
CARTA ABERTA À SOCIEDADE DE PLANALTINA 

 

Eu sou kawam Rodrigues, estudante do Instituto Federal de Brasília, Campus 

Planaltina. Estou cursando o Ensino Médio Integrado Técnico em Agropecuária. Nossa 

sala foi escolhida para fazer uma visita a Centro Histórico de Planaltina. Eu que sou 

morador da cidade não sabia que existia aquilo tudo nela, confesso que fiquei bastante 

surpreso.  

Eu aprendi bastante sobre a história da minha cidade, histórias que eu não 

conhecia. Planaltina é uma cidade que tem um passado histórico bem legal e graças a 

essa visita ao Centro Histórico e à Pedra Fundamental, descobri várias coisas 

interessantes. Uma delas foi o motivo de o setor onde moro se chamar Mestre D’armas.  

Segundo os historiadores da cidade, a área onde hoje está situada Planaltina foi 

povoada muito antes da criação oficial de Brasília, em 1960. Ainda no século XVIII, 

expedições em busca de ouro foram responsáveis pela migração de pessoas para a 

região, que teve o primeiro nome de povoado Mestre D’armas, por causa de um ferreiro 

que morava na região e era perito em consertar e manejar armas. Em 1910 passou a ser 

chamada de Altamir. Sete anos depois ganhou o nome definitivo de Planaltina. 

Outra coisa que fiquei impressionado foi com a Pedra Fundamental. É uma história 

muito linda sobre nosso País, que aconteceu na minha cidade natal. Confesso que fiquei 

muito feliz em estar naquele local. Mas nem tudo me deixa feliz nessa cidade pois 

enfrentamos muitos problemas como a falta de infraestrutura, insegurança, transporte 

público precário e o péssimo serviço oferecido pela rede pública de saúde.  

Mesmo com muitos problemas, nós, moradores de Planaltina, temos muito orgulho 

de viver em uma cidade cheia de tradição e de histórias para contar. Deveríamos cuidar 

mais da nossa “história”, cobrando mais das autoridades para que cuidem do patrimônio 

da nossa cidade. Cada local histórico tem muita importância, não só para Planaltina, mais 

para Brasília inteira.  

A nossa escola, IFB, contribui muito para desenvolvimento de nossa cidade, 

formando alunos nas áreas de conhecimento ambiental e agrário. Achei muito bom a 

nossa visita pois aprendi muito e quero aprender muito mais. Vale a pena visitar e 

conhecer mais sobre a história da nossa cidade. 
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