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Resumo. O presente artigo procura relacionar a culinária da Região Nordeste e as formas 

identitárias dos candangos com a Feira Central da Ceilândia. A Feira Central foi um dos 

lugares em que os imigrantes da Região Nordeste encontraram para a perpetuação da sua 

memória, encontrar e fazer novos amigos, em volta dos pratos típicos servidos nas dezenas 

de bancas da feira em questão. 
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Abstract. This article seeks to relate the cuisine of the Northeast Region and the identity 

forms of candangos with the Feira Central da Ceilândia. The Feira Central was one of the 

places where immigrants from the Northeast Region found to perpetuate their memory, find 

and make new friends, around the dishes served in the tens of fair stalls in question. 
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1. Introdução 

A Região Administrativa (RA) de Ceilândia foi construída para abrigar os trabalhadores que 

ajudaram na construção de Brasília, também conhecidos como candangos, que até 1971 

estavam instalados nas várias vilas operárias em volta do Plano Piloto. Esses trabalhadores 

chegaram principalmente da Região Nordeste, com a promessa de grande oferta de empregos 

e melhor qualidade de vida. Porém, o que foi encontrado foi um ambiente de trabalho hostil, 

que demandava jornadas de trabalho desumanas, a falta de água persistiu e a estrutura social 

foi quase totalmente apagada. 

Uma das formas que os candangos encontraram para celebrar a sua identidade e memória 

foi a constituição das feiras livres, sendo a maioria delas totalmente desmembradas pelo 

poder público. Já nas vilas operárias esse tipo de comércio foi bastante utilizado e da mesma 

forma foram organizadas feiras em Ceilândia e nas demais RAs. 

A Feira Central da Ceilândia em pouco tornou-se um ponto de encontro da manifestação da 

cultura nordestina, com destaque para as bancas de culinária, que são as mais populares e 

mais procuradas da feira. Por meio dos sabores, o nordestino que agora se tornava 

ceilandense podia relembrar as suas origens, reunir e encontrar novos amigos em torno do 

que tinham em comum, a sua origem e cultura. 

O presente artigo procura mostrar como a culinária nordestina foi importante para a 

popularização da Feira Central, e para perpetuação da identidade dos nove estados da Região 
Nordeste no Distrito Federal (DF). 

   

2. A vilas operárias e a CEI 

A Ceilândia, tem sua origem ligada à remoção dos trabalhadores construtores de Brasília após 

a inauguração da capital federal. A grande oferta de empregos e as melhores condições de 

vida atraíram principalmente os trabalhadores da Região Nordeste, que em 1958 

correspondiam a 43% da população do DF (TAVARES, 2005, p.27), pois na década de 1950 

a região sofria com uma das piores secas da história. Mais especificamente em 1958, as 

pessoas residentes na região perderam as esperanças de que a chuva chegasse e o grande 

êxodo dessa década teve início após o dia 19 de março, dia de São José, uma data tradicional 

para o começo das chuvas ou no caso, determinar o período de seca. O relato de Juscelino 
Kubistchek ilustra o êxodo em massa para a futura capital brasileira:  

Quem visse aquela multidão em movimento teria a impressão de um quadro 
bíblico. Reproduzia-se, em pleno século XX, a fuga do povo de Israel que 
deixava o Egito, ao longo do deserto. A mesma multidão esfarrapada. A mesma 
poeira a envolver as pessoas e a toldar o céu (OLIVEIRA, 2000, p.166). 

Para chegar na área onde seria construída a capital federal, os trabalhadores geralmente 

pagavam donos de caminhões que faziam o transporte, os chamados “paus-de-arara”. Os 

motoristas desses caminhões por sua vez já eram pagos pelas construtoras para irem à 

Região Nordeste e buscar os trabalhadores, e essa atividade se tornou umas das mais 

lucrativas no início da construção da cidade (SOUSA, 1983, p.33). 

Dada a inauguração de Brasília, em 1960, era previsto pelo governo local que um terço dos 

trabalhadores voltassem para seus estados, um terço ficasse em Brasília e o restante se 

voltasse às atividades agrícolas em áreas próximas (RESENDE, 1985, p.13). Apesar da 

situação precária em que viviam nas vilas operárias, ainda assim eles as consideravam 
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melhores do que as presenciadas em seus estados de origem e a maioria optou por 

permanecer nos arredores de Brasília (SILVA, 2010, p.90), sendo as vilas mais conhecidas a 

Vila do IAPI, Morro do Querosene e Placa das Mercedes (RESENDE, 1985, p.16). As moradias 

nessas localidades eram construídas com restos de madeira, papelão ou zinco, e seriam 

apenas provisórias, mas logo se tornaram verdadeiras cidades. Nas vilas operárias, eram 

inexistentes os serviços de iluminação pública, rede de esgoto e água encanada, mas havia 

uma estrutura social estabelecida, onde os candangos tentavam manter algumas 

características dos seus locais de origem, dessa forma faziam encontros, festas e o comércio 

era feito de forma informal, muitas vezes com a prática do rolo nas feiras (TAVARES, 2009, 

p.71). A Vila do IAPI tinha uma feira de pequeno porte que abastecia a população local com 

alimentos e quando os mesmos não eram encontrados, os moradores se dirigiam ao Núcleo 
Bandeirante (TAVARES, 2009, p.28). 

Em 1970, a população total dessas áreas chegava a 70.128 habitantes (AMMAN, 1987, p.22). 

Com a justificativa do governo de que as vilas operárias estavam localizadas em uma área 

chamada de anel sanitário, a permanência da população poderia trazer sérios riscos ao 

saneamento básico da capital (TAVARES, 2005, p.36). Foi construída a Estrada Parque do 

Contorno, que, como o nome diz, contorna o Plano Piloto e representa o estabelecimento de 

uma fronteira que mediasse a sua preservação. A própria estrada funcionava como anel 

sanitário e apenas seriam “permitidas as construções de casas isoladas com grandes 
distâncias de mais de 1Km entre cada uma como previu Lúcio Costa” (TAVARES, 2009, p.68). 

Baseado nessa premissa o governo criou a Campanha de Erradicação de Invasões (CEI), que 

daria nome à nova Região Administrativa que seria criada a 35 km do Plano Piloto. A CEI tinha 

como objetivo conscientizar a população dos motivos para a remoção das vilas e as melhorias 

nas condições de vida que os moradores teriam (TAVARES, 2009, p.71). Mesmo contra a 
vontade da maioria dos candangos, as remoções tiveram início no dia 27 de março de 1971. 

3. O recomeço e a Feira da Ceilândia 

Nos primeiros anos na nova localidade, os candangos enfrentaram mais dificuldades do que 

as encontradas nas vilas operárias. Uma delas era a distância para chegar ao trabalho, antes 

o caminho poderia ser percorrido a pé ou de bicicleta, mas após a remoção para a Ceilândia 

o mesmo deveria ser feito de ônibus, serviço pago e que demorava em média uma hora para 

chegar ao Pano Piloto (TAVARES, 1981, p.42), sem contar o trajeto de casa para o ponto de 
ônibus que era de 5km em média (TAVARES, 1981, p.24). 

A iluminação pública era outro problema enfrentado nos primeiros anos pelos moradores de 

Ceilândia, que trazia junto a questão da segurança como conta uma moradora:  

Eu estudava em Taguatinga à noite (72/74). Sem iluminação. A cidade estava 
tão escura que a gente topava em tocos e caia em buracos. A lua era nossa 
iluminação, quando aparecia. Como o ponto final dos ônibus da Alvorada era 
na outra esquina da rua, os motoristas deixavam os faróis acesos até eu chegar 
em casa. Os outros moradores nem se arriscavam a sair de casa, a não ser 
por necessidade, como ir pro hospital, escola e trabalho. A gente vivia 

reclamando, e muito tempo depois a iluminação chegou (TAVARES, 1981, 
p.27). 

Houve uma significativa redução na renda das famílias recém-chegadas, pois a distância da 

Ceilândia ao Plano Piloto aumentou o gasto com transporte, impossibilitando que as mulheres 

e os filhos menores ajudassem na composição da renda familiar. As mulheres trabalhavam 

geralmente como lavadeiras, mas como a Ceilândia não tinha serviço de água encanada e o 

mesmo demorou a ser implantado, essa atividade não poderia ser realizada (GOUVÊA, 1995, 
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p.69). À medida que as principais obras da nova capital foram sendo concluídas, alguns 

candangos ficaram sem emprego, assim sendo, o surgimento das feiras pelo DF é apontado 

como consequência da falta de empregos no mercado formal (TAVARES, 2009, p.26). 

O serviço de abastecimento de água foi um dos últimos a ser solucionado na cidade, com a 

construção da Caixa d’água de Ceilândia, em 1977 (RESENDE, 1985, p.17). Alguns moradores 

tinham acesso a água que era fornecida por um “caminhão adaptado” do Serviço de 

Abastecimento (SAB), que passava na cidade de oito em oito dias (TAVARES, 2005, p.44). 

Essa escassez fazia a população passar por situações degradantes, como conta em 

depoimento uma moradora: “A água que lavava o arroz, a gente juntava para lavar as 

crianças” (AMMANN, 1987, p.25). A SAB também atuava na região como uma espécie de 

“mercado móvel”, fornecendo alimentos aos moradores da nova região, a figura dos 

vendedores ambulantes foi muito importante para atender as necessidades básicas de 
consumo já que o comércio era precário nos primeiros anos (TAVARES, 2005, p.44).  

Já em 1971, formou-se espontaneamente a “Feira Pau Pelado” bem no centro da cidade, ao 

lado do local onde seria erguida a Caixa d’água de Ceilândia. As barracas existentes nessa 

feira tinham, em sua maioria, uma estrutura improvisada de madeira e eram cobertas com 

lonas. Esse comércio se popularizou rapidamente, pois era um dos poucos espaços com uma 

maior oferta de produtos de mercearia (TAVARES, 2005, p.47), onde tinham maior destaque 

o arroz, o feijão e a farinha. Sobre a presença do arroz na alimentação do povo brasileiro, 

Luís da Câmara Cascudo diz que: 

O povo come arroz indiferentemente, como quem saúda amigo vulgar no 
mecanismo da obrigação diária. Normalmente é um conduto, na água e sal, 
acompanhando a iguaria principal, peixe ou carne. Isoladamente, passa ao 
grupo das sobremesas, arroz-doce, pudim ou bolo de arroz. Um requinte, para 
o Nordeste, é o arroz de coco. Cozido no leite de coco, para peixe de escabeche 
ou ensopado de camarões. Evidentemente sem açúcar (CASCUDO, 2011, 
p.454). 

O mesmo autor destaca ainda o arroz-de-cuxá e o arroz à maranhense, ambos típicos do 

estado do Maranhão, que foi um dos estados mais importantes na formação da população de 
Ceilândia. 

Com o crescimento desse comércio espontâneo no centro da cidade, a administração regional 

decidiu por regularizar o espaço, construindo “barracas de forma padronizada sobre um 

calçamento de cimento”, ainda na região central de Ceilândia (TAVARES, 2005, p.48). No 

entanto, apenas em 1984 a Feira Central da Ceilândia foi inaugurada de forma oficial, 

tornando-se rapidamente um dos principais lugares de encontro das pessoas advindas da 

Região Nordeste, que em 2015 ainda são maioria dentre os imigrantes da cidade. Se destacam 

os estados do Piauí, 14,61%, seguido por Bahia, 12,51% e Maranhão, 11,97% (GOVERNO 

DO DISTRITO FEDERAL, 2015, p.22). 

Porém, nem todos os feirantes puderam ou concordaram com a criação de um local dito 

permanente, pois os lucros dos mesmos poderiam diminuir com as novas taxas cobradas e 

impostos obrigatórios, assim a Feira Central foi cercada por inúmeras barracas improvisadas, 

que chegavam até a calçada na avenida Hélio Prates, e também se estendiam até o final da 

quadra no espaço que era chamado de Feira dos Importados de Ceilândia, onde eram 

vendidos principalmente eletrônicos. Essas barracas permaneceram e se expandiram até a 

primeira metade da década passada, quando o Governo Distrital as removeu criando dois 

shoppings populares na região central da cidade. 
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Na Feira Central da Ceilândia destaca-se o comércio de confecções, calçados e de comidas 

típicas, sendo este último o objeto de estudo do presente artigo, por ser o mais 

representativo, e, talvez, o mais importante para a definição da Feira como um dos principais 

locais de encontro das pessoas de origem nordestina no DF. O movimento na feira durante a 

semana é, em média, de 6 mil visitantes e cerca de 10 mil nos finais de semana (TEIXEIRA, 
2004, p.42). 

Tabela 1. Distribuição do número de barracas da Feira Central da Ceilândia 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: TEIXEIRA, 2004, p.42. 

 

A maioria das bancas que servem comidas típicas se voltam para a culinária nordestina, o 

que é natural, já que a cidade é reconhecidamente umas das mais influenciadas pela cultura 

dessa região, o que pode ser observado pelo número de habitantes originários da mesma. A 

cultura da Região Nordeste é tão importante que o único monumento construído por Oscar 

Niemeyer no DF fora da área de tombamento de Brasília localiza-se em Ceilândia – a Casa do 

Cantador – um espaço criado para a celebração da cultura nordestina que recebe várias 

apresentações artísticas, principalmente de repentistas. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Número de Barracas

Confecções- 319
Calçados- 35
Comidas Típicas- 29
Hortifruti- 27
Doces e Queijos- 9
Temperos- 8
Aves vivas e abatidas- 8
Açougue- 5
Peixes- 4
Ferragens- 4
Armarinhos- 4
Cereais- 3
Outros- 5
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Figura 1. A Casa do Cantador 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: https://casadocantadordf.wordpress.com/fotos/ 
 

O chamado São João do Cerrado, é uma das várias festas que celebram a cultura dos nove 

estados da Região Nordeste. Auto intitulado “O maior São João do Cerrado”, acontece em um 

espaço amplo no final da Avenida Hélio Prates, com apresentações de artistas de grande 

relevância na cultura nordestina, entre estes, Alceu Valença, Elba Ramalho e Zé Ramalho. 

Um dos grandes atrativos da festa é a variedade de comidas típicas da região, que não fica 

limitada ao espaço interno do evento, pois todo o ano a festa fica cercada por bancas e 
automóveis improvisados que servem comidas típicas nordestinas. 
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Figura 2. O São João do Cerrado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: http://www.saojoaodocerrado.com.br 

 

 

4. A Feira Central como ponto de encontro 

Para Roberto DaMatta, a comida não se limita apenas ao que pode ou não ser consumido, o 

ser humano tem hábito de “comer” também com os olhos e com o nariz e isso se reflete na 
forma de consumo na Feira Central da Ceilândia. DaMatta define: 

alimento é tudo aquilo que pode ser ingerido para manter uma pessoa viva; 
comida é tudo que se come com prazer de acordo com as regras mais sagradas 
de comunhão e comensalidade. Em outras palavras, o alimento é como uma 

grande moldura; mas a comida é o quadro daquilo que foi valorizado e escolhido 
dentre os alimentos; aquilo que deve ser visto e saboreado com os olhos e 
depois com a boca, o nariz, a boa companhia e, finalmente, a barriga (DaMatta, 
1986, p. 55).  

Dessa forma, Carlos Roberto Antunes dos Santos diferencia o que seria o ato de alimentar e 

de comer, citado acima por DaMatta. Para esse autor “alimentar-se é um ato nutricional, 

comer é um ato social, pois se constitui de atitudes, ligadas aos usos, costumes, protocolos, 

condutas e situações” (SANTOS, 2011, p.108). Na feira, as refeições são preparadas aos olhos 

do consumidor, sendo que a maioria das bancas dividem o espaço entre as panelas e o cliente 

por um vidro transparente. O famoso “prato feito” é comumente servido, mas a prática mais 

recorrente é o cliente apontar para o que quer e dessa forma ter uma refeição personalizada. 

Em volta das bancas existem bancos, mas os alimentos podem ser consumidos do lado de 
fora da feira ou até mesmo em pé, como ilustra o nome de uma das bancas “Kome in pé”. 
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Figura 3. A banca Kome in pé. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte:http://blogdoarretadinho.blogspot.com.br 

 

 

Em uma das bancas em que são preparados pratos típicos maranhenses são servidas cerca 

de 100 refeições por dia, segundo as donas do local, mas no sábado, quando há maior 

movimento, o número ultrapassa as 300 refeições (GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL, 2012). 

É notável o movimento nas bancas de comidas típicas, principalmente nos finais de semana, 

no horário de abertura da feira. Durante a semana algumas pessoas têm o hábito de 
frequentar a feira para tomar um café da “manhã reforçado”, geralmente com cuscuz e leite.  

O cuscuz é um prato originário do norte da África, especificamente no Maghreb, encontrou no 

Brasil diferentes formas de ser preparado, com diversos ingredientes para compor as receitas. 

Geralmente é feito com farinha de milho, contudo, no estado do Maranhão o mesmo é 

comumente preparado com flocos de arroz. Já o tipo mais comum na Região Nordeste e que 
é normalmente comercializado na Feira Central da Ceilândia é  

a famosa versão nordestina do cuscuz, presente na dieta das famílias e 
comercializado também em restaurantes[...] consiste em fazer uma massa de 

fubá temperada com sal e açúcar, cozida no vapor na cuscuzeira (espécie de 
panela cônica, dividida ao meio, em que na parte inferior se coloca água, uma 
espécie de banho-maria) e umedecer com leite de coco (FARIAS; SHINOHARA; 
PADILHA; OLIVEIRA; MATSUMOTO, 2014, p.46). 

Nos finais de semana o número de pessoas nesse horário aumenta devido às festas que 

acontecem durante a madrugada, e, ao invés de irem para casa, alguns frequentadores 
preferem começar o dia com um caldo de mocotó. 

Os pratos mais procurados são o baião de dois, a buchada de bode, o caldo de mocotó, a 

carne de sol com mandioca, o cuscuz, a dobradinha, o feijão tropeiro, a galinha ao molho 

pardo, a rabada, o sarapatel e o vatapá (TEIXEIRA, 2004, p.44). Fica expressa a importância 

da culinária nordestina para atrair a clientela na Feira Central. Regina Schlüter justifica essa 

questão afirmando que a alimentação tem um poder de comunicação de identidades 
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intrínseco, quando grupos refletem nela suas preferências e aversões, além de reforçar nos 
imigrantes o pertencimento de seus lugares de origem (SCHLÜTER, 2003, p. 32). 

Ao analisarmos os alimentos preferidos do público vemos também que alguns deles têm 
origem no Candomblé, destacando o estado da Bahia, como comenta Maria Leal: 

Essa foi a região mais influenciada pela religião, uma vez que, alguns dos 

melhores quitutes originaram-se do candomblé. “A tão conhecida devoção dos 
baianos aos santos e às festas não seriam as mesmas sem o acarajé, o cuscuz, 
o bobó, o efó, o xinxim, o abará, o vatapá, o caruru” (LEAL, 1998, p. 125).  

As bancas de cereais e de frutas e verduras também refletem a grande relevância culinária 

nas suas vendas. As farinhas ficam expostas em grandes sacos para que o cliente possa 

experimentar a mesma e verificar a sua qualidade no ato da compra, dessa forma são 

deixados pequenos copos por cima dos sacos para a degustação sem que a mesma contamine 

o restante do produto. A farinha de mandioca, a farinha de puba e a farinha de tapioca se 

destacam na grande variedade de produtos. Os feijões também são facilmente encontrados, 

e os mais procurados são os tipos que não são facilmente encontrados nos supermercados, 

como o feijão de corda e o feijão verde, descascado ou ainda dentro das favas. A mandioca, 

pode ser comprada descascada em conserva ou com casca. As folhas de cuxá também são 

facilmente encontradas e o seu aspecto fresco colabora para a qualidade do arroz de cuxá, 

também comercializado na própria feira. As frutas de época colorem a feira como a seriguela, 

o umbu e a carambola.  

O comércio de Ceilândia cresceu consideravelmente desde a sua inauguração em 1971, agora 

existem diversas lojas de eletrodomésticos, restaurantes de culinária nordestina e até mesmo 

shoppings na região central da cidade, onde se localiza a Feira Central. Desta forma, a 

existência da feira não é mais a única opção de comercialização de produtos na cidade, que 

conta ainda com uma grande CEASA no final da avenida Hélio Prates, contudo, o aspecto 

informal de comércio e a relação amistosa entre vendedor e consumidor fazem das feiras não 
apenas locais de compras, mas de encontro e rememoração do passado. 

A Feira Central ainda é muito frequentada exatamente por remeter com suas cores, cheiros, 

sabores e, principalmente, com sua gente à Região Nordeste, origem de grande parte dos 

moradores da cidade. É o que diz uma frequentadora da feira: “Aqui lembro o meu estado, 

que possui um calor humano muito forte. O clima de cordialidade é bem parecido com o do 
povo nordestino, sempre hospitaleiro” (GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL, 2012). 

A presente pesquisa, de natureza exploratória, baseou-se, em parte, na vivência do autor no 

espaço da Feira Central desde a segunda metade da década passada. O contato realizado 

com os feirantes e frequentadores da feira de modo informal trouxe os subsídios e 

informações necessários para a descrição das relações existentes no espaço. Já as 

informações conseguidas a partir de registros orais, trouxeram os aspectos necessários para 

o desenvolvimento dessa pesquisa na RA de Ceilândia. A história oral permite trabalhar as 

“memórias subterrâneas”, advindas de grupos cuja trajetória e história tradicionalmente 

foram marginalizadas; no caso da presente pesquisa, destaca-se a memória dos candangos 

(POLLAK, 1989, p.04). Essas memórias permanecem vivas por meio da oralidade, quando os 

seus portadores as passam para seus descendentes, amigos e associações de sociabilidade 

afetivas ou políticas, pois não contam com a facilidade de acesso aos meios escritos, que os 
grupos que se voltam a “memória oficial” possuem. 

Assim, a Feira Central seria, segundo Marc Augé, um dos “lugares” que o candango encontrou 

para a perpetuação da sua identidade e de encontro com seus conterrâneos. Já que, para o 

autor, o lugar antropológico é criador de identidade, relacional e histórico, além de ter sentido 
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para os seus habitantes e ser inteligível para os observadores externos (AUGÉ, 2012, p.51). 

E, de acordo com Pollak, a Feira Central seria também um lugar de memória, podendo ser 

ligada a lembranças e podendo nem mesmo pertencer ao tempo cronológico de uma pessoa 

ou de determinado grupo. Ou seja, a Feira Central pode ser apontada como um lugar de 

memória, por ser simbólica para a Ceilândia e seus moradores, remetendo-os aos tempos de 

migração e remoção, fazendo com que relembrem as feiras de seus estados de origem, na 

Região Nordeste, mantendo contato com a culinária típica, atrativo que toda semana leva 
milhares de pessoas a frequentarem esse espaço 

A Ceilândia possui outros desses “lugares” onde o candango e seus descendentes, podem 

relembrar e repassar a história da cidade e a cultura dos seus estados de origem. Além da 

Feira Central da Ceilândia, Casa do Cantador e Caixa d’água de Ceilândia (tombada em 

novembro de 2013 na esfera distrital, Decreto n. 34.845/2013), a RA de Ceilândia conta ainda 

com a Feira Permanente do P-Sul, a Feira Permanente do Norte, a Feira do Rolo e também 

com o museu comunitário Casa da Memória Viva da Ceilândia, que procura valorizar a história 

e a cultura local junto às escolas públicas da cidade 

A forma de funcionamento da Feira Central e o comportamento dos vendedores e cliente se 

assemelha bastante a forma das feiras na Região Nordeste, definida por Raul Lody como: 

as Feiras permitem encontrar e consumir o que o sertão produz. As Feiras 
semanais são espaços quase mágicos, ludicamente incorporados por 
populações locais e acontecem quase sempre entre as 6ª Feiras e os sábados. 
Feiras para saber notícias do povo, do pessoal do sertão, dos sítios, das 
fazendas, para levar e trazer encomendas, reencontrando parentes e amigos. 
Para o divertimento, para os repentes cantados, para o humor. Feiras para 

adquirir alimentos mais selecionados e objetos variados para a preparação do 
alimento da família (LODY, 2001). 

Uma das formas que os habitantes de Ceilândia utilizavam para encontrar conterrâneos e 

conhecidos, pincipalmente antes da popularização e barateamento do uso da internet, era o 

serviço de som da Feira Central. São vários os relatos de pessoas que conseguiram novos 

laços de amizade com pessoas de seus estados de origem, que tinham em comum serem 

frequentadores da feira. 

Ao se reunirem em determinadas ocasiões na Feira Central para apreciarem a culinária de 

sua terra natal, os candangos atribuíram à refeição outra finalidade além de nutrir o corpo, 

eles trouxeram um aspecto de sociabilidade, que passa pela seleção da banca aonde irão 

almoçar, a confecção do prato e a escolha de como consumir o alimento seja sentados no 

balcão jogando conversa fora com os donos do estabelecimento, na calçada apreciando às 

diversas manifestações culturais que ocorrem na praça em frente a feira ou até mesmo em 
pé. É sobre essas novas funções atribuídas a refeição de que fala Maria Eunice Maciel: 

O alimentar-se é um ato vital, sem o qual não há vida possível, mas, ao se 
alimentar, o homem cria práticas e atribui significados àquilo que está 

incorporando a si mesmo, o que vai além da utilização dos alimentos pelo 
organismo (MACIEL, 2001, p.145). 

A população de Ceilândia mudou bastante desde o começo da cidade, a maior parte da 

população já não é mais composta de imigrantes, segundo a Pesquisa Distrital por Amostra 

de Domicílios do ano de 2015, atualmente 51,67% dos moradores de Ceilândia nasceram no 

DF (GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL, 2015, p.21). A tradição de frequentar a feira passou 

de geração a geração, desde os candangos que chegaram ao Distrito Federal na década de 

1950, aos seus filhos que hoje seguem com o mesmo costume. A preferência pela culinária 
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nordestina, que se estende até dias atuais, também pode ser explicada por essa tradição, 
conforme Dolores Martín Rodríguez Corner e Elis Regina Barbosa Ângelo: 

A cozinha é cultural, os hábitos alimentares e o gosto são transmitidos de 
geração a geração de maneira inconsciente, empírica, seja na escolha, na 

técnica de preparo ou no modo de servir os alimentos, desde a classificação, 
produção, colheita, conservação, preparo e consumo dos alimentos (CORNER e 
ÂNGELO, 2012, p.03). 

 

 

5. Conclusão 

Por meio de uma breve contextualização histórica da RA IX – conhecida como Ceilândia – e 

de seus habitantes, os candangos, em sua maioria nordestinos, que chegaram ao planalto 

central em busca de melhores condições de vida, percebemos como as feiras foram e são 

importantes para a celebração da cultura da Região Nordeste, principalmente em torno de 
sua rica culinária. 

Nas dezenas de feiras, permanentes e livres, espalhadas pelo território do DF, os imigrantes 

de outras regiões e estados se encontram para rememorar e encontrar seus conterrâneos, 

contar histórias e saber as novidades da família e dos conhecidos. Cada feira tem um público 

geral definido pela natureza da sua população, as feiras da Ceilândia se caracterizam pela 

predominância dos nordestinos, a Feira Permanente do Cruzeiro tem grande concentração de 
cariocas e outras refletem a grande diversidade que forma a população do DF. 

O foco na culinária e na socialização presentes na Feira Central da Ceilândia serviu para 

ressaltar a importância que a mesma tem para a população, não apenas da cidade, mas para 

todos os que se identificam com a cultura dos estados da Região Nordeste. Desde o café da 

manhã reforçado com cuscuz e leite, até o almoço de fim de semana com os amigos e 

familiares, foi em torno da culinária que a Feira Central conseguiu reunir a população da 

cidade e manter viva a memória dos seus construtores, os candangos, que agora passam 

para seus descendentes, os ceilandenses, a missão de perpetuar seus costumes em um dos 
“lugares” escolhidos por seus pais, a Feira Central da Ceilândia. 
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