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Este trabalho trata de um projeto de habitat com participação popular em Santa Luzia, 

na Cidade Estrutural. Santa Luzia hoje vive a “periferização da periferia”, fazendo os 

moradores viverem em condições precárias agravadas pelas ameaças de remoção devido 

sua localização, com a justificativa da contaminação do solo por causa do Lixão da 

Estrutural e por agravar o risco de degradação do Parque Nacional de Brasília. 

O projeto surgiu da necessidade de entender a microescala e o cotidiano para fornecer 

aos moradores mais argumentos a rejeição do plano do governo, possibilitando uma 

intervenção condizente com a identidade local. Considerando o direito à cidade e à 

moradia, foi feito um projeto de requalificação urbana da área central do bairro, e 

assessoria técnica das casas imaginadas pelas “Mulheres Poderosas”, procurando 

soluções sustentáveis para o habitat e para a permanência das pessoas.  

No contexto do adensamento da Estrutural, Santa Luzia surgiu nos anos 1990 e hoje 

abriga cerca de 7 mil famílias (relatos dos moradores, apud MIRANDA, 2016). O 

assentamento é ameaçado de derrubada, pois está em uma área de Área de Relevante 

Interesse Ecológico - ARIE, ao redor do Parque Nacional de Brasília, e está ao lado do 

antigo Lixão da Estrutural, assim, o governo utiliza argumentos ambientais para retirar a 

população estabelecida ali.  

O Governo do Distrito Federal foi condenado a pagar uma multa em 2017 pela 

ocupação do local sem planejamento ambiental. Foi estabelecida uma faixa de contenção 

de 300m a partir da grade do parque, e a remoção da ocupação nessa área, porém essa 

faixa se sobrepõe a maior parte de Santa Luzia. Assim, a Companhia de Desenvolvimento 

Habitacional do Distrito Federal vem desenvolvendo uma proposta de intervenção de um 

prédio de 3 km, formando uma “barreira humana” para o PNB. As famílias locais rejeitam 

o projeto porque ele não abrange à diversidade de famílias e modos de morar delas.  

A proposta segue os padrões das políticas habitacionais tradicionais. A população de 

Santa Luzia é quem constrói o território e busca soluções para os serviços que o Estado 

não lhe fornece, a partir da auto-organização emergente. Entender a potencialidade da 

autoconstrução e alinhar o conhecimento técnico ao empírico é a solução para que ela 

se sinta contemplada pelas propostas de ordenamento territorial.  

Nesse contexto, este trabalho pode servir de ferramenta para a comunidade para 

negociar com o governo as soluções para os problemas da área. Tem como objetivo 



 
também estar no contexto de comunidades saudáveis, a partir das diretrizes e demandas 

do grupo “Mulheres Poderosas”, de forma participativa, que dialogue com os anseios da 

comunidade e com os padrões já existentes. 

O desenvolvimento deste trabalho complementa o projeto de Plano de Bairro de Santa 

Luzia (2019) e teve ajuda do EMAU CASAS. O objetivo principal dessa rede é fortalecer a 

comunidade e gerar conhecimento para reverter a decisão de remoção total de Santa 

Luzia, como prevista pelo governo, além de produzir estudos na área da arquitetura e 

urbanismo social e práticas sustentáveis para uma nova forma de planejar a cidade. 

 


