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I. APRESENTAÇÃO 

O objetivo do trabalho é de apresentar o projeto de construção de Brasília, 

envolvendo a sua concepção e avaliação dos resultados de sua implementação , sobretudo 

a respeito da produção e da evolução da segregação sócio –espacial. Pretende-se 

identificar, dessa forma, padrões espaciais inerentes às cidades planejadas. 

A questão urbana nas grandes cidades recebeu tratamentos distintos por parte dos 

especialistas. Essa mesma problemática, principalmente no que tange a expansão das 

periferias das grandes áreas metropolitanas no Brasil e no restante da América Latina tem 

posto desafios para governantes, cientistas sociais e as populações pobres que, em escala 

crescente, passam a habitar esta periferia. 

A análise do processo de expansão de Brasília será realizada a partir da 

sistematização de estudos anteriores que enfocam esse assunto, assim como avaliação dos 

resultados do Censo Demográfico 2000, capazes de apresentar as contradições existentes 

no espaço urbano de Brasília e do Distrito Federal. A realização de trabalho de campo 

também fez parte da metodologia utilizada e serviu para substanciar a avaliação. 

II. PRESSUPOSTOS TEÓRICOS E METODOLÓGICOS 

Estudiosos dessa temática como PAVIANI (1987) evidenciam a magnitude das 

estruturas metropolitanas e o emaranhado das relações sócio-espaciais decorrentes não só 

da complexidade e da especialização das funções urbanas, mas também do caráter 

heterogêneo e desigual da distribuição de bens de uso e de consumo para as respectivas 

populações. 

Planejada dentro de um “espírito socialista”, Brasília acabou tendo maiores ligações 

ao sistema capitalista internacional; uma vez que, o processo de desenvolvimento seguiu o 

que se chamou de modelo de dependência, onde , como afirmou FAISSOL (et alli, 1986), 

processos mais genéricos estão por trás dos mecanismos que afetam os próprios resultados 

deste processo de desenvolvimento e o seu modelado urbano/regional. 

                                           
1 malbsb@ig.com.br 
2 grace@ibge.gov.br 
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A escolha por realizar este estudo sobre a área de Brasília, conseqüentemente o 

Distrito Federal, tem por base o trabalho e a metodologia adotada por COSTA (2004). Os 

pressupostos teóricos que permeiam o desenvolvimento do trabalho citado discute as 

contradições existentes no espaço urbano brasileiro, o papel das aglomerações urbanas no 

crescimento da desigualdade sócio-espacial, assim como as principais questões referentes 

à pobreza urbana, à favela e aos assentamentos informais. 

   

II.1. Antecedentes do Distrito Federal 

   

 A Sede da Federação Brasileira, onde se localiza o governo do País, é um retângulo 

com área de 5.814 km² e de projeção nacional e internacional.O surgimento deste centro de 

nível metropolitano no Planalto Central, apesar de sua origem recente, comparando-se 

outras metrópoles, tem antecedentes distantes. 

Conforme afirmou VASCONCELOS (1978), desde 1789 já era idéia de muitos a 

transferência da Capital para o interior do país. A Primeira Constituição Republicana, 

promulgada em 24 de fevereiro de 1891, se referia a mudança da Capital e mencionava 

sobre a transformação da Cidade do Rio de Janeiro em Estado. 

Em 1893, o Presidente Floriano Peixoto envia ao Planalto Central uma missão 

chefiada pelo Dr. Luís Carlos Cruls, conhecida como a Missão Cruls, que estudou e 

demarcou uma área de 14.400 km² , denominada posteriormente como Quadrilátero Cruls. 

 Durante as comemorações do Primeiro Centenário da Independência do Brasil, em 

1922, foi lançada uma pedra fundamental da instalação da Nova Capital, próximo a 

Planaltina. No entanto, somente no Governo de Juscelino Kubistschek é que começam 

definitivamente os trabalhos para realizar a mudança da Capital, através de seu Plano de 

Metas (1956-1961). Brasília constituiu a primeira experiência de planejamento 

governamental efetivamente colocada em prática no país. 

II. 2. Considerações sobre o projeto do Plano Piloto e suas implicações no processo 
de formação da “metrópole brasiliense” 

LUCARELLI et alli (1989) afirma com propriedade que a transferência da capital para 

o Planalto Central pode ser vista como uma etapa dentro de um processo de interiorização 

do povoamento , apesar de não ter sido a construção de Brasília responsável por seu início 

no Brasil Central. 
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 A nova capital e centro político administrativo do país atuou diretamente como um foco de 

atração de migrantes, tornando-se um grande centro de concentração de população e de 

recursos. De forma indireta, ela acelerou a ocupação do território graças à implantação de 

infra-estruturas econômicas, como de transportes e comunicações, de energia e 

armazenagem. 

Seu plano sui generis e sua arquitetura arrojada contribuíram para a projeção da 

cidade em nível nacional e internacional, chamando atenção por concentrar uma das 

paisagens arquitetônicas e urbanísticas mais modernas entre as demais capitais do mundo. 

Como efeito, ela foi tombada como Patrimônio Cultural da Humanidade, digna de sua 

inscrição na relação dos bens de valor universal através do Comitê do Patrimônio Mundial, 

Cultural e Natural da UNESCO. 

Segundo constou da Memória Descritiva do Plano Piloto in SDU/GDF (1990) “a 

liberação do acesso ao concurso reduziu de certo modo a consulta àquilo que de fato 

importa, ou seja, a concepção urbanística da cidade propriamente dita, porque esta não 

será, no caso, uma decorrência do planejamento regional, mas a causa dele, a sua 

fundação é que dará ensejo ao ulterior desenvolvimento planejado da região”. 

 O rápido crescimento urbano que algumas cidades experimentam costuma vir 

acompanhado da desorganização espacial, chegando ao crescimento desordenado de 

algumas áreas. Em Brasília, o resultado deste crescimento foi a não absorção do mesmo 

nos limites do plano (Plano Piloto), conforme pode ser observado a partir da tabela 1 que 

mostra a população residente no Distrito Federal, assim como sua distribuição entre o Plano 

Piloto e o conjunto das cidades satélites em dois períodos 1991 e 2000. 

 

Tabela 1: População residente no Plano Piloto e nas cidades 
  satélites do Distrito Federal(1991-2000) 
Distrito Federal 1991 2000 

 População 
total 

% sobre 
População total 

População total % sobre população 
total 

Plano Piloto 313141 21,31 319947 15,17 
Cidades satélites  1156389 78,69 1788841 84,83 
Total 1469530 100 2108788 100,00 
Fontes: Censos Demográficos 1991 e 2000 
 

Se em 1991 21% da população total do DF estava concentrada no Plano Piloto, em 

2000 esse percentual desce para 15% . Por outro lado, percebe-se que houve um aumento 

do percentual da população residente nas cidades satélites no mesmo período que passou 

de 78% em 1991 para 84 % em 2000. 
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Ao mesmo tempo do surgimento da grande cidade, formaram-se os núcleos 

dormitórios periféricos a ela, denominados de Cidades Satélites Iniciando-se desta maneira, 

de acordo com GONZALES (1985), um processo de seletividade e de segregação. 

 Os núcleos periféricos representam hoje mais de dois terços da população do 

aglomerado urbano, conforme demonstrado na tabela anterior. Brasília tornou-se, dessa 

forma, o maior aglomerado urbano do Centro Oeste. 

 Em Brasília, o adensamento da área central é bloqueado pela preservação dos 

limites de densidade do plano. E como também afirmou FERREIRA (1985), a valorização 

das áreas centrais, tendência comum dos aglomerados urbanos, tem em Brasília um 

componente a mais que é a delimitação do Plano Piloto. 

 Apesar de não ser totalmente ocupado o núcleo central brasiliense já encontra 

apropriado ou com destinação estabelecida. Desta maneira a seletividade espacial é 

acentuada. Em termos relativos, o espaço central torna-se escasso e o centro se expande 

para a periferia próxima (a área contígua próxima a esta área central). 

 O movimento de expansão do centro para as cidades satélites é acompanhado pela 

valorização da terra, com as altas dos aluguéis e preços dos terrenos das áreas centrais. 

Isto fez com que a periferia próxima apresente alguns sinais de mudança, reproduzindo o 

mesmo processo ocorrido nas áreas centrais, processo este relacionado a mobilidade intra-

urbana. 

 Como afirmou LOPES (1990), hoje Brasília não pode ser considerada apenas como 

o Plano Piloto de Lúcio Costa, da década de 50. Nem a cidade com seus núcleos periféricos 

dispersos da década de 60. Hoje, ela envolve além desses espaços os municípios vizinhos 

do entorno do Distrito Federal. 

 Deste modo, segundo FERREIRA (1985), o espaço metropolitano criado (ou 

destinado) vai interagir com as novas fases do processo de urbanização brasileiro e não 

pode ser ignorado nas políticas urbanas seja em nível local, regional ou nacional. 

   

II.3. Primeiros projetos de expansão 

 Um dos grandes problemas porque passa a acidade hoje é o da habitação. Com a 

população atual em torno de 2.100.000 superando em muito o número de 500.000 

habitantes previstos para o ano 2.000; 

O Plano Piloto, desde a sua fundação, já era inacessível para a população de baixa 

renda. O projeto inicial previa a instalação de núcleos habitacionais periféricos, cuja 
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implantação iria atender ao aumento da população. Desta maneira, as Cidades Satélites 

seriam construídas proporcionalmente ao crescimento da necessidade de fixação de novos 

habitantes. 

 No entanto, a velocidade deste crescimento surpreendeu a todos e as Cidades Satélites e 

outros projetos tiveram que se adaptar a nova realidade a fim de se evitar a proliferação 

desordenada de núcleos em locais não previstos e sem as necessárias condições de 

habitação. Eles seriam núcleos planejados, divididos em áreas distintas com delimitação das 

quadras residenciais e comerciais, áreas determinadas para a localização de 

estabelecimento de ensino, hospitais, supermercados, etc, onde o predomínio seria de 

moradias de “tipo popular” evidenciando suas condições de “cidades dormitórios” e o caráter 

segregador da organização do seu espaço. 

 Entre esses núcleos destacamos os primeiros: Planaltina, situada a 42 km a 

nordeste; Brazlândia, situada a 47 km a noroeste; Núcleo Bandeirante, antiga “Cidade 

Livre”, a 15 km; Taguatinga a 25 km , a primeira Cidade Satélite oficialmente criada, em 

1958, com o propósito de por fim aos aglomerados humanos denominados “invasões” que 

vinham se formando na área urbana de Brasília; Sobradinho, a 22 km; Gama, situada na 

parte sudoeste a 38 km; Guará, a 13 km e; Ceilândia, a oeste e a 30km, que tem seu nome 

e origem ligados a criação da Campanha de Erradicação das Invasões – CEI, em 1971. 

II.4. Outros projetos 

 Quando da resolução de se mudar a Capital para o Planalto Central, considerou-se 

um pólo dinamizador da Região Central do País. E segundo COIMBRA (1978), essa 

mudança se fez sem o paralelo planejamento integrado da Região, e Brasília passou atrair 

um grande contingente migratório, ameaçando, inclusive os objetivos iniciais que a 

originaram. 

 Desta maneira, necessitou-se a criação de programas e projetos que viessem 

minimizar os problemas que a Capital começava a enfrentar. Destacamos na década de 70 

o Plano Estrutural de Organização Territorial do Distrito Federal – PEOT, elaborado para 

disciplinar o crescimento populacional de Brasília e ordenar sua futura ocupação, como 

parte de uma estratégia federal, que sentiu a necessidade de instituir o Programa para a 

Região Geoeconômica de Brasília – PERGEB. 

 O Programa propunha, através do controle das tendências do momento do 

desenvolvimento urbano do D.F., uma estratégia de ocupação territorial para seus novos 

assentamentos. Foram designadas três zonas que constituiriam a área de expansão urbana 

de Brasília, as quais, juntamente com Taguatinga, Ceilândia e Gama formaria um grande 

conjunto urbano articulado. 
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 Dentro da solução proposta pelo PEOT surge a Cidade Satélite de Samambaia, 

situada a 40 km do Plano Piloto e elaborada por técnicos do Governo do Distrito Federal 

para dar atendimento à demanda popular nos moldes tradicionais – lotes individuais. 

 Na definição da população demandante no D.F. e, portanto, no novo núcleo, bem 

como, a renda desta mesma população, não foram feitos novos estudos além dos já 

elaborados pelo PEOT, em 1978, com o mesmo fim. 

 O assentamento de Samambaia já é maior que muitas outras Cidades Satélites e, 

resultante da procura de atendimento dos vários programas habitacionais do GDF e da 

transferência de centenas de pequenas “invasões” espalhadas pelo DF para um único lugar, 

contribuiu para um repentino aumento migratório, tendo em vista a distribuição gratuita de 

lotes feita pelo então Governador Joaquim Roriz. O Distrito de Samambaia, em 1991 

possuía população de 127.403 e de acordo com o censo 2000 esse número é de 164.319 

habitantes. Representando um aumento populacional durante a década na ordem de 25%. 

 Contestados por uns, que consideram Samambaia como a “institucionalização da 

favela” e, adorado pelos beneficiados com a concessão do uso dos terrenos como o “Pai 

dos Pobres”, o então Governador Joaquim Roriz com esta medida paliativa (por alguns 

considerada “eleitoreira”; já que pretendia se tornar o Primeiro Governador eleito do DF) 

contribuiu para o aumento da especulação imobiliária; já que a remoção das invasões 

próximas as localidades centrais revalorizou os terrenos. 

 Outro projeto, de 1985, seriam a das Quadras Econômicas, que segundo seu autor, 

Lucio Costa, evitaria os inconvenientes do espraiamento suburbano de uma política de 

descentralização e de uma matriz urbana ainda incompleta, que projetou novas Cidades 

Satélites e pretendia implantar um oneroso sistema de transporte de massa. 

 Este projeto seria uma seqüência contínua de segmentos edificados formando 

quadras no sentido das superquadras de Brasília com prédios de apenas três pavimentos 

sobre pilotis baixos, que se destinariam a pequenos funcionários públicos, bancários, 

comerciários e trabalhadores de um modo geral, tendo unidade de 35 m² para atender ao 

salário mínimo e ex-favelados, criando ao longo das vias “uma cortina arquitetônica 

urbanisticamente integrada”, com toda a infra-estrutura adequada às populações não 

motorizadas. 

 Entre os Projetos para adensamento e expansão do “Plano Piloto”, conhecido como 

“Brasília Revisitada”, após assegurar a proteção do que se pretendia preservar do plano 

original, tratou-se de verificar onde poderia convir ocupação – predominantemente 

residencial – em áreas próximas ao Plano Piloto. 
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 Além da primeira proposição neste sentido com a implantação das Quadras 

Econômicas, chegou-se a delimitação de seis áreas que comportariam ocupação residencial 

multifamiliar: A – Bairro Oeste Sul (SHCSW), implantado e conhecido como Setor Sudoeste; 

B – Bairro Oeste Norte (análogo ao Bairro Oeste Sul); C – Quadras Planalto (demonstra à 

intenção de se fixar a Vila Planalto); D – Quadras da EPIA- Estrada Parque de Indústria e 

Abastecimento (sugerida pela existência de centros comerciais consolidados na área de 

fronteira; E – Nova Asa Sul e F – Nova Asa Norte. 

Partindo das considerações anteriores, a respeito do processo de formação e de 

expansão de Brasília, foi realizada uma avaliação buscando destacar alguns aspectos 

relevantes da segregação sócio-espacial no DF que será apresentada no tópico seguinte. 

III. ASPECTOS DA SEGREGAÇÃO SÓCIO-ESPACIAL NO DISTRITO FEDERAL -
SITUAÇÃO ATUAL 

O processo de expansão e periferização em Brasília será discutido a partir dos 

resultados do Censo Demográfico 2000 e de trabalho de campo realizado com ênfase na 

problemática da expansão das áreas de baixa renda. Como resultante, o padrão espacial 

apresentado será analisado. Dessa forma foram elaborados e selecionados indicadores 

significativos para caracterizar e diferenciar as áreas de maiores carências sócio-espaciais 

das demais. Para a elaboração dos indicadores, que estão relacionados abaixo, foi realizado 

um levantamento bibliográfico buscando identificar os elementos fundamentais para 

caracterização das áreas de favelas e assemelhados e que fossem passíveis de serem 

mensurados a partir dos dados do Censo Demográfico3. A seleção dos indicadores, 

apresentada a seguir, incluiu ,dessa forma, aspectos associados à carência de infra-

estrutura urbana, ao adensamento domiciliar, assim como características que identificam 

carências sociais. Os mesmos indicadores foram organizados em três temas buscando 

caracterizar o entorno dos domicílios(tema 1), os domicílios(tema 2) e a população(tema 3) 

dos setores censitários. 

Indicadores selecionados 

Tema 1: Caracterização do setor  

2a –Domicílios em faces sem identificação 
2b –Domicílios em faces sem iluminação 
2c –Domicílios em faces sem calçamento 

Tema 2 : Caracterização dos domicílios 

03 – Número de moradores por domicílios 
04 – Domicílios sem rede geral de abastecimento d’água no total de domicílios particulares 

t (%)
                                           
3 Metodologia desenvolvida  no âmbito do Projeto Caracterização dos Setores de baixa  renda, DEGEO- 
IBGE, 2000-2002. 
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permanentes(%) 
05- Domicílios sem água canalizada no total de domicílios particulares permanentes(%) 
06 –Domicílios sem banheiro no total de domicílios particulares permanentes(%) 
08 – Domicílios sem rede geral de esgotos no total de domicílios particulares permanente(%) 
09 – Domicílios sem coleta por serviço de limpeza no total de domicílios particulares 
permanentes (%) 

 

Tema 3: Características da população 

15 – Responsáveis pelos domicílios particulares permanentes com rendimento menor ou 
igual a 2 salários mínimos(%)  
17- Responsáveis pelos domicílios particulares permanentes que não sabem ler e 
escrever(%) 

 

Para o presente trabalho a análise será realizada a partir da síntese desses 

indicadores que resultou numa classificação para distinguir as áreas de maiores carências 

sócio-espaciais e que está representada no mapa 1. 

III.1. Etapas do método de síntese 

 A classificação foi realizada em duas etapas. A primeira correspondeu à atribuição 

de notas para cada indicador e a outra à síntese dos indicadores que serão detalhadas em 

seguida. 

a) Atribuição de notas para cada indicador de acordo com a posição do setor 
censitário na distribuição 

Para atribuições de notas diferenciadas foram atribuídos pesos (1 a 5) para cada 

setor de acordo com a posição do indicador na distribuição dos dados considerando os 

quintos(quintis) da distribuição. Os valores considerados para cada indicador representam a 

variação das melhores(1) para as piores (5) situações de carências sócio-espaciais, 

conforme apresenta-se na descrição das etapas: 

1. Distribuição dos indicadores por setores censitários urbanos do município; 

2. Ordenamento da distribuição(em ordem crescente) segundo valores de cada um 

dos indicadores para os respectivos setores; 

3. Divisão da distribuição em quintis(5 partes iguais) segundo ordenamento 

realizado em etapa anterior; 

4. Atribuição de notas diferenciadas variando de 1 a 5 conforme a posição do setor 

na distribuição ordenada em quintis. 1 para o primeiro quinto, 2 para o segundo 

quinto da distribuição.....5 para o último quinto da distribuição; 

b)Síntese dos indicadores por tema 
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Após estabelecida a classificação por notas(1 a 5) de cada indicador, a síntese foi 

realizada obedecendo aos seguintes critérios: 

Cálculo do valor de cada tema: 

1. Soma dos valores de cada indicador por tema( ver tabela anterior com a relação de 

todos os indicadores): 

2. Ponderação do resultado: Valor do tema/ número de indicadores 

Tema 1 = ind 2b+ind 2c+ind 2d = valor do tema atribuído ao setor 

   3 

  

TEMA 1: INFRA-ESTRUTURA DOS SETORES CENSITÁRIOS(ENTORNO DOS DOMICÍLIOS): 

Setores ind 2b ind 2c ind 2d Soma dos valores dos indicadores Valor do Tema 

    S = ind02b+ind02c+ind02d VT = S/3

setor 1 2 3 4 9 3

setor 2 4 3 2 9 3

setor 3 5 4 3 12 4

 

 Cálculo do valor do setor (classificação final): 

   Valor do setor = Tema1 + tema 2+ Tema 3 

 

Setores Tema 1 Tema 2 Tema 3 Valor do setor

 (1+2+3)/3 (3+5+6+7+9+10)/6 (15+17)/2 T1+T2+T3

setor 1 2 3 4 9

setor 2 4 3 2 9

setor 3 5 4 3 12

 

c) Representação espacial: 

Para o mapeamento do resultado final foi escolhido o método de classificação do 

Arcview (software utilizado), natural break que utiliza como fórmula estatística o Jenk’s 

optimization. Sua importância consiste em minimizar a variância dentro de cada classe, 

tornando possível discriminar bem as diferentes classes representadas e as áreas entre si, 

princípio básico da regionalização como processo de diferenciação de áreas. 
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O resultado da classificação dos setores, correspondente ao índice sintético gerado e 

atribuído aos mesmos, está representado no mapa da página seguinte4. Houve uma 

variação das notas 3,00, à 15,00, correspondendo respectivamente às melhores e piores 

situações de carência sócio-espacial. 

 

A classificação final mostrou nítida diferenciação entre o Plano Piloto e as cidades 

satélites, tendo em vista o destaque do primeiro em relação ao restante do Distrito Federal 

na medida em que os setores censitários de Brasília foram classificados nas duas primeiras 

classes com forte predomínio da primeira que tem os valores compreendidos entre 3,00 e 

5,17. A classe seguinte revela-se apenas em poucos pontos do plano piloto. Cruzeiro, que 

corresponde ao Distrito contínuo à Brasília e também faz parte do Plano Piloto, mostrou, por 

sua vez, uma distribuição mais heterogênea em seu resultado final. Nesse Distrito a 

variação ocorre basicamente entre as três primeiras classes, e embora a primeira esteja 

mais representada no conjunto dos setores censitários, observa-se uma distribuição mais 

equitativa entre as mesmas. Nas outras cidades satélites, que representam regiões 

administrativas distintas, há maior distribuição entre as classes apresentadas, indicando 

maior grau de desigualdade interna. É possível, dessa forma, identificar áreas com 

características mais favoráveis bem delimitadas e outras, situadas em geral nas periferias 

                                           
4 mapa elaborado por  M. Motta. In Costa, et. al.  Áreas de maiores carências sócio-
espaciais(Coletânea de mapas),2002.  Mimeo. 
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distritais e de ocupação mais recente, que representam as piores condições e estão 

classificadas na última classe(11,83 a 15,00). 

Embora de forma menos acentuada, essas cidades satélites apresentam também 

nítida segregação sócio-espacial interna, repetindo ou projetando em outra escala o padrão 

apresentado no Distrito Federal. As áreas mais antigas tornam-se mais valorizadas e há um 

processo de expansão e mobilidade para as áreas novas e menos valorizadas dentro das 

próprias cidades satélites, que foram projetadas para constituírem cidades autônomas, 

tendo como modelo a estrutura(forma e funções) estabelecidas para o Plano Piloto, e dessa 

forma deveriam possuir vida própria dentro do Distrito Federal. 

Com exceção do Guará e de Taguatinga, cujos setores têm pouca representação na 

classe que representa as piores situações de carência sócio-econômica, as cidades satélites 

apresentam-se com variações significativas entre as melhores e piores situações, revelando 

níveis acentuados de desigualdade e forte segregação espacial. 

Nesse último caso encontram-se Santa Maria, Recanto das Emas, Samambaia, 

Planaltina e principalmente a Vila Estrutural, que situada nas proximidades da Via Estrutural 

, representa a maior área de invasão de Brasília. Essa ocupação encontra-se em processo 

de expansão e apresenta certa heterogeneidade quanto às suas características, embora em 

sua maior parte seja observada a falta de infra-estrutura básica e urbanística, residências 

precárias e a presença de lixões. 

Essas cidades satélites situam-se na periferia distante do Distrito Federal e 

representam, em oposição ao núcleo(Plano Piloto), áreas com piores níveis de carência 

sócio-espacial. A dicotomia bem marcada, revelada pelo padrão núcleo(Plano Piloto) x 

periferia( cidades satélites) apresentado, assemelha-se ao padrão apresentado por 

Goiânia5, que também é uma cidade construída a partir de planejamento anterior. 

Outro aspecto que merece ser mencionado e está apresentado no mapa refere-se à 

formação de pequenos núcleos de invasão de população de baixa renda dentro do próprio 

Plano Piloto. Esses núcleos, algumas vezes, se consolidam, e, outras vezes têm o caráter 

temporário recebendo, em alguns casos a designação de acampamentos. Essa 

nomenclatura associa-se ao processo de formação dessas áreas, que ocorreu pela fixação 

dos operários que trabalharam para construção de Brasília, envolvendo tanto as primeiras 

obras como outras que a sucederam. Alguns exemplos de assentamentos desse tipo podem 

ser citados como Vila Planalto, localizada atrás do palácio do Planalto(ocupação inicial de 

operários que trabalharam na construção de Brasília); Varjão, localizada no Lago Norte; 

                                           
5  Conforme estudo realizado por Costa, 2004. Metodologia para identificação de áreas de maiores 
carências sócio-espaciais das cidades brasileiras- O caso de Goiânia-GO,2004. 
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assentamento no Lago Paranoá, em área de Preservação Ambiental; Acampamento da 

Telebrasília, localizado entre o Lago Sul e Brasília, nas proximidades da Asa Sul. 

No Distrito Federal, o processo de expansão das áreas de baixa renda tem ocorrido 

através da proliferação dos loteamentos, também identificados como áreas de expansão e 

áreas de invasão( favelas e similares). Tanto no entorno de Brasília como no entorno 

imediato do Distrito Federal verifica-se o contínuo espraiamento para as áreas mais 

distantes do Plano Piloto, configurando um processo de sucessão, onde novas áreas de 

ocupação transformam-se nas novas áreas mais desvalorizadas em detrimento daquelas de 

ocupação mais antiga. Cabe considerar também, que embora em menor grau, há ao mesmo 

tempo, a expansão de loteamentos de classe média. Na “redistribuição” da população, há a 

participação da população do próprio Plano Piloto e do Distrito Federal como também de 

outros municípios, principalmente limítrofes, cujas populações são atraídas pelas ofertas de 

casa própria, geradas pela criação de loteamentos pela iniciativa privada. 

A continuidade desse processo é verificada também através do incremento 

populacional que caracteriza a expansão para além do Distrito Federal, ou seja, a criação de 

loteamentos no entorno da capital, fazendo com que áreas vizinhas, pertencentes a outros 

municípios e muito embora não estejam ligadas administrativamente ao Distrito Federal, 

sejam pouco a pouco incorporadas à dinâmica econômica e social de Brasília. 

O caso de Brasília ilustra a situação levantada por Maricato(2000), na medida em 

que essa autora considera que há um deslocamento entre o planejamento, a legislação 

urbana, no Brasil, e a realidade sócio ambiental de nossas cidades em especial o 

crescimento da ocupação ilegal e das favelas. 

No caso das cidades planejadas esse aspecto fica mais evidente, tendo em vista que 

o plano é elaborado em etapa anterior prevendo toda a organização e segmentação da 

cidade( no caso de Brasília a setorização). A realidade, sobretudo a realidade da cidade 

ilegal não cabe dentro da lógica do mercado e das “leis” (senão não seria ilegal). O 

dinamismo sócio-econômico do país extrapola todos os limites, quer sejam internos, dado 

pela setorização ou externos vindos pela rede de relação intercidades que interferem 

também na organização do espaço das cidades . O planejamento, portanto, não pode prever 

a criação de espaços ilegais, pois é justamente o contrário que justifica sua existência. Deve 

ser considerado, que tanto esse como outros aspectos não são previsíveis. Dessa forma, o 

planejamento não pode ser pensado sob a ótica da cidade em questão vista como um 

organismo fechado. Embora haja a ciência por parte dos planejadores que esses espaços 

ilegais constituem lugares que estão fora das idéias, concebidas dentro da legislação 

urbanística, eles possuem existência real. A contradição encontrada no caso de Brasília e 

que revela o padrão de segregação espacial estabelecido tipo núcleo-periferia, tanto na 

 8041



Anais do X Encontro de Geógrafos da América Latina – 20 a 26 de março de 2005 – Universidade de São Paulo 

escala do DF(plano piloto-cidades satélites) como no interior das cidades satélites, refletindo 

fortes níveis de desigualdade sócio-econômica, pode ser em parte resumida pela passagem 

a seguir: 

Podemos dizer que se trata de idéias fora do lugar porque, 

pretensamente, a ordem se refere a todos os indivíduos, de acordo com os 

princípios do modernismo ou da racionalidade burguesa. Mas também 

podemos dizer que as idéias estão no lugar por isso mesmo: porque elas 

se aplicam a uma parcela da sociedade reafirmando e reproduzindo 

desigualdades e privilégios. Para a cidade ilegal não há planos, nem 

ordem. Aliás ela não é conhecida em suas dimensões e características. 

Trata-se de um lugar fora das idéias.(Maricato,2002.p.122) 

CONCLUSÕES 

Graves desafios colocados pela acelerada expansão demográfica não foram 

resolvidos pelos agentes públicos. Podemos classificar dois tipos de expectativas quanto à 

ocupação do território: aquelas da população local e aquelas de conotação regional e 

nacional. 

A partir da concretização da autonomia política do DF as expectativas da população 

local, com conotação mais cotidiana e de curto prazo, adquiriram um peso considerável. 

Aquelas de conotação regional e nacional (ou até mesmo mundial, uma vez que o Plano 

Piloto foi declarado Patrimônio da Humanidade pela UNESCO) giram em torno da 

preocupação com o papel do DF enquanto Capital da República e no Desenvolvimento 

Econômico da Região Centro Oeste. 

As mudanças que devem ocorrer na adequação dos espaços públicos servem como 

plataforma de vários políticos, sendo que alguns mais utópicos, através de uma emenda 

constitucional e em prol da redifusão territorial, defendem a criação de um estado formado 

por áreas do atual DF e mais alguns municípios do entorno do D.F. 

O problema habitacional no D.F. é originário da época da construção de Brasília, 

quando houve a necessidade de assentar o efetivo populacional de operários construtores 

da cidade, que não estava previsto nos planos. Isso fez com que se antecipasse 

precocemente a segregação e a concentração dos mesmos nas periferias (cidades 

satélites). 

Ao valorizar as áreas centrais (que mesmo não ocupadas têm destinação 

estabelecidas) a delimitação do Plano Piloto faz com que haja uma destinação de população 

que não consegue mais se alocar no Plano Piloto às áreas periféricas ao mesmo. 
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Dessa maneira, muito embora esse estudo ainda não tenha permitido conclusões 

definitivas, ele pode apontar alguns aspectos relevantes no que diz respeito aos padrões 

espaciais da segregação residencial inerentes às cidades planejadas. 

Em relação ao padrão predominante de espacialização da segregação foi observado 

que de certa forma assemelha-se à Goiânia no que se refere ao espraiamento da pobreza 

para a periferia da cidade e dos municípios do entorno, marcando a dicotomia núcleo-

periferia. Ao mesmo tempo, distingue-se dessa mesma cidade devido ao fato das cidades 

do entorno do Plano Piloto terem se tornado efetivamente satélites, pois embora estejam 

ligadas ao centro(no caso Plano Piloto) mantêm uma estrutura de auto-organização interna, 

repetindo o modelo do DF no que diz respeito à setorização e ao padrão de segregação, ao 

reproduzirem, cada uma em seu interior seus núcleos e suas periferias . Esse padrão 

assemelha-se também ao modelo polinucleado estabelecido em nível metropolitano em 

algumas regiões do país. Em parte, esse fato fugiu do controle de um padrão urbano 

originalmente “ fechado” que era impeditivo de conurbações ou de grandes expansões 

imediata, tendo por trás uma problemática de fundo político, econômico e social; 

assemelhando-se às demais metrópoles, inclusive na geração e na manutenção de 

diferenças sócio-econômicas. 

Outro aspecto, semelhante ao que ocorre em Goiânia, refere-se ao espraiamento da 

pobreza e à incorporação de loteamentos situados em municípios vizinhos. Contudo, no DF 

a situação é agravada devido ao incentivo da iniciativa privada e pública no que diz respeito 

à fabricação de loteamentos. 

Tanto no que diz respeito a essa temática, como a outras, Brasília continua a suscitar 

inúmeras questões, polêmicas, idéias, opiniões e expectativas ainda pendentes de uma 

rigorosa avaliação científica, constituindo um ótimo campo para futuros trabalhos 

geográficos. 
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