
METAMORFOSE URBANA

A história da Ceilândia é caracterizada por priva-
ções. Inicialmente, a área era habitada por índios 
e negros que haviam escapado das minas em 
Goiás e que foram privados de se manterem ali.  
Na década de 70, foi criada a Campanha de Erra-
dicação das Invasões, com a incumbência maior 
de privar os moradores de ocupações irregulares 
de morarem próximos da capital e os levarem pra 
terras mais distantes. 

Uma vez estabelecida a Ceilândia, a área passou 
por privações de infraestrutura e de oportunida-
des. Hoje em dia, fica claro em uma foto aérea 
a privação de espaços comuns e a privação de 
área verde. Esse cenário de privações projeta um 
ambiente onde não é incomum perceber o vazio 
causado pela da falta de dignidade, falta de igual-
dade, falta de humanidade.

No contexto da área do concurso, se observa 
uma continuação desse modelo árido de vida e 
sonhos. Fica claro, pela realidade vizinha, a ca-
rência da camada “verde” e, consequentemen-
te, a carência de: biodiversidade, conectividade, 
visuais, identidade, conforto ambiental, equipa-
mentos urbanos e por fim, a genuína manifesta-
ção da pulsação humana e da respiração onírica. 
A área estabelecida para o objeto do concurso, 

Para isso, foi projetado uma área priorizando o 
pedestre e o ciclista, com um espaço conforma-
dor centrípeta, direcionador de vida como uma 
ágora de agora, uma praça “medievalesca” con-
temporânea, receptiva tanto para as funções pré-
-determinadas como as surpresas da flexibilidade 
da vida. A área habitacional delimita o espaço, 
cheio de vazio a ser preenchido pela dinâmica da 
possibilidade.  Os equipamentos urbanos propos-
tos, com ênfase na Escola Classe e o Centro de 
Ensino Médio, são isca para o palpitar da vida. 
 
Como forma de incentivo ao pedestre e sua de-
vida acessibilidade e segurança, o acesso moto-
rizado se dá apenas de forma periférica, sendo 
incentivado apenas o uso da bicicleta através da 
generosa rede de ciclovia. A disposição de esta-
cionamentos também foi concentrada em poucos 
grandes bolsões, com acesso a todas as edifica-
ções, porém de forma concentrada, limitando as-
sim radicalmente o risco dos malefícios das ilhas 
de calor, vilão incansável e robusto das cidades 
crescentes.  Em contrapartida e em combate à 
geração de calor, produzida de forma natural ou 
consequência humana, priorizou-se uma manta 
protetora verde acolhedora no espaço urbano, 
um oásis palpável e abençoado. 
 
Os benefícios da vegetação urbana são extensos 
e comprovados. Incrementos positivos incluem 

todavia, urra esperança. O parque natural que o 
limita surge como uma fortaleza de inspiração. Os 
ventos de mudança que por ali permeiam, nos de-
safiam para um novo começo, um despertar para 
a fé no amanhã. Surge assim a fonte da transfor-
mação em forma de oportunidade. A oportunida-
de de: religar com a natureza, criar um senso de 
comunidade e lugar, construir segurança, des-
pertar empregabilidade, levantar um ponto focal 
urbano, instalar o conforto ambiental, constituir 
exemplo, enfim, manifestar e imperar a integrida-
de e virtude.

Certamente, tudo que é novo insinua desconfian-
ça e esse quiçá é o maior risco na mudança. Mas 
diante da grandeza e beleza da inspiração trans-
formadora, esse caminhar se torna marcha e ca-
talisador de metamorfose urbana. 

PONTOS FOCAIS DO PROJETO

Uma proposta urbanística diferenciada, baseado 
em fundamentos do urbanismo sustentável e ne-
cessidades locais, foi o ponto de partido do pro-
jeto tendo a civilidade como eixo inclusivo e rom-
pendo gradualmente com o modelo isolacionista 
vigente.  Sendo assim, dois aspectos foram nor-
teadores de projeto, o aspecto agregador e o as-
pecto bioclimático, ambos centrados no homem. 

aspectos microclimáticos como: permeabilidade 
do solo, elevação da umidade através da evapo-
transpiração, diminuição do calor por conta do 
sombreamento e albedo, melhora da qualidade 
do ar através da retenção de poluentes e poei-
ra, mitigação da radiação solar direta, ajuda na 
conservação de energia, conservação da água do 
solo, retenção da erosão, mitigação da poluição 
sonora, controle da quantidade de água da chu-
va e seu eventual escoamento, atração de biodi-
versidade além do realce da beleza e a qualidade 
cênica. Essa sobreposição de características de 
estratégias de refrescamento passivo, bonificam 
de forma exponencial a qualidade espacial urba-
na, com efeitos duradouros de conforto ambien-
tal, de forma física e psicológica. No psicológico 
por exemplo, estudos mostram que a privação de 
vegetação influencia no desenvolvimento do ra-
ciocínio, causa irritabilidade e pode estimular de-
linquência juvenil.  Árvores devem ser vistas como 
elemento vital da infraestrutura urbana que ajuda 
a criar e manter um ambiente mais confortável e 
saudável para seus habitantes.  São uma tecno-
logia viva.
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