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DINÂMICA SOCIOECONÔMICA, POLÍTICAS PÚBLICAS E 
CONFIGURAÇÃO URBANA DO DISTRITO FEDERAL DO BRASIL

Resumo: O objetivo desse artigo é apresentar uma breve abordagem sobre do papel da 
expansão urbana no processo de centralização do Distrito Federal, lembrando também do 
papel do planejamento no estabelecimento inicial do centro político e simbólico da 
capital, o Plano Piloto. De forma sintética, procura-se articular o contexto 
socioeconômico e político como condicionante da organização do espaço e, em 
particular, a especialização funcional como condicionante da formação da centralidade. 
Com a expansão urbana e metropolitana da capital, aparece a tendência cada vez maior 
de surgimento de novas nucleações ou subcentros. 

1. Introdução

O processo de expansão do sistema capitalista vem ocorrendo de forma impactante no 
desenvolvimento dos países, em particular os chamados periféricos. Assim, áreas urbanas 
e metropolitanas são marcadas por uma dinâmica voltada para a acumulação e para a 
lucratividade em larga escala. Arcabouço para o circuito produtivo, a organização 
territorial das cidades e suas redes, ao abrigar áreas de atividades econômicas, sociais e 
políticas e, ainda, assentamentos populacionais, tende também a refletir essa dinâmica. 
Um dos aspectos é a formação de centros, núcleos de grande acessibilidade nos quais se 
localiza elevada proporção de estabelecimentos e equipamentos de uma área urbana. No 
Brasil, as principais regiões metropolitanas passaram por processos de formação e 
crescimento de seus centros, seguidos, ao longo do tempo, pela constituição de 
subcentros complementares de comércio e serviços. Em Brasília, o Plano Piloto foi 
estabelecido pelo planejamento inicial como o centro da nova capital. Ao longo do 
tempo, ele tem se caracterizado como um centro de elevada predominância na malha 
urbana e metropolitana, desenvolvendo-se, aos poucos, outros núcleos que parecem se 
caracterizar como subcentros. Dentre eles está o Gama, que, além de subcentro em 
formação, dá suporte para as atividades e população do entorno de Brasília. Dessa forma, 
este trabalho tem como objetivo geral analisar as relações entre o processo de expansão 
urbana e a formação de centralidades no Distrito Federal.

No Brasil, a acumulação capitalista possibilitou grandes transformações sociais, 
especialmente na segunda metade do século XX, quando houve um crescimento da 
industrialização e mecanização na agricultura no país. Esses processos foram 
acompanhados de extensos movimentos migratórios que passaram a conformar 
crescentes proporções de populações urbanas. Essa dinâmica se expressou no 
crescimento das cidades, enquanto a intensificação de atividades econômicas refletiu-se 
no fortalecimento de áreas de comércio e serviços, em particular, os centros urbanos. O 
que se pode constatar com esse processo é que atividades econômicas tendem a se reunir 
numa área central e que, dicotomica e simultaneamente, percebe-se o crescimento das 
cidades.

Essa tendência é percebida também em Brasília, embora a produção do seu espaço 
urbano ter sido concretizada de maneira peculiar. A construção da nova capital obedeceu 
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a um projeto modernista que apresentou, entre suas principais características, a definição 
de um centro urbano, o Plano Piloto, estruturado em dois eixos viários. Ao longo dos 
quais se concentrariam as atividades residenciais, comerciais e administrativas da nova 
capital.. Com o crescimento do número de migrantes e com a área residencial sendo 
destinada essencialmente para os funcionários públicos, ao longo da própria fase de 
construção, a utopia racionalista e modernista desse projeto se deparou com o 
estabelecimento de cidades satélites para abrigar esses migrantes pobres. Assim, esse 
centro pré-estabelecido tornou-se o centro de uma ocupação urbana polinucleada. 
Enquanto o Plano Piloto concentrava atividades políticas e econômicas e populações de 
alta renda, combinação que se refletia também em uma concentração de empregos, as 
cidades satélites abrigavam parcelas cada vez maiores de população e se caracterizavam 
como cidades-dormitórios, meros assentamentos de trabalhadores da nova capital federal. 
Enquanto nas cidades brasileiras em geral a densidade demográfica diminuía do centro 
para os bairros, como era previsto no projeto, na capital federal, enquanto o Plano Piloto 
permaneceu com inúmeros vazios, o número de habitantes, tornou-se maior nas cidades 
satélites.

Com o tempo, essas cidades receberam serviços públicos, embora insuficientes na 
maioria delas, e um contigente gradativamente maior de habitantes. Nos últimos anos, o 
que se percebe como alguns dos resultados desse processo são taxas de desemprego e 
subemprego relativamente elevadas, dependência do setor terciário, parcelamentos 
irregulares de terras, ampliação da malha periférica e uma gestão do território que 
contribui para enfatizar as desigualdades entre centro e periferia. Com o continuado 
crescimento econômico e demográfico, acompanhado da expansão da malha ocupada, 
alguns núcleos parecem se caracterizar como subcentros em formação e crescimento. 
Além do conhecido centro alternativo de Taguatinga-Ceilândia-Samambaia, parecem 
estar emergindo Sobradinho, SIA-Guará e o Gama.

Essa discussão é desenvolvida a partir de estudos bibliográficos acerca da formação do 
que se conhece atualmente como Aglomerado Urbano de Brasília, seus antecedentes e as 
tendências recentes. Será utilizada a mesma periodização que Da Guia (2006), sendo que 
os Antecedentes se complementarão com um período que abrange as fases consideradas 
por ele como de Implementação e de Consolidação (que vão de 1956 a 1969 e de 1970 a 
1985, consecutivamente); e as tendências recentes referem-se à fase de Expansão (de 
1986 aos dias atuais).

2. Fundamentação teórica compacta

Expansão urbana, crescimento urbano, crescimento das cidades, desenvolvimento urbano 
ou desenvolvimento das cidades são todos termos que se referem ao mesmo processo: o 
crescimento físico das cidades. Independente da expressão utilizada, o que deve ser 
necessariamente considerado e que Clark (1985, p. 61) coloca bem é que o crescimento 
urbano iniciou uma mudança que passou de lugares dominantemente rurais para 
predominantemente urbanos. Uma mudança que afeta a maioria dos países nos últimos 
anos, não apenas por sua amplitude espacial, como também pelos valores, expectativas e  
estilos de vida que prevalecem em torno do urbano.
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Sabe-se ainda que a noção de centro e de centralização é abarcada por várias ciências e 
podem ser abordadas sob diversas visões. De modo geral, essas visões referem-se a 
otimização dos lucros. Na esfera administrativa, por exemplo, a centralização refere-se ao 
nível em que as decisões são tomadas em uma organização (o que não deixa de ter um 
embate geográfico). Segundo Bresser Pereira (1963), dizer que uma organização é 
descentralizada pode significar que ela é geograficamente dispersa, que possui unidades 
em outros pontos, ou que suas funções de produção são realizadas por diversos 
departamentos. 

Na visão sociológica de Castells (2006, p. 319), relacionando a estrutura urbana à 
centralidade, são características do centro: intermediário entre processos de produção e de 
consumo na cidade (em nível econômico), local de articulação do Estado com a estrutura 
urbana (em nível político-institucional), uma estrutura simbólica formada por signos que 
estabelecem a relação entre natureza e cultura (em nível ideológico) e o centro como 
meio social, como organização espacial dos processos de reprodução e transformação das 
relações sociais.

Esse esquema conceitual permite compreender que, embora os estudos sobre a teoria do 
crescimento urbano apontem para uma hierarquização entre social e econômico, o que há 
é uma complexa interação entre esses fatores. Constatação que está intimamente ligada à 
evolução das cidades, cuja organização é dada de forma conjunta. Apesar de nos países 
desenvolvidos (em especial o caso britânico, como enfatizou Clark (1985) em seu 
estudo), o crescimento urbano ter sido produto da industrialização enquanto que nos 
subdesenvolvidos ter sido marcado essencialmente pelo crescimento demográfico 
(natural somado à migração), percebem-se semelhanças. Uma delas é a concentração da 
dominacão da economia em algumas cidades; outra é a tendência à descentralização e a 
novas formas de aglomeração, como foi visto na abordagem sobre o centro e os 
subcentros.

Nessa abordagem, Castells apresenta uma visão sociológica do espaço urbano, carregada 
de ideologia segundo ele. Villaça (1998) utiliza de suas idéias para apresentar a 
organização do espaço urbano baseada no controle das classes sociais pelo seu tempo de 
deslocamento. Essa tentativa de analisar o espaço como algo não inerte ou não 
preexistente, fica ainda mais clara com as idéias de Corrêa (1997), que traz uma visão de 
dinâmica urbana. Com seu detalhamento sobre os processos espaciais, o autor deixa 
evidente a atuação subjacente da própria dinâmica capitalista na organização do espaço. 
Essa visão da cidade moderna como produto da economia de mercado mostrou-se a 
constatação mais plausível e adequada para o estudo do centro urbano na organização 
espacial.

3. Antecedentes: socioeconomia e organização territorial da região da capital

De acordo com Da Guia (2006, p. 35), foi a economia aurífera, com a grande mobilidade 
espacial, que proporcionou as primeiras ocupações do Centro-Oeste. Em 1727 surgiu o 
povoado de Minas de Nossa Senhora do Rosário de Meia Ponte, transformado em distrito 
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de Meia Ponte em 1732 e em Pirenópolis em 1890;  o de Santa Luzia, em 1746, hoje 
Luziânia; e o de Santo Antônio do Descoberto, em 1750. 

Com a expansão desses povoados e a criação de novos núcleos urbanos, já  no século 
XIX, a ocupação intensificou-se. Essa época coincide com o arrefecimento urbano do 
país, com grandes mudanças na estrutura economica nacional e local. A pecuária 
extensiva, praticada em pastagens naturais e lavoura de subsistência consolidou a 
estrutura produtiva no setor primário, já que as minas de ouro de algumas regiões, como 
do Leste goiano, entraram em decadência e provocou o isolamento de vilas e arraiais 
existentes. 

Já nos anos 1930 e 1940 surgiram novos interesses e estratégicas para a região Centro-
oeste. As políticas de ocupação territorial da “Marcha para oeste” ocuparam o lugar do 
longo período de presença do governo federal marcada por ações militares e delimitação 
de fronteiras territoriais. Essas políticas foram baseadas no estímulo de migração para a 
região e, no Goiás, teve como principal ação a transferência da capital, de Goiás Velho 
para Goiânia, cuja construção reforçou o processo de interiorização da economia nacional 
e gerou grande desenvolvimento local, atraindo fluxos migratórios e constituindo-se em 
um centro socio-econômico no eixo Goiânia-Anápolis.

Mas foi a transferência da capital federal para o Planalto Central que teve maior impacto 
social e econômico no leste goiano. Essa, sim, surgiu como um pólo de desenvolvimento 
regional, que atraiu quantidade expressiva de fluxo populacional e gerou expectativas e 
diversas intervenções que mudaram completamente o cenário dominante. Já na 
preparação para a construção da cidade, municípios goianos de Corumbá de Goiás, 
Planaltina e Luziânia tiveram sua economia movimentada pela especulação de terras 
devido a proximidade física com o quadrilátero do Distrito Federal.

Com isso já podia ser observada a emergência de dois agentes da organização espacial: o 
Estado (que, através do governo central, teve o controle de todas as etapas de construção 
e de implementação da nova capital) e os loteadores descapitalizados (fazendeiros e 
líderes políticos que dominaram a produção de loteamentos semi-urbanizados).

A desapropriação de fazendas e a transferência da sede municipal de Planaltina para fora 
da área (se tornando Planaltina de Goiás) foi o que marcou a delimitação do quadrilátero 
que abrigaria a capital federal. Com isso, houve a incorporação de terras, os crescentes 
fluxos migratórios e a valorização fundiária, que culminaram com a produção de 
loteamentos.

Essa revisão dos antecedentes da formação desse aglomerado mostra o parâmetro de 
organização espacial do Distrito Federal, baseado na economia de mercado representada 
essencialmente pela incorporação de terras. Uma organização comandada basicamente 
pelo maior incorporador de terras até atualmente, o Estado, e pelos loteadores 
descapitalizados e que foi essencial para as fases posteriores do Aglomerado Urbano de 
Brasília.
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3.1 Socioeconomia e organização espacial do Distrito Federal nas Fases de 
Implementação e Consolidação

A Fase de Implementação da nova capital e do Aglomerado Urbano de Brasília (1956 -
1969), de acordo com Da Guia (2006, p. 37) é marcada pela transição entre o regime 
democrático (com destaque para as ações propostas por Juscelino Kubistchek) e o regime 
de ditadura militar. Foi a construção não só de  uma cidade, mas de uma nova estrutura 
econômica nacional, com investimento em áreas estratégicas para o desenvolvimento que 
visava a substituir as importanções tão latentes devido ao surto de urbanização da época e 
para mudar o fluxo migratório concentrado nos centros urbanos e industriais do Rio de 
Janeiro e de São Paulo. Já a Fase de Consolidação (1970 a 1985) se dá na fase de 
fortalecimento dos governos autoritários, de aprofundamento das desigualdades sociais e 
de reorganização  do setor fincanceiro com a ampliação da economia de dependência de 
investimentos estrangeiros.

Com a implantação de um novo padrão de acumulação previsto no plano de criação da 
nova capital, transformou-se a região Centro-Oeste em economia nacional, na qual 
prevaleceu uma contraposição entre a economia baseada na pecuária extensiva e na 
agricultura de subsistência com a nova economia, integrada à nacional. 

Nesse mesmo período já era possível perceber a consolidação do seu papel na economia 
local como uma “metrópole terciária” (PAVIANI, 1985, apud, DA GUIA, 2006, p. 47). 
O dinamismo no mercado imobiliário (em virtude do processo de urbanização do Distrito 
Federal e da ação do BNH1) e a acelerada urbanização das economias locais no 
Aglomerado Urbano de Brasília indicavam um aumento da participação do setor terciário 
nas economias do Distrito Federal, Planaltina de Goiás e Luziânia, o que começava a 
contribuir para o perfil econômico que persiste nos dias atuais.

Outras características dessa economia, que se refletem diretamente na organização da 
cidade, são a concentração no Plano Piloto da população, dos equipamentos urbanos, de 
grande parte do comércio e dos serviços, a consequente existência de empregos e renda e 
a expressiva participação das atividades e serviços vinculados à administração pública 
federal. Características que demonstram o crescente grau de centralidade da Região 
Administrativa de Brasília iniciado nesse período em relação aos demais assentamentos, 
tendo como núcleo o Plano Piloto.

Assim, pode-se dizer que havia uma realidade urbana na cidade central (Plano Piloto e 
assentamentos) e uma rural nos municípios do entorno, o que afetava diretamente a 
organização do espaço. Um processo marcado por duas fases: uma de grande expansão 
demográfica em Brasília (anos 50 e 60), com os movimentos da população, que eram 
basicamente de funcionários públicos, trabalhadores da construção civil e pequenos 
comerciantes; outra, com a inflexão demográfica em Brasília e a expansão territorial e 

                                                
1 Banco Nacional de Habitação, que foi criado para atender, com linhas de crédito e de financiamento, as 
necessidades habitacionais crescentes e promover o aquecimento da economia com empregos na 
construção civil. Foi extinto na segunda metade da década de 1980, depois de um colapso no Sistema 
Financeiro de Habitação (DA GUIA, 2006, p. 2-3)
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formação do Aglomerado urbano de Brasília. Fato que se deu a partir de 1970 com a 
alteração na direção dos fluxos migratórios não só para Brasília, mas também para o 
entorno goiano. Nessa década já se percebe um processo de periferização, quando 
começou a emigração de Brasília para o Goiás, especialmente para Luziânia, Planaltina e 
Santo Antônio do Descoberto, que concentravam as demandas por moradia não atendidas 
na capital (Da Guia, 2006, p. 45-47). Ou seja, nesse período houve a expansão 
demográfica de Brasília, mas a expansão urbana começou fora do Distrito Federal, 
quando começou a ser delineado o Algomerado Urbano de Brasília.

Em vários estudos sobre o espaço urbano de Brasília, é fácil perceber a possibilidade de 
confusão entre Estado e incorporadores imobiliários. Isso se deve ao fato de que o Estado 
muitas vezes assume um duplo papel na estruturação do território. Talvez isso possa ser 
explicado pela própria intenção de implementação da nova capital, projetada pelo e para 
o Estado.

Para Da Guia (2006, p. 41), essa intervenção estatal na estruturação do território do 
Algomerado Urbano de Brasília tem sido uma realidade desde a fase do projeto 
urbanístico, passando pela urbanização e alienação de terras e chegando a ações de 
incorporação de terras ao setor produtivo, a doações e concessões de terras, a ações de 
gestão do território e aos investimentos em infra-estrutura urbana. O que deve-se deixar 
claro é que, para fins deste estudo, há uma distinção entre planejamento e gestão do 
território. Enquanto o planejamento se refere a intenções do Estado, a gestão está 
relacionada com as ações efetivas no território.

O projeto urbanístico vencedor de Lúcio Costa estava calcado na racionalidade 
modernista, previa abrigar uma população de 500 mil habitantes (sendo que o 
crescimento se daria de dentro para fora do centro, Plano Piloto, pretensão que foi 
rompida antes mesmo da finalização das obras devido aos fluxos migratórios) e criar 
cidades satélites auto-organizadas e interligadas por um sistema de transporte público 
eficiente. Outro fator importante para a compreensão da organização espacial da nova 
capital é que esse centro já foi previamente definido no projeto, mas antes mesmo da 
inauguração da cidade foi iniciado o polinucleamento de Brasília. Já que o plano não 
previa a moradia da população operária, foram criadas cidades dormitórios, de baixa 
renda e mercado inicialmente muito limitado.

A Fase de Consolidação é caracterizada pelo planejamento racional e tecnicista 
(coordenados pelo governo federal em escala regional), com a elaboração de planos como 
o Programa Especial da Região Geoeconômica de Brasília (PERGEB), o Programa de 
Desenvolvimento do Cerrado (Polocentro), o Plano Diretor de Águas e Esgotos e o Plano 
de Estruturação e Ordenamento Territorial do Distrito Federal, que estabeleciam níveis de 
intervenção estatal e delimitavam a região. Planos que, em resumo, reforçaram o papel do 
Distrito Federal como região central, sua dinamização econômica e sua ocupação restrita, 
não atendendo aos municípios do entorno goiano. 

Nessa polinucleação iniciada em Brasília, a moradia foi concedida por hierarquia 
funcional, o que gerou núcleos habitacionais de militares no Cruzeiro, de engenheiros na 
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Vila Planalto e de burocratas federais nas Asas Residenciais. A partir de 1960, os demais 
passaram a ser alocados nas cidades satélites, como no Gama, Núcleo Bandeirante e 
Guará, que começaram a ser construídas para absorver os trabalhadores. Ou seja, já se 
percebia o engendramento de políticas territoriais para um conjunto urbano polinucleado, 
disperso e capitaneado pela centralidade do Plano Piloto.

O reforço da polinucleação se deu com as políticas de erradicação de favelas, com a 
atuação do BNH, que promoveu a construção de milhares de moradias pelas cidades 
satélites e pelo entorno goiano, e com a criação da Terracap, que inaugurou o mercado de 
terras em Brasília. Outro plano proposto foi o Plano de Estruturação e Ordenamento 
Territorial do Distrito Federal (PEOT), que direcionava a expansão urbana a partir do 
sistema viário, abastecimento de água e esgotamento sanitário e que adensou as áreas de 
Taguatinga, Ceilândia e Samambaia. Enfim, planos que procuravam contornar a não 
consideração no plano de Lúcio Costa da ocupação do território como um todo.

Problemas tipicamente urbanos numa região predominantemente rural, o 
condicionamento das diferenças sociais (a começar pela hierarquia na provisão de 
moradia), a gestão do território produzindo um espaço segregado, o monopólio de terras 
como mecanismo de ordenamento territorial, a constituição de uma estrutura  urbana 
polinucleada e o processo de periferização são alguns dos resultados apontados por Da 
Guia (2006, p. 44) para, a Fase de Implementação, o primeiro período da gestão do 
território. 

Não obstante, a Fase de Consolidação do Aglomerado Urbano de Brasília foi 
caracterizada pela função dos municípios goianos, pela gênese da cidade horizontal, 
desconcentrada e de altos custos sociais e urbanos, pelo aprofundamento da segmentação 
espacial, pelo reforço do binômio habitar/trabalhar, pelo reforço do modelo de 
urbanização centro – periferia com a estrutura urbana polinucleada e por planos que, de 
um lado, rompiam com a intenção do projeto e de outro, reforçavam-no. 

Na segunda metade da década de 1950, fase de implementação, estavam sendo abertas 
novas áreas para o setor produtivo e em Brasília percebia-se uma dupla realidade: os 
municípios do entorno goiano as pessoas estavam ocupadas basicamente no setor 
primário da economia, enquanto que no Distrito Federal havia predominância de pessoas 
ocupadas no setor terciário. 

O que fez com que fez com que Brasília se consolidasse, na década de 1970, como uma 
“metrópole terciária”. O mercado imobiliário estava sendo dinamizado no Distrito 
Federal devido ao seu processo de urbanização e à atuação do BNH e estava havendo 
uma acelerada urbanização das economias locais, o que proporcionava o consumo em 
escala, a maior qualidade e diversidade dos produtos, etc. Vale ressaltar ainda que a 
estrutura produtiva do Aglomerado Urbano de Brasília é influenciada pela participação 
das atividades e serviços vinculados à administração pública federal, já que o mercado 
consumidor atrai poucos empregos nas cidades satélites.
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O espaço urbano do Distrito Federal na Fase de Implementação foi produzido de forma 
diferenciada. Os espaços residenciais foram produzidos por classe, com uma 
hierarquização baseada na função dos que trabalhavam na construção do Plano Piloto. Os 
demais grupos foram expulsos do centro para assentamentos populares projetados ou para 
loteamentos semi-urbanizados. Ao mesmo tempo que o Aglomerado se espraiava, 
apontava a gênese da cidade horizontal, altamente desconcentrada e com altos custos 
sociais e de urbanização. 

Uma configuração urbana que culminou, na Fase de Consolidação, somadas as ações do 
mercado imobiliário, com a existência de quatro padrões de urbanização: o do sítio 
tradicional de Luziânia, Planaltina, Brazlândia e Santo Antônio do Descoberto; o dos 
assentamentos populares, com elevada densidade habitaciobal e infra-estrutura básica, o 
do sítio da nova capital, com baixa densidade demográfica e concentração de serviços e 
equipamentos; e o do produto da ação de loteadores descapitalizados e incorporadores 
imobiliários, como no trecho entre Luziânia e Brasília.

3.2 Socioeconomia e organização espacial do Distrito Federal na Fase de Expansão

As tendências recentes referem-se basicamente à Fase de Expansão do Aglomerado 
Urbano de Brasília, que, a título de organização do trabalho, se iniciou em 1986 e se 
estende à atualidade. Desde então, as ações de gestão do território têm determinado o 
padrão periférico desse espaço, com o direcionamento dos fluxos migratórios e com a 
consolidação da centralidade em Brasília. Nessa perspectiva, nesse tópico pretende-se 
verificar o andamento do processo de centralização e da expansão urbana do Aglomerado 
Urbano de Brasília no período mencionado.

Em um contexto socioeconômico nacional marcado por crise econômica, Brasília 
ganhava autonomia política e administrativa, o que indicava a tendência a mudanças no 
quadro urbano em geral, já que mudariam as ações de gestão do território. De modo 
geral, pode-se dizer que a estrutura produtiva estava acompanhando as tendências de 
urbanização. Brasília apresentava concentração no setor de serviços, exercendo forte 
polarização econômica, diante da concentração em seu território dos empregos, serviços e 
equipamentos urbanos. A função administrativa, fortemente influenciada pelas atividades 
relativas à função de capital federal, a concentração de renda, de atividades econômicas e 
de população são responsáveis por uma estrutura monocêntrica e uma ênfase muito 
grande nas atividades terciárias.

A Fase de Expansão de Brasília se deu em um quadro de crise econômica, com o reforço 
das desigualdades sociais geradas pelo surto desenvolvimentista do período militar. De 
acordo com Da Guia (2006, p. 57), na esfera econômica surgiam as ilhas de 
produtividade, demonstrando a desarticulação das economias regionais e aprofundando as 
desigualdades inter e intra-regionais. Na esfera política, a promulgação da Constituição 
Federal marcava uma fase de redemocratização e de descentralização administrativa. Foi 
ela também que deu autonomia política e administrativa à Brasília, a começar pela 
eleição direta para governador, a partir da qual se estruturou o Legislativo e o Judiciário e 
indicou mudanças nas ações de gestão do território.
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No mercado de trabalho há poucas pessoas ocupadas no setor primário no Aglomerado 
Urbano de Brasília no período entre 1980 e 2000. Nesse mesmo período, constata-se um 
aumento da população ocupada no setor secundário, que pode ser devido ao 
reaquecimento da indústria da construção civil e de transformação exigida pela 
urbanização da economia. Fato que é simultâneo ao aumento da taxa de desemprego 
gerada pela consolidação de Brasília. Enfim, a estrutura produtiva debilitada e o mercado 
de trabalho em transformação com a concentração espacial de empregos em Brasília 
reforçam o gradiente descendente do centro para a periferia no que se refere ao acesso ao 
mercado de trabalho e renda. O engendramento desses fatores com a dependência dos 
transportes têm traçado o processo de metropolização do Aglomerado Urbano de Brasília 
que tem sido experimentado nas últimas décadas.

Os movimentos populacionais apresentaram significativas mudanças no período de 
expansão, como o aumento das migrações intra-urbanas (especialmente os intra-regionais 
e intrametropolitanos). Tendência que se repetia no Aglomerado Urbano de Brasília e 
consolidava a periferização, já que as maiores taxas de crescimento foram nos municípios 
limótrofes do Distrito Federal. 

Da Guia (2006, p. 60) constata que no período entre 1995 e 2000, 80.550 pessoas saíram 
de Brasília em direção ao entorno goiano, o que reforça a tendência de desconcentração 
demográfica delineada desde a década de 1970. Atualmente, estudos mostram que essa 
mobilidade pode ser devido aos elevados custos de moradia de Brasília. De qualquer 
forma, os destinos principais são Taguatinga, Sobradinho, Núcleo Bandeirante, Ceilândia, 
Cruzeiro, Lago Sul e Lago Norte, reforçados pela expansão imobiliária em direção à 
Taguatinga, Águas Claras e condomínios irregulares. Vale ressaltar aqui que essa 
mobilidade nem sempre é acompanhada pelas atividades econômicas.

A proposta e a prática da gestão do território continuam sendo influenciadas pela 
realidade social e econômica nessa fase de expansão do Aglomerado Urbano de Brasília. 
Segundo Da Guia (2006, p. 68), o final da década de 1980 é marcado ainda pelos planos 
de desenvolvimento regional de iniciativa do governo federal, como o Programa Dom 
Bosco, que visava ampliar e diversificar o mercado de trabalho no entorno do DF. De 
iniciativa local, houve o Proentorno, de iniciativa do governo de goiás, que não chegou a 
ser implementado. Mas o que se destacou foi a criação da Secretaria do Entorno de 
Brasília e a da Região de Desenvolvimento do Entorno de Brasília (RIDE)2 em 1995 e 
em 1997, consecutivamente. Ambas criadas pelo governo federal frente à crescente 
problemática urbana nas agendas políticas.

Além das indicativas de mudança devido a autonomia política e administrativa de 
Brasília com a promulgação da Constituição Federal, o que começaria em breve a ter 
embates no território, outras ações foram percebidas nesse período. Dentre as ações que 
tiveram embate na estruturação intra-urbana do Aglomerado Urbano de Brasília estão o 
tombamento do sítio da capital federal no final da década de 1980, com vistas a preservar 

                                                
2 Lei Complementar nº 94, de 19 de fevereiro de 1998 e regulamentada pelo Decreto nº 2.710, de 04 de 
agosto de 1998, alterado pelo Decreto nº 3.445, de 04 de maio de 2000
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os princípios urbanísticos e arquitetônicos do Plano Piloto e a elaboração do Plano de 
Ordenamento Territorial (PDOT)3 em 1997 para atender as diretrizes da Constituição 
Federal. Dentre outras características, esse plano reconhece dois eixos de expansão 
espacial em Brasília (o sudeste e o nordeste), que, de forma resumida, indicam áreas de 
dinamização, de conurbação de cidades satélites, de criação de regiões administrativas, de 
adensamento de outras, etc. Além disso, esse plano prevê novas nucleações para o 
Aglomerado Urbano de Brasilia, dentre elas o Gama seria o núcleo de uma.

A análise do período de expansão do Aglomerado Urbano de Brasília, com a 
concentração de grupos de média e alta renda no centro e o direcionamento dos pobres 
em direção às periferias, mostra a emergência de ações estatais rumo à revisão do modelo 
polinucleado e de proliferação de assentamentos irregulares em áreas rurais próximas ao 
Plano Piloto (como Itapuã, Varjão e Estrutural). Ou seja, novamente ações que reforçam 
o processo de periferização.

Ao longo desse período, a economia do Aglomerado Urbano de Brasília mantém-se 
concentrada no Distrito Federal. Da Guia (2006, p.63) constata que o Produto Interno 
Bruto (PIB) do Distrito Federal no período entre 1999 e 2003 é cinco vezes maior do que 
o dos outros municípios do Aglomerado, com maior setor de serviços. Nota-se ainda que 
a estrutura produtiva é grandemente influenciada pelo capital federal e que a geração de 
empregos e de renda predomina em Brasília, demonstrando o seu grau de centralidade. 
Além disso, a economia é marcada pela grande participação do setor terciário na 
economia regional, pela função administrativa, pela concentração da renda, das 
atividades e da população.

Diante desse reforço da periferização, Da Guia (2006, p. 71) traça uma estrutura urbana 
monocêntrica com três cenários urbanos distintos e inter-relacionados: o primeiro é 
formado pelo polígono do tombamento e adjacências e capitaneado pelo Plano Piloto, 
onde há concentração de empregos, serviços e equipamentos, grande rotatividade 
populacional e baixa densidade demográfica; o segundo é capitaneado por Taguatinga e 
Ceilândia, com certa independência do Plano Piloto, grandes rotatividade populacional e 
densidade  demográfica; o terceiro é uma área mais periférica, heterogênea, capitaneada 
por Luziânia e Valparaízo de Goiás e altamente dependente do Plano Piloto.

4. Considerações finais

Com o esquema explicativo dos temas abordados, foi possível esclarecer melhor as 
diversas conceitualizações de crescimento urbano, de centro e de centralização – forma e 
processos que são percolados pela sua função e que produzem, concomitantemente, 
outros processos, como a descentralização. Foi possível perceber também que, da mesma 
forma que na área administrativa, na qual não há como cogitar a idéia da centralização 
sem a de descentralização, assim também é a organização do espaço intra-urbano. Uma 
organização não pode ser considerada totalmente centralizada ou totalmente 
descentralizada. O espaço urbano também não deve ser visto apenas como centralizado, 
têm que ser considerados ainda os processos e as formas resultantes. 
                                                
3 Lei Complementar n 17, de 28 de janeiro de 1997.
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Diante dessa contextualização, pode-se dizer que na fase dos antecendentes 
(implementação e consolidação), as ações estatais foram determinantes para o 
crescimento econômico da cidade e da região, com a implantação de estrutura urbana 
polinucleada ao mesmo tempo em que reforçou a centralidade de Brasília, dada com a 
polarização entre local de trabalho e local de moradia e pela concentração de empregos, 
equipamentos e serviços no centro. Com a consolidação desse centro, as ações de gestão 
do território reforçaram a periferização, com a restrição do uso e ocupação da Bacia do 
Paranoá e a expansão territorial para áreas cada vez mais distantes.  

O resultado é um modelo dicotômico baseado em uma urbanização centro-periferia, mas 
moldado por uma estrutura urbana fragmentada e dispersa. Essa dinâmica demonstra a 
relação entre o contexto socioeconômico, as ações de gestão do território e a expansão 
urbana. Em outras palavras, mostra a ligação entre o processo de centralização e a 
expansão urbana do Aglomerado Urbano de Brasília e a necessidade de compreensão de 
suas escalas sublocais, tendo vito que esses processos estão concatenados no âmbito 
regional e há uma tendência cada vez maior de periferização.
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