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A construção de Brasília, como nova capital do país durante a 
década de 50 representou um marco simbólico fundamental 
para a construção da modernidade no Brasil. A história da 
construção da capital geralmente é contada através dos 
homens que a planejaram tanto do ponto de vista institucional 
quando urbanístico e arquitetônico. Juscelino Kubitschek, 
Lúcio Costa e Oscar Niemeyer são os personagens mais 
famosos dessa história. Há, no entanto, personagens anônimos 
tão fundamentais para essa história quanto os registrados nos 
livros: os CANDANGOS, trabalhadores que chegaram de 
diversas partes do país para construir a nova cidade. 

Atualmente, após mais de meio século de sua fundação, Brasília 
cresce exigindo constantemente novas formas de planejamento 
urbano que atendam as dinâmicas contemporâneas.

Esta proposta contempla a criação de uma área de expansão 
planejada no Setor Por do Sol, localizado na região de Ceilândia, 
em Brasília. Tem-se como premissa de projeto a valorização 
da participação dos futuros habitantes deste novo bairro na 
produção deste espaço. Além disso, buscou-se, através do 
desenho urbano, a produção de espaços de convivência social 
diversos e generosos, entendendo a importância destes para o 
surgimento de uma verdadeira comunidade.

O conceito norteador da proposta é a ideia de suporte, 
desenvolvida pelo arquiteto Jonh Habraken. Nesta forma 
de projeto e ocupação propõe-se a independência entre o 
“suporte” ou “prédio-base” do preenchimento interno da 
construção. A ideia principal é oferecer aos habitantes deste 
novo lugar a possibilidade e liberdade de ocupação deste 
suporte, adaptando-o e criando novas dinâmicas ao longo do 
tempo.

PROPOSTA URBANÍSTICA:

A estrutura geral do projeto parte dos vetores preexistentes: 
vias do entorno e do eixo definido pelas infraestruturas 
de esgoto e drenagem (Fig 1), gerando uma malha urbana 
preliminar (Fig 2)

Essa malha preliminar é então quebrada a partir de um eixo 
central de inflexão, que distribuirá os fluxos em todo o projeto.
(Fig 3)  

Além da continuidade com as vias preexistentes, propõe-se 
a conexão entre os espaços públicos existentes no entorno 
com os espaços públicos e principais acessos da proposta, 
reforçando a idéia de continuidade. (Fig. 4)

Propõe-se um parque central (fig 5) e um parque de borda 
(fig 6). O parque central é definido por uma grande marquise 
que é um elemento que marca todo o eixo longitudinal da 
área de intervenção, funcionando como marco na paisagem. O 
parque de borda define o limite sudoeste do projeto e cria a 
contiguidade com as áreas verdes de entorno.

Propõe-se concentrar as atividades institucionais (Escola Classe 
e o centro de Ensino Médio) junto à área urbanizada existente, 
gerando um núcleo não só para a área de intervenção, mas 
também para o tecido de entorno. (fig. 7)

Acompanhando a legislação existente, o projeto prevê a 
criação de duas macroáreas, sendo o trecho sudoeste de 
maior e o nordeste de menor densidade construtiva (fig. 8). 
São propostas ainda, junto aos eixos visuais principais, quadras 
adensadas podendo chegar a quatro pavimentos, funcionando 
como marcos visuais na paisagem (fig. 9). 

Homenagem aos candangos: cidadãos 
do Brasil, construtores de Brasília.
Fotografia de Rene Burri, 1960
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