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Introdução 

Este artigo propõe aproximações para uma análise da cidade e do território brasiliense 
a partir da necessidade de interrogar estes conceitos geográficos na contemporaneidade. Tais 
aproximações serão feitas a partir da análise da (re)produção do espaço da Capital Federal 
brasileira, enquanto mediação. Estas análises não podem prescindir da ação que envolve as 
relações sociais, a partir de seus conteúdos sociais, políticos, econômicos e culturais. No 
planejamento feito para o Plano Piloto em Brasília estes elementos foram os catalisadores do 
processo mais amplo referente à nossa formação econômica capitalista e de conformação 
socioespacial. No quadro de uma industrialização acelerada pela execução do Plano de Metas 
do então Presidente Juscelino Kubitschek (1956-1961), capitais multinacionais foram atraídos 
em grande escala para o país. Em um contexto em que a acumulação passava a ter de ampliar 
o mercado consumidor interno e nessa lógica precisava determinar padrões de divisão social e 
espacial do trabalho.  

Evidente que as forças do capital encontraram apoio social proveniente das 
desigualdades regionais e da acelerada urbanização com suas mazelas em torno das grandes 
metrópoles. Também a conjugação de forças sociais provenientes da produção capitalista que 
impulsionaram o Estado brasileiro agir através de uma política territorial para a construção de 
Brasília, a ação deliberada do Estado na década de 1950 retirou os entraves à consecução do 
espaço social. A urbanização brasileira tornou-se prática pela questão territorial sob as 
diretrizes das políticas públicas, segundo Farret (1985, p.19).  

Brasília é resultante desse movimento e sua construção apareceu como solução para os 
graves problemas sociais no qual o crescimento econômico1 constituiu-se a base do bem 
comum. A ideologia2 criada em torno de sua construção, baseada na modernidade, é 
reveladora das forças empenhadas em sua construção e de uma socialização realizada de cima 
para baixo que consolidou o conteúdo social, histórico, político, econômico e cultural 
modernizante na produção do seu espaço.  

Neste patamar o objetivo deste trabalho se constitui no questionamento da cidade de 
Brasília, suas contradições e possibilidades para a constituição de cidadãos. 

Trata-se, nestes termos, de aproximações consubstanciadas ao processo da prática 
socioespacial para análise da urbanização como condição meio e produto da territorialização 
funcional. Apresentada nas imbricações entre as prerrogativas impostas pelo crescimento 
econômico na constituição territorial da metrópole relacionada ao poder político e pelo 
cerceamento à territorialização, enquanto apropriação e significação da vida social. Portanto, 
de uma análise a escala local das práticas territoriais funcionais de re-produção econômica às 
expensas das aspirações revolucionárias a partir do urbano. Tais práticas absorvem e reduzem 
o urbano a um elemento catalisador, por isso essencial, ao processo de reprodução social. 

                                                 
1Baseado em Lefebvre (1973, p.49) “todo crescimento econômico pressupõe, portanto, simultaneamente, a 
reprodução alargada da força de trabalho e da maquinaria, por outras palavras, do capital constante (fixo, 
investido) e do capital variável (salários)”. 
2 Referindo-se à ideologia Lefebvre (1973, p.10) assinala “as ideologias agem por persuasão, completando os 
constrangimentos do aparelho repressivo do Estado”. 
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Revela assim a potência da transformação contida no urbano, enquanto modo pelo qual se 
realiza a vida na cidade. Isto porque o “processo de libertação do homem é construído através 
das relações entre os seres humanos” (CARLOS, 1996 ,p. 122), é na cidade que estas relações 
acontecem com maior intensidade e amplitude não desprovido, porém, de conflitos e tensões. 
Mas também o urbano, como indutor das relações de produção e sua reprodução, possui sua 
materialidade no espaço. Este espaço, produtor e produto de relações de produção, é por isso 
geratriz da mais-valia. 

A cidade, para além de sua morfologia, revela o sentido e o uso do espaço urbano e 
sua integração territorial e des-re-territorial3 e é neste recorte que a escala define nossa 
questão. Esta definição aponta a lógica capitalista e seu movimento no tempo e no espaço. 
Não numa proposição na qual o capital induz a escala ou a escala engendra a cidade. Mas o 
par cidade/território é uma análise escalar das formas locais da re-produção das relações 
sociais na prática sócioespacial. Significa dizer que a análise do espaço social – lugar da 
reprodução das relações de produção (LEFEBVRE, 1973, p. 170) - desvela a (in)coerência 
imposta pela gestão territorial na prática espacial, a saber, a cidade. 

A mundialização dos capitais e os mecanismos atuais utilizados para a gestão da 
cidade impõem uma análise que contenha o processo socioespacial em seu movimento de 
modelagem da cotidianidade. 

A metodologia utilizada é o confronto teórico não entre as duas categorias - cidade e 
território – mas em consonância às necessidades sociais, políticas, culturais e econômicas que 
as relações a cidade reúne e que na metrópole são invertidas de acordo com as relações 
monetarizadas. 

Enquanto metrópole, a cidade torna-se a materialização verticalizada da 
mundialização, por isso território e nesse plano o interesse do capital é pontual. Em conflito 
perene com a cidade, no seu aspecto da coletividade. Aqui emerge o que vem a ser cidadania 
no espaço geográfico, nas indagações a respeito das formulações políticas econômicas na 
gestão territorial da cidade e no processo de urbanização desenvolvido.  
A cidade de Brasília 

A urbanização consolidou na construção de Brasília seu lugar enquanto setor 
produtivo. Como tal, o terciário4 que aqui se desenvolveu, fortemente apoiado no alto poder 
aquisitivo da população de funcionários públicos e naqueles localizados nos patamares 
miseráveis composto pelo proletariado. A materialização da cidade que surge do espaço 
concebido5 não pode prosseguir com o fechamento imposto pelo desenho urbano da cidade 
planejada. A preservação do Plano Piloto depende de uma concepção polinucleada 
materialmente dada nas cidades satélites (VESENTINI, 1985, pp. 102-121; PAVIANI, 1985, 
pp. 57-80), onde o povo pode arcar com os encargos econômicos e sociais. Pode-se afirmar 
que a materialização de Brasília precede a economia para realizar sua articulação não somente 
com todo o país, mas com o mundo. 

A cidade política (Plano Piloto) expulsa o dissenso6 para realizar “o espaço político, 
hierarquizado e fragmentado” (PENNA, 2000, p.19). Revela desse modo, a força 
determinante da cidade para o desenvolvimento da economia de mercado, a partir da 

                                                 
3 De acordo com Haesbaert; Gonçalves (2006, p.131) a des-re-territorialização é um “processo concomitante e 
destruição e reconstrução de territórios”, analisado na “idéia de território como processo ao mesmo tempo de 
domínio (político-econômico) e apropriação (simbólica) do espaço”. 
4  Segundo Paviani (1985, p. 71) na década de 1980, somente no Plano Piloto vinte e uma categorias do terciário 
podiam ser encontradas no Cadastro de Contribuintes. 
5 Baseado nas reflexões de Penna (2000). 
6 O dissenso aqui expressa a denominação analisada por Rancière (2006, p. 373) no qual “antes de ser a oposição 
entre um governo e pessoas que o contestam, é um conflito sobre a própria configuração do sensível”. Nesses 
termos, a contradição do espaço concebido no Plano Piloto. 
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amplitude do terciário aqui desenvolvido, às expensas dos pesados custos sociais advindos do 
desenvolvimento de uma cidade como mercadoria.  

Nesse sentido que a produção urbana do Plano Piloto está intrinsecamente articulada 
ao movimento da economia em âmbito nacional e global, fator que torna seu espaço vinculado 
ao processo geral de produção e realização da mais-valia. Assim, o lugar e o mundo tornam-se 
justapostos pelo movimento dado entre forma e conteúdo no sentido do eterno fazer inerente 
ao processo da totalidade e “a relação sociedade-espaço é, desde logo, uma relação valor-
espaço, pois substantivada pelo trabalho humano” (CAMPOS, 2003, p.80). Daí não poder 
reduzir a análise ao econômico, mas compreendê-lo na articulação entre os processos que 
engendram a produção social, política, ambiental e cultural, constituintes do espaço urbano na 
cidade no contexto da territorialização do capital. 

Neste trabalho tem-se como pano de fundo o espaço como produto das relações sociais 
que construíram a cidade política (Plano Piloto), portanto, o espaço concebido. Apoiados na 
concepção de que o capitalismo7 está sempre à procura de inversão lucrativa, inversão que 
pressupõe um mercado, uma demanda solvável e necessidades que podem ser exploradas. O 
seu dinamismo vai criando para si mesmo novas inversões que lhe garanta uma continuação, a 
partir dos condicionantes dados na forma e no conteúdo da urbanização contido na 
territorialização do capital.  

A especificidade da cidade de Brasília se dá por seu espaço deliberado. Concebido e 
planejado para a eficiência da cidade política8, expresso no rígido controle dado na 
setorização funcional do seu espaço urbano. Tal rigidez lógica determina o domínio e 
potencializa o conteúdo do espaço. A contradição fundamental de Brasília é a segregação 
continuada do e no espaço do Plano Piloto da grande maioria de seus habitantes (basta 
verificar o decréscimo de moradores do mesmo e crescimento acelerado das Regiões 
Administrativas-RAs) pelo conteúdo da urbanização que engendra o centro-periferia. 

Não obstante, a metrópole desenvolvida não se desvincula do processo de urbanização 
brasileiro (FERREIRA, 1985, p. 44) que articulada no âmbito da mundialização, realiza o 
urbano “como um dos principais investimentos a mover a acumulação do capital” 
(DAMIANI, 2003, p. 367). Nessa condição a produção do espaço torna-se cada vez mais 
subordinada aos circuitos da valorização, que por isso amplia e aprofunda a fragmentação de 
parcelas do espaço, em sincronia com sua própria escassez (na qual claramente se apresentam 
as contradições da sociedade moderna). Ao mesmo tempo em que abre flancos à 
territorialização verticalizada do capital externo. 
A gestão da cidade pela territorialização do capital  

Diante dos graves problemas enfrentados pelo Estado brasileiro, a década de 1980 se 
desenvolveu sob uma política de austeridade estatal e da adaptação deste à dinâmica global da 
economia. Ainda que não se possam negar os avanços dos movimentos sociais e democráticos 
deste período, a partir da eleição do presidente Fernando Collor de Melo, em 1990, iniciou-se 
de forma mais ostensiva a abertura de nossas fronteiras ao mercado global, o que inseriu a 
competitividade entre estados e municípios. Evidente que esta abertura se processou dentro do 
contexto econômico mundial no qual o capitalismo já modificava suas formas de ganhar 
capital. A flexibilização forçada do mercado de trabalho pela desregulamentação em nível 
global passa a interligar interesses de classe e a estratégia política, onde cada município 
deveria fomentar meios competitivos para inserirem-se nos circuitos de valoração econômica, 
cujo uso do espaço — ponto nevrálgico das discussões — submetido ao processo de 
acumulação capitalista, novamente fosse colocado sob o determinismo tecnicista. 
                                                 
7 O capitalismo é “um sistema sócio-econômico em que os meios de produção são propriedades privada de uma 
classe social em contraposição a outra classe de trabalhadores não-proprietários” (SINGER, 1987, p. 07). 
 
8 No dizer de Lefebvre (2004, p.21) a cidade política “é inteiramente ordem e ordenação, poder”. 
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Este tipo de determinismo tem suas raízes no início do século XX, quando as cidades 
deveriam se adequar aos grandes sistemas teóricos do planejamento, inspirado pela lógica 
industrial. Porém, os novos métodos de trabalho que enfraqueceram o modelo fordista e 
transformou sua organização produtiva, novamente provocaram rebatimentos na sociedade e 
no Estado: “a ascensão do capital financeiro foi seguida pelo ressurgimento de formas 
agressivas e brutais de procurar aumentar a produtividade do capital, em nível 
microeconômico” (...) (CHESNAIS, 1996, p. 16). Deste modo, o espaço na cidade indica um 
processo. Não mais um espaço físico reduzido ao planejamento (CARLOS, 2005, p. 31), sua 
capilaridade na vida dos citadinos inaugura a sua disputa por apropriação e por poder. 

Neste viés, entre a apropriação do espaço para a vida e para o poder dos negócios, é 
que a luta pode se tornar força de alargamento dos direitos humanos. Não é a toa que questões 
como a reforma agrária e a luta por moradia, têm na defesa da propriedade privada seu maior 
empecilho. Isto porque mudar a natureza do espaço significa conservar, reformar ou subverter 
a estrutura social, pois, o direito ao espaço público e democrático é direito efetivo de 
participação no controle da nação. O domínio do espaço, implica o uso do território, molda a 
ação social numa associação racional, é o que normalmente se observa na cidade de Brasília. 
Este domínio tem relação com “a dominação monopolizadora no mercado” (WEBER, 2004, 
v.2, p.188), que se transforma em dominação administrativa quando participa diretamente 
como indivíduo eleito ou quando seus interesses e de seu grupo se mesclam às ações da 
autoridade distrital e se manifestam como administração (WEBER, 2004, v.2, p, 193). Como 
adverte Weber (2004), o domínio se mantém enquanto os interesses dos dominados existir, 
nestes termos que o mito de liberdade e igualdade no mercado propugnado pelo projeto 
neoliberal conforma os espaços na cidade e permite a ampla territorialização do capital.  

A farsa e sutileza do discurso empreendedor têm em seus postulados a necessidade da 
coesão social como pilar básico nas políticas de promoção econômica da cidade (BORJA, 
1997), pois os grandes e extensos problemas urbanos abriram brechas e forneceram 
combustível para os movimentos sociais. Torna-se necessário um discurso que legitime uma 
prática política no imaginário popular onde uma sociedade de classes não mais exista. Neste 
sentido, o receituário econômico adquire o papel de pacificador, num contexto em que todos 
apóiem inclusive o Estado, a iniciativa privada9. Utilizando as próprias palavras de Borja 
(1997) “as grandes cidades latino-americanas emergem, na década de 90, como atores 
políticos e econômicos”, a cidade passa a ser sujeito. Sujeito que homogeneíza os conflitos 
porque o objetivo é comum e sarcasticamente o mal é de todos. A cidade passa a ser a 
intérprete dos anseios da maioria no mundo, no qual ser integrada ou excluída das benesses 
das finanças de mercado torna-se a representação de um retrocesso tanto econômico, como 
social e político. Assim, a mobilidade do capital representa uma camisa de força tanto para os 
governos, como para os empresários e para a população. A força e autonomia conquistada 
pelo capital monetário consolidam uma contigüidade entre o global e o local, na qual as 
grandes cidades se tornam mediadores no movimento de mundialização do capital que 
objetiva tanto o lucro, quanto a exploração de vantagens comparativas. 

Neste movimento de extração da renda social no âmbito mundial, a integração 
internacional dos mercados financeiros, resultado da liberalização e desregulamentação dos 
mercados nacionais e de sua interligação em tempo real, reforça a fragmentação hierárquica 
dos espaços intraurbanos, tendo como resultante uma polarização tanto produtiva como social. 
No plano mundial, esta fragmentação se realiza para as cidades ou regiões como dogma 

                                                 
9 Neste sentido conforma-se na prática o conceito de dominação weberiano “uma situação de fato, em que uma 
vontade manifesta (“mandado”) do “dominador” ou dos “dominadores” que influenciar as ações de outras 
pessoas (do “dominados” ou dos “dominados”), e de fato a influencia de tal modo que estas ações, num grau 
socialmente relevante, se realizam como se os dominados tivessem feito do próprio conteúdo do mandado a 
máxima de suas ações (“obediência”)”( WEBER, 2004,v.2, p.191) [grifos no original]. 
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absoluto, cuja competitividade e produtividade conseguem condições de realização para o 
capital. Contudo, de acordo com Chesnais (1996, p. 241) o capital se valoriza na esfera 
produtiva são aí que os conceitos e técnicas de planejamento empresarial tentam dotar a 
cidade de qualitativos que atraem investimentos. A valorização do capital na esfera financeira 
se nutre dessa riqueza criada pelo investimento e pela força de trabalho de qualificações 
variáveis que a cidade proporciona. Este patamar no qual o capitalismo do presente se 
configura que dá a relevância à cidade e a realiza no conceito de Weber (2004, p. 410) 
“assentamento com mercado permanente” [grifo no original] imerso nas atribuições político-
administrativo do território urbano. 

Com a socialização do espaço a reprodução expandida do capital se realiza, Brasília 
inicia um novo processo de urbanização sob a ação deliberada do Estado. Nova urbanização 
porque rompe com o modo do Estado intervir, até então, no território. Este novo processo de 
urbanização é dinamizado também pela indústria da construção civil que encontra nas terras 
do Centro-Oeste condições ideais de reprodução: mão-de-obra abundante e barata e 
consumidores sofisticados e abundantes pela presença dos ocupantes dos altos escalões 
republicanos. Apesar da expansão industrial não ter sido a função primordial que fez com que 
Brasília surgisse e se consolidasse enquanto pólo nacional importante. Ao mesmo tempo, as 
terras agricultáveis das regiões Sudeste e Sul, de uma forma geral, passaram a ter uma 
valoração muito maior para os investimentos urbanos do que para a agricultura propriamente 
dita, necessitando expandir a agricultura industrializada para estes novos espaços; o 
alargamento do mercado interno brasileiro significou para o capital — conjunto coordenado 
pela ordem econômica — resposta para sua necessidade de expansão, a qual desde sempre foi 
seu principal obstáculo, o território. 

Em 1955, a lei n°. 2874 estabeleceu o território do novo Distrito Federal, com 5783 
km², criou e organizou a Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil — NOVACAP 
—, oficializou o nome de Brasília à nova Capital e deu ao Presidente Juscelino Kubitschek o 
direito de desapropriar as terras do quadrilátero. De acordo com Bassul (1998) a 
desapropriação possibilitaria ao Estado obter recursos com a valorização e negociação dos 
loteamentos urbanos. Com efeito, dada a algumas condições, esta desapropriação não se 
realizou como o esperado. Segundo este autor (1998, p.3), apenas 51,36% das terras foram 
totalmente desapropriadas, resultando que 33,28% ainda são de domínio particular e as 
demais se encontram em processo de desapropriação e ainda sob domínio da União. A 
organização do espaço se tornou cada vez mais submetido à especulação imobiliária, iniciada 
pela ação do próprio Estado e estendida pela sua própria negligência aos especuladores 
particulares (PAVIANI, 1989). Dados mais recentes a respeito da posse da terra urbana em 
Brasília ainda estão sendo aferidos, muito embora, os complexos extensos obstáculos teóricos, 
metodológicos e políticos. Por enquanto, podemos dizer que a natureza do espaço na qual 
Brasília foi constituída, pela transformação da terra em mercadoria, onde a mais-valia obtida 
dos negócios com a terra pública conformou assim, o sentido alienante da cidade e ao espaço 
um sentido abstrato. 

Quando a autonomia política para a cidade foi estabelecida na Constituição de 1988, 
duas conseqüências são dignas de nota. A primeira é aquela que proporcionou aos habitantes 
do Distrito Federal o sentimento de pertencimento e de participação política e isto fez com 
que todos se sentissem moradores de Brasília. Isto porque a área destinada ao Plano Piloto e 
que originalmente tinha sido destinada a ser cidade de Brasília, antes mesmo do término de 
sua construção já contava com seis outras cidades no território do Distrito Federal, 
denominada de satélites. A cidade de Brasília como cidade político-administrativa era a área 
compreendida pelo traçado do Plano Piloto, que favoreceria o igualitarismo, mas assegurava, 
principalmente, a seletividade do seu espaço. De acordo com Paviani (1989, p. 63-64), 
Brasília “não poderia ter deixado de materializar o mesmo processo de urbanização 
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generalizada, presente nas empobrecidas metrópoles brasileiras”. Significa que, embora toda a 
população se reconhecesse como habitantes da capital, o Plano Piloto conservava sua natureza 
“intocada” de ausência pública. 

A segunda conseqüência foi a necessidade, tal como ocorre nas demais cidades 
brasileiras, dos administradores públicos gerirem fontes de receitas próprias, pela diminuição 
dos recursos do governo federal. Como numa espiral a reforçar o processo de urbanização 
inicial, a gestão fundiária se ampliou conformando significativamente a acumulação 
capitalista pelo espaço para a especulação imobiliária. 

Neste contexto, o então governo do Distrito Federal, Cristovam Buarque (1995/1998), 
no intuito de efetivar políticas fundiárias e de desenvolvimento urbano, pela estruturação 
turística de Brasília, apresentou o “Projeto Orla” como formas diferenciadas de gestão urbana 
e territorial. Este projeto propunha vantagens utilizando o capital fundiário público como fator 
de atratividade de empreendimentos duradouros. Significava concessão de uso de lotes 
públicos, dispensando aos empreendedores privados a necessidade de mobilizar capital na 
contra de terra urbana. Em contrapartida, o governo local receberia investimentos que não 
poderia fazer, aumentaria a arrecadação fiscal e garantiria a geração de empregos. 

O grande mote do “Projeto Orla” era a sua função social, não só a que se referia a 
criação de empregos, mas de aproximar a população de Brasília da orla do Lago Paranoá. O 
Projeto era composto por 11 pólos de investimentos, o pólo 3 situado no setor de hotéis e 
turismo foi um dos pólos que mais se desenvolveu; as atividades que ali se constituíram 
atraíam grande número de pessoas, mesmo com o grave problema de transportes.  A Vila 
Planalto, vizinha do pólo se originou a partir dos acampamentos feito pelas construtoras na 
época da construção de Brasília, cuja população atual é composta em sua maioria por pessoas 
de médio poder aquisitivo e eram freqüentadores assíduos do local. Sendo abandonado no 
governo sucessor ao de Cristovam Buarque, o “Projeto Orla”, em especial o pólo 3,  abriu 
caminho para a legitimação do uso das terras para a reprodução econômica.  

Com efeito, devido a localização do pólo 3, a expressão especulativa da terra urbana 
tomou proporções onde o valor de troca se impôs à sociedade a ponto deste lugar de 
apropriação popular ser totalmente degradado. Ao mesmo tempo em que hotéis de turismo, 
apart-hotel, hotel residência e flat-service começaram a ser construídos numa velocidade 
assustadora. Apreende-se que o setor financeiro passou a operar na construção de imóveis 
com o perfil de hotéis e congêneres para se enquadrar nas normas de edificação, uso e 
gabarito, mas que na verdade são unidades habitacionais para investimentos onde a locação 
realiza seu valor de troca. Isto se dá porque estas unidades habitacionais são vendidas 
separadamente como um edifício residencial. Dessa maneira as taxas que deveriam incidir 
sobre um empreendimento comercial são reduzidas por se tratar de um edifício residencial, 
além disso, os grupos ligados às redes hoteleiras constroem a partir de capitais daqueles que 
compram as unidades ainda na maquete. Torna-se uma convergência de variadas frações do 
capital, num ponto privilegiado da capital, na orla do Lago e próximo ao eixo político mais 
importante do país — o Eixo Monumental.  

Este processo referido acima não fere, em tese, a norma de gabarito e 
conseqüentemente a leis de tombamento do Plano Piloto, porque na aparência estes imóveis 
funcionam como hotéis e, portanto, estão de acordo com o Projeto inicial da capital. Ao fim e 
a cabo, a incorporação cada vez mais aprofundada da propriedade privada urbana nos 
negócios das empresas de construção, manteve-se legitimada e com custos reduzidos. Neste 
sentido, as formas concretas de segregação vão além da residencial e do impedimento do uso 
do espaço público. Esse impedimento ocorreu quando o pólo 3 ainda encontrava-se em plena 
atividade e serviços como segurança pública e limpeza urbana contribuíram para que os 
usuários deixassem de freqüentar o lugar. Com o crescimento dos empreendimentos 
hoteleiros-residenciais, a atual administração do Distrito Federal (GDF) planeja a retomada do 
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Projeto Orla.10 Significa que a degradação induzida, pelos governos posteriores a de 
Cristovam Buarque, adquire o aspecto “salutar” de revitalização, expressão politicamente 
correta na atualidade. O espaço público que se realizará, enquanto espaço concebido, terá o 
sentido amplo de um processo da “coletivização” do privado e fornece assim, infra-estrutura e 
localização valorizada: “um produto imobiliário” (CARLOS, 2005, p.32) para uma cidade 
construída como negócio. 
  Este fato revela que na cidade de Brasília a centralidade do poder público é 
notoriamente determinada desde a sua constituição, contudo a permeabilidade entre o público 
e o privado partiu de relações distintas que estruturam a durabilidade das organizações 
públicas, permitindo que o sentido de domínio da cidade e sua coordenação se integrem no 
espaço, conformando-o assim como separado da vida da sua população. Este insulamento da 
estrutura do poder público reforçado em redes de relações, diz respeito do funcionamento das 
políticas que aí se desenvolvem em consonância com grupos que se ligam aos capitais do 
urbano do tipo imobiliário, incorporação, financiamentos, infra-estruturas, transporte e 
limpeza urbana, mas também com os principais gestores públicos que estão no controle dos 
principais cargos. Estas decisões políticas estruturam a cidade nas premissas territoriais do 
Estado-nação brasileiro em paralelismo com o conjunto de regras que constituem a luta pelo 
poder.  
A territorialização funcional 

A forma geográfica da cidade de Brasília e o conteúdo dos processos que atualmente 
coadunam sua formação social (anteriormente citados) desvelam o espaço como instância e 
mediação na análise a partir da cidade e do território, no âmbito do modo de produção 
capitalista. As determinações específicas é uma realidade que possui um sentido de 
territorialização funcional. Esta territorialização, se por um lado é correspondente ao aspecto 
concreto do Plano Piloto de Brasília, por outro lado também é tributária da formação 
econômica social atual e do pretérito. Esta territorialização, caracterizada aqui como 
funcional, tem como objetivo a obtenção da mais-valia social e local. A oferta pelo governo 
local de infraestruturas, modernizações no terciário e lazer diferenciado que correspondam a 
uma demanda solvente é por si mesmo um desvio de prioridades sociais. Um espaço 
circunscrito destinado a organizar o sucesso econômico (campus, educação, finanças, 
qualidade de vida e proximidade das esferas superiores do poder político). Daí as questões 
referentes à cidadania e a cidade, enquanto lugar da humanização do ser, estarem sendo 
reduzidos à uma única e reduzida questão: geração de empregos. 
 Pesquisas11 demonstram que desde a década de 1970 os capitalistas globais passaram a 
investir em compra de ativos, ações, direitos de propriedade, inclusive intelectual, e, é claro, 
em propriedade imobiliária. Significa que a aplicação financeira se efetua e se realiza também 
no setor imobiliário. Como conseqüência os preços dos imóveis se elevam e àqueles que não 
conseguem pagar são necessariamente retirados. A crise urbana define os termos da cidadania 
e da cidade e indica seus limites concretos. Para além, o direito do retorno à cidade. Da 
materialização real da cidadania através da construção da cidade que atenda às necessidades 
sociais. Uma cidade territorialmente usada por seus moradores e não funcional ao capital. 
 Contudo este retorno à cidade e à cidadania é um longo processo que tem na mediação 
da categoria espaço sua urdidura. Por ser o espaço uma realidade, com características 

                                                 
10 MADER, Helena. Orla de cara nova. Correio Braziliense, caderno Cidades, p.21, 21/01/09. 
11 Interessante rever em Karl Marx, O capital (1867) “Os donos do capital vão estimular a classe trabalhadora a 
comprar bens caros, casas e tecnologia, fazendo-os dever cada vez mais, até que se torne insuportável.  O débito 
não pago levará os bancos à falência, que terão que ser nacionalizados pelo Estado.”  E na atualidade HARVEY, 
David e TELES, Vladimir Kühl e dissertação da autora : A (re)produção do espaço como mercadoria: Pólo 3 - 
Projeto Orla extensões-latências, 2008. 
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imanentes de condição, meio e produto (CARLOS, 2001, p.11) os embates e as estratégias o 
perpassam querendo ou não. A cidadania plena é fenômeno histórico, não linear posto ser 
resultado de lutas que se desenvolvem em consonância com a formação histórica-espacial de 
cada nação e, portanto específica com a prática política dos cidadãos. Nestes termos, no 
Brasil, segundo Carvalho (2003), a Constituição de 1988 –denominada Constituição Cidadã – 
reificou a cidadania. A cidadania passou a ser o sujeito da luta política e não o objeto desta 
luta. Equivale dizer que a cidadania brasileira foi doada ao povo, então o povo não foi ouvido.  

Na natureza do conceito de cidadania emerge o espaço e tempo no qual ela se 
configura e mais especificadamente na constituição territorial do Estado-Nação. É nesta 
natureza que podemos compreender segundo Carvalho (2003, p.12), a cidadania brasileira. 
Neste sentido, uma cidadania constituída de cima para baixo e não pela luta dos cidadãos em 
prol de suas demandas, por isso esvaziada do sentido de apropriação, de uso democrático. A 
cidadania desvela e contém o par cidade/território, não sem conflitos a indicar assim a cesura. 
Por este corte instaura-se a prática espacial num presente contínuo de um mundo escalarmente 
organizado, por isso aparentemente sem alternativas, contudo, pertinente à análise que o 
artigo propõe à luz das ações normatizadas pela economia política. 

De acordo com Santos (2005, p.140) “o território atual é marcado por um cotidiano 
compartido mediante regras que são formuladas ou reformuladas localmente”. A 
administração política do território do Distrito Federal e da cidade de Brasília mostra a tensão 
na materialização destas regras, apresentadas por Santos (2005) no plano nacional. São 
conflitos que emergem da base ampla do cotidiano e são inerentes à crise na cidade e a 
proposta de empresariamento da mesma como única solução possível. 

Entretanto, o território usado no dizer miltoniano ou o território relacional para 
Haesbaert (2004), respeitado aqui a escala nacional destas análises, não prescinde das relações 
sociais. São relações de proximidade e de dependência – reforçadas pelo desenvolvimento das 
tecnologias – que se desenvolvem na cidade a revelia das fragmentações espaciais. Não 
estamos aqui querendo afirmar a retórica neoliberal a respeito da aldeia global, mas afirmar 
que nossas possibilidades de humanização estão nessas relações que a cidade congrega. 

Semelhante a cidadania o surgimento do Estatuto da Cidade em 2001, embora 
apresente avanços consideráveis, não é aplicado na íntegra para a cidade de Brasília. 
Enquanto normas gerais para municípios que não interferem na autonomia destes, o Estatuto 
da Cidade é uma potência que tem como obstáculo o sentido de ser cidadão no Brasil. Em 
Brasília, para citar um exemplo, o imposto sobre a propriedade predial e territorial urbano 
progressivo no tempo, não existe.  

O Plano Diretor de Ordenamento Territorial (PDOT) do Distrito Federal “é um 
conjunto de ações vinculadas à organização do território urbano (...)” (GDF, 2004, p.34). 
Trata-se de normas da gestão estratégica de estreita vinculação com os pressupostos de Borja 
(1997), citados neste artigo anteriormente. A nosso ver, o PDOT submete o Plano Diretor, que 
congrega as funções de fiscalização, incentivo e planejamento e é constituinte do Estatuto da 
cidade. O Estatuto da cidade apresenta diretrizes gerais, as quais o PDOT simula seguir, 
legitima-se pelo discurso, mas a análise da cidade desvela a realidade. Neste sentido, reside a 
confrontação metodológica para o desenvolvimento deste artigo: as necessidades inerentes ao 
viver na cidade e ao exercício da cidadania nos interstícios das contradições que perpassam as 
ações de natureza territorial analisadas no empresariamento da cidade. Uma vez que a cidade 
de Brasília, embora projetada, apenas irá conhecer o planejamento vinte anos depois de sua 
criação via PDOT. Esse processo mostra a necessidade de produzir o espaço da cidade para a 
instalação da economia. Essa mudança, onde antes não apenas a economia, mas também o 
projeto produzia o espaço, que caracteriza o empresariamento na cidade. Mas é um processo 
conservador, uma vez que perpetua a natureza da urbanização brasileira pela organização 
territorial do capital. 
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Brasília, centro político-administrativo do País e pólo regional, pela ação do 
planejamento subsume pelo PDOT a cidade, enquanto “expressão e significação da vida 
humana” (CARLOS, 2004, p.07). O debate conceitual inicia-se na dialética cidade/território 
para compreender as ideologias mais sutis que entrelaçam o discurso oficial da economia 
política pela mediação do espaço geográfico. O cerne do conjunto das relações estabelecidas 
entre poder, legitimidade e organização da vida cotidiana, é a reprodução do espaço. O 
discurso oficial do GDF evoca tanto as necessidades subjetivas do povo, como as práticas 
competitivas entre cidades, para tornar invisíveis as relações de produção as fragmentações 
socioespaciais. Resulta, portanto, a estratégia do empreendedorismo urbano, como uma 
função enunciativa, que consiste em criar um conjunto de posições subjetivas possíveis e 
mesmo um espaço no qual sejam consideradas, utilizadas e repetidas.  Em um processo no 
qual a própria cidade “fala” e neste falar torna a organização e os usos como necessidades 
reais de todos. Dessa maneira, oculta quem fala, porque a fala e o processo que produz o 
significado da urbanização e o significante da (re)produção do espaço para o signo. Este é 
apresentado como a cidade, entretanto é território funcionalizado. 

No corpo teórico do PDOT, está o empreendedorismo urbano, embora se admita 
singularidades nos modos de sua aplicação, como planejamento estratégico que legitima 
prioridades na participação privada da gestão dos negócios públicos (expressas na parceria 
público-privada), os compromissos sociais que aquele anuncia se desmoronam pelas suas 
próprias práticas mercadológicas. O empreendedorismo urbano nega na prática sua própria 
justificativa e por isso perpetua as contradições nas cidades. A contradição está na sua 
dimensão teórica e o modo prático de sua existência.  

A integração territorial da cidade, ordem necessária para o desenvolvimento do 
capital, em tese, é conseguida pela qualidade de vida para todos. Contudo implica uma maior 
redistribuição do excedente social. Observa-se que na sua linguagem há uma contradição não 
resolvida. Contradição que se materializa no próprio movimento da cidade em direção à 
metrópole, da imposição do valor de troca sobre a reprodução dos homens. Mas essa 
contradição não é aparente. Seu signo esconde o seu significante. No Plano Piloto este signo é 
a cidade tombada pelo ideário de “homens iguais", o qual permite realizar a significação e 
prática do empreendedorismo urbano.  

Assim, na relação entre os meios e os fins, utilizados pelo empreendedorismo urbano 
na composição de uma agenda estratégica, está o valor de mercado advindo das 
(re)qualificações no espaço que ao legitimar determinadas parcerias entre poder público e 
privado, evidencia a acumulação como fim em detrimento às necessidades sociais. Um 
objetivo próprio da produção que é produzir lucro privado e pelo trabalho abstrato, ao 
reorganizar a divisão social do trabalho, produzir nossa existência nos interstícios das formas. 
Pode-se afirmar que o empreendedorismo urbano é um anunciar de falsa bonança no oceano 
predatório capitalista a fim de “cultivar todas as qualidades do ser humano social” (MARX, 
apud CLEAVER 1981, p.121). 

A reprodução do espaço no Plano Piloto, da cidade de Brasília, articula o capital 
imobiliário, as políticas urbanas a partir do desenvolvimento de um terciário sofisticado. Esta 
especificidade constitui o novo da urbanização, que leva a terra urbana a ser elemento de 
reprodução do capital. Podemos afirmar que pela rede hoteleira presente no Pólo 3, o setor 
imobiliário (abrange agentes ligados a construção, incorporação, vendas e financiamento de 
construção de imóveis e obras da engenharia civil), a indústria do turismo (envolve os 
segmentos ligados desde o transporte de passageiros, a gastronomia, a cultura e os serviços de 
lazer) e as políticas urbanas (aplicação do empreendedorismo urbano via Projeto Orla, no 
contexto da urbanização) estabelecem por esta tríade o processo de reprodução do espaço 
urbano e das práticas sociais neste setor. 
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Ainda que seja necessário o aprofundamento nos amplos aspectos ligados ao consumo 
dirigido neste subespaço, o qual por sua vez torna-se também consumo do espaço, podemos 
delinear alguns resultados. Reconhecidamente como centro urbano de Brasília, o Plano Piloto, 
possui a função primeira de produtor da mais-valia – ressalta-se que a função das cidades-
satélites não pode ser desprezada na nervura da urbanização de Brasília – e de re-presentação 
(e mesmo de espaço fictício, constatado pelo super dimensionamento do verde e suas 
mediações do fetiche natureza e fetiche público) do moderno12 contido no mundo da 
mercadoria. 

O mundo da mercadoria define a funcionalidade da metrópole pela verificação de que 
o Plano Piloto é local de trabalho para a maioria dos habitantes de Brasília. No sentido restrito 
de atender às necessidades da urbanização que aqui se processa tendo o mercado da 
construção do tecido urbano justaposto à dinâmica global do capitalismo. Dessa maneira, o 
significante do empreendedorismo urbano realiza esta articulação. Uma vez que sua matriz é 
econômica e por isso vinculada aos mecanismos das finanças e não as necessidades reais do 
humano e do coletivo. Mas a uma socialização (imposição) do capital.  

 Nesse movimento, a clivagem social se amplia no plano do consumptivo da 
urbanização presente. Advinda do plano urbanístico de Lúcio Costa, a urbanização engendrou 
a escassez de terrenos no Plano Piloto.  

Por essa raridade de espaço – explorada ao limite pelo capital e, por conseguinte pelas 
políticas públicas no Plano Piloto – a reprodução do espaço encontra seu ponto de tensão no 
Projeto Orla. Como conseqüência, a cidade adquire um significado cada vez mais destituído 
do urbano – enquanto possibilidade de superação da funcionalização da existência - e do seu 
sentido coletivo. Nos termos e fissuras do urbano na cidade como negócio e a sua própria 
possibilidade como subversão inerente do corpo e da prática urbana, emerge a possibilidade e 
a vulnerabilidade. 

A vulnerabilidade urbana passa a ser formada não apenas pelo aumento da violência, a 
ausência de saneamento básico e de condições precárias da saúde, mas do não 
reconhecimento do espaço coletivo e da exacerbação do individualismo. O individualismo 
nega a natureza coletiva do humano e da sociedade. É nesse sentido, no qual a lógica do 
capital reproduz o espaço abstrato na cidade e procura por todos os meios colocar entraves 
para constituição espaço do coletivo. Processo que no limite desvela os conflitos entre o 
espaço produzido e o espaço concebido. Entre o direito à cidade e a gestão do território. 

A urbanização desenvolvida pela dinâmica peculiar indissociável do novo momento da 
produção capitalista, por articular a ordem distante e a ordem próxima pelos processos, 
participa da transformação do Plano Piloto em território solvente 13. Para assim garantir a 
apropriação privada legitimada por meio da ideologia do empreendedorismo urbano. O 
espaço na cidade como indicador da vulnerabilidade urbana torna-se, nesse sentido, a 
materialização da fragilidade democrática e daquilo que ela pressupõe como reunião de 
homens livres. Nesse movimento o crescimento do espaço coletivamente privado para atender 
a nova proposta de gerenciamento da cidade, nega o sentido de cidade e do urbano ao torná-
los simulacros. O exercício da confrontação entre a cidade como negócio e a cidade como 
materialização da realidade urbana aponta as sutilezas nas quais as estratégias capitalistas ao 
se apropriarem desses espaços públicos contribuem para a pauperização da condição humana, 
na busca de soluções para o mercado de capitais. 

O espaço produzido no Pólo 3 e como extensão do Plano Piloto, devido a mesma 
lógica de fragmentação, homogeneização e hierarquização espacial evidencia sua importância 
                                                 
12 As contradições que ameaçam a Modernidade dotam esta de um “esforço impotente pela estrutura e pela 
coerência” (LEFEBVRE, 1969,p. 219). 
13 Segundo Sandroni (2005, p. 793), “o termo significa uma situação na qual o valor do total dos ativos de uma 
empresa supera o valor total de seus passivos”. 
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nas estratégias de territorialização e reprodução dos capitais imobiliários no Plano Piloto. 
Estratégias que também desvelam o estreitamento cada vez mais profundo e ampliado entre a 
economia e a política nas práticas técnicas de urbanização e de reprodução do espaço. Essa 
clara ascendência do mercado, possibilitada  nas relações antipolíticas na cidade, definem o 
Plano Piloto como uma cidade feita para olhar seu próprio “umbigo” e que nesse ato percebe 
que necessita mais e mais de sua periferia e por isso a tolera.  

O discurso normativo que propugna a legalização do território como forma de sanar a 
violência em locais de precária existência material, pela implantação de serviços e obras de 
infra-estrutura define o espaço nos mecanismos de ganhos econômicos pelo crescimento da 
cidade. Neste sentido, a legalização do território é componente das condições da acumulação 
capitalista e de obtenção da renda fundiária. Portanto, um outro sentido na produção do 
urbano e da possibilidade de humanização através deste. Um sentido que encontra na 
metropolização do espaço um aprofundamento maior e mais amplo que suas significações 
materiais. Onde o retorno ao urbano apenas pode se iniciar pelo dissenso.  

Permitir o dissenso depreende o debate do processo de produção do espaço urbano nas 
estratégias não mais de sobrevivência e sim num plano elevado de vivência, no qual não 
suprime “o povo dissensual da política” (RANCIÈRE, 2006 p.380). São esses um dos 
principais rebatimentos na vida cotidiana que pela acumulação capitalista, definem os termos 
da luta pelo retorno à cidade. Dessa forma, salientamos a necessidade de inquirirmos a 
natureza das políticas públicas urbanas e as possibilidades de ampliação por meio destas, das 
necessidades sociais, políticas, culturais e econômicas do povo, enquanto realização material 
do urbano e da cidade para todos. Por isso é necessário que as políticas públicas sejam 
elaboradas no contexto de atender não apenas a racionalidade técnica, mas do uso. 

Em Brasília é possível percorrer a modernidade, olhar bem perto a abstração do vivido 
e ansiar pelo possível. O possível tem por sua propriedade fundamental a tendência à 
realização. O possível da cidade é o urbano: “a volta do humano a si mesmo com toda a 
riqueza do desenvolvimento, riqueza que viria assim reinvestir-se na prática cotidiana” 
(LEFEBVRE, 1969, p. 408-409). 
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