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Resumo

Este trabalho propõe-se analisar o poder local no Distrito Federal
(DF) por meio da reconstrução da trajetória política de Joaquim
Domingos Roriz. O estudo tem como objeto a política tradicional em
Brasília, especificamente o clientelismo. O objetivo consiste em
compreender como esta prática tem-se perpetuado na cidade de
Brasília, num contexto de uma cidade com pequena tradição política
que apenas ganhou a sua autonomia política com a Constituição
Federal de 1988.

A reprodução do fenômeno do clientelismo tem apresentado
preponderância na política local de Brasília a partir do primeiro governo
de Joaquim Roriz, político goiano que foi nomeado pelo presidente
José Sarney para ocupar o governo do DF em 1988. Este político
tem permanecido à frente do governo do DF por três mandatos eletivos
e um nomeado, num curto período após a autonomia política da cidade
de Brasília, que apresenta um total de quatro eleições para o cargo
de governador do DF.

Joaquim Roriz tem origem numa família com tradição política
no município de Luziânia e inicia sua carreira política no Estado de
Goiás. Ele transfere sua experiência e seu estilo de fazer política
para Brasília, dirigindo esta prática para a periferia da cidade por
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meio, principalmente, da política de doação de terras públicas. Esta
prática política clientelista encontra solo fértil em Brasília diante de
uma população existente na periferia da cidade que se encontra fora
do mercado formal de trabalho e carente de serviços sociais básicos.
Neste sentido, ao analisar a trajetória de Joaquim Roriz busca-se
entender que fatores possibilitaram a transferência desta forma de
fazer política para Brasília e a especificidade do clientelismo que
ocorre na cidade.
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