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1 INTRODUÇÃO  

No presente trabalho, pretende-se entender a formação da região 

do Condomínio Sol Nascente, localizado na Cidade Satélite de Ceilândia, 

Distrito Federal. Para compreender a dinâmica urbana e territorial, 

lançou-se um olhar sobre a perspectiva histórica do local, desde a 

construção de Brasília, em 1956, com a posterior ida dos Candangos - 

trabalhadores que construíram a cidade - para as Cidades Satélites como 

a Ceilândia, até o decorrente surgimento da favela Sol Nascente. O maior 

aglomerado subnormal do Distrito Federal é decorrente do grande Plano 

Piloto, que concebeu a cidade de Brasília e também causou segregação, 

afastando tudo que não é considerado moderno, bonito e urbano, uma cidade 

modernista e com propostas grandiosas de infraestrutura urbana. 

Entretanto, os Candangos não faziam parte desse plano e foram enviados 

para as periferias, com a promessa de uma cidade com condições 

semelhantes às da que deixaram para trás. Contraditoriamente ao Plano 

Piloto, o Sol Nascente, apesar de contar com uma população de mais de 

56,5 mil moradores (IBGE 2010), 14% da população da Ceilândia, não possui 

infraestrutura e apresenta problemas de saneamento básico, acúmulo de 

lixo, ruas sem pavimentação, construções em condições precárias e altos 

índices de criminalidade.  
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2 CONSTRUÇÃO DE BRASÍLIA 

O início da construção da Capital é datado de 1956. Após vencer 

o concurso para a criação de uma proposta urbana, Lucio Costa projetou 

uma cidade modernista, com princípios do famoso arquiteto francês Le 

Corbusier, para representar a cidade modelo modernista brasileira 

Durante o período da construção, houve uma intensa imigração: 

de 12.700 habitantes, Brasília passou a ter 127.000 no início da década 

de 1960. Nessa massa de imigrantes, muitos foram para trabalhar nas 

obras públicas. Os Candangos, assim chamados os construtores da cidade, 

eram provenientes principalmente dos estados do Nordeste, de Minas 

Gerais, e de Goiás. De origem Africana, Candango significa "ordinário", 

"ruim". 

Essa massa era composta essencialmente por operários da 

construção civil, peões de obra, trabalhadores braçais, de baixa 

qualificação profissional, e em sua maioria de pouca escolaridade, as 

vezes analfabetos.  

Ao chegarem na cidade, ficavam instalados nos alojamentos da 

obra e acampamentos próximos, semelhante às Vilas Operárias encontradas 

em São Paulo. A estratégia de criar acampamentos de morada dentro dos 

limites do território da construção facilita a exploração da força de 

trabalho. 

Durante os anos da construção os candangos foram enaltecidos 

nos discursos oficiais pela sua tenacidade ao trabalho. Essa era uma 

estratégia usada pelo governo para garantir máxima adesão ao propósito 

de construir em menos de quatro anos uma cidade no coração do planalto 

central.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Trabalhadores e máquinas de construção 1960. Instituto Moreira Salles. Thomaz Farkas 
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Antes mesmo da inauguração, deu-se início a erradicação das 

favelas, que nasceram em paralelo à cidade, próximas ao Plano Piloto, 

com a justificativa higienista de que o “feio” seria expulso da “bela

” e planejada Capital Federal. Enquanto os criadores de Brasília, 

arquitetos e políticos, foram exaltados, os trabalhadores foram “

homenageados” com a remoção para Cidades-Satélites.  

     

            Construção de Brasília. Instituto Moreira Salles. Thomaz Farkas. 

 

Nas Cidades Satélites predomina a aridez. Nos tempos de seca, 

a poeira, e na época das chuvas, a lama, tomava conta de tudo. Os 

aglomerados foram principalmente transferidos para a cidade da 

Ceilândia, da qual trataremos no próximo capítulo. 

 

3 DESENVOLVIMENTO DA CIDADE-SATÉLITE DE CEILÂNDIA 

 

A Ceilândia foi fundada em 1971, e segundo Breitner Luiz 

Tavares em “Na quebrada, a parceria é mais forte - Juventude hip-hop: 

relacionamento e estratégias contra a discriminação na periferia do 

Distrito Federal”, se formou devido à erradicação de diversas favelas 

que ficavam próximas a Brasília, distanciando as populações dos locais 

que disponibilizavam serviços coletivos. Com isso, o espaço tornou-se 

fortemente segregado, com equipamentos urbanos precários e sem a presença 

das melhorias que haviam prometido aos novos moradores, uma vez que os 

mesmos sonhavam com a possibilidade de permanecer nos locais em que 
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moravam como recompensa pelo trabalho árduo na construção de Brasília, 

mas que acabaram sendo transferidos para o novo endereço.  

O termo “Ceilândia” resultou da sigla CEI (Campanha de 

Erradicação de Invasões), sendo que o governo justificou a remoção dessas 

“invasões” (favelas) alegando que as vilas existentes estariam 

invadindo a área do “anel sanitário”, o que poria em risco as condições 

de saneamento básico da nova capital, e ainda, que esses aglomerados de 

favelas localizados próximos ao plano piloto de Brasília causavam “

desconforto estético” e ajudavam a desmistificar o “milagre brasileiro

” (slogan usado pelo governo pelo suposto êxito de sua política 

econômica), segundo Breitner Luiz Tavares. 

Os próprios moradores construíram, em mutirão, a cidade de 

Ceilândia. Foi determinada pela Terracap – Agência de Desenvolvimento 

do Distrito Federal – a “habitação provisória” (barraco de madeira), 

que deveria ser erguida ao fundo do terreno para que na frente fosse 

construída a casa de alvenaria, escondendo a “visão indesejada” dos 

barracos de madeira. Tal parte de alvenaria poderia ser financiada pelo 

BNH (Banco Nacional de Habitação) ou feita pela própria população.  

A Ceilândia dos anos 1970 era distante 30km de Brasília, sendo 

assim longe da oferta de trabalho, que era principalmente a construção 

civil. Segundo Breitner Luiz Tavares, a mudança das famílias causou uma 

significativa redução de suas rendas, devido a essa maior distância do 

novo núcleo do centro de emprego e principalmente em face do custo do 

transporte, que praticamente impediu a participação dos filhos menores 

e da mulher na composição da renda familiar, ficando essa basicamente 

estribada nos parcos ganhos do chefe da família. No caso da mulher, a 

atividade de lavar roupa consistia numa profissão das mais usuais entre 

as pessoas das antigas vilas, mas que não podia ser exercida na 

Ceilândia, nos primeiros tempos, devido à falta de água.  
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Devido aos fatores econômicos e sociais, em 1978, ocorreu o 

movimento dos Incansáveis Moradores de Ceilândia, em que a população 

reivindicava melhorias e direitos e contestava a política habitacional 

que resultava na segregação espacial. A vizinhança, o lazer, as feiras 

e as escolas também foram desestruturados, e continuam sendo até os dias 

de hoje. Segundo a reportagem do programa Profissão Repórter da TV Globo, 

que ocorreu no dia 11 de outubro de 2017, os próprios jovens da cidade 

organizam eventos aos finais de semana, já que não existe nenhuma opção 

de lazer para pessoas dessa faixa etária. Com um valor acessível que pode 

chegar a 3 reais, são realizados saraus e festas, onde são priorizados 

a diversão e o respeito, em contrapartida da violência que ocorre 

diariamente nas ruas da Ceilândia.  

Não há bairros na Ceilândia, mas sim regiões que possuem 

nomenclaturas semelhantes aos de Brasília, através de um sistema 

alfanumérico. A NOVACAP – Companhia Urbanizadora da Nova Capital do 

Brasil –  demarcou 17.619 lotes, de 10x25 metros, numa área de 20 

quilômetros quadrados, depois ampliada para 231,96 quilômetros 

quadrados.  

 

Segundo Breitner Luiz Tavares, a nova cidade-satélite foi 

loteada em torno do traçado urbanístico de autoria do 

arquiteto Ney Gabriel de Souza: dois eixos cruzados em 

ângulo de 90 graus, formando a figura nada sugestiva de 

um barril de pólvora, infeliz premonição, uma vez que a 

cidade, anos depois, seria estigmatizada pelos seus 

elevados índices de violência.  

 

 

       Os dados a respeito da Ceilândia são alarmantes:  

 

 Nas antigas vilas, mais de 15 mil barracos acolhiam uma população 

superior a 80 mil pessoas, sendo que 71,98% das famílias tinham 

uma renda familiar entre 0 a 2 salários mínimos;  

 A Ceilândia já foi considerada a maior metrópole dormitório do 

Centro Sul; em 1969, 9 anos após a inauguração de Brasília, 

idealizadores já estimavam 500 mil favelados;  

 A cidade é composta por habitantes nativos de diversas localidades, 

sendo a maioria do Nordeste (42,6% em 1997); 
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 Na década de 80, a maioria da população na cidade era jovem, 

migrante e de classe econômica baixa;  

 Segundo o IBGE de 2000, Ceilândia possuía cerca de 332.445 

habitantes;  

 Em Brasília, 25,2% da população é considerada negra, com um índice 

de 12,9 mortes por homicídio a cada 100 mil habitantes, enquanto 

em Ceilândia, 54,2% da população é negra, com um índice de 43 mortes 

por 100 mil habitantes; 

 Segundo o Programa Profissão Repórter da TV Globo, em 2017 

ocorreram 35 homicídios e foram estimados mais de 490 mil 

habitantes na cidade da Ceilândia.  

 

4 COMUNIDADE DO SOL NASCENTE 

 

Foi no início dos anos 1990 que a ocupação das terras no Sol 

Nascente ganhou força. Antes disso, a região era tomada basicamente por 

chácaras e nascentes de água. O que até então tratava-se de um conjunto 

de propriedades rurais na cidade-satélite de Ceilândia hoje encontram-

se, na sua grande maioria, imóveis irregulares. 

Ainda em 2010, segundo o IBGE, quando somadas as ocupações dos 

condomínios da região de Sol Nascente e Pôr do Sol, a população não 

chegava a 60 mil, e já era considerada a segunda maior favela do país, 

só atrás da Rocinha, no Rio, e seus 69 mil moradores. No entanto, hoje, 

quando somadas entre si, inteiram quase 80 mil moradores, segundo 

Pesquisa Distrital por Amostra de Domicílios (Pdad), publicada pela 

Companhia de Planejamento do Distrito Federal (Codeplan). O mesmo 

levantamento também mostrou que essas duas localidades possuem a pior 

infraestrutura de todo o Distrito Federal.  

Em 2008, a comunidade foi oficializada e ganhou até uma sigla 

própria, passou a ser o SHSN, ou Setor Habitacional Sol Nascente. Apesar 

da constante chegada de imigrantes para a comunidade, a Codeplan diz que 

53% da população do Sol Nascente é do próprio DF. Entre os imigrantes, 

a maior parte saiu do Maranhão e do Piauí segundo a Companhia de 

Planejamento do Distrito Federal (Codeplan). 

Os moradores sentem a carência de infraestrutura e saneamento 

no local. Os caminhões de lixo atendem a pouco mais de metade dos 

domicílios, mais de 90% das ruas não tem pavimentação e somente 6,1% das 

residências são ligadas à rede de esgoto. A falta de segurança, de saúde 

e educação também marcam a comunidade, além da grande quantidade de lixo 
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espalhado e esgoto que corre pelas ruas, situação essa que se agrava 

quando chove. 

Um negócio comum na região é o comércio ilegal de terras, que 

se tornou lucrativo e atraiu até policiais e líderes religiosos, visto 

que quase ninguém vai preso por esse crime. São vários os casos de 

expulsão de moradores de suas casas, para que essas sejam novamente 

vendidas. As principais vítimas são mulheres que vivem sozinhas e idosos, 

considerados mais frágeis.  

As maiores desocupações no Sol Nascente ocorreram no início de 

fevereiro e de março de 2017, quando 363 ocupações do trecho 1 da região 

e 357 construções do Residencial Nova Jerusalém foram destruídas, de 

acordo com Bruna Peres, diretora da Agefis (Agência de Fiscalização do 

Distrito Federal). Identificou-se que áreas próximas à nascente de um 

córrego que passa dentro da região estão sendo desmatadas. De acordo com 

o Delegado da região, a nascente está sendo aterrada para construção de 

novos barracos. 

                Segundo Rômulo José da Costa Ribeiro, urbanista e 

coordenador de pesquisas sobre o Distrito Federal no Observatório das 

Metrópoles, a acomodação da população de baixa renda e imigrantes de 

maioria nordestinos na favela de Sol Nascente e em outras favelas da 

capital, é uma estratégia que resulta de um consenso entre a população 

elitizada e o poder público para preservar o Plano Piloto, “intocado e 

belo”. O “feio” é expulso para longe, sem direito a infraestrutura e 

qualidade de vida. “Como qualquer favela no País, as de Brasília não têm 

integração com a dinâmica da cidade. A ‘cidade rica’ precisa deles, 

mas não admite nem os quer por perto, visíveis. Eles são discriminados 

em todas as situações cotidianas”. 
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Sol Nascente. Dida Sampaio 

 

 

Uma chuva rápida já é suficiente para alagar ruas em Sol Nascente. Dida 

Sampaio 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Diante da falta de infraestrutura, qualidade de vida, segurança 

e mobilidade na comunidade Sol Nascente, em detrimento à modernidade e 

imenso planejamento na Capital, algumas soluções poderiam ser propostas 

para combater a segregação urbana e, consequentemente, social. Unindo 

planejamento urbano e integração social, o governo poderia reintegrar, 

não somente a comunidade, mas toda a cidade de Ceilândia, e as demais 

cidades-satélites que estão em situação semelhante de baixa urbanidade 

com espaços de convivência de qualidade como praças, parques, teatros 

unindo pessoas de diferentes idades e classes sociais. 

Uma cidade que já investiu em questões como essa e obteve 

reconhecimento mundial foi Medellín, na Colômbia. A cidade passava por 

problemas semelhantes aos da Ceilândia, principalmente nos quesitos 

violência, com alta taxas de crimes cometidos ao ano, falta de 

infraestrutura, equipamentos urbanos básicos - como escolas, hospitais 

e postos policiais - precários ou inexistentes, falta de saneamento 

básico e problemas com a poluição nas ruas, crise da habitação, por falta 

de habitações sociais que atendessem as necessidades da população   

Após urbanizar todas as favelas, que somam 95% do território 

total de Medellín, os programas lançados pelo governo colombiano 

obtiveram avanços em áreas que se encontravam precárias, como: 

recuperação de bacias, zonas de risco ambiental, criação de espaços 

públicos, habitação de interesse social e políticas mais eficientes de 

gestão do solo.   

Sendo assim, pode-se dizer que a intervenção na cidade de 

Medellín pode ser um referencial interessante para a Ceilândia, e 

principalmente para a região do Sol Nascente, onde os problemas citados 

podem ser vistos diariamente, mas que podem vir a serem solucionados com 

um projeto urbano sustentável e integrador. 

 

REFERÊNCIAS 

 

GOUVÊA, Luiz Alberto de Campos.  Brasília: a capital da 

segregação e do controle social: uma avaliação da ação governamental na 

área da habitação. Brasília: Annablume, 1995. 

 



 

         Ano 4, número 4 -  Dezembro de 2017                                                                                        

www.revistacanteiro.com 

TAVARES, Breitner Luiz. Na quebrada, a parceria é mais forte - 

Juventude hip-hop: relacionamento e estratégias contra a discriminação 

na periferia do Distrito Federal. [S.l.]: UNB, 2009. Disponível em: 

<http://repositorio.unb.br/bitstream/10482/3833/1/2009_BreitnerLuizTav

ares1.pdf> e 

<http://repositorio.unb.br/bitstream/10482/3833/2/2009_BreitnerLuizTav

ares2.pdf>. Acesso em: 25 out. 2017. 

 

LUIZ, Edson Beú. Os Filhos dos Candangos: Exclusão e 

Identidades. [S.l.]: UNB, 2009. Disponível em: 

<http://repositorio.unb.br/bitstream/10482/1224/1/Dissertacao_2007_Eds

onBeuLuiz.pdf>. Acesso em: 25 out. 2017 

 

Jovens organizam festas para ter diversão nas periferias. 

Profissão Repórter, Rede Globo. Distrito Federal, 11 out. 2017.  

 

 

                                                 


