
Data: 5 de maio de 2004
Duração: 37 minutos
Páginas: 18
Entrevistadores: Helcy Fátima Bonifácio Perez Nunes e Marta Meneleu Bran-
dão Gracindo

Temas
Dados biográficos; origem familiar; como foi seu início na feira; considerações 
sobre a mudança da feira; critérios para conseguir uma banca, o controle; con-
siderações sobre taxa de ocupação; controle de limpeza e higiene, fiscalização; 
cotidiano da feira; o que se consegue através da associação; como funciona na 
feira a água, luz, telefone e segurança; o que é ser feirante e seu dia-a-dia; feiras 
ontem e hoje; considerações finais.

EDIMILSON CAMPELO COUTO

Naturalidade: Porção da Pedra – MA
Nascimento: 20 de dezembro de 1959

Depoimento
Local: São Sebastião – DF
Data: 18 de novembro de 2003
Duração: 41 minutos
Páginas: 21
Entrevistadores: Helcy Fátima Bonifácio Perez Nunes e Marta Meneleu Bran-
dão Gracindo
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Temas
Dados biográficos; origem familiar; atividades exercidas antes e em Brasília; 
relato de seu início em feira; considerações sobre a localidade da feira e sua 
precariedade de funcionamento; como o administrador se interessa pela feira;  a 
utilização de água e luz; feiras ontem e hoje; considerações finais.

ELEMAR SCHEGIBER

Naturalidade: Ijuí – RS
Nascimento: 4 de dezembro de 1947

Depoimento
Local: Planaltina – DF
Data: 5 de maio de 2004
Duração: 30 minutos
Páginas: 22
Entrevistadores: Helcy Fátima Bonifácio Perez Nunes e Marta Meneleu Bran-
dão Gracindo

Temas
Dados biográficos; origem familiar; como se deu a mudança para Brasília; ativi-
dades exercidas antes e em Brasília; relato de seu início na feira; o que comer-
cializa nas feiras e a fiscalização das mercadorias;  a localidade da feira e sua 
precariedade de funcionamento; o cotidiano do feirante; controle de vigilância 
sanitária; a importância das feiras para a população; considerações sobre a Asso-
ciação da feira; a falta de segurança na feira; a relação da Administração e a As-
sociação; a utilização de água e luz; feiras ontem e hoje; considerações finais. 

ELMIRO DA CUNHA PINTO

Naturalidade: Monte Carmelo – MG
Nascimento: 11 de agosto de 1945
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Depoimento
Local: Taguatinga – DF
Data: 13 de outubro de 2003
Duração: 43 minutos
Páginas:23
Entrevistadores: Helcy Fátima Bonifácio Perez Nunes e Marta Meneleu Bran-
dão Gracindo

Temas
Dados biográficos; origem familiar; a sua chegada a Brasília e sua adaptação à 
cidade de Taguatinga; atividades exercidas antes da vinda para Brasília; ativida-
des exercidas em Brasília; a tentativa de mudança de profissão; grande relato de 
como surgiu a feira de Ceilândia;  seu convívio com outros feirantes; os critérios 
para se adquirir box; considerações sobre associação da feira;  a feira de ontem 
e hoje; considerações finais.

ESTÁCIO BATISTA DOS SANTOS

Naturalidade: Piancó – PB
Nascimento: 5 de maio de 1966

Depoimento
Local: Guará – DF
Data: 19 de maio de 2004
Duração: 33 minutos
Páginas: 23
Entrevistadores: Helcy Fátima Bonifácio Perez Nunes e Marta Meneleu Bran-
dão Gracindo

Temas
Dados biográficos; origem familiar; como tomou conhecimento de Brasília e a 
vinda para cá; atividades exercidas antes de chegar em Brasília; atividades exer-
cidas em Brasília; como começou a trabalhar na feira e chegou a microempresá-
rio; condições físicas da Feira dos Importados; o que comercializa atualmente; 



    
    42

considerações de como era antes e atualmente a feira; a transferência do Mané 
Garrincha para o CEASA; infra-estrutura da feira; a importância das feiras para a 
cidade; relato sobre a associação da Feira dos Importados; considerações finais.

EVILÁSIA REIS DO NASCIMENTO

Naturalidade: Salvador – BA
Nascimento: 20 de setembro de 1925

Depoimento
Local: Brasília– DF
Data: 7 de outubro de 2003
Duração: 48 minutos
Páginas: 28 
Entrevistadores: Helcy Fátima Bonifácio Perez Nunes e Marta Meneleu Bran-
dão Gracindo

Temas
Dados biográficos; origem familiar; grande relato sobre a história de sua mãe; 
considerações sobre suas profissões; como começou a trabalhar com feira; suas 
atividades em Brasília; relato de como ouviu falar e veio para Brasília;  as ati-
vidades exercidas antes da vinda para Brasília;  como funcionava a montagem 
e desmontagem da feira antes das barracas definitivas; como preparava as co-
midas para vender; relato da suposta mudança da feira; considerações sobre o 
que poderia ser feito para que ficasse com a estrutura como a feira do Guará; a 
fiscalização da feira;  a higiene dos sanitários; considerações finais .

FRANCISCO VALDENIR MACHADO ELIAS

Naturalidade: Independência – CE
Nascimento: 3 de fevereiro de 1952
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Depoimento
Local: Taguatinga – DF
Data: 22 de junho de 2004
Duração: 1 hora e 28 minutos
Páginas: 30
Entrevistadores: Helcy Fátima Bonifácio Perez Nunes e Lydia Fernandes Bor-
ges

Temas
Dados biográficos; origem familiar; a sua vinda para Brasília; atividades exer-
cidas quando chegou em Brasília;  como começou a trabalhar em feira; as difi-
culdades enfrentadas no início para trabalhar com feira; como surgiu a Feira de 
Ceilândia;  como interrompeu sua atividade de feirante para assumir a associa-
ção e mais tarde o sindicato; considerações sobre criação de várias feiras; apoio 
do GDF ao sindicato; fiscalização na feira; a contribuição dos feirantes para o 
índice de desemprego; serviços oferecidos pelo sindicato; critério para votar no 
sindicato; visão sobre as feiras de Brasília; o que é ser feirante, seu dia-a-dia; 
considerações finais.

ILDA ROGERI

Naturalidade: Nova Esperança - PR
Nascimento: 15 de julho de 1959

Depoimento
Local: Santa Maria – DF
Data: 24 de setembro de 2001
Duração: 35 minutos
Páginas: 22
Entrevistador: Deuzíria de Carvalho Soares

Temas
Dados biográficos; origem familiar; atividades exercidas em Brasília;  a criação 
da primeira feira em Santa Maria;  o comportamento dos feirantes no dia-a-dia 
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e a transferência de local da feira;  mudanças a serem realizadas nas feiras; as 
feiras ontem e hoje; considerações finais.

JANDIRA DE LOURDES ANDRADE

Naturalidade: Presidente Olegário – MG
Nascimento: 14 de fevereiro de 1948

Depoimento
Local: Núcleo Bandeirante – DF
Data: 3 de julho de 2001
Duração: 55 minutos
Páginas: 29
Entrevistador: Deuzíria de Carvalho Soares

Temas
Dados biográficos; origem familiar; motivo da mudança para Brasília; atividades 
exercidas em Brasília; a sua vinda para o Núcleo Bandeirante; como se iniciou 
na feira; considerações sobre as feiras livres; a distribuição ou venda de boxes; 
considerações sobre a Feira Permanente e sua administração; as feiras ontem e 
hoje; considerações finais.

JOÃO GOMES DE ANCHIETA

Naturalidade: Independência – CE
Nascimento: 11 de julho de 1955

Depoimento
Local: Núcleo Bandeirante – DF
Data: 9 de julho de 2001
Duração: 45 minutos
Páginas: 31
Entrevistador: Deuzíria de Carvalho Soares
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Temas
Dados biográficos; origem familiar; atividades exercidas em Brasília; suas ativi-
dades antes de trabalhar em feira; considerações sobre as feiras livres; a mudan-
ça do local da feira; o movimento da feira após a criação do real; distribuição ou 
venda de boxes; a Feira Permanente e sua administração; as feiras ontem e hoje; 
considerações finais.

JOSÉ ALVES DA COSTA

Naturalidade: Ituiutaba – MG
Nascimento: 25 de junho de 1954

Depoimento
Local: Guará – DF
Data: 25 de maio de 2004
Duração: 27 minutos
Páginas: 17
Entrevistadores; Helcy Fátima Bonifácio Perez Nunes e Marta Meneleu Bran-
dão Gracindo

Temas
Dados biográficos; origem familiar; como começou a trabalhar com feira; feiras 
em que já trabalhou antes da do Guará; o início da feira; atividades exercidas 
antes de ser feirante; considerações sobre o cotidiano do feirante; horário de 
funcionamento da feira ontem e hoje; critério para aquisição de box ou barraca; 
a infra-estrutura, segurança; administração da feira; o que é ser feirante; consi-
derações finais.

JOSÉ ALVES FEITOSA

Naturalidade: Teresina – PI
Nascimento: 20 de agosto de 1956



    
    46

Depoimento
Local: Santa Maria – DF
Data: 24 de setembro de 2001
Duração: 47 minutos
Páginas: 32
Entrevistador: Deuzíria de Carvalho Soares

Temas
Dados biográficos; origem familiar; atividades exercidas em Brasília; conside-
rações sobre seu sonho; a criação da Associação dos Feirantes de Santa Maria; a 
estrutura da feira; relato sobre mudança de local da feira; a junção de várias fei-
ras para formação da permanente; relato sobre a opção de deixar de ser feirante; 
as feiras ontem e hoje; considerações finais.

JOSÉ COELHO NETO (CEARÁ)

Naturalidade: Boa Viagem – CE
Nascimento: 12 de julho de 1939

Depoimento
Local: Núcleo Bandeirante – DF
Data: 12 de julho de 2001
Duração: 55 minutos
Páginas: 31
Entrevistador: Deuzíria de Carvalho Soares

Temas
Dados biográficos; origem familiar; a sua chegada em Brasília;  atividade exer-
cida antes da vinda para Brasília; as suas atividades em Brasília;  a localidade da 
feira e sua precariedade de funcionamento;  como o atual administrador tem se 
interessado pela melhoria da feira; a decadência do movimento da feira; a utili-
zação de água e luz; relato sobre os tipos de melhoras necessárias à feira; a Feira 
Permanente e sua administração; as feiras ontem e hoje; considerações finais.



    
    47

JOSÉ COSMO DE PAULA

Naturalidade: Sento Sé – BA
Nascimento: 12 de agosto de 1931

Depoimento
Local: Taguatinga – DF 
Data: 24 de agosto de 2001
Duração: 50 minutos
Páginas: 37
Entrevistador: Deuzíria de Carvalho Soares

Temas
Dados biográficos; origem familiar; atividades exercidas antes da vinda para 
Brasília; atividades exercidas em Brasília; relato de como se abastecia  para a 
venda na feira; a viagem que fazia para adquirir mercadoria;  a localidade da 
feira e sua precariedade de funcionamento; a associação da feira; considerações 
sobre as feiras livres; a distribuição ou venda de boxes;  a decadência do mo-
vimento da feira; a divulgação da feira para melhora do movimento; utilização 
de água e luz; a Feira Permanente e sua administração; as feiras ontem e hoje; 
considerações finais.

JOSÉ DE ARIMATÉIA BERTO

Naturalidade: Luiz Gomes – RN
Nascimento: 10 de março de 1956

Depoimento
Local: Gama – DF
Data: 9 de agosto de 2001
Duração: 40 minutos
Páginas: 28
Entrevistador: Deuzíria de Carvalho Soares
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Temas
Dados biográficos; origem familiar; atividade exercida antes da vinda para Bra-
sília; atividades exercidas em Brasília; a localidade da feira e sua precariedade 
de funcionamento; o interesse de melhora da feira pelo atual administrador; con-
siderações sobre as feiras livres; a distribuição ou venda de boxes; a decadência 
do movimento da feira; a utilização de água e luz;  a Feira Permanente e sua 
administração; as feiras ontem e hoje; considerações finais.

JOSÉ RIBAMAR CANUTO

Naturalidade: Picos – PI
Nascimento: 30 de dezembro de 1947

Depoimento
Local: Brasília – DF
Data: 10 de novembro de 2003
Duração: 23 minutos
Páginas: 22
Entrevistadores: Helcy Fátima Bonifácio Perez Nunes e Marta Meneleu Bran-
dão Gracindo

Temas
Dados biográficos; origem familiar; atividades exercidas em Brasília; o porquê 
de sua vinda para Brasília; relato sobre a escolha para trabalhar com feira; como 
surgiu a Feira do Cruzeiro; como e onde se comprava a mercadoria para vender; 
funcionamento da feira no início e atualmente; como se fazia e faz para adquirir 
uma banca ou box na feira; o cotidiano da feira para a cidade e a importância da 
mesma; feiras ontem e hoje; considerações finais.

LUIZ NAPOLEÃO BEZERRA

Naturalidade: Novo Oriente – CE
Nascimento: 1 de novembro de 1928
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Depoimento
Local: Paranoá – DF
Data: 3 de novembro de 2003
Duração: 30 minutos
Páginas: 19
Entrevistadores: Helcy Fátima Bonifácio Perez Nunes e Viviane Irene Fonseca 
Dornas

Temas
Dados biográficos; origem familiar; o motivo da mudança para Brasília e onde 
foi morar; atividades exercidas em Brasília; porque optou por trabalhar com fei-
ra; o movimento de antes e o atual da feira; a distribuição ou venda de boxes; a 
necessidade de divulgação da feira; a segurança da feira; relato sobre a localida-
de da feira, com reivindicação de mudança de local;  a Feira Permanente e sua 
administração; as feiras ontem e hoje; considerações finais.

LUZIMAR RODRIGUES SANTOS ROCHA

Naturalidade: Barra do Corda – MA
Nascimento: 27 de dezembro de 1950

Depoimento
Local: Samambaia – DF
Data: 18 de julho de 2001
Duração: 50 minutos
Páginas: 41
Entrevistador: Deuzíria de Carvalho Soares

Temas
Dados biográficos; origem familiar; o motivo da mudança para Brasília e onde 
foi morar; atividades exercidas em Brasília; porque optou por trabalhar com fei-
ra; o movimento de antes e o atual da feira; a distribuição ou venda de boxes; a 
necessidade de divulgação da feira; a segurança da feira; a localidade da feira, 
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com reivindicação de mudança de local; a Feira Permanente e sua administra-
ção; as feiras ontem e hoje; considerações finais.

MARCONI WEBER DA SILVA

Naturalidade: Rio de Janeiro – RJ
Nascimento: 22 de março de 1953

Depoimento
Local: Sobradinho _ DF
Data: 20 de outubro de 2003
Duração: 50 minutos
Páginas: 26
Entrevistadores: Helcy Fátima Bonifácio Perez Nunes e Marta Meneleu Bran-
dão Gracindo

Temas
Dados biográficos; origem familiar; atividades exercidas em Brasília; o que 
comercializa na feira; a produção do que comercializa é independente; porquê 
comercializa aves e há quanto tempo;  o início da feira de Sobradinho; conside-
rações das feiras que trabalha e a iniciativa de técnicos da EMATER; conside-
rações sobre a feira intitulada “Feira do Padre”;  o dia-a-dia do feirante; o lugar 
apropriado para feira; como se adquire um box; a feira no cotidiano da cidade;  
o atendimento da administração, associação e EMATER; a atuação da vigilância 
sanitária; divulgação da Feira da Lua e outras da cidade; considerações finais. 

MARIA CÉLIA FERREIRA BARROS

Naturalidade: Alto Santo – CE
Nascimento: 24 de junho de 1969

Depoimento
Local: Riacho Fundo II – DF
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Data: 17 de março de 2004
Duração: 20 minutos
Páginas: 19
Entrevistadores: Helcy Fátima Bonifácio Perez Nunes e Marta Meneleu Bran-
dão Gracindo

Temas
Dados biográficos; origem familiar; como começou a trabalhar com feira; relato 
sobre a história da feira; a mudança de local da feira para permanente; o fun-
cionamento precário da feira; a infra-estrutura da feira; considerações sobre as 
feiras em que trabalhou; a importância da feira na sua vida; feiras ontem e hoje; 
considerações finais.

MARIA DAS GRAÇAS PEREIRA RESENDE

Naturalidade: Santa Luzia – MA
Nascimento: 31 de outubro de 1952

Depoimento
Local: Riacho Fundo I – DF
Data: 12 de novembro de 2003
Duração: 25 minutos
Páginas; 19
Entrevistadores: Helcy Fátima Bonifácio Perez Nunes e Marta Meneleu Bran-
dão Gracindo

Temas
Dados biográficos; origem familiar; a sua vinda para Brasília;  como foi a sua 
opção por feira; o que comercializa na feira;  o início das feiras; como se adquiria 
e adquire um box na feira; a atuação dos rapas ou fiscais; o cotidiano das feiras 
na cidade;  a associação e a infra-estrutura da feira; entrosamento da administra-
ção e a associação para divulgação da feira; feiras ontem e hoje; considerações 
finais.
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MARIA DO SOCORRO SILVA MOURA

Naturalidade: Afogados da Ingazeira – PE
Nascimento: 17 de janeiro de 1948

Depoimento
Local: Gama – DF
Data: 10 de agosto de 2001
Duração: 50 minutos
Páginas: 32
Entrevistador: Deuzíria de Carvalho Soares

Temas
Dados biográficos; origem familiar; como começou a trabalhar com feira; a his-
tória da feira; a mudança de local da feira, para a construção da permanente; o 
funcionamento precário da feira; considerações sobre a pessoa encarregada da 
administração da feira;  a infra-estrutura da feira; considerações referentes à taxa 
de ocupação da feira; as dificuldades de relacionamento com feirantes, devido 
a privilégios; a importância da feira na sua vida; feiras ontem e hoje; considera-
ções finais.

MARIA INÊS FELIX DOS SANTOS

Naturalidade: Ueiras/São Francisco – PI
Nascimento: 21 de abril de 1954

Depoimento
Local: Recanto das Emas – DF
Data: 28 de outubro de 2003
Duração: 46 minutos
Páginas: 30
Entrevistadores: Helcy Fátima Bonifácio Perez Nunes e Marta Meneleu Bran-
dão Gracindo
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Temas
Dados biográficos; origem familiar; como tomou conhecimento de Brasília; ati-
vidades exercidas em Brasília; o que a levou a trabalhar com feira; o tempo que 
trabalha na feira; o acidente que sofreu na banca; como surgiram as feiras; como 
montavam as barracas; as avaliações antigas e atuais para se conseguir um box; 
limpeza e higiene; a importância da feira; como é efetuada a vigilância da feira e 
a atuação da associação; considerações sobre a participação na feira; o que é ser 
feirante e o dia-a-dia; considerações finais.

MARIA LUIZA DO NASCIMENTO CORDEIRO

Naturalidade: Nazaré da Mata – PE
Nascimento: 13 de março de 1954

Depoimento
Local: Recanto das Emas – DF
Data: 31 de outubro de 2003
Duração: 32 minutos
 Páginas: 23
Entrevistadores: Helcy Fátima Bonifácio Perez Nunes e Marta Meneleu Bran-
dão Gracindo

Temas
Dados biográficos; origem familiar; atividades exercidas em Brasília; como to-
mou conhecimento de Brasília;  como começou a trabalhar com feira; conside-
rações sobre o início das feiras; o início das feiras como era; como se faz para 
adquirir um box; higiene e limpeza;  a importância da feira para a cidade, a 
associação e sua administração; relato sobre água, luz e telefone; feiras ontem e 
hoje; considerações finais.
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MARIA ROCHA TORRES CARVALHO

Naturalidade: São Domingos – MA
Nascimento: 4 de agosto de 1936

Depoimento
Local: Samambaia – DF
Data: 19 de julho de 2001
Duração: 43 minutos
Páginas: 29
Entrevistador: Deuzíria de Carvalho Soares

Temas
Dados biográficos; origem familiar; atividades exercidas ao chegar em Brasília; 
o início da feira em Samambaia; o sistema de distribuição de boxes; o movimen-
to atual das feiras; a necessidade de linhas de ônibus com acesso à feira e divul-
gação da mesma; a segurança; as feiras ontem e hoje; considerações finais.

MARIA SABINO DE SOUSA

Naturalidade: Piancó – PB
Nascimento: 26 de janeiro de 1926

Depoimento
Local: Núcleo Bandeirante – DF
Data: 3 de julho de 2001
Duração: 1 hora e 5 minutos
Páginas: 44
Entrevistador: Deuzíria de Carvalho Soares

Temas
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Dados biográficos; origem familiar; sua vinda para Brasília; como funcionava a 
feira na Cidade Livre; como chegava a mercadoria para venda; atividades exer-
cidas em Brasília;  como era seu dia na feira; considerações sobre o começo do 
movimento até chegar à feira para que fossem efetuadas as vendas; como ocorria 
o pagamento dos clientes; as mercadorias colocadas à disposição do cliente;  o 
funcionamento da feira e sua mudança após incêndio do Mercado Diamantina;  o 
movimento atual da feira; as feiras ontem e hoje; considerações finais.

MARIA SOARES CAMPELO

Naturalidade: Crateús – CE
Nascimento: 21 de abril de 1936

Depoimento
Local: Guará – DF
Data: 11 de novembro de 2003
Duração: 25 minutos
Páginas: 21
Entrevistadores: Helcy Fátima Bonifácio Perez Nunes e Marta Meneleu Bran-
dão Gracindo

Temas
Dados biográficos; origem familiar; como e porque começou a trabalhar com 
feira;  o início da feira; o dia-a-dia do feirante e a diferença entre a feira de ontem 
e de hoje; como eram as vendas antigamente; qual o procedimento para se adqui-
rir uma banca; a feira no cotidiano da cidade e sua importância para a população; 
considerações finais.



    
    56

MEIRY PIRES DE AMORIM

Naturalidade: Boa Vista – RO
Nascimento: 15 de agosto de 1953

Depoimento
Local: Brasília – DF
Data: 21 de maio de 2004
Duração: 1 hora e 10 minutos
Páginas: 33
Entrevistadores: Helcy Fátima Bonifácio Perez Nunes e Marta Meneleu Bran-
dão Gracindo

Temas
Dados biográficos; origem familiar; atividades exercidas em Brasília; como 
chegou em Brasília; atividades exercidas logo que chegou; como foi o inicio 
do trabalho em feiras; o que comercializa na Feira dos Importados; tempo que 
trabalha de feirante; como e onde começou a Feira do Paraguai atual Feira dos 
Importados; o processo de legalização da feira; a ida para o Mané Garrincha; a 
distribuição errada de bancas na feira; a transferência da feira para o CEASA e 
depois para o local definitivo da feira; benfeitorias feitas; o cotidiano do feirante; 
explicação dos projetos a serem implantados na feira para melhoria; taxas cobra-
das para ocupação; a importância das feiras para a população; a infra-estrutura 
da feira e melhorias; a administração da feira e as associações; considerações 
sobre as feiras de Brasília; o dia-a-dia do feirante; considerações finais.

NAIR VITOR DOS SANTOS

Naturalidade: Santo Agostinho – MG
Nascimento: 29 de setembro de 1939

Depoimento
Local: Brasília – DF
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Data: 24 de setembro de 2003
Duração: 27 minutos
Páginas: 19
Entrevistadores: Helcy Fátima Bonifácio Perez Nunes e Marta Meneleu Bran-
dão Gracindo

Temas
Dados biográficos; origem familiar; atividades exercidas antes de ser feirante; 
o motivo da vinda para Brasília; o início das feiras e como era a fiscalização da 
época; como era o transporte da mercadoria para o local da feira; a organização 
das feiras; a administração e a associação da feira; como a feira ajudou e ajuda 
na sobrevivência de sua família; considerações finais. 

PEDRO DANTAS DE CARVALHO

Naturalidade: São Miguel – RN
Nascimento: 16 de março de 1952

Depoimento
Local: Brasília – DF
Data: 24 de outubro de 2003
Duração: 26 minutos
Páginas: 19
Entrevistadores: Helcy Fátima Bonifácio Perez Nunes e Marta Meneleu Bran-
dão Gracindo

Temas
Dados biográficos; origem familiar; sua chegada em Brasília; atividade exercida 
antes da vinda para Brasília; as suas atividades em Brasília; a localidade da feira 
e sua precariedade de funcionamento;  como o atual administrador tem se inte-
ressado pela melhoria da feira; a decadência do movimento da feira; a utilização 
de água e luz; os tipos de melhoras necessárias à feira; a Feira Permanente e sua 
administração; as feiras ontem e hoje; considerações finais.
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RAIMUNDA CAROLINDA DA CONCEIÇÃO

Naturalidade: Catolé do Rocha – PB
Nascimento: 2 de maio de 1947

Depoimento
Local: Brazlândia – DF
Data: 14 de outubro de 2003
Duração: 25 minutos
Páginas: 21
Entrevistadores: Helcy Fátima Bonifácio Perez Nunes e Marta Meneleu Bran-
dão Gracindo

Temas
 Dados biográficos; origem familiar; a sua vinda para Brasília;  como foi a sua 
opção por feira; o que comercializa na feira;  o início das feiras; como se adquiria 
e adquire um box  na feira; a atuação dos rapas ou fiscais; o cotidiano das feiras 
na cidade;  a associação e a infra-estrutura da feira; entrosamento da administra-
ção e a associação para divulgação da feira; feiras ontem e hoje; considerações 
finais. 

SEBASTIANA ALVES DA SILVA

Naturalidade: Grupiara – MG
Nascimento: 25 de janeiro de 1949

Depoimento
Local: Vicente Pires – DF
Data: 6 de maio de 2004
Duração: 42 minutos
Páginas: 20
Entrevistadores: Helcy Fátima Bonifácio Perez Nunes e Lydia Fernandes Bor-
ges
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Temas
Dados biográficos; origem familiar; como e quando veio para Brasília; ativida-
des exercidas antes de trabalhar com feira; como foi o início da feira; como lhe é 
agradável trabalhar na feira e a clientela; os cursos de reciclagem da EMATER; 
como se iniciou a feira; o local de funcionamento da feira; a feira ontem e hoje; 
divulgação, dificuldade de acesso; considerações sobre a diretoria da feira; hi-
giene e limpeza; relato das vendas que eram efetuadas pelos proprietários; a 
associação da feira; o dia-a-dia e o que é ser feirante; considerações finais.

SEBASTIÃO JOSÉ DE MELO (TININHO)

Naturalidade: Pocrane – MG
Nascimento: 21 de fevereiro de 1957

Depoimento
Local: Samambaia – DF
Data: 19 de julho de 2001
Duração: 1 hora
Páginas: 47
Entrevistador: Deuzíria de Carvalho Soares

Temas
Dados biográficos; origem familiar; motivo da mudança para Brasília; ativida-
des exercidas quando da chegada em Brasília; as atividades exercidas antes de 
ser feirante; relato das feiras existentes em Samambaia do início até hoje; como 
é importante ser feirante; a falta de movimento das feiras em relação ao início 
da mesma; considerações sobre Administração e Condomínio da feira; a taxa de 
ocupação;  o funcionamento geral da feira; a falta de união entre os feirantes;  a 
feira de ontem e de hoje; considerações finais.
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THEREZINHA ROMÃO DE ARAÚJO MAVROIDES

Naturalidade: Valparaízo – SP
Nascimento: 11 de fevereiro de 1941

Depoimento
Local: Brasília – DF
Data: 20 de maio de 2004
Duração: 34 minutos
Páginas: 23
Entrevistadores: Helcy Fátima Bonifácio Perez Nunes e Marta Meneleu Bran-
dão Gracindo

Temas
Dados biográficos; origem familiar; motivos que a trouxeram para Brasília; ati-
vidades exercidas antes de vir para Brasília e em Brasília; como começou a 
trabalhar em feiras; como começou a trabalhar na Feira dos Importados; o início 
da feira; a evolução e melhora da feira; o tratamento que recebiam na época de 
ambulantes; o serviço de fiscalização; a importância da feira para a população; 
considerações sobre a associação da feira; relato sobre as feiras de Brasília; con-
siderações finais.

VICENTE PERES DA SILVA

Naturalidade: Unaí – MG
Nascimento: 28 de fevereiro de 1944

Depoimento
Local: Samambaia – DF
Data: 19 de julho de 2001
Duração: 57 minutos
Páginas: 43
Entrevistador: Deuzíria de Carvalho Soares
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Temas
Dados biográficos; origem familiar; atividades exercidas em Brasília; conside-
rações das funções exercidas; início das feiras; a expectativa não correspondeu 
com a realidade por falta de apoio da Administração e das lideranças comuni-
tárias; a infra-estrutura efetuada pelos feirantes e sua conseqüência, inclusive a 
decadência da feira; o funcionamento, administração e movimento da feira; o 
pagamento da luz; ser feirante ontem e hoje; considerações finais.

ZENILDO FERREIRA DE MELO

Naturalidade: Caruaru – PE
Nascimento: 22 de junho de 1938

Depoimento
Local: Taguatinga – DF
Data: 28 de agosto de 2001
Duração: 1 hora e 3 minutos
Páginas: 37
Entrevistador: Deuzíria de Carvalho Soares

Temas
Dados biográficos; origem familiar; atividades exercidas quando da sua chegada 
em Brasília; a ajuda recebida de seu tio; como iniciou sua vida de feirante; a 
construção do Mercado Norte; os locais onde eram colocadas as feiras; relato 
sobre acidente com carroceiro;  como surgiu a feira permanente;  o movimento 
da feira e o que deve ser feito para melhorar; as feiras ontem e hoje; considera-
ções finais.
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ZILDA PEREIRA DA SILVA

Naturalidade: Uberlândia – MG
Nascimento: 13 de maio de 1943

Depoimento
Local: Núcleo Bandeirante – DF
Data: 9 de julho de 2001
Duração: 45 minutos
Páginas: 36
Entrevistador: Deuzíria de Carvalho Soares

Temas
Dados biográficos; origem familiar; como tomou conhecimento de Brasília e o 
motivo da sua vinda; atividades exercidas em Brasília; a sua chegada ao Núcleo 
Bandeirante; como começou a trabalhar com feira e o motivo; as feiras no início 
de Brasília; o funcionamento da feira ontem e hoje; a lei da mudança da feira; o 
seu início na banca da feira; a união dos feirantes; considerações finais.
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NÚCLEO BANDEIRANTE
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                                                CAPÍTULO III

FORMAÇÃO DO NÚCLEO BANDEIRANTE

 Núcleo Bandeirante. A Cidade Livre. A Cidade pioneira da nova Capital 
do Brasil. Idealizada por Bernardo Sayão, na época Diretor Técnico da Novacap, 
era um núcleo provisório, que funcionava como centro comercial e recreativo 
para pessoas ligadas diretamente à construção de Brasília. Planaltina, Luziânia e 
Brazlândia, naquele momento, não ofereciam condições ou infra-estrutura sufi-
cientes para sustentação das obras da nova capital.
 Traçada com apenas três ruas, surge a Cidade Livre, assim denominada 
em decorrência de todas as atividades serem livres de taxas, impostos e política 
de incentivo do governo: os lotes destinados ao comércio, indústria e serviços 
foram arrendados pelo prazo máximo de quatro anos e para atrair trabalhadores 
e comerciantes as atividades foram isentas de taxas e impostos. Mesmo assim, 
Bernardo Sayão precisou arregimentar interessados para a empreitada, nas cida-
des de Anápolis e Ceres (G0), e também do estado de Minas Gerais.
 Implantada em 16 de dezembro de 1956, a Cidade Livre, destinava-se a 
ser um núcleo provisório durante a construção de Brasília, mas transformou-se 
em cidade-satélite. Em conseqüência de sua organização sócio-política-econô-
mica foi a única criada por força de lei do Congresso Nacional e sancionada por 
um Presidente da República. Hoje, o Núcleo Bandeirante – Região Adminis-
trativa RA-VIII, tem uma populaçãp de 24.000 habitantes, é uma cidade com 
comércio bastante diversificado e com serviços em expansão. Os depoimentos 
sobre o tema somam 18 (dezoito) entrevistas de pessoas diretamente ligadas a 
cidade e que desvendam a verdadeira história de sua criação.
 De núcleo urbano livre, desordenado, sem luz e sem asfalto, com edi-
ficações de madeira, hoje transformou-se em uma Cidade com características 
urbanas, mas com sentimento de pioneiros, sentimento de um povo que lutou por 
sua existência.
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AMÉLIA DA SILVA ARAÚJO

Naturalidade: Bom Jesus – PI
Nascimento: 6 de dezembro de 1928

Depoimento
Local: Núcleo Bandeirante - DF
Data: 17 de maio de 2000
Duração: 15 minutos
Páginas: 07
Entrevistadores: Viviane Irene Fonseca Dornas e Clêmia Lucas de Barros Tei-
xeira

Temas
Dados biográficos; origem familiar; a sua vinda para Brasília, chegando no Nú-
cleo Bandeirante; transferência de invasões; composição da população do Nú-
cleo Bandeirante na época; distribuição de lotes; Núcleo Bandeirante ontem e 
hoje; relato sobre Juscelino  Kubitschek; considerações finais.
        

ANTÔNIO DE PAULA PONTES

Naturalidade: Vianópolis – GO
Nascimento: 10 de fevereiro de 1931

Depoimento
Local: Brasília – DF
Data: 24 de outubro de 2000
Duração: 35 minutos
Páginas: 18
Entrevistadores: Silvia Regina Viola de Castro e Clêmia Lucas de Barros Tei-
xeira
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Temas
Dados biográficos; origem familiar; atividades anteriores a Brasília; o Movi-
mento Pró-Fixação; a  sua atuação no primeiro banco implantado na Cidade 
Livre-Banco da Lavoura; atividades exercidas em Brasília; a transferência das 
invasões; a distribuição ou venda de lotes; cotidiano da cidade; os incêndios na 
cidade; considerações sobre o Padre Roque; o movimento comercial na época da 
Cidade Livre; Núcleo Bandeirante ontem e hoje; considerações finais.

CARLITO ALVES RODRIGUES (O PIONEIRO)

Naturalidade: Ipú – CE
Nascimento: 1 de fevereiro de 1942

Depoimento
Local: Núcleo Bandeirante – DF
Data: 5 de maio de 2000
Duração: 30 minutos
Páginas: 13
Entrevistadores: Viviane Irene Fonseca Dornas e Clêmia Lucas de Barros Tei-
xeira

Temas
Dados biográficos; origem familiar; a sua vinda para Brasília; atividades exerci-
das antes e em Brasília; a transferência das invasões existentes no Núcleo Ban-
deirante; explicação sobre a placa da Mercedes; a distribuição ou venda de lotes, 
na época; mortes na Construtora Pacheco; segurança, saúde, transporte; detalhes 
sobre o lazer existente no início; atuação política do Núcleo Bandeirante; Núcleo 
Bandeirante ontem e hoje; considerações finais.
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CARLITO ALVES RODRIGUES

Naturalidade: Baldim – MG
Nascimento: 22  fevereiro de 1954

Depoimento
Local: Brasília – DF
Data: 24 de abril de 2000
Duração: 15 minutos
Páginas: 07
Entrevistadores: Viviane Irene Fonseca Dornas e Clêmia Lucas de Barros Tei-
xeira

Temas
Dados biográficos; origem familiar; remoção de invasões; relato sobre a GEB; 
transferência da invasão do IAPI para  Ceilândia; explicação sobre a saúde na 
época; considerações sobre prostituição, estabelecimento e associações; Núcleo 
Bandeirante ontem e hoje; considerações finais.

CESAR NAJAR FERNANDEZ

Naturalidade: Cordilheira dos Andes – Peru
Nascimento: 17 de fevereiro de 1931

Depoimento
Local: Brasília – DF
Data: 14 de outubro de 1999
Duração: 33 minutos
Páginas: 11
Entrevistadores: Silvia Regina Viola de Castro e Viviane Irene Fonseca Dornas

Temas
Dados biográficos; origem familiar; atividades desenvolvidas em Brasília; ex-
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plicações sobre o Núcleo Bandeirante e Brasília quando da sua chegada;  se-
gurança, saúde  e transporte; criação de Associações e o papel das mesmas no 
movimento pró-fixação; remoção da invasão do IAPI;  os incêndios existentes 
na época; atuação política do Núcleo Bandeirante; comparação do Núcleo Ban-
deirante de ontem e hoje; considerações finais.

CÉSAR TRAJANO DE LACERDA

Naturalidade: Pires do Rio – GO
Nascimento: 8 de maio de 1934

Depoimento
Local: Brasília – DF
Data: 3 de maio de 2000
Duração: 45 minutos
Páginas: 16
Entrevistadores: Viviane Irene Fonseca Dornas e Clêmia Lucas de Barros Tei-
xeira

Temas
Dados biográficos; origem familiar; detalhes sobre a mudança para o Núcleo 
Bandeirante; o movimento pró-fixação e a transferência das famílias; relembran-
do os primeiros moradores; explicação e localização de pontos pitorescos (Ex: 
placa da Mercedes, Vila IAPI, Sacolândia,...);  a infra-estrutura da cidade; atua-
ção política do Núcleo Bandeirante; Núcleo Bandeirante ontem e hoje; conside-
rações finais.
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DURVAL BITTENCOURT

Naturalidade: Itumbiara – GO
Nascimento: 18 de janeiro de 1917

Depoimento
Local: Taguatinga – DF
Data: 12 de julho de 2000
Duração: 60 minutos
Páginas: 24
Entrevistadores: Silvia Regina Viola de Castro e Clêmia Lucas de Barros Tei-
xeira

Temas
Dados biográficos; origem familiar; atividades exercidas antes da vinda para 
Brasília; atividades desenvolvidas em Brasília; considerações sobre as invasões; 
o acidente na Pacheco Fernandes; transporte, segurança, saúde; como era o abas-
tecimento e os restaurantes da época; narração sobre as caças existentes antes 
da construção; Núcleo Bandeirante ontem e hoje; a venda de terras, onde seria 
construída Brasília; considerações finais.

EDGAR GALDINO DA SILVA

Naturalidade: Pedro Velho – RN
Nascimento: 31 de março de 1916

Depoimento
Local: Núcleo Bandeirante – DF
Data: 19 de abril de 2000
Duração: 20 minutos
Páginas: 12
Entrevistadores: Viviane Irene Fonseca Dornas e Clêmia Lucas de Barros Tei-
xeira
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Temas
Dados biográficos; origem familiar; atividades exercidas em Brasília; a transfe-
rência das invasões; distribuição ou venda de lotes; considerações sobre o Padre 
Roque; Núcleo Bandeirante ontem e hoje; considerações finais.

EDSON PORTO

Naturalidade: Araguari – MG
Nascimento: 11 de outubro de 1931

Depoimento
Local: Brasília – DF
Data: 5 de julho de 2000
Duração: 60 minutos
Páginas: 23
Entrevistadores: Silvia Regina Viola de Castro e Clêmia Lucas de Barros Tei-
xeira

Temas
Dados biográficos; origem familiar; a sua vinda para Brasília; transferência das 
invasões; a atuação da GEB; considerações sobre a população existente no início 
do Núcleo Bandeirante;  a utilização de transporte, comunicação e segurança na 
época; a implantação de posto de saúde, hospital JKO e outras considerações 
sobre a sua área de atuação na época; detalhes sobre o Padre Roque e Padre Pri-
mo, sobre um batizado; Núcleo Bandeirante do início para hoje; considerações 
finais.
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ELSE PEREIRA HAINE

Naturalidade: Palmeiras – BA
Nascimento: 13 de julho de 1933

Depoimento
Local: Núcleo Bandeirante – DF
Data: 24 de março de 2000
Duração: 1 hora e 30 minutos
Páginas: 30
Entrevistadores: Silvia Regina Viola de Castro e Clêmia Lucas de Barros Tei-
xeira

Temas
Dados biográficos; origem familiar; a sua vinda para Brasília; atividades exer-
cidas em Brasília; transporte, saúde, religião; mortes durante a construção do 
Congresso Nacional; explicação sobre os incêndios existentes na época; detalhes 
sobre a educação; Núcleo Bandeirante ontem e hoje; considerações finais.

ISAAC BARRETO RIBEIRO

Naturalidade: Barra do Rio Grande – BA
Nascimento: 8 de novembro de 1924

Depoimento
Local: Brasília – DF
Data: 8 de agosto de 2000
Duração: 1 hora e 10 minutos
Páginas: 28
Entrevistador: Deuzíria de Carvalho Soares

Temas
Dados biográficos; origem familiar; formação acadêmica e profissional; a sua 
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vinda para Brasília; relato sobre as associações; a demolição das invasões; a 
infra-estrutura; a provável extinção do Núcleo Bandeirante; o comércio livre 
no Núcleo Bandeirante; transferência dos habitantes para outros locais; Núcleo 
Bandeirante ontem e hoje; considerações finais.

JORGE CAUHY JÚNIOR 

Naturalidade: Uberaba – MG
Nascimento: 27 de janeiro de 1924

Depoimento
Local: Brasília – DF
Data: 28 de abril de 2000
Duração: 40 minutos
Páginas: 17
Entrevistadores: Viviane Irene Fonseca Dornas e Clêmia Lucas de Barros Tei-
xeira

Temas
Dados biográficos; origem familiar; formação acadêmica e profissional; a sua 
vinda para Brasília; atividades exercidas em obras beneficentes; explicação so-
bre os projetos de sua autoria na Câmara Legislativa; a pró-fixação do Núcleo 
Bandeirante; a transferência das invasões;  a placa da Mercedes; atuação da GEB 
e a segurança; a importância do Padre Roque para o Núcleo Bandeirante; atua-
ção política; Núcleo Bandeirante ontem e hoje; considerações finais.
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PHILOMENA LEPORONI MAZZOLA

Naturalidade: Ribeirão Preto– SP
Nascimento: 15 de abril de 1903

Depoimento
Local: Núcleo Bandeirante – DF
Data: 4 de abril de 2000
Duração: 56 minutos
Páginas: 21
Entrevistadores: Viviane Irene Fonseca Dornas e Clêmia Lucas de Barros Tei-
xeira

Temas
Dados biográficos; origem familiar; atividades exercidas em Brasília; a sua vin-
da e chegada em Brasília; a transferência das invasões; a distribuição ou venda 
de lotes; considerações sobre o Padre Roque; transporte, saúde e segurança; Nú-
cleo Bandeirante ontem e hoje; considerações finais.

PRIMA MANDOTTI CAVALHEIRO

Naturalidade: São Paulo – SP
Nascimento: 19 de agosto de 1923

Depoimento
Local: Núcleo Bandeirante – DF
Data: 24 de maio de 2000
Duração: 30 minutos
Páginas: 15
Entrevistadores: Viviane Irene Fonseca Dornas e Clêmia Lucas de Barros Tei-
xeira
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Temas
Dados biográficos; origem familiar; atividades exercidas em Brasília; a transfe-
rência das invasões; distribuição ou venda de lotes; considerações sobre o Padre 
Roque; Núcleo Bandeirante ontem e hoje; considerações finais.

SALVADOR ÁTILA CUNHA

Naturalidade: Araraquara – SP
Nascimento: 26 de maio de 1922

Depoimento
Local: Núcleo Bandeirante - DF
Data: 29 de março de 2000
Duração: 50 minutos
Páginas: 19
Entrevistadores: Viviane Irene Fonseca Dornas e Clêmia Lucas de Barros Tei-
xeira

Temas
Dados biográficos; origem familiar; atividades exercidas em Brasília; a transfe-
rência das invasões; distribuição ou venda de lotes; considerações sobre o Padre 
Roque; Núcleo Bandeirante ontem e hoje; considerações finais.

SEBASTIÃO TEIXEIRA PRETO

Naturalidade: Patos de Minas – MG
Nascimento: 14 de agosto de 1927

Depoimento
Local: Núcleo Bandeirante – DF
Data: 10 de maio de 2000
Duração: 60 minutos
Páginas: 22
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Entrevistadores: Silvia Regina Viola de Castro e Clêmia Lucas de Barros Tei-
xeira

Temas
Dados biográficos; origem familiar; atividades exercidas anterior a Brasília; ati-
vidades exercidas em Brasília; relato sobre pró-fixação; a transferência das inva-
sões; distribuição ou venda de lotes;  relato sobre seus filhos e suas profissões; 
considerações sobre o Padre Roque; Núcleo Bandeirante ontem e hoje; conside-
rações finais.

VONGES ROSA

Naturalidade: Uberlândia – MG
Nascimento: 23 de janeiro de 1936

Depoimento
Local: Núcleo Bandeirante – DF
Data: 24 de abril de 1936
Duração: 20 minutos
Páginas: 19
Entrevistadores: Viviane Irene Fonseca Dornas e Clêmia Lucas de Barros Tei-
xeira

Temas
Dados biográficos; origem familiar; atividades exercidas antes da vinda para 
Brasília; atividades exercidas em Brasília; a transferência das invasões; a zona 
boêmia; distribuição ou venda de lotes; o cotidiano da Cidade Livre; conside-
rações sobre o Padre Roque; Núcleo Bandeirante ontem e hoje; considerações 
finais.
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WALDEMAR ALVES DE MAGALHÃES

Naturalidade: Balso – SP
Nascimento: 27 de outubro de 1915

Depoimento
Local: Brasília – DF
Data: 15 de maio de 2000
Duração: 60 minutos
Páginas: 19
Entrevistadores: Viviane Irene Fonseca Dornas e Clêmia Lucas de Barros Tei-
xeira

Temas
Dados biográficos; origem familiar; atividades exercidas em Brasília; o movi-
mento pró-fixação do Núcleo Bandeirante; a transferência das invasões; a  dis-
tribuição ou venda de lotes;  o cotidiano da Cidade Livre, transportes, saúde, 
educação; considerações sobre o Padre Roque; a história da “Festa dos Estados;” 
a política na época, associações e outras instituições; Núcleo Bandeirante ontem 
e hoje; considerações finais.
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PLANALTINA
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                                                 CAPÍTULO IV

FORMAÇÃO DE PLANALTINA

 Partindo do mapeamento bibliográfico arquivístico e de 15 (quinze) 
depoimentos de antigos e atuais moradores, colaboradores indiretos ou não da 
história da cidade, este projeto pretende reconstituir os primeiros anos de Pla-
naltina, de 1859 a 1999, que hoje possui uma população de 185.873 habitantes. 
A área onde hoje é localizada a Região Administrativa RA-VI, começou a ser 
percorrida pelos bandeirantes, que viajavam pelo interior da então província de 
Goiás em busca de jazidas de ouro e esmeraldas, na primeira metade do século 
XVIII.
 Genericamente podemos afirmar que a história goiana foi marcada até 
meados do século XX por duas grandes atividades econômicas: a mineração e 
a agropecuária. A mineração iniciou o processo de ocupação e a agropecuária 
possibilitou a fixação do colonizador. A busca de riquezas minerais atraiu para as 
zonas mineradoras uma vasta população, livre e escrava, e possibilitou intenso 
comércio entre as regiões da colônia portuguesa. A febre do ouro em Goiás durou 
pouco, os núcleos urbanos formados no decorrer do século anterior assistiram ao 
declínio da economia no início do século XIX. A mineração foi substituída, em 
quase toda Província de Goiás pela pecuária e pela agricultura de subsistência. 
As transações comerciais e a circulação monetária diminuíram rapidamente.
 Mestre D’Armas aparentemente estava imerso neste contexto quando a 
Comissão Exploradora do Planalto Central do Brasil - Missão Cruls visitou-a no 
inverno de 1892, rompendo a monotonia de seu cotidiano. Os fundamentos de 
um modo de vida sertanejo tiveram longa permanência nas regiões centrais do 
Brasil, em especial no estado de Goiás.
 No caso de Planaltina é provável que este modo de vida tenha sofrido, 
desde os fins do século XIX, o impacto do processo de mudança da capital do 
país para a região Centro-Oeste. Entre 1892 e 1956 a iniciativa mudancista alte-
rou a vida planaltinense de forma branda e pouco decisiva. Contudo, a partir do 
início da construção de Brasília as transformações foram rápidas e abrangentes.
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ALDERICO DE SOUZA CALDAS

Naturalidade: Planaltina – DF
Nascimento: 10 de novembro de 1933

Depoimento
Local: Planaltina – DF
Data: 20 de julho de 1999
Duração: 50 minutos
Páginas: 17
Entrevistadores: Silvia Regina Viola de Castro e Clêmia Lucas de Barros Tei-
xeira

Temas
Dados biográficos; origem familiar; formação acadêmica; a educação da época; 
sua atuação política só como eleitor;  as famílias, os costumes e os meios de 
transportes; as festas populares e religiosas; mudança dos costumes para os ha-
bitantes com a construção de Brasília; considerações finais.

ALICE GONÇALVES GUIMARÃES

Naturalidade: Planaltina – DF
Nascimento: 26 de novembro de 1914

Depoimento
Local: Planaltina – DF 
Data: 11 de agosto de 1999
Duração: 40 minutos
Páginas: 16
Entrevistadores: Silvia Regina Viola de Castro e Viviane Irene Fonseca Dornas



    
    83

Temas
Dados biográficos; atividades profissionais e cotidianos familiares; casamen-
tos; relacionamentos entre as famílias tradicionais, Gomes Rabelo, Monteiro 
Guimarães e Salgado; comentários sobre a política remanescente de Planaltina; 
brigas acirradas entre os partidos existentes na época; atividades do esposo; es-
tabelecimentos de ensino; filhos; educação dos filhos; desapropriação de terras; 
festas populares religiosas; bailes; piqueniques; meios de transporte; comércio; 
comissões, missão Cruls; transferência da Capital Federal; brincadeiras antigas; 
partidos políticos da época; considerações finais.

ANTÔNIO FRANCISCO DE OLIVEIRA(TONICO)

Naturalidade: Formosa – GO
Nascimento: 23 de agosto de 1913

Depoimento
Local: Brasília – DF
Data: 11 de agosto de 1999
Duração: 1 hora e 40 minutos
Páginas: 19
Entrevistadores: Silvia Regina Viola de Castro e Clêmia Lucas de Barros Tei-
xeira

Temas
Dados biográficos; origem familiar; atividades profissionais; o casamento com a 
primeira mulher; filhos do casamento; considerações sobre o segundo casamen-
to; atuação política em Padre Bernardo; a desapropriação das terras; a mudança 
do modo de vida de Planaltina; relato sobre o grupo dos onze; considerações 
finais.
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ERASMO DE CASTRO

Naturalidade: Planaltina – DF
Nascimento: 2 de junho de 1930

Depoimento
Local: Planaltina – DF
Data: 17 de setembro de 1998
Duração: 2 horas e 40 minutos
Páginas: 74
Entrevistadores: Marco Aurélio de Lemos Santos, Tereza Eleutério de Sousa e 
Elber Gomes de Almeida

Temas
Parte 1: Origem familiar; considerações sobre as atividades do seu pai e seu avô 
(Coronel Valú); a posição da família Guimarães em Planaltina; rivalidade entre 
as famílias de Planaltina; longo relato sobre as notícias da mudança da Capital 
para o Planalto Central; a dificuldade dos estudos antigamente; condições precá-
rias das estradas; longo relato sobre a Revolução de 30; atividades políticas em 
Planaltina; o poder político dos Caiados em Goiás.

Parte 2: A criação dos filhos antigamente; o respeito pelos mais velhos; o tra-
balho nas fazendas; os mutirões nas fazendas; a fabricação caseira das neces-
sidades diárias (como: fiação de tecidos, sabão, carro-de-boi, tinta para tingir, 
etc.); os costumes da época, alimentação, educação, transporte, estradas, atuação 
política em Planaltina; a vinda de Brasília para o Planalto e a reação do povo; 
a origem do nome de Brazilinha; a primeira missa no Cruzeiro; Missão Polli 
Coelho; a desapropriação das terras; o resgate da parte cultural de Planaltina; 
festas religiosas (Divino Espírito Santo, Folia de Reis, São Sebastião, São João); 
considerações finais.
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FORTUNATO DE SOUZA CORREIA

Naturalidade: Barreiras – BA
Nascimento: 5 de maio de 1927

Depoimento
Local: Planaltina – DF
Data: 18 de agosto de 1998
Duração: 1 hora
Páginas: 19
Entrevistadores: Marco Aurélio de Lemos Santos, Tereza Eleutério de Sousa e 
Elber Gomes de Almeida

Temas
Dados biográficos; a criação de seus filhos com a morte da sua esposa; relato so-
bre a revolução em Dianópolis; a sua trajetória de vida; Planaltina antes da cons-
trução de Brasília; Núcleo Bandeirante à época da construção de Brasília; festas 
populares de Planaltina; Planaltina depois de Brasília; considerações finais.

FRANCISCA GUIMARÃES DE MELLO

Naturalidade: Formosa – GO
Nascimento: 25 de março de 1907

Depoimento
Local: Planaltina – DF
Data: 6 de agosto de 1998
Duração: 1 hora e 30 minutos
Páginas: 32
Entrevistadores: Marco Aurélio de Lemos Santos, Tereza Eleutério de Sousa e 
Elber Gomes de Almeida
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Temas
Dados biográficos; origem familiar; detalhes sobre sua criação; descrição do co-
tidiano da vida na fazenda; considerações sobre: costumes da época, comércio, 
educação, religião, atividades recreativas, famílias, transportes, política; relato 
sobre a Festa do Divino; a mudança da Capital para o Planalto, pontos positivos 
e pontos negativos; considerações finais.

JOÃO DE SOUZA LIMA

Naturalidade: Mundo Novo – BA
Nascimento: 10 de julho de 1938

Depoimento
Local: Planaltina – DF
Data: 23 de junho de 1999
Duração: 1 hora e 25 minutos
Páginas: 24
Entrevistadores: Silvia Regina Viola de Castro e Viviane Irene Fonseca Dornas

Temas
Dados biográficos; origem familiar; formação acadêmica;  a educação em Pla-
naltina; a  sua mudança para Brasília; Planaltina antes da construção de Brasília; 
detalhes sobre a política; considerações sobre as festas religiosas, o comércio; 
relato detalhado sobre a catira e curraleira; considerações finais.

LAERTE CARLOS DE ALARCÃO

Naturalidade: Planaltina – DF
Nascimento: 3 de março de 1919

Depoimento
Local: Brasília – DF
Data: 28 de julho de 1999
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Duração: 1 hora e 35 minutos
Páginas: 26
Entrevistadores: Silvia Regina Viola de Castro e Viviane Irene Fonseca Dornas

Temas
Dados biográficos; origem familiar; considerações sobre atividades de seu pai; 
formação profissional; detalhes sobre seu casamento; a atuação política em Pla-
naltina; detalhes sobre os costumes, educação, saúde, transporte e comércio; a 
origem das primeiras famílias de Planaltina; descrição sobre a verdadeira histó-
ria do nome “Mestre D’Armas”;  a construção de Brasília (desde a missão Cruls 
até a construção);  as desapropriações das terras; descrição sobre Planaltina de-
pois da construção de Brasília; considerações finais.

LÚCIO BATISTA ARANTES

Naturalidade: Trindade – GO
Nascimento: 3 de setembro de 1918

Depoimento
Local: Brasília – DF
Data: 21 de julho de 1999
Duração: 55 minutos
Páginas: 12
Entrevistadores: Silvia Regina Viola de Castro e Deuzíria de Carvalho Soares

Temas
Dados biográficos; formação acadêmica; origem familiar; considerações sobre 
as comissões: Cruls, Polli Coelho e Marechal Pessoa; participação no vôo de 
reconhecimento local da Capital; atuação no Tribunal de Justiça; reação dos ha-
bitantes de Planaltina sobre a construção de Brasília; saúde e escolas; perfil da 
política em Planaltina; participação de Israel Pinheiro na construção de Brasília; 
detalhes sobre a desapropriação de terras; transformação de Planaltina com a 
construção de Brasília; descrição sobre o Vale do Amanhecer; festas populares e 
religiosas; considerações finais.
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MARIA VIOLETA GUIMARÃES

Naturalidade: Planaltina – DF
Nascimento: 19 de novembro de 1934

Depoimento
Local: Planaltina – DF
Data: 11 de maio de 1999
Duração: 1 hora e 35 minutos
Páginas: 23
Entrevistadores: Silvia Regina Viola de Castro e Clêmia Lucas de Barros Tei-
xeira

Temas
Dados biográficos; origem familiar; considerações sobre as atividades de seu 
avô; descrição sobre as dificuldades do transporte e das estradas; considerações 
sobre a criação antiga; atividades profissionais desenvolvidas pelo seu marido; 
detalhes do cotidiano de Planaltina antes da construção de Brasília; relato sobre 
as festividades religiosas; a política em Planaltina; descrição da educação, saúde 
e costumes da época; descrição da Planaltina antes e depois de Brasília; consi-
derações finais.

MÁRIO CÉSAR DE SOUSA CASTRO

Naturalidade: Planaltina – DF
Nascimento: 1 de maio de 1949

Depoimento
Local: Planaltina – DF
Data: 29 de abril de 1999
Duração: 1 hora e 35 minutos
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Páginas: 16
Entrevistadores: Silvia Regina Viola de Castro e Viviane Irene Fonseca Dornas

Temas
Dados biográficos; origem familiar; formação acadêmica; descrição dos casa-
mentos de antigamente; posse de terras; fixação das pessoas nas fazendas; atu-
ação política em Planaltina; considerações sobre a educação; relacionamento 
entre as famílias;  mudanças dos costumes para os habitantes, com a construção 
de Brasília; detalhes sobre a desapropriação de terras; atividades recreativas; 
festas populares e religiosas; considerações finais.

ROSÁRIA DE OLIVEIRA SILVA

Naturalidade: Formosa – GO
Nascimento: 2 de julho de 1917

Depoimento
Local: Brasília – DF
Data: 2 de julho de 1999
Duração: 55 minutos
Páginas: 20
Entrevistadores: Deuzíria de Carvalho Soares e Silvia Regina Viola de Castro

Temas
Dados biográficos; a criação dos filhos na época; atividades de seu esposo; coti-
diano de Planaltina; considerações sobre costumes, comércio, atividades recrea-
tivas, festas populares e religiosas; a mudança da capital e a desapropriação das 
terras; considerações finais.
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SALVIANO ANTÕNIO GUIMARÃES BORGES

Naturalidade: Goiânia – GO
Nascimento: 23 de abril de 1943

Depoimento
Local: Brasília – DF
Data: 9 de agosto de 1999
Duração: 1 hora e 33 minutos
Páginas: 23
Entrevistadores: Deuzíria de Carvalho Soares e Clêmia Lucas de Barros Teixei-
ra

Temas
Dados biográficos; origem familiar; formação acadêmica e profissional; relato 
das profissões existentes no início da cidade, 1934 iniciado pelo seu pai; casa-
mento com Maria Alice Guimarães Borges; política, Dr. Hosannah e sua disposi-
ção e lealdade ao povo planaltinense; Comissão Polli Coelho; Marechal Pessoa, 
Lucas Lopes; terras da família; desapropriação de terras, festas populares, Festa 
do Divino; trajetória acadêmica, trabalhos com Oscar Niemeyer; sua experiên-
cia profissional; viagem a Argélia, Planaltina; Eduardo Graeff, Edgar Graeff; 
Presidente João Batista Figueiredo; Costa e Silva, Ernesto Geisel; governadores 
Wadjô Gomide; Aimée Lamaison; Oscar Niemeyer, Júlio Querino, José Ornelas, 
Benedito Domingos, Walmir Campelo; Maria de Lourdes Abadia, José Sarney, 
em suas considerações finais opinou o que poderia ser feito para incentivar a 
população da cidade.

SEBASTIÃO DE CAMPOS GUIMARÃES

Naturalidade: Planaltina – DF
Nascimento: 12 de junho de 1908
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Depoimento
Local: Brasília – DF
Data: 13 de agosto de 1999
Duração: 1 hora e 50 minutos
Entrevistadores: Silvia Regina Viola de Castro e Clêmia Lucas de Barros Tei-
xeira

Temas
Dados biográficos; origem familiar; considerações sobre as atividades de seu 
pai; problemas sobre a doença de chagas na região; considerações sobre seus es-
tudos; apresentação de sua esposa, que também era sua prima; a sua descendên-
cia; detalhes sobre os costumes morais e festas religiosas; descrição da educação 
e da política; transportes, estradas; atuação de sua família com a Comissão Polli 
Coelho; a mudança de Planaltina depois da construção de Brasília; problemas 
enfrentados por Juscelino Kubitschek na construção de Brasília; as desapropria-
ções das terras; considerações finais.

STELLA DOS CHERUBINS GUIMARÃES TROIS

Naturalidade: Planaltina – DF
Nascimento: 5 de novembro

Depoimento
Local: Brasília – DF
Data: 11 de agosto de 1999
Duração: 1 hora e 26 minutos
Páginas: 25
Entrevistador: Deuzíria de Carvalho Soares

Temas
Dados biográficos; origem familiar; formação acadêmica; relato detalhado sobre 
os casamentos, atuação política e o cotidiano de Planaltina; relacionamento entre 
as famílias; depoimento detalhado sobre a importância da educação; a sua car-
reira profissional; a desapropriação de terras; detalhes sobre as comissões: Luiz 
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Cruls, Polli Coelho e Marechal Pessoa; atividades recreativas, festas populares e 
religiosas; considerações finais.
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TAGUATINGA
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CAPÍTULO V

FORMAÇÃO DE TAGUATINGA

Taguatinga, primeira cidade. Criada, oficialmente, com o objetivo de or-
ganizar os aglomerados humanos, as “invasões” que formaram na área urbana de 
Brasília. Foi fundada em 5 de junho de 1958 em terras do município de Luziânia-
Goiás, na Fazenda Taguatinga, a Oeste de Brasília. Seis meses após a instalação 
dos primeiros habitantes, a cidade já era uma realidade, funcionavam no local  
escolas, casas para professores e estabelecimentos comerciais. Era o princípio do 
povoamento da primeira cidade-satélite de Brasília.

Partindo do mapeamento bibliográfico, arquivísticos e de 26 (vinte e 
seis) depoimentos de antigos e atuais moradores, colaboradores diretos ou não 
da história da cidade, pretendeu-se reconstituir os primeiros anos de Taguatinga 
até os dias atuais – 1958 a 2005.

Com uma população estimada, hoje, em aproximadamente 300.000 habi-
tantes, ocupa uma área de 121,55Km². Conta com amplas opções de lazer, infra-
estrutura e centros comerciais. Taguatinga não lembra mais a cidade que nasceu 
com acampamentos de operários da construção de Brasília, destinada a abrigar 
as invasões formadas ao redor do Plano Piloto. Atualmente, destaca-se pelo seu 
comércio, as indústrias de transformação e construção civil e é considerada a 
capital econômica do Distrito Federal.
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ÁLVARO PAIM

Naturalidade: Jacuí – RS
Nascimento: 6 de janeiro de 1920

Depoimento
Local: Brasília – DF
Data: 19 de julho de 1997
Duração: 1 hora e 45 minutos
Páginas: 11
Entrevistadores: Marco Aurélio de Lemos Santos, Tereza Eleutério de Sousa e 
Vânia Lúcia Alheiro Rosa

Temas
Dados biográficos; mudança para Brasília; mudança para Taguatinga; distribui-
ção de lotes em Taguatinga; sede do antigo PTB em Taguatinga; considerações 
sobre: Leopoldo Bobichi; Maurício Corrêa; Wilson Barros Leal; Hugo de Fa-
ria; Getúlio Vargas; Gaioso Almeida Neves; Resende Monteiro; Hélio Beltrão; 
Inácio de Lima Ferreira; Raimundo Matias; Leopoldino Dimas; deputado João 
Menc; Wagner Canhedo; Francisco Mont’Alverne Pires: considerações finais.

ANTÔNIO BERNARDO MONTEIRO (PADRE)

Naturalidade: Beira Alta – Portugal
Nascimento: 20 de julho de 1912

Depoimento
Local: Taguatinga – DF
Data: 20 de outubro de 1995
Duração: 2 horas e 30 minutos
Páginas: 29
Entrevistadores: Marco Aurélio de Lemos Santos e Tereza Eleutério de Sousa
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Temas
Dados biográficos; breve relato de sua ordenação e missão em Angola; opinião 
sobre racismo; motivos do retorno a Portugal; razões da transferência para o 
Brasil; dificuldades enfrentadas pelo entrevistado em Itapací; transferência para 
Brasília; considerações sobre Taguatinga; exposição detalhada da situação edu-
cacional da época; breve relato das dificuldades do entrevistado em Taguatinga; 
longa explicação sobre o retorno a Goiânia e direção do Ginásio em Anápolis; 
breve relato da chegada de famílias em Taguatinga; formação de assentamentos 
em Taguatinga; participação da população nas atividades da Igreja; opinião com 
relação aos crentes; atuação dos trabalhadores na fabricação de barracos; exem-
plos de distribuição de lotes; incidente na Vila Matias; considerações sobre os 
maçons; impressões do entrevistado sobre o crescimento de Taguatinga; relato 
da construção das escolas em Taguatinga; atuação dos militares na área social de 
Taguatinga; problemas de infra-estrutura em Taguatinga; relato da edificação das 
três primeiras paróquias de Taguatinga: Sagrada Família; atuação do entrevista-
do no ensino; relato do incidente ocorrido durante a inauguração da Capela de 
Nossa Senhora de Fátima; perfil de padre Roque e padre Primo; detalhes sobre 
as condições de lazer; considerações relacionadas à vida social e à prostituição 
em Taguatinga; longa explicação sobre a perseguição sofrida por parte de políti-
cos; primeira festa realizada em Taguatinga; relacionamento com frei Demétrio; 
atuação do entrevistado na criação da escola Estella Maris; opinião do entrevis-
tado com relação ao crescimento de Taguatinga; opinião a respeito das dívidas 
de Brasília; detalhes de incêndio em Taguatinga; exposição detalhada sobre a 
formação do círculo operário; relato prolongado de trabalhos anteriores; histó-
rico do Baile da Amizade; referência à origem familiar; impressões relativas ao 
Brasil e ao povo brasileiro; opinião sobre o futuro de Brasília; repercussão das 
atividades da Igreja Universal; considerações sobre César Lacerda, dona Zedith 
e seu Túlio, Raimundo Matias, Dimas, Walter Cruz, Israel Pinheiro, dona Jessy 
Pinheiro, dom José Newton, bispo Alberto, José Martins, Juracy, padre Roque, 
José Maciel de Paiva, Alfredo Ziller, doutor Azevedo, José Feliciano, Juscelino 
Kubitschek, Peixoto, Demerval Caiado, Pedro Ludovico, padre Ângelo; consi-
derações finais.
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CÉSAR TRAJANO DE LACERDA

Naturalidade: Pires do Rio – GO
Nascimento: 8 de maio de 1934

Depoimento
Local: Brasília – DF
Data: 22 de setembro de 1995
Duração: 1 hora e 10 minutos
Páginas: 20
Entrevistadores: Marco Aurélio de Lemos Santos e Tereza Eleutério de Sousa

Temas
Dados biográficos; trabalho anterior à chegada em Brasília; transferência para 
Brasília; a criação e fundação de Taguatinga; participação nas obras de Brasília 
e da cidade de Taguatinga;  criminalidade em Brasília; relato prolongado sobre 
o processo de criação de Taguatinga; origem do nome da cidade; condições de 
moradia; condições de vida; incidente na Pacheco Fernandes; atuação dos mili-
tares; crescimento da cidade; relato prolongado sobre o poeta Astor Duarte; in-
fra-estrutura; entusiasmo dos trabalhadores; as primeiras obras e primeiras pes-
soas na cidade; satisfação em relatar a história da cidade; exposição detalhada 
sobre a criação da Vila Matias e da Vila Dimas;  a primeira biblioteca; a criação 
da sociedade de Taguatinga; considerações acerca da participação do senador 
Meira Filho no crescimento de Taguatinga; participação na fundação da ACIT 
(Associação Comercial e Industrial de Taguatinga); a entrega de lotes irregula-
res; a Vila Sarah Kubitschek; oposição a Brasília; considerações sobre o INIC 
(Instituto Nacional de Imigração e Colonização); vida sócio-cultural; relato so-
bre  o nome Taguatinga City; considerações sobre Taguatinga; nomenclaturas de 
Taguatinga; posição de Wagner Canhedo; nomenclaturas da cidade; aspectos da 
criação da cidade; considerações finais. 
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CID FERREIRA LOPES FILHO

Naturalidade: Belo Horizonte – MG
Nascimento: 12 de julho de 1935

Depoimento
Local: Brasília – DF
Data: 14 de julho de 1997
Duração: 1 hora e 30 minutos
Páginas: 16
Entrevistadores: Tereza Eleutério de Sousa, MSLS e Marli Guedes da Costa

Temas
Dados biográficos; formação acadêmica; atividades exercidas pelo entrevistado 
no Governo do Distrito Federal; indicação do entrevistado para assumir o cargo 
de subprefeito de Taguatinga; motivos que o levaram a substituir o seu suces-
sor na subprefeitura, Francisco Mont’Alverne Pires; movimentação política em 
Taguatinga – Legião da Boa Vontade; considerações sobre os primeiros tempos 
de Taguatinga; obras feitas em Taguatinga durante sua gestão como subprefeito; 
verbas federais para as obras da construção de Brasília; distribuição de lotes em 
Taguatinga; prédio da subprefeitura de Taguatinga; transporte urbano; manifes-
tações políticas em Taguatinga – Plebiscito de 1963; atendimento médico em 
Taguatinga; policiamento; lazer; educação; origens da Secretaria de Segurança 
Pública; considerações sobre: Ivo de Magalhães, Francisco Mont’Alverne, Ál-
varo Paim; considerações finais.

DURVAL BITTENCOURT

Naturalidade: Itumbiara – GO
Nascimento: 18 de janeiro de 1917

Depoimento
Local: Taguatinga – DF
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Data: 11 de abril de 1996
Duração: 1 hora e 40 minutos
Páginas: 29
Entrevistadores: Marco Aurélio de Lemos Santos e Tereza Eleutério de Sousa

Temas
Dados biográficos; trabalhos anteriores; transferência para Brasília; participação 
nas obras; relato sobre o Núcleo Bandeirante; considerações sobre o Catetinho; 
relato sobre Luziânia; condições de vida em Luziânia; a política em Taguatin-
ga; considerações sobre fazendas do Entorno; considerações sobre Brasília; a 
transferência da capital de Luziânia; considerações sobre Luiz Cruls; condições 
de trabalho; considerações sobre Taguatinga; considerações sobre Elvira Almei-
da Bittencourt, Gilberto Bittencourt, Militão Pereira Almeida, Rui de Almeida, 
Pedro Ludovico, Daniel Matos, padre Roque, Juscelino Kubitschek, Juca Cha-
ves, Joaquim Domingos Roriz, Lucena, Rudu, Diogo Machado, Delfino Macha-
do, Geraldo, Victor, Israel Pinheiro, Tota, Zico Meireles, Vivico, Jorge Pelles, 
Jovim, Rodrigues, Júlia, Luizão, Felemon, Luiz Cruls, Hosannah de Campos 
Guimarães, doutor Jairo, Rodopolos, José Maciel Paiva, padre Bernardo, padre 
Antônio, padre Francisco, Antônio Dias Noleto, Salomão; considerações finais.

ELISE AMIN GHANEM (IRMÃ ELISE)

Naturalidade: Porto União – SC
Nascimento: 25 de abril de 1920

Depoimento
Local: Brasília – DF
Data: 4 de setembro de 1997
Duração: 35 minutos
Páginas: 7
Entrevistadores: Jomar Nickerson de Almeida, Marli Guedes da Costa e Tereza 
Eleutério de Sousa
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Temas
Dados biográficos; formação profissional; mudança para Brasília; afastamento 
das irmãs da congregação Filhas da Caridade de São Vicente de Paulo da direção 
do Hospital São Vicente de Paulo; funcionamento do Hospital São Vicente de 
Paulo; distribuição de lotes em Taguatinga; atuação da irmã Ana Maria como 
assistente social na Vila Matias; paróquias e párocos de Taguatinga; Lar dos Ve-
lhinhos; Festivais do Chope em Taguatinga; considerações sobre a irmã Catarina 
Colavitti; irmã Celina; irmã Ana Maria Melo; Ruth Jardim de Matos; conside-
rações finais.

ERNESTO SILVA

Naturalidade: Rio de Janeiro – RJ
Nascimento: 17 de setembro de 1914

Depoimento
Local: Brasília – DF
Data: 29 de agosto de 1997
Duração: 1 hora
Páginas: 21
Entrevistadores: Marco Aurélio de Lemos Santos, Maria Vilar Ramalho Ramos 
e Tereza Eleutério de Sousa

Temas
Funções do Instituto Nacional de Imigração e Colonização no controle de mi-
grantes vindos para Brasília na época de sua construção; invasões: Vila Amauri, 
Vila Sarah Kubitschek e Sacolândia; concepção de cidades-satélites para a Nova-
cap; o surgimento da Vila Sarah Kubitschek e sua transferência para Taguatinga; 
o projeto do Plano Piloto do urbanista Lúcio Costa; informações sobre cidades 
e fazendas da região antes da mudança da capital; razões para a substituição do 
cargo de prefeito para governador do Distrito Federal; funções do subprefeito 
José Maciel de Paiva em Taguatinga; o Departamento Imobiliário e a distribui-
ção de lotes em Taguatinga; movimentação política em Brasília entre os anos de 
1960 e 1964; saúde e educação em Taguatinga; considerações sobre: João Carlos 
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Vital, José Maciel de Paiva; Altamiro de Moura Pacheco.

FRANCISCO MONT’ALVERNE PIRES

Naturalidade: Rio de Janeiro – RJ
Nascimento: 7 de agosto de 1927

Depoimento
Local: Brasília – DF
Data: 30 de julho de 1996
Duração: 1 hora e 40 minutos
Páginas: 23
Entrevistadores: Flávia Gleice dos Reis, Tereza Eleutério de Sousa e Vânia Lú-
cia Alheiro Rosa

Temas
Dados biográficos; trabalhos em Brasília; trabalhos anteriores; vínculo com a 
Novacap; trabalhos posteriores; condições de moradia; problemas enfrentados 
em Brasília; atuação na administração de Ivo de Magalhães; subprefeito de Ta-
guatinga de 1962 a 1968; obras de Taguatinga; formação profissional; distribui-
ção de terras; regularização de lotes; meios de transporte; atendimento médico; 
condições de alimentação; condições de educação; condições de lazer; seguran-
ça; vida cultural; infra-estrutura de Taguatinga; áreas para agricultura; filiação 
partidária; discussão política; greve em Brasília; revolução de 1964; invasão; 
Ivo de Magalhães; Plínio Catanhede; general Ismard; coronel Krause; Anfrido 
Ziller; José Maciel de Paiva; Waldemar Leal Lucas; Cid Ferreira Lopes Filho; 
Wadjô da Costa Gomide; Elmo Serejo Farias; padre Artêmio; Onoyama; doutor 
Albano; Farid Mattar; Helena Cury; Suely Tavares; dona Ana; César Trajano de 
Lacerda; dona Zedith Soares da Silva; Albero Bahouth; Álvaro Paim; Juscelino 
Kubitschek de Oliveira; João Goulart; Oracy; Romero Lago; Gregório Fortuna-
to; Getúlio Vargas; João Andrade Vieira; Darcy Ribeiro; Lineu; padre Francisco; 
Aristides; José; considerações finais.
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FRANCISCO SOARES PEREIRA

Naturalidade: Fortaleza – CE
Nascimento: 2 de fevereiro de 1948

Depoimento
Local: Brasília – DF
Data: 6 de outubro de 2004
Duração: 1 hora e 17 minutos
Páginas: 35
Entrevistadores: Helcy Fátima Bonifácio Perez Nunes e Lydia Fernandes Bor-
ges

Temas
Dados biográficos; origem familiar; relato da sua chegada a Brasília e sua mu-
dança para Taguatinga; atividades exercidas em Brasília; cargos administrativos 
e públicos assumidos em Brasília; sua vida política; representante do Brasil em 
congresso nos Estados Unidos e sua viagem ao sul do Brasil para propagar o co-
operativismo; como surgiu Taguatinga; estrutura comercial, escolar, saúde e em-
pregos; reformulação da Praça do DI; esportistas e músicos que tiveram origem 
em Taguatinga; história da primeira bicicleta vendida no Distrito Federal; área 
cedida para o setor cultural de Taguatinga; parque cultural de esporte; assistência 
médica; atendimento da Administração Regional ao taguatinguense; sua opinião 
sobre “o que é ser pioneiro”; considerações finais.

HÉLIO DOM BOSCO BONIFÁCIO

Naturalidade: Goiânia – GO
Nascimento: 20 de abril de 1941

Depoimento
Local: Brazlândia – DF
Data: 15 de dezembro de 2004
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Duração: 45 minutos
Páginas: 24
Entrevistadores: Viviane Irene Fonseca Dornas e Marta Meneleu Brandão Gra-
cindo

Temas
Dados biográficos; origem familiar; atividades exercidas antes da vinda para 
Brasília; sua mudança para Brasília; atividades exercidas quando da sua chegada 
ao Núcleo Bandeirante; a transferência para Taguatinga; seu comércio informal 
da refeição; Núcleo Bandeirante como centro de todo tipo de comércio; distri-
buição de lotes quando da erradicação das invasões; infra-estrutura, água, luz, 
escolas; atendimento médico da época, meio de transporte, a violência; o que é 
ser pioneiro e o que resgatou com esse título; Taguatinga ontem e hoje; conside-
rações finais.

HILDA MENDONÇA DA SILVA

Naturalidade: Alpinópolis – MG
Nascimento: 19 de abril 1939

Depoimento
Local: Brasília – DF
Data: 15 de julho de 1997
Duração: 2 horas
Páginas: 9
Entrevistadores: Marco Aurélio de Lemos Santos, Marli Guedes da Costa e Te-
reza Eleutério de Sousa

Temas
Dados biográficos; primeiras atividades profissionais; mudança para Brasília 
e Taguatinga; relato sobre a origem de Taguatinga; origem do nome da cida-
de de Taguatinga; atuação como professora em escolas particulares e públicas 
de Taguatinga; administradores de Taguatinga; colégio Stella Maris; lazer em 
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Taguatinga; considerações sobre: padre Antônio Bernardo; Artêmio De David; 
considerações finais.

INÁCIO DE LIMA FERREIRA

Naturalidade: Fortaleza – CE
Nascimento: 16 de março de 1923

Depoimento
Local: Brasília – DF
Data: 9 de julho de 1997
Duração: 3 horas e 40 minutos
Páginas: 34
Entrevistadores: Marco Aurélio de Lemos Santos, Marli Guedes da Costa e Te-
reza Eleutério de Sousa

Temas
Dados biográficos; inscrição na Novacap no Rio de Janeiro; concepção das ci-
dades-satélites; primeiro traçado urbanístico de Taguatinga e escolha do local; 
candidatura a prefeito de Planaltina; projeto urbanístico do Gama; Sacolândia; 
projeto urbanístico de Sobradinho; alterações no projeto original de Taguatinga; 
apoio do entrevistado a José Maciel de Paiva em Taguatinga; origem do nome da 
cidade-satélite de Sobradinho; enterro de Bernardo Sayão; criação do Clube de 
Engenharia; Fundação da Casa Popular; governos militares e a consolidação de 
Brasília; considerações sobre: José Maciel de Paiva; Paulo Wettstein; Raimundo 
Matias; Álvaro Paim; Ernesto Silva; Amaury de Almeida; considerações finais.

JANINE SOARES DE BRITO

Naturalidade: Brasília – DF
Nascimento: 9 de novembro de 1963
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Depoimento
Local: Taguatinga – DF
Data: 3 de novembro de 2004
Duração: 45 minutos
Páginas: 23
Entrevistadores: Helcy Fátima Bonifácio Perez Nunes e Marta Meneleu Bran-
dão Gracindo

Temas
Dados biográficos; origem familiar; formação profissional e acadêmica; motivo 
pelo qual o seu pai optou por morar em Taguatinga; sua mudança de Taguatinga; 
histórico da ACIT (Associação Comercial e Industrial de Taguatinga); o que a 
levou trabalhar na ACIT; projetos realizados e a serem realizados pela ACIT; re-
ativação da FACITA( Feira de Amostras do Comércio e Indústria de Taguatinga) 
; sua colocação sobre amadorismo em geral e a revista ACIT;  como é realizada a 
manutenção da ACIT; o que leva o empresário a se filiar à ACIT; dependência ou 
vínculo da ACIT à Administração de Taguatinga; crescimento desordenado de 
Taguatinga e suas deficiências; Taguatinga ontem e hoje; considerações finais.

JOÃO BATISTA DE MOURA

Naturalidade: Antenor Navarro – PB
Nascimento: 14 de setembro de 1936

Depoimento
Local: Taguatinga – DF
Data: 18 de fevereiro de 1997
Duração: 50 minutos
Páginas: 27
Entrevistadores: Flávia Gleice dos Reis e Tereza Eleutério de Sousa

Temas
Dados biográficos; localização da cidade de origem; origem familiar; referência 
à formação educacional; informações sobre a região onde morava; breve relato 
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sobre as atividades do entrevistado em sua terra natal; razão da migração; re-
ferência dos primeiros alojamentos; relato prolongado da viagem; comparação 
da temperatura do sertão com Brasília; referência à nomenclatura do Núcleo 
Bandeirante; breve relato do entrevistado sobre os documentos necessários para 
fixação e emprego em Brasília; condições de lazer; detalhes sobre o incidente na 
Pacheco Fernandes; a transferência da Vila Amauri para Taguatinga; histórico 
do vínculo com a Novacap; as condições de moradia na Vila Planalto; início 
das atividades na Novacap; citação do primeiro cinema de Taguatinga; relato 
da aquisição de lotes para construção da Igreja São José; histórico da “Curva da 
Onça”; a infra-estrutura das QNG, QNH, QND; detalhes sobre regularização de 
lotes; citação da influência do Sindicato na regularização dos lotes; exemplos de 
irregularidades nas ocupações de lotes; a infra-estrutura de Taguatinga; comen-
tários sobre as férias (visita ao Nordeste); breve relato do relacionamento com a 
esposa; as condições de segurança; considerações finais.

JOSÉ ALVES DA SILVA LOBO

Naturalidade: Quixeramobim – CE
Nascimento: 22 de maio de 1924

Depoimento
Local: Taguatinga – DF
Data: 17 de setembro de 1996
Duração: 1 hora e 40 minutos
Páginas: 21
Entrevistadores: Marco Aurélio de Lemos Santos e Tereza Eleutério de Sousa

Temas
Dados biográficos; mudança para Brasília; Raimundo Matias e a Associação dos 
Amigos da Vila Matias; acidentes de trabalho na construção de Brasília; a polí-
tica no Distrito Federal; mudança para Taguatinga; associação dos servidores da 
Fundação Educacional; tentativa de homicídio contra Raimundo Matias; Asso-
ciação Comunitária Recreativa Beneficente de Taguatinga – ACREBTA; forne-
cimento de água e luz na Vila Matias; organizações comunitárias na Vila Matias; 
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considerações sobre Raimundo Matias; Inácio Vilar de Queiroz; Geraldo Cam-
pos; João Xavier de Oliveira; padre Artêmio De David; considerações finais.

JOSÉ HUMBERTO PIRES DE ARAÚJO

Naturalidade: Cristalândia – TO
Nascimento: 26 de junho de 1955

Depoimento
Local: Brasília – DF
Data: 24 de novembro de 2004
Duração: 1 hora e 7 minutos
Páginas: 27
Entrevistadores: Helcy Fátima Bonifácio Perez Nunes e Marta Meneleu Bran-
dão Gracindo

Temas
Dados biográficos; origem familiar; sua chegada em Taguatinga; atividades 
exercidas em Taguatinga; primeiro supermercado aberto em Taguatinga: evolu-
ção desse supermercado até 2004; convite do governador para assumir a Admi-
nistração de Taguatinga; as transformações pelas quais passou Taguatinga desde 
a sua chegada à cidade; a primeira residência adquirida pelo seu pai; lugares de 
brincadeira de criança hoje ocupados pelo desenvolvimento da cidade; organi-
zação do povo pedindo solução para moradia; infra-estrutura, água, luz, asfalto 
e telefone; atendimento médico; as escolas de Taguatinga da época; meio de lo-
comoção de Taguatinga; a polícia da época, hoje e a segurança; atendimento da 
administração às necessidades da cidade e sua competência; falta de autonomia 
para interferir em soluções diretas; campanha de revitalização de Taguatinga; 
projeto Taguaparque para 2005; descrição dos 5 projetos prioritários para Ta-
guatinga; comércio e indústria de Taguatinga; o que é ser pioneiro; Taguatinga 
ontem e hoje; considerações finais.
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JOSÉ ROMÃO FILHO

Naturalidade: Caratinga – MG
Nascimento: 26 de junho de 1922

Depoimento
Local: Taguatinga – DF
Data: 19 de março de 1997
Duração: 50 minutos
Páginas: 13
Entrevistadores: Flávia Gleice dos Reis e Tereza Eleutério de Sousa

Temas
Dados biográficos; primeiras atividades profissionais; transferência para Bra-
sília; experiência com empresa de ônibus em Taguatinga; estúdio fotográfico 
em Taguatinga; distribuição de lotes em Taguatinga; atuação do entrevistado no 
ramo imobiliário; a derrubada da Caixa d’Água de Taguatinga; Rotary Clube de 
Taguatinga; Clube dos 200; Luís Dornelles; Wílon Wander Lopes; Raimundo 
Matias; considerações finais.

MARIA DA GLÓRIA FREITAS QUINTELLA (IRMÃ CELINA)

Naturalidade: Areal – RJ
Nascimento: 24 de março de 1923

Depoimento
Local: Taguatinga – DF
Data: 30 de julho de 1997 
Duração: 3 horas e 20 minutos
Páginas: 23
Entrevistadores: Marco Aurélio de Lemos Santos, Marli Guedes da Costa e Te-
reza Eleutério de Sousa
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Temas
Dados biográficos; opção pela carreira religiosa; transferência para Brasília; 
Grupo Escolar de Taguatinga; transporte entre Taguatinga e Plano Piloto; mu-
dança de residência para Taguatinga; atividades da entrevistada no Hospital São 
Vicente de Paulo; distribuição de lotes em Taguatinga; processo de fixação da 
Vila Matias; INIC em Taguatinga; estabelecimentos de ensino em Taguatinga; 
organizações comunitárias em Taguatinga; Lar dos Velhinhos de Taguatinga; 
Festival do Chopp de Taguatinga; atividades recentes da entrevistada; irmã Cata-
rina Colavitti; Ernesto Silva, Oneide Medeiros da Silva; Zoé Guimarães Perezir; 
doutor José Gomes; doutor Sudário Sales; doutor Amilcar Quadrado; padre An-
tônio Bernardo; José Maciel de Paiva; irmã Ana Maria Melo; Raimundo Matias; 
irmã Ilka Sales; José Mário Colvoso; considerações finais.

ONEIDE MEDEIROS DA SILVA

Naturalidade: Xapuri – AC
Nascimento: 23 de julho de 1919

Depoimento
Local: Brasília – DF
Data: 15 de agosto de 1997
Duração: 1 hora e 15 minutos
Páginas: 16
Entrevistadores: Marco Aurélio de Lemos Santos, Maria Vilar Ramalho Ramos 
e Tereza Eleutério de Sousa

Temas
Dados biográficos; formação acadêmica; transferência para Brasília; motivos 
que a levaram a morar em Taguatinga; Grupo de Taguatinga; distribuição de lo-
tes em Taguatinga; fornecimento de água e luz em Taguatinga; Escola Industrial 
de Taguatinga; movimentação política em Taguatinga; José Maciel de Paiva; 
Santa Alves Soyer; Stella dos Cherubins Guimarães; Olinda da Rocha Lobo; 
Armando Hildebrand; Zoer Guimarães Perezir; Helena Reis; Saburo Onoyama; 
considerações finais.
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OTÁVIO FÉLIX DE MACEDO

Naturalidade: Piancó – PB
Nascimento: 15 de junho de 1934

Depoimento
Local: Taguatinga – DF 
Data: 30 de setembro de 2004
Duração: 1 hora e 20 minutos
Páginas: 39
Entrevistadores: Helcy Fátima Bonifácio Perez Nunes e Lydia Fernandes Bor-
ges

Temas
Dados biográficos; origem familiar; como tomou conhecimento de Brasília; 
como foi a viagem para chegar em Brasília; a sua chegada ao Núcleo Bandeiran-
te e a procura pelo cunhado; razões para mudança de roteiro; atividade exercida 
antes de vir para Brasília; como era a vida na sua cidade e como se alimentavam; 
onde foi morar logo após a sua chegada ao Núcleo Bandeirante e o trabalho que 
lá exercia; a aquisição do lote em Taguatinga através de sorteio; sua experiência 
de trabalho com a construtora CEME, Tavares Pinheiro e falência das mesmas; 
as invasões recebidas por Taguatinga; sua admissão no serviço público GDF e 
a greve dos funcionários; explicação de como foi o início de Taguatinga; insa-
tisfação da população; meio de transporte daquela época; atendimento da Ad-
ministração aos pedidos de serviços da população; explicação sobre Taguatinga 
de ontem e hoje; o que é ser pioneiro; suas vendas de cascalho; considerações 
finais.
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RAIMUNDO MATIAS

Naturalidade: Coronel Fabriciano – MG
Nascimento: 14 de março de 1922

Depoimento
Local: Taguatinga – DF
Data: 18 de maio de 1995
Duração: 50 minutos
Páginas: 12
Entrevistadores: Marco Aurélio de Lemos Santos, e Tereza Eleutério de Sousa

Temas
Dados biográficos; mudança para Brasília; invasão que deu origem à Vila Ma-
tias; golpe militar de 1964; Sociedade de Defesa da Vila Matias; detenção de 
Raimundo Matias; tentativa de homicídio contra Raimundo Matias; processo de 
legalização da Vila Matias; considerações sobre: José Maciel de Paiva; Osmar 
Soares Dutra; padre Antônio Bernardo; Dimas Leopoldino da Silva; considera-
ções finais.

ROBERTO JOSÉ DA ROCHA

Naturalidade: Timbu – PR
Nascimento: 23 de julho de 1943

Depoimento
Local: Taguatinga – DF
Data: 6 de agosto de 1997
Duração: 1 hora e 26 minutos
Páginas: 18
Entrevistadores: Marco Aurélio de Lemos Santos, Marli Guedes da Costa e Te-
reza Eleutério de Sousa
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Temas
Dados biográficos; mudança para Brasília; processo de seleção de professores 
para a Escola Industrial de Taguatinga – EIT; alojamento dos professores da EIT; 
Vilas Dimas e Matias; lazer dos professores da EIT; Taguatinga Country Club; 
distribuição de lotes em Taguatinga; transporte urbano; festas juninas da EIT;  la-
zer em Taguatinga; projeto pedagógico da EIT; outros estabelecimentos de ensi-
no em Taguatinga; Grêmio Estudantil Graciliano Ramos – EIT; “Legião da Boa 
Vontade”; tropas de PM de Minas Gerais na EIT; considerações sobre: Almicar 
Quadrado; Paulo Kikushi; Francisco Mont’Alverne; considerações finais.

VICENTE PAULO DE SOUZA

Naturalidade: Igarapava – SP
Nascimento: 17 de março de 1938

Depoimento
Local:: Taguatinga – DF
Data: 24 de novembro de 1995
Duração: 2 horas
Páginas: 18
Entrevistadores: Marco Aurélio de Lemos Santos e Tereza Eleutério de Sousa

Temas
Dados biográficos; transferência para Brasília como soldado do Exército; lazer 
no Núcleo Bandeirante; transporte urbano; alojamento das construtoras; compo-
sição da Guarda Especial de Brasília; incidente na Pacheco Fernandes; mudança 
para Taguatinga; Sociedade de Defesa da Vila Matias; conflitos na distribuição 
de lotes na Vila Matias; abastecimento e comércio de Taguatinga; venda irre-
gular de lotes; fornecimento de água e luz na Vila Matias; lazer na Vila Matias; 
pontos de referência do início de Taguatinga; considerações sobre: Raimundo 
Matias, José Maciel de Paiva, Artêmio De David, padre Antônio Bernardo, Wag-
ner Canhedo; considerações finais.
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VIRGOLINO MIGUEL JARDIM

Naturalidade: Carlos Chagas – MG
Nascimento: 18 de junho de 1926

Depoimento
Local: Taguatinga – DF
Data: 21 de setembro de 2004
Duração: 27 minutos
Páginas: 21
Entrevistadores: Helcy Fátima Bonifácio Perez Nunes e Lydia Fernandes Bor-
ges

Temas
Dados biográficos; origem familiar; razões da vinda para Brasília e data da che-
gada; quando chegou em Brasília, onde foi morar; como e porque foi morar 
em Taguatinga; atividades desenvolvidas em Brasília; invasão da Vila Tenório; 
ajuda de autoridades, mudança de governo e sucessão de Jânio Quadros; relato 
do início de Taguatinga e a primeira farmácia; infra-estrutura, água e luz; aten-
dimento médico-hospitalar; transporte, violência e polícia; Taguatinga ontem e 
hoje; considerações finais.

WÍLON WANDER LOPES

Naturalidade: Caratinga – MG
Nascimento: 18 de novembro de 1944

Depoimento
Local: Taguatinga – DF
Data: 27 de fevereiro de 1997
Duração: 1 hora e 45 minutos
Páginas: 29
Entrevistadores: Tereza Eleutério de Sousa e Vânia Lúcia Alheiro Rosa
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Temas
Dados biográficos; considerações sobre Brasília; Universidade de Brasília; mu-
dança para Brasília; condições de vida no Núcleo Bandeirante; origem dos ope-
rários; primeiro jornal estudantil de Brasília (Pioneiro Estudantil); mudança 
para Taguatinga; atuação no movimento estudantil de Taguatinga; considerações 
sobre Taguatinga; ensino público em Brasília; considerações sobre a União Me-
tropolitana dos Estudantes Secundaristas de Brasília; movimento estudantil e o 
Golpe de 1964; movimento estudantil na Universidade de Brasília; criação do 
Jornal Satélite e sua repercussão junto à comunidade taguatinguense; invasões 
em Taguatinga; o Clube dos 200, o Rotary Club, Lions Club, Taguatinga Coun-
try Club; importância política de Taguatinga no Distrito Federal; opinião sobre a 
estrutura política do Distrito Federal; atividades profissionais; Caixa d’Água de 
Taguatinga; crescimento não planejado de Taguatinga; problemas dos sistemas 
viário e de saúde de Taguatinga; sociedade taguatinguense; importância de Ta-
guatinga na História do Distrito Federal; considerações sobre : José Luiz Gomes 
Rolo, Juscelino Kubitschek de Oliveira; Honestino Guimarães, Farid Mattar, Al-
berto Bahouth, César Lacerda, Onoyama, família Jarjour, Eliana de Fátima Silva 
Lopes; considerações finais.

ZEDITH SOARES DA SILVA

Naturalidade: Luzilândia – PI
Nascimento: 20 de setembro de 1924

Depoimento
Local: Taguatinga – DF 
Data: 22 de novembro de 1995
Duração: 2 horas
Páginas: 27
Entrevistadores: Marco Aurélio de Lemos Santos e Tereza Eleutério de Sousa

Temas
Dados biográficos; mudança para Brasília; convite para trabalhar com Mário 
Meireles  no DOAM ( Departamento de Organização e Administração – Nova-
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cap); assistente social na Cidade Livre; invasão da Vila Sarah Kubitschek; mu-
dança para Taguatinga; Hospital São Vicente de Paula; farmácia no Plano Piloto 
a pedido de Israel Pinheiro; considerações sobre: Mário Meireles, Coracy Uchoa 
Pinheiro, doutor José Gomes, doutor Geraldo Viana; considerações finais.
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Conheça o folheto produzido pelo 
Arquivo Público do Distrito Federal
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Visite o Arquivo Público do Distrito 
Federal, que preserva e divulga a 

memória do Distrito Federal.

Mais do que só recolher e preservar 
é preciso dar acesso e difundir os 

documentos.






