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RESUMO 

 

O presente estudo pretende analisar a relação entre identidade e espaço urbano no Distrito Federal, tendo 
como o estudo de caso Ceilândia, o maior núcleo populacional de Brasília, com 320 mil habitantes. A 
identidade foi vista a partir da memória coletiva de espaços públicos mais significativos e o espaço urbano 
foi caracterizado pela dinâmica morfológica do centro da cidade. Considerou-se que a cidade pode ser 
entendida a partir de dois níveis de realidade, o material e o imaterial, constituídos pelos objetos físicos, 
públicos e privados, formadores do meio urbano e o sentido que lhes é dado pela memória e pela 
identidade dos usuários. Assim, o tempo vai se revelar como uso do espaço, levando ao surgimento do que 
se poderia chamar de “artefatos simbólicos espaciais”, carregados de memória e de sentido, com os quais 
se forma a identidade urbana. A pesquisa constou de levantamento de dados espaciais e econômicos, com 
os quais se caracterizou a dinâmica espaço-temporal da construção dos núcleos urbanos de Brasília, com 
ênfase na formação e transformações do centro de Ceilândia. Em seguida, pesquisa com moradores, 
permitiu apreender aspectos da memória coletiva e da identidade. Verificou-se que o centro de Ceilândia 
sofreu alterações e mudanças de uso ao longo dos seus 34 anos de existência, durante os quais marcos da 
cidade, como o Quarentão, antigo centro cultural, e a Praça do Encontro, que desempenhava papel de 
articuladora de relações sócio-culturais, deixaram de existir, transformando-se em estacionamentos e áreas 
comerciais. Constatou-se, então, a formação de novas identidades territoriais a partir dos novos espaços 
formados, que trazem consigo diferentes referenciais sócio-espaciais.  

 

 

 

INTRODUÇÃO 

Ao observarmos a televisão, os jornais, os meios de comunicação em geral, nos 
deparamos com um mundo em crise de valores, de sentido. O  capitalismo tem chegado 
ao triunfo em nosso século. Com a formação do estados nacionais e o advento da 
globalização, como nos fala Milton Santos, pode-se constatar uma grande mudança nas 
relações entre os países: a mercadoria circula velozmente, o capital viaja em poucos 
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minutos pelos continentes, de forma que as relações sociais mudaram ou estão em 
processo de mudança. 

Nesse contexto, fazer uma reflexão geográfica no que tange às identidades é 
extremamente pertinente, pois os diversos elementos que compõem a sociedade, a 
existência comum dos homens,  inscrevem-se em um espaço. O espaço é condição, meio 
e produto da realização da sociedade humana em toda sua multiplicidade. Sendo 
reproduzido ao longo de um processo ininterrupto de constituição da humanidade, este é 
também o plano da sua reprodução (Carlos, 2001).  

Conforme Carlos (2001), a sociedade constrói um mundo objetivo na prática 
sócio-espacial. Esse mundo se revela em suas contradições, em um processo de 
reprodução das relações sociais, que possui existência na relação espaço-temporal. 
Então, o espaço pode ler as possibilidades concretas de realização da sociedade. A 
análise geográfica do mundo é aquela que caminha no desvendamento dos processos 
constitutivos do espaço social. 

No caso desta pesquisa, o espaço vai se reproduzir continuamente em forma de 
cidade. Ao analisar a cidade, percebe-se que o espaço requer a justaposição de vários 
níveis da realidade  (Carlos, 2001:12). 

A compreensão espacial da cidade permite diferentes formas de interpretação da 
realidade. Nesse sentido, o presente estudo apresenta uma ótica a partir do espaço vivido 
e sua relação com a reprodução do espaço mercadológico.   

O uso do espaço vivido revela a possibilidade do imprevisto, do improviso, do 
espontâneo, que cria os pontos de referências da identidade (Carlos, 2001). As ruas, as 
praças, os lugares públicos,  podem ser elementos importantes a partir dos quais se pode 
pensar o lugar da experiência, da rotina, dos confrontos, dos encontros, etc. Aqui o 
tempo vai se revelar como uso do espaço, levando ao surgimento do que chamamos de 
“artefatos simbólicos espaciais”, pois estarão carregados de memória.  

Esses artefatos materiais podem ser chamados de “bens patrimoniais”, isto é, as 
materialidades e práticas culturais que se destacam no tecido urbano e no conjunto das 
manifestações populares por mediarem distintos fatos históricos memoráveis, personagens 
ilustres ou por representarem heranças técnicas, estéticas e culturais de temporalidades 
passadas (Pelegrino, 2002:01).  

A identidade, formada no contexto das estruturas morfológicas da cidade será 
vista na perspectiva da memória, que, como afirma Pollak (1992), dá o sentido de  
unidade física, continuidade dentro do tempo e coerência.  

Ceilândia é a cidade com maior contingente populacional do Distrito Federal: 
cerca de 320 mil habitantes. Estórias, mitos, vivências e todo um processo cultural têm-se 
desenvolvido nos quase 34 anos de sua existência. Observa-se, atualmente, na 
Ceilândia, que vários “lugares-referenciais” no centro desta gradualmente foram sendo 
trocados por outras formas. É o caso do “Quarentão”, antigo centro cultural que foi 
substituído por um restaurante comunitário, freqüentado por pessoas que vendem e 
compram no centro de Ceilândia. Praças que desempenhavam o papel de articuladoras 
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sócio-culturais também deixaram de existir, algumas sendo transformadas em 
estacionamentos e outras apropriadas por feirantes. 

Tendo em vista a explanação desenvolvida anteriormente, o objetivo central da 
pesquisa é fazer uma análise da relação entre a dinâmica espacial do Centro de 
Ceilândia  e a identidade, atentando para a   leitura espaço-temporal das mudanças na 
morfologia do centro da cidade em questão. Assim, estabelece-se a seguinte hipótese: “A 
dinâmica espacial do comércio, caracterizada pela rápida mudança na morfologia da 
cidade, tornou as identidades territoriais dos moradores de Ceilândia menos nítidas”. 

 

REFERENCIAL TEÓRICO 

 

A Questão da Identidade 

O conceito de identidade: uma  pequena construção histórica 

Ao analisar as teorias sobre o processo de identificação podemos encontrar várias 
linhas de pensamento que nos ajudam a chegar a uma noção de identidade. As correntes 
trabalhadas a seguir, referentes à identidade, não correspondem à totalidade, no entanto, 
tratam-se daquelas mais importantes.  

De acordo com Cuche (1999), encontramos quatro correntes principais que 
procuram caracterizar o conceito de identidade. São elas: a corrente do patrimônio 
genético, a corrente objetivista, a culturalista, e a concepção de identidade denominada 
subjetivista. 

Stuart Hall (2002) traça um perfil do sujeito que caracteriza o momento 
contemporâneo na da questão da identidade. Afirma que em cada um dos momentos por 
ele abordado pode-se notar a formação por meio de discursos identitários de um tipo de 
sujeito histórico que caracteriza o momento ou período. A partir disso, Hall distingue três 
concepções de identidade de acordo com os seguintes períodos: a) Sujeito do 
Iluminismo, b) Sujeito Sociológico e, c) Sujeito Pós-moderno (Hall, 2002:10). 

Já Manuel Castells (1999) sustenta a idéia de que para analisar a identidade no 
mundo contemporâneo deve-se entender a coexistência de duas estruturas identitárias 
principais. O primeiro nível de identidade, que ele denomina primária, se relaciona com 
a definição clássica de identidade. O segundo nível identitário, chamado de identidade 
secundária, é determinada de forma intencional pelo indivíduo, acarretando na 
possibilidade de abandono da mesma ao longo da vida. 

 

As relações entre identidade e memória 

Para Pollak (1992), pensar em uma memória que seja substrato para uma 
identidade social é pensar a priori em uma memória coletiva, ou seja, a memória 
individual está inserida em uma coletividade. 
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A memória não se refere apenas à vida física da pessoa, ela tem a característica 
de ser herdada pelo indivíduo. Pode-se dizer que há uma ligação fenomenológica muito 
estreita entre memória e o sentimento de identidade. A identidade, para Pollak, possui 
três elementos essenciais: o primeiro é a unidade física, em que há sentimentos de 
fronteiras físicas, como por exemplo o caso do corpo da pessoa, ou fronteiras de 
pertencimento ao grupo. O segundo é a continuidade dentro do tempo, no sentido físico 
da palavra, mas também no sentido moral e psicológico. O terceiro e último é o 
sentimento de coerência, ou seja, os diferentes elementos que formam o indivíduo são 
efetivamente unificados.  A unificação entre os três elementos é bastante importante, pois, 
como afirma o autor “se houver uma forte ruptura desse sentimento de unidade ou de 
continuidade, poder-se-á observar fenômenos patológicos” (Pollak, 1992: 204–205).  

 

A Memória 

Ação e representação 

De acordo com Eclea Bosi (1999), Bergson elabora a seguinte questão: “o que 
percebo em mim quando vejo as imagens do presente ou evoco as do passado?”. 
Bergson conclui, então, que a matéria é importante para a compreensão do conceito de 
memória, na medida em que há um nexo entre a imagem do corpo e ação, pois a 
presença imaginária do corpo está presente na vida psicológica do indivíduo pela 
percepção (Bosi, 1999:44). 

A percepção e também a consciência derivam de um processo inibidor realizado 
no centro do sistema nervoso; processo pelo qual o estímulo não conduz à ação 
respectiva. Apesar da diferença entre o processo que leva à ação e o processo que leva à 
percepção, um e outro dependem, fundamentalmente, de um esquema corporal que vive 
sempre no momento atual, imediato, e se realimenta desse mesmo presente segundo o 
qual se move o corpo em sua relação com o ambiente. 

Bosi afirma que essa concepção de percepção como um resultado de ‘estímulos 
não-desenvolvidos’ ao mundo exterior sob forma de ação, leva-nos a algumas 
conseqüências, primeiro: “a percepção aparece como um intervalo entre ações e reações 
do organismo; algo que como um vazio que se povoa de imagens as quais, trabalhadas, 
assumirão a qualidade de signos da consciência”. Segundo: “o sistema nervoso central 
perde toda função produtora de percepções (tal qual a teria em um esquema biológico 
determinista) para assumir apenas o papel de um condutor, no esquema da ação, ou de 
um bloqueador, no esquema da consciência. A percepção se difere da ação assim como 
a reflexão da luz sobre um espelho diferiria de sua passagem através de um corpo 
transparente” (Bosi,1999: 45).  

Chegando em um consenso entre ação e representação Bosi (1999: 45) diz: 
“ação e representação estariam ligadas ao esquema corpo-ambiente em dois rumos: 
positivamente, a ação; negativamente, a representação”. 

No caso da “parada”, em que o estímulo não determina a reação motora, abre-se 
a possibilidade (essencial para o pensamento de Bergson, segundo Bosi) da 
indeterminação, graças à qual o pensamento “puro” é mais complexo e matizado do que 
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a imagem resolvida imediatamente em ações: “a margem de independência de que 
dispõe um ser vivo, ou, como diríamos, a zona de indeterminação que envolve a sua 
atividade permite, pois avaliar a priori essa relação; qualquer que seja a natureza íntima 
da percepção, pode-se afirmar que a amplitude de percepção mede exatamente a 
indeterminação de ação consecutiva e , em conseqüência enunciar esta lei: a percepção 
dispõe do espaço na exata proporção em que a ação dispõe do tempo”. 

Sobre a função da memória, Bergson fala que “a memória tem a função prática 
de limitar a indeterminação (do pensamento e da ação) e de levar o sujeito a reproduzir 
formas de comportamentos que já deram certo”. Novamente: a percepção concreta 
precisa valer-se do passado que de algum modo se conservou; a memória é essa reserva 
crescente a cada instante e que dispõe da totalidade de nossa experiência adquirida. 

 

Halbwachs e a interpretação social 

Bosi (1999) afirma que em Les cadres sociaux de la mémoire e os trabalhos 
reunidos postumamente em La mémoire collective trazem o tema da memória para a 
discussão sociológica da relação entre o indivíduo e a sociedade. Na primeira obra, 
Halbwachs inicia a polêmica com Bergson. Partindo de uma reflexão durkheimiana, sua 
maior influência, destaca a participação determinante do grupo social na reconstrução 
das lembranças, rompendo, assim, a limitação do conceito ao plano individual: a 
memória é um fenômeno social. 

Bastante influenciado por Durkheim, seu mestre, Halbwachs muda o próprio 
objeto a ser analisado.  Em vez da memória, ele procurou analisar o que viriam ser os 
quadros sociais da memória, como nos mostra Bosi “Halbwachs não vai estudar a 
memória, como tal, mas os quadros sociais da memória” (Bosi,1999: 54).  

Esta forma de pensamento já demonstra que a memória já não está confinada 
somente na relação restrita ao mundo da pessoa (relação entre corpo e espírito, como fez 
Bergson) e já se busca uma memória que depende da relação com a família, com a 
classe social, com a escola, com a igreja, com a profissão; enfim, com os grupos de 
convívio e os grupos de referências peculiares a esse indivíduo. 

Em suas leituras, Bosi, nos mostra que Halbwachs diverge frente a frente com 
Bergson, pois o sociólogo considera o caráter livre, espontâneo, quase onírico da 
memória, tão caro a Bergson como excepcional e que “se lembrarmos, é porque os 
outros, a situação presente, nos faz lembrar: o maior número de nossas lembranças nos 
vem quando nossos pais, nossos amigos, ou outros homens, no-los provocam” (Bosi, 
1999: 54-55). 

Na maior parte das vezes, lembrar não é reviver as experiências do passado. A 
memória é trabalho, trabalho esse no sentido de que a memória é e sempre será um 
trabalho do presente. (Bosi, 1999: 55). A lembrança é uma imagem construída pelos 
materiais que estão, agora, à nossa disposição no conjunto de representação que 
povoam nossa consciência atual, a lembrança por mais nítida que nos pareça, de um 
fato antigo, nunca vai a ser a mesma imagem que experimentamos na infância, porque 
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nós não somos mais os mesmos de então e porque nossa percepção alterou-se e com 
ela, nossas idéias, nossos juízos de realidade e de valor. Assim, para Halbwachs, como se 
vê, a memória vai ser sempre vista de um ponto de vista, em relação ao espaço-tempo , 
aliada a uma referência material, sempre precisando de algo que a desperte, opondo-se 
radicalmente a Bergson. 

Essa referência material pode ser exemplificada pelos monumentos, ou lugares da 
memória, o patrimônio arquitetônico e seu estilo, que nos acompanham por toda a nossa 
vida, as paisagens, as datas e personagens históricos de cuja importância somos 
incessantemente relembrados, as tradições e costumes, certas regras de interação, o 
folclore e a música, e até mesmo a culinária (Pollack,1992). 

Sobre o caráter social da memória em Halbwachs, Bosi (1999) afirma que: 

A interpretação social que Halbwachs dá da capacidade de lembrar é radical. 
Entenda-se que não se trata apenas de um condicionamento externo de um 
fenômeno interno, isto é, não se trata de uma justaposição de “quadros sociais” 
e “imagens evocadas”. Mais do que isso , entende que já no interior da 
lembrança, no cerne da imagem evocada, trabalham noções gerais, veiculadas 
pela linguagem, logo, de filiação institucional. É graças ao caráter objetivo, 
transubjetivo, dessas noções gerais que as imagens resistem e se transformam 
em lembranças. (Bosi,1999:59). 

 

O Espaço e a Questão da Identidade 

O conceito de espaço 

Ao longo da história da Geografia, o espaço geográfico foi concebido de 
diferentes maneiras. Nesse estudo tomou-se como referência principal o conceito 
expresso por Milton Santos (1997) no qual o espaço geográfico constitui "um sistema de 
objetos e um sistema de ações" que: 

É formado por um conjunto indissociável, solidário e também contraditório, de 
sistemas de objetos e sistemas de ações, não considerados isoladamente, mas 
como um quadro único na qual a história se dá. No começo era a natureza 
selvagem, formada por objetos naturais, que ao longo da história vão sendo 
substituídos por objetos fabricados, objetos técnicos, mecanizados e, depois 
cibernéticos fazendo com que a natureza artificial tenda a funcionar como uma 
máquina. (Santos,1997:51) 

No livro “Por uma geografia nova”, Milton Santos aponta que: 

O espaço deve ser considerado como um conjunto de relações realizadas 
através de funções e de formas que se apresentam como testemunho de uma 
história escrita por processos do passado e do presente. Isto é, o espaço se 
define como um conjunto de formas representativas de relações sociais do 
passado e do presente e por uma estrutura representada por relações sociais 
que estão acontecendo diante dos nossos olhos e que se manifestam através de 
processos e funções. O espaço é, então, um verdadeiro campo de forças cuja 
aceleração é desigual. Daí porque a evolução espacial não se faz de forma 
idêntica em todos os lugares. (Santos, 1980:22, grifo nosso) 



  -7- 

Simpósio Nacional sobre Geografia, Percepção e Cognição do Meio Ambiente   
|Londrina 2005| 

Neste sentido, analisando o espaço como produto e conjunto das relações sociais, 
há a necessidade, como evidencia Milton Santos (1980) de ver o espaço geográfico a 
partir de três características fundamentais: como fato social, como fator social e como 
instância social, como o autor cita: 

O espaço é um fato social [...] na medida em que o reconhecemos como um 
elemento de um conjunto e realiza assim uma dupla função que lhe assegura, 
efetivamente, a condição de fato histórico: de um lado, ele se define pelo 
conjunto mas também o define: ele é simultaneamente produto e produtor: 
determinante e determinado; um revelador que permite ser decifrado por 
aqueles mesmos a quem revela; e ao mesmo tempo adquire uma significação 
autêntica, atribui um sentido a outras coisas.[...] segundo essa acepção o 
espaço é um fato social, um fator social e uma instancia social. 
(Santos,1980:130) 

Em sua obra “A natureza do espaço”, Milton Santos aponta que o espaço é 
formado pelo conjunto de sistemas de objetos e sistemas de ações. Os objetos seriam 
tudo aquilo que o homem utiliza no cotidiano, constituindo-se também em um signo; 
“para os geógrafos os objetos são tudo o que existe na face da terra. Toda herança da 
história natural e toda ação humana que se objetivou” (Santos:1997,59); enquanto as 
ações seriam um comportamento orientado, um ato projetado, para atingir determinado 
objetivo. “A ação é subordinada a normas, escritas ou não, formais ou informais e a 
realização do propósito reclama sempre um gasto de energia.” (ibidem, p.64).  Mais uma 
vez, é possível traçar um paralelo com a teoria de fixos e fluxos, onde o sistema de 
objetos se equivaleria aos fixos, e o sistema de ações, aos fluxos.Assim, 

As ações resultam de necessidades, naturais ou criadas. Essas necessidades: 
materiais, imateriais, econômicas, sociais, culturais, morais, afetivas, é que 
conduzem os homens a agir e levam a funções. Essas funções, de uma forma ou 
de outra, vão desembocar nos objetos. (ibidem, p.67) 

É bastante importante apontar também que o espaço não deve ser visto somente 
sobre o ângulo da materialidade, do concreto, caso seja levado a analise será 
insuficiente para compreensão da realidade. Para Milton Santos: 

Tudo o que existe articula o presente e o passado, pelo fato de sua própria 
existência. Por essa mesma razão, articula igualmente o presente e o futuro. 
Desse modo, um enfoque espacial isolado ou um enfoque temporal isolado são 
ambos insuficientes. Para compreender uma qualquer situação necessitamos de 
um enfoque espaço-temporal. (Santos,1980:205) 

Quando Milton Santos, em Por uma Geografia Nova (1980), atenta para a 
necessidade de enforcar a categoria espaço-tempo na compreensão de um fenômeno 
qualquer, é porque indubitavelmente, o espaço e tempo estão indissociavelmente ligados, 
de forma que o espaço é, o uso do tempo. O tempo, dessa forma, aparece como o uso 
do espaço (Carlos, 2001). 

Trazendo a discussão para o plano da vida, o espaço adquire a posição de lugar 
– que será trabalhando mais densamente em um tópico especial – e o tempo a de 
memória, sendo duas categorias indissociáveis, como afirma Ana Fani Carlos (2001): 
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A memória articula espaço e tempo com base na experiência vivida em 
determinado lugar. Nesse sentido a construção do lugar se revela, 
fundamentalmente, como construção de uma identidade. A memória liga-se, 
decididamente, a um lugar, uso, ao um ritmo, logo, a uma relação espaço-
temporal, e não apenas a uma incursão no tempo – lugar e memória são 
indissociáveis. (Carlos, 2001:217). 

 

As Identidades Territoriais 

Quando, no livro  A Natureza do Espaço, Milton Santos trabalha o espaço 
refletindo sobre as dimensões social e psicológica, relacionadas respectivamente, 
tecnosfera “um meio artificial sobreposto à natureza no atual período técnico-científico-
informacional,” e a psicosfera, “reino das idéias, crenças, paixões e lugar da produção 
de um sentido” (Santos, 1997:191), Santos abre um importante espaço para a discussão 
do trabalho aqui proposto, no sentido de que a análise do espaço geográfico não se 
prende somente a uma racionalidade, mas também a uma irracionalidade, que forma a 
totalidade. 

A identidade, então, é aquela em que um dos seus aspectos estruturais está na 
alusão ou referência a um território, tanto no sentido simbólico quanto no concreto. 
Assim, é necessário consolidar a idéia de que identidade social será sempre uma 
identidade territorial, quando a referência simbólica utilizada parte ou transpassa o 
território, como afirma Haesbaert (1999): 

A identidade social é também uma identidade territorial quando o referente 
central para a construção desta identidade parte ou transpassa o território. 
Território que pode ser percebido em suas múltiplas perspectivas, desde aquela 
que de uma paisagem como espaço cotidiano, vivido, que simboliza uma 
comunidade – até um recorte geográfico mais amplo, ou em tese mais abstrato 
como o Estado nação  (Haesbaert, 1999: 178-179). 

Uma das características mais importantes das identidades territoriais, como afirma 
Haesbaert (1999:180) é que ela recorre a uma dimensão histórica do imaginário social, 
de modo que serve de referência profunda à memória do grupo, tal como ocorre 
deliberadamente nos chamados monumentos históricos nacionais. A memória, no que 
tange às identidades territoriais, é solicitada e reestruturada sem cessar, de forma que 
“não existe aí nem perversidade nem mentira sistemática, mas necessidade de edificar 
uma coerência operatória e suportável” (Memmi, 1997:101). 

 A identidade social / territorial para Penna (1992:50-51) pode ser interpretada 
como algo “dado”, decorrente da naturalidade (objetivamente representada pelo local de 
nascimento), da vivência e da cultura (as práticas culturais indicativas de uma identidade 
territorial), como também pode ser vista como algo construído, uma “auto-atribuição”, 
quando os indivíduos se reconhecem como gaúchos, nordestinos, goianos (Haesbaert, 
1999:182).  

Podem também ser vistos como espaços formadores das identidades territoriais, os 
espaços que marcam as relações sociais, que possibilitam a reprodução da vida 
cotidiana, que carregam em si a memória dando consistência e coerência, espaços que 
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surgem a partir da casa, seguidos da rua, do bairro e dos lugares de encontro como as 
praças. 

 

O Lugar 

O lugar, a partir da Cartografia, é a expressão do espaço geográfico na escala 
local; a dimensão pontual. Por muito tempo, a Geografia tratou o lugar nesta perspectiva 
e considerou-o como único e auto-explicável.  

O conceito de lugar induz a análise geográfica a uma outra dimensão - a da 
existência, a da vida cotidiana - "pois refere-se a um tratamento geográfico do mundo 
vivido" (Milton Santos, 1997). Este tratamento vem assumindo diferentes dimensões. De 
um lado, o lugar se singulariza a partir de visões subjetivas vinculadas às percepções 
emotivas, a exemplo do sentimento topofílico, das quais se refere Yu-Fu Tuan (1983). Isto 
implica em compreender o lugar através de nossas necessidades existenciais, quais sejam, 
localização, posição, mobilidade, interação com os objetos e/ ou com as pessoas. 
Identifica-se esta perspectiva com a nossa corporeidade e, a partir dela, o nosso estar no 
mundo, no caso, a partir do lugar como espaço de existência e coexistência.  

Mas o lugar pode também ser trabalhado na perspectiva de um mundo vivido, que 
leve em conta outras dimensões do espaço geográfico, conforme trabalha Milton Santos 
(1997), quais sejam os objetos, as ações, a técnica, o tempo.  

É nesta perspectiva que Milton Santos (1997) se refere ao lugar, dizendo: 

É no lugar, nosso próximo, se superpõe, dialeticamente ao eixo das sucessões, 
que transmite os tempos externos das escalas superiores e o eixo dos tempos 
internos, que é o eixo das coexistências, onde tudo se funde, enlaçando 
definitivamente, as noções e as realidades de espaço e tempo. 

 

Os lugares referenciais 

Em um sentido geral, os lugares referenciais se compõem tendo como princípio 
estrutural os distintos tipos de elementos que presentificam o passado e encarnam um 
sentido de continuidade devido às suas particularidades. Bens provenientes de diferentes 
temporalidades carregam os traços culturais de seu tempo e os referenciam como um 
“passado no presente” (Pellegrino, 2002). Desta forma, a partir da perspectiva do 
indivíduo, convêm abordar de forma sintética alguns lugares de reprodução da vida, 
como a casa e o bairro. 

 

A casa e o bairro 

O espaço, em primeira instância, se limita muitas vezes, somente aos territórios da 
casa materna, do jardim, de um pedaço de rua, de bairro. Esse pedaço nos parece 
enorme, cheio de possibilidades de aventura. A janela que dá para um estreito canteiro 
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abre-se para um jardim de sonho, o vão embaixo da escada é uma caverna para dias de 
chuva (Carlos, 2001: 230). 

A memória associa sempre tempos e espaços, revelam necessidades e desejos que 
elucidam os elementos de construção da identidade entre o indivíduo e o espaço. 

Aqui morar ganha o sentido que lhe é dado pelo uso dos lugares que compõem o 
universo pessoal. A casa surge como principal elemento formador da pessoa para a vida 
social na cidade. Ao analisar um dos cômodos de uma casa em pesquisa sobre as 
espacialidades do morar, Marília Peluso afirma que “a sala é o lugar de convívio (...) 
reporta-se a essa divisão entre a casa e o mundo que é a sala de visitas (...) ela é o 
centro social (...) onde o mundo se impõe de fora para dentro” (Peluso, 2002: 31). 

Para Ana Fani Carlos (2001) a relação casa-bairro se liga à presença, por isso é 
parte integrante da identidade. Isso significa que ela é mais do que um simples endereço, 
um lugar no espaço urbano. A casa é referência, é o lugar onde se estabelece a vida, é a 
partir dela que o cidadão se vê na cidade e no mundo. 

O bairro como nível da prática sócioespacial se revela no plano do vivido, 
mostrando a condição da vida material, ganha sentido na vida cotidiana, expressando as 
condições da reprodução espacial do mundo moderno. Na escala do micro, o bairro – 
do ponto de vista da realização da vida humana - configura-se como pratica 
sócioespacial, ocorrendo nessa dimensão concreta a produção de laços de solidariedade 
e união dos habitantes.  

 

ASPECTOS METODOLÓGICOS 

Nesta pesquisa, optou-se pela análise qualitativa das informações, pois estar 
permite maior clareza na interpretação de categorias como identidade e memória, na 
compreensão dos símbolos que moldam a formação das identidades.   

No que diz respeito à memória, a pesquisa qualitativa foi orientada pela leitura 
dos aspectos metodológicos propostos pelo Programa de Historia Oral da Fundação 
Getúlio Vargas (FGV), de Verena Alberti (1991). A partir disso, os questionários foram 
compostos por uma série de treze questões relacionadas à forma que os entrevistados se 
apropriaram de seus espaços de moradia, os usos que faziam do centro da cidade, as 
lembranças que tinham de alguns lugares como os mesmos se sentiam diante das 
mudanças ocorridas na morfologia/ paisagem da cidade. É necessário frisar que para 
participar da pesquisa o entrevistado deveria estar morando na cidade a mais de quinze 
anos. As entrevistas foram gravadas por gravador portátil, transcritas quando foram 
analisadas.  
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ANÁLISE DOS RESULTADOS  

 

A Dinâmica da Forma e do Espaço a partir do Comércio no Centro de Ceilândia 

Para analisar as relações entre o espaço (em sua dinâmica) e a identidade 
(consolidada por meio da memória) a presente pesquisa parte de uma perspectiva 
espaço-temporal da dinâmica dos estabelecimentos comerciais que compõem a 
morfologia de Ceilândia. 

Através da leitura dos Anuários Estatísticos do Distrito Federal (AE – DF), de 1977 a 
2003, pode-se conseguir dados sobre o número de lojas que havia na cidade de 
Ceilândia nesse período. Cabe ressaltar que os dados aqui obtidos são relativos ao 
número de comerciantes que atuavam no comércio formal/ legal. Sobre o comércio 
informal, embora seja muito comum a sua ocorrência, este não foi caracterizado devido 
à dificuldade de lidar com a escassez e a difusão das informações a esse respeito. 

Para compreender a dinâmica espacial de Ceilândia, a evolução do comércio foi 
dividida em quatros momentos principais: 1º) de 1977 a 1984 – quando é inaugurada a 
Feira Central de Ceilândia; 2º) de 1984 a 1991 – este é o período da criação de outras 
cidades satélites, o que acaba por contribuir para a distribuição do mercado consumidor 
para outras regiões, além disso, ocorre o surgimento de uma classe média formada 
principalmente pelo funcionalismo público, apta para adquirir bens de consumo duráveis, 
dando base para o desenvolvimento de outros ramos de lojas e de bens de consumo 
não-duráveis; 3º) de 1991 a 1998 – com as mudanças na economia mundial e a 
abertura do comércio nacional a outros países, há um reflexo na economia local; 4º) de 
1998 a 2003 – é caracterizado pela concretização de Ceilândia como uma região de 
atração de investimentos principalmente na área de comércio varejista e como “região-
chave” por se tratar de um pólo de atração do mercado consumidor constituído pela 
população do entorno do Distrito Federal, situado a sudeste do quadrilátero.  

O primeiro período, inicialmente, é marcado por um crescimento lento do 
comércio, apesar da elevada população. O Anuário Estatístico de 1977 refere-se às 
cidades de Taguatinga e Ceilândia como sendo unidas. Nesse sentido, o número total de 
contribuintes ativos do Imposto sobre Comércio de Mercadorias (ICM) era de 3.891 
estabelecimentos comerciais, distribuídos entre duas categorias: Atacadistas (90 
empreendimentos) e Varejistas (3.801). Desta forma, Taguatinga, nesse período, 
(excluindo o Plano Piloto) era a principal cidade fornecedora de produtos para os 
moradores de Ceilândia. Esta última concentrava uma pequena parte desses lojistas em 
seus territórios, aglomerados, em sua maioria, nos centros da cidade. 

Nos anos seguintes, ou seja, 1978, 1979 e 1980, segundo o AE – DF, há um 
considerável crescimento nos números relacionados ao comércio em Taguatinga, 
passando de 3.891 para 4.419 contribuintes ativos do ICM, sendo 85 estabelecimentos 
atacadistas e 4.334 varejistas. Um aumento em torno de 10% nos quatro anos, sendo 
este considerado grande pelo fato da maioria do mercado consumidor ser de baixo 
poder aquisitivo, estando inserido nos mercado de trabalho principalmente pela 
construção civil, que não exigia uma formação elevada. 
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Entre os anos 1981, 1982, 1983, percebe-se um acréscimo em torno de 15% no 
comércio. O ano de 1984 é caracterizado como particular, nesse contexto, pois ao 
contrário do que vinha acontecendo, a partir desse ano o comércio passa por um 
retrocesso, em decorrência das conseqüências da “Década Perdida” em que o Brasil se 
encontrava com a inflação elevada, além da recessão.  

O segundo período estende-se do ano de 1985 até o início da década de 90. Há 
uma novidade nesse período: Ceilândia já apresenta dados estatísticos independentes de 
Taguatinga. 

O ano de 1985 foi marcado pela continuidade do que estava acontecendo nos 
anos anteriores: a economia permanecia em recessão, com fechamento de 
estabelecimentos, causando a maior baixa registrada, isto tudo somado a grande 
instabilidade política em que vivia o país, com o fim da Ditadura Militar. O comércio 
atacadista chegou a cair em quase 40%. Em 1984 o número de estabelecimentos 
atacadistas era de 189, no ano seguinte caiu para 121. 

Posteriormente, entre 1986 e 1987, iniciam-se tempos mais prósperos para o 
comércio em Ceilândia, deixando este de ser totalmente dependente e pouco 
desenvolvido, saltando de 1.029 estabelecimentos para 4.717 contribuintes ativos de 
ICM. O comércio em Ceilândia vai saindo da região do centro , CNN e passa a adentrar 
a Avenida Hélio Prates, próximo às quadras QNN 18, QNM 17 e QNN 02 e QNM 01. 
Os três anos seguintes (88, 89, 90) refletem a expansão comercial de Ceilândia, 
acompanhada pelo crescimento da Feira de Ceilândia, com o surgimento dos “camelôs”.   

O terceiro período se situa entre 1991 e 1998, sendo marcado pelos anos que 
mais alteraram a estrutura espacial do comércio de Ceilândia. O Brasil acabara de entrar 
nas políticas de abertura econômica, e invadido por novos produtos, o país viveu um 
aumento vertiginoso do trabalho informal. Em Ceilândia, a realidade era a mesma, no 
sentido de que a expansão da Feira de Ceilândia concretizou sua área de influência por 
toda a região central. Os números desse terceiro momento da expansão comercial 
seguem um ritmo uniforme. Para efeito de comparação, entre 1991 e 1995 foram 
expedidos mais de 2.300 alvarás de construção, o equivalente a uma área licenciada de 
mais de mais de 5 quilômetros. O crescimento do comércio se direciona por toda a 
extensão da Via Hélio Prates. 

O último período tratado abrange o intervalo a partir do ano 1998 até 2003. Há 
um relevante crescimento comercial no período de 1989 a 2000, em que o número de 
empresas é exatamente em 1998 de 4.180, 1999 de 5.572. Em 2000 existem 5.003 
estabelecimentos, isto é, ocorre um decréscimo também perceptível a partir de 2001 com 
4.595 empresas, enfim, uma perda em torno de 10%. 

Como pode ser visto, o comércio em Ceilândia, a partir de meados da década de 
90 expandiu-se por toda área comercial próxima à via Hélio Prates, formando uma nova 
perspectiva, em que o centro já não está mais limitado somente às quadras CNN, 
ocupando agora as quadras QNN 18, QNM 17, CNN 1 e 2, QNN 2, QNM 1 , QNN 
1, QNM 2, QNN 17 e QNM 18, somando as áreas perpendiculares à via Helio Prates, 
no que condiz a vila Leste/ Oeste de Ceilândia e Guariroba. O comércio em Ceilândia 
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assume, dessa maneira, essa configuração espacial de acordo com as etapas 
demonstradas.  

 

Os Lugares Referenciais e a Memória – Análise 

A caracterização da dinâmica espacial do comércio em Ceilândia permite o 
entendimento da segunda etapa do presente estudo: analisar as conseqüências das 
mudanças ocorridas na morfologia da porção central de Ceilândia em relação à 
identidade estabelecida pela memória urbana.  

Para compreender a relação entre as duas estruturas destacadas, as entrevistas 
feitas à comunidade usuária direta ou indiretamente do Centro de Ceilândia serão 
analisadas a partir das contribuições teóricas da representação social e da percepção, 
sendo estas importantes bases para a compreensão do processo de construção da 
memória. 

O questionário aplicado foi montado de acordo com os lugares referenciais, que, 
segundo Pellegrino (2002), são “objetos no espaço definidos como materialidades e 
práticas culturais que, ao serem contemplados e despertarem a reflexão, destacam-se no 
tecido urbano e no conjunto das manifestações populares, por mediarem distintos fatos 
históricos ou por representarem heranças técnicas, estéticas e culturais de temporalidades 
passadas”. 

Os lugares referenciais abordados no questionário que dão embasamento à 
análise desse estudo são os seguintes: Quarentão e Praça do Encontro.  

O Quarentão foi construído no final da década 70, quando em Ceilândia já havia 
um relevante desenvolvimento das estruturas urbanas. Sua principal função era a de 
sediar festejos, casamentos, atividades públicas, ou seja, o lazer, de um modo geral, para 
os moradores de Ceilândia. O Quarentão era um dos poucos espaços de lazer possível, 
além dos bares existentes. Em meados da década de 80, o espaço perdeu o auxílio do 
poder público para sua manutenção, transformando-se em “point” para jovens de baixa 
renda envolvidos com movimento de música afro-americana como o “rap”, por exemplo. 
A imagem que se tinha do Quarentão foi paulatinamente sendo mudada. No início dos 
anos 90, com a redução do uso pelos grupos jovens, o espaço, carente de políticas 
públicas e de uma gestão cultural eficiente, ficou abandonado, sendo posteriormente 
utilizado como refúgio para mendigos e assaltantes. Recentemente, os restos do antigo 
Quarentão foi reformado e transformado em restaurante comunitário do atual Governo  
do Distrito Federal (GDF). 

A Praça do Encontro possui uma relação bastante próxima com o Quarentão, pois 
também foi fundada no fim da década de 70 com o intuito de oferecer opção de lazer. 
Até meados de década de 80, a Praça do Encontro servia como palco para a realização 
de comemorações, desfiles, encontro de artesãos, artistas populares, e também para o 
encontro, como o diz o próprio nome, de amigos, parentes, namorados. A partir da 
década de 80, o uso concentrava-se em um anfiteatro por esportistas, capoeiristas e 
vendedores ambulantes. Ao fim da década de 90, encontrava-se abandonada e sem uso, 
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sendo transformada em estacionamento de carros devido à expansão das barracas de 
camelôs. 

A partir da análise das entrevistas realizadas, pode-se chegar a algumas 
considerações. Vale lembrar que as entrevistas se pautaram em três pontos principais: o 
tempo passado, o espaço e a relação com a representação (imagem) das referências 
materiais e a situação atual, o presente. 

O primeiro bloco analisado será aquele que atenta para a questão do tempo. 
Todos os entrevistados, de um modo geral, tiveram dificuldades para lidar com a questão 
do tempo. Nesse sentido, foram feitas questões como as seguintes: “Você já ouviu falar 
na Praça do Encontro? Você lembra quando ela foi inaugurada?”.  

O que se percebeu foram reações embaraçosas, confusas, em decorrência do 
restrito uso do lugar devido suas más condições de usufruto. Assim, a noção do tempo 
(da história) sobre esses lugares referenciais pelos entrevistados acaba por ser, 
gradualmente, esquecida. Veja a seguir alguns comentários a este respeito:  

“Creio que surgiu em oitenta, setenta. Acho que surgiu em 70” (LÍLIAN, 25 
ANOS). 

“O Quarentão? O Quarentão era muito falado aqui na Ceilândia. Dava muita 
briga. As pessoas dançavam. Havia eventos de um modo geral. Eu num lembro 
quando o a praça surgiu, mas foi logo assim que a cidade ficou urbanizada” 
(PAULO, 52 ANOS). 

Isso condiz com o que Pollack (1992) e Carlos (2001) afirmam: a memória 
possibilita uma continuidade no tempo, mas esta não sobrevive somente no reino das 
abstrações, já que ela necessita de um substrato material para manter-se acessa.  

Sobre a questão das formas espaciais e sua representação (imagem) constatou-se 
que tanto a Praça do Encontro quanto o Quarentão possuem representações difusas, no 
sentido de que há dois tempos que se inter-relacionam. Na questão: “Onde ficava Praça 
do Encontro e o Quarentão?”, os entrevistados relacionam a imagem recente de 
abandono, violência e descaso à imagem do passado, quando estes lugares reuniam os 
jovens, para, entre outros, namorar, para a música, para o lazer. Nesse sentido, há um 
deslocamento dos lugares referenciais em questão para outros espaços da Ceilândia. No 
caso do Quarentão, um entrevistado o transfere mentalmente para outro local, chamado 
de “Praça do Cidadão”, sendo esta recentemente construída e situada próxima ao 
Quarentão: 

“Conheço o Quarentão mas nunca fui nele. É muito violento, vai muito 
maloqueiro, é meio largado. Onde ele é hoje? Creio que seja na Praça do 
Cidadão” (ANTÔNIO, 51 ANOS). 

Como se percebe, a opinião dos entrevistados se encontra sob ótica de 
determinadas representações sociais. Segundo Moscovici: “o processo de formação da 
Representação Social se dá em duas etapas: pela substituição de um sentido por uma 
figura, para dar materialidade a um objeto abstrato (objetivação), e pela substituição 
desta figura por um novo, de forma a interpretá-lo (ancoragem) à sua maneira (do 
grupo)” (Tosta, 1997:13).  
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Assim, o entrevistado  fez a transposição do primeiro, o Quarentão, que era um 
lugar “(...) bom para ser divertir, namorar, dançar forró(...)” (PAULO, 52 ANOS), para a 
região da Praça do Cidadão, que hoje faz esse papel. Entretanto, o Quarentão, 
atualmente, é considerado violento, freqüentado por marginais. Para os entrevistados de 
um modo geral, apesar da falta de lazer, foi uma excelente idéia transformar um lugar 
que era antes espaço para entretenimento em espaço de trabalho: o restaurante. 

Sobre o terceiro tópico, denominado presente, foram feitas perguntas com intuito 
de saber como os entrevistados se sentem diante da paisagem já sem os lugares que eles 
freqüentavam anteriormente, que, direta ou indiretamente, fizeram parte de suas histórias 
de vida, e também da história da cidade.  

Nota-se que a representação (imagem) que eles têm, atualmente, dos lugares aqui 
trabalhados não é aquela relativa ao “primeiro” Quarentão ou a “primeira” Praça do 
Encontro. A principal referência que eles têm desses lugares é a de serem violentos, sujos, 
destratados, herdando diretamente a imagem do “segundo” Quarentão e da “segunda” 
Praça do Encontro, e que, apesar de fazerem parte da história deles, é melhor que fiquem 
na lembrança e que tenham outras funções práticas. De um modo geral, a maioria dos 
entrevistados, hoje, se sente bem ao passar pelo centro da cidade, porque no passado 
tudo era bastante difícil (no sentido econômico, apesar de no passado existirem boas 
possibilidades de lazer), sendo que hoje a cidade já está desenvolvida, urbanizada. Veja 
a seguir: 

“Saudades eu não vou dizer que sinto, mas fico lembrando do tempo que eu era 
jovem, sabe, os jovens de antigamente que hoje têm 40 e 50 anos igual eu. 
Então quer dizer que o tempo se encarregou de acabar com aquilo. Hoje existe 
a feira do outro lado, existe muito comércio, então hoje o jovem se precisar até  
ir  lá não vai encontrar lazer lá, então quer dizer, antigamente as coisas eram 
mais fáceis [em termos de lazer],  apesar das dificuldades [impostas pela 
condição econômica], era bem melhor porque era mais calmo e você poderia 
andar a vontade e ficar na rua. Hoje não, ninguém conhece mais ninguém, 
ninguém fala com mais ninguém” (ALCIONIRA, 49 ANOS).  

A partir da apreensão das falas dos entrevistados, torna-se possível a análise da 
hipótese estabelecida para o presente estudo, ou seja, “A dinâmica espacial do comércio, 
caracterizada pela rápida mudança na morfologia da cidade, tornou as identidades 
territoriais dos moradores de Ceilândia menos nítidas”.  Inicialmente o discurso dos 
entrevistados permitiu “refutação” da hipótese, pois a identidade não se encontra “menos 
nítida”, como foi proposto. Assim, torna-se necessário fazer algumas observações que 
devem ser consideradas, e que podem seguir um sentido oposto àquele abordado na 
hipótese: 

1. A identidade vista somente a partir da memória torna a hipótese do 
trabalho válida, pois como se viu na análise, os moradores apresentam 
dificuldades em memorizar os fatos, em recordá-los, sendo estas 
dificuldades não de origem patológica, mas de representação; 

2. Outro ponto de vista importante, mostra que os espaços nos quais a 
pesquisa se fundamentou, isto é, o Quarentão e a Praça do Encontro, 
tiveram, em virtude da falta de apoio das entidades públicas, 
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paulatinamente, seus usos substituídos pela população, o que permite a 
conclusão de que a expansão da Feira não foi a única responsável pela 
mudança de referência/ uso dos lugares referenciais aqui tratados pelos 
moradores de Ceilândia; 

3. Por outro lado, as identidades territoriais não devem ser consideradas 
“menos nítidas”, pelo fato do comércio ter se expandido, e ocupado os 
espaços públicos. O que se constatou, foi a formação de outras 
identidades territoriais, a partir dos espaços formados pelo comércio. Esse 
fato aparece na fala de vários entrevistados, quando responderam a 
questão: “Qual é o lugar mais importante para você no centro de 
Ceilândia?”. As respostas, na maioria dos casos, eram a seguinte:  “o 
comércio, as lojas, a facilidade de se viver em Ceilândia”. 

Assim, como se vê, os pontos de vistas são paradoxais, tornado o julgamento 
acerca da hipótese sob diferentes óticas. Se por um lado a hipótese pode ser confirmada, 
na medida em que os moradores de Ceilândia, com o enfraquecimento da memória 
sobre os lugares referenciais tratados, apresentaram suas identidades territoriais 
comprometidas, por outro, pode ser refutada no sentido de que antigos laços de 
identidade se perderam, mas novos surgiram em consonância com a nova realidade. 

 

CONCLUSÃO 

A vida cotidiana nos põe diante de um modo de existir em que o encontro se 
realiza dando um novo sentido, aproximando e criando identidade entre as pessoas. O 
espaço, neste contexto, como nos fala Carlos (2001), contém uma vida presente que se 
realiza com base nos referenciais que se produzem ao longo do tempo (pelo uso) e que 
incorporam o passado, vislumbrando-se como futuro que se realiza concretamente no 
lugar, no plano da vida cotidiana. 

Dessa forma, as referências urbanas, como uma praça pública, marcam a relação 
entre a construção da identidade (sua constituição a partir da vida concreta) e da 
memória. Portanto, a destruição destas referências coloca a identidade “cidadão/ 
cidade” em outro plano, agora definido nos limites do mundo do comércio e da 
mercadoria.  

As mudanças provocadas a partir da banalização do espaço como mercadoria 
impõem diferenças substanciais ao uso, redefinindo seu sentido. Os ritmos diferenciados 
na esfera da produção invadem a esfera da vida cotidiana (Carlos, 2001) provocando 
desigualdade nas esferas da realidade.  

Vale lembrar que a presente pesquisa não se aprofundou em todos os pontos 
necessários para uma visão total do fenômeno. A questão da memória, e também da 
identidade, pode ser abordada sob diferentes perspectivas. Um outro ponto que deve ser 
colocado diz respeito à dificuldade de obtenção de informações concernentes às 
problemáticas propostas.  
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Nesse sentido, outro possível caminho que pode enriquecer a análise da relação 
entre os moradores e as formas da cidade é relação do uso/ apropriação dos espaços no 
Centro de Ceilândia. 

Sobre as políticas públicas vigentes na cidade, cabe uma colocação no sentido de 
que a gestão que parte unicamente do princípio do bem estar da economia, do 
comércio, do mercado, de um modo geral, se faz inadequada, pois a cidade, sob a 
ponto de  vista da produção da vida, não envolve apenas a reprodução de bens materiais 
(sem, todavia, desconsiderá-los), envolve, também, a produção da humanidade ou a 
humanização do homem. 
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