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Resumo:  

A metropolização presente no Distrito Federal e em seu entorno, bem como suas consequências urbanas, 
provocaram a necessidade da implementação de um Centro Metropolitano fora dos limites administrativos do 
Plano Piloto de Brasília. A Geografia, enquanto saber sistematizado que estuda o espaço, o território, o urbano, 
e os processos inerentes a cada uma dessas categorias, possui os elementos e os subsídios necessários à 
compreensão teórica da realidade intraurbana e regional criada a partir da centralidade emergente no Distrito 
Federal. É na contribuição do pensamento geográfico que este trabalho se baseia, de modo a compreender e 
analisar criticamente as ações, o planejamento e as implicações da instalação do Centro Metropolitano.  
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Abstract:  

The metropolization in Federal District and around this territory, as its urban consequences, have provoked the 

implementation of a Metropolitan Center out of the administrative limits of Plano Piloto in Brasília. Geography, as 

a systematized knowledge that study the space, the territory, the urban, and process related to each of them, has 

the necessary elements to comprehend theoretically the reality that has been created by the new centrality in 

Federal District. It is according the geographical thought that this scientific work is based, in order to comprehend 

and analyze critically some actions, planning, and some others consequences of Metropolitan Center.   
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INTRODUÇÃO 

O presente trabalho destina-se a tratar teoricamente de implicações urbanas que ocorrem no 

território do Distrito Federal. Mais especificamente, as análises aqui expostas estarão voltadas para 

processos intraurbanos decorrentes do projeto e consolidação do Centro Metropolitano do DF, cuja 

implementação se dará fora dos limites administrativos do Plano Piloto de Brasília, capital do País. A 

pretensão é estabelecer conceitos-chave da análise do pensamento geográfico para a realidade 

regional criada a partir da proposta de construção do referido empreendimento.  

Antes de iniciar a construção de um raciocínio teórico, que se caracteriza como o objetivo do 

trabalho aqui proposto, faz-se necessário contextualizar brevemente o Centro Metropolitano. Esse 

empreendimento estava previsto desde 1998 na Política Urbana – Plano Diretor Local de Taguatinga -

Distrito Federal, mas a definição de seu projeto e as discussões a respeito de sua implementação 

apenas foram concretizadas há aproximadamente três anos, quando o Centro Metropolitano começou 

a saltar do papel, ganhando concretude. Sua construção está ocorrendo em uma extensão localizada 

entre três importantes Regiões Administrativas – RA’s – do território do quadrilátero central brasileiro: 

Ceilândia, Taguatinga e Samambaia3. A área que abrange essas RA’s é estratégica e exerce forte 

centralidade no espaço urbano da metrópole de Brasília, o que permite afirmar que a mesma vem se 

caracterizando como o segundo pólo mais importante de todo o Distrito Federal e seu entorno imediato. 

O Centro Metropolitano abrigará todos os órgãos públicos ligados à governabilidade do Distrito 

Federal, que serão realocados do Plano Piloto de Brasília. Além disso, também estão previstos no 

projeto a construção de museus, bibliotecas públicas, teatros e praças de convivência coletivas4. O 

discurso do poder público, que defende a implementação deste empreendimento, afirma que sua 

construção possibilitará uma maior descentralização do poder, o fortalecimento da centralidade já 

exercida por Taguatinga, Ceilândia e Samambaia, além da diminuição do intenso fluxo de veículos que 

diariamente se dirigem ao centro de Brasília, provocando grandes congestionamentos.  

Este trabalho pretende analisar e discutir criticamente quais as implicações desse projeto – que 

se caracteriza como o primeiro empreendimento do DF em que se estabeleceu a parceria público-

privada – no contexto metropolitano em que Brasília se insere. Dessa maneira, a contribuição do 

                                                           
3
 Essas RA’s por muito tempo foram consideradas áreas periféricas e desvalorizadas pelo setor imobiliário. 

Contudo, a dinâmica urbana da metrópole em que se inserem proporcionou a refuncionalização das mesmas, 

tornando-as cidades atrativas para investimentos privados e públicos.  
4
 Atualmente, em se tratando da realidade do Distrito Federal e sua área de influência imediata, é possível 

afirmar que a maioria desses equipamentos públicos está concentrada quase que exclusivamente no Plano Piloto 

da Capital Federal.   
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presente artigo é o estabelecimento dos patamares teóricos e reflexivos sobre o referido 

empreendimento a partir do pensamento geográfico. 

 

1. AS CATEGORIAS DE ANÁLISE GEOGRÁFICA E SUAS CONTRIBUIÇÕES PARA A 

COMPREENSÃO DO CENTRO METROPOLITANO DO DF 

Antes de expor quaisquer considerações sobre os aportes teóricos desta pesquisa, cabe indicar o 

método a partir do qual se pretende estudar a realidade proposta anteriormente. A intenção em 

explicitar e desnudar – como sugere Moraes5 - uma orientação metodológica representa a existência 

de fundamentos que se caracterizam como os principais norteadores do presente trabalho, sendo eles 

os estabelecidos pelo método dialético. Tem-se que a dialética é uma ferramenta, um instrumento de 

cunho revelador de realidades concretas. Para Lefebvre, (1983. P. 171. Apud SPÓSITO, 2004. p.41) é 

a partir dela que “os pesquisadores confrontam as opiniões, os pontos de vista, os diferentes aspectos 

do problema, as oposições e contradições; e tentam elevar-se a um ponto de vista mais amplo, mais 

compreensivo”.  

Para dar início à construção do raciocínio teórico, cabe uma citação bastante orientadora do 

trabalho aqui pretendido: “tudo na geografia começa com os princípios lógicos” (MOREIRA, 2007. p. 

117), que, conforme o autor, seriam: espaço, território e paisagem. Portanto, antes de qualquer 

correlação que venha a ser estabelecida sobre os processos intraurbanos decorrentes da 

implementação do Centro Metropolitano do DF, é necessário indicar que, para a análise a qual esta 

pesquisa se propôs, todas as categorias acima expostas são indispensáveis, pois elas possuem, além 

da indissociabilidade, potenciais reveladores da realidade construída desde a proposta à consolidação 

do empreendimento aqui em questão.  

Primeiramente, se reconhece que a paisagem é denunciadora das modificações visíveis no 

espaço-tempo. Ela tem a capacidade de permitir comparações ao longo da história – posto que não é 

estática –, que podem suscitar reflexões sobre as causas e consequências de empreendimentos e/ou 

investimentos públicos e privados, por exemplo. A partir da descrição paisagística atual da área em que 

o Centro Metropolitano do DF está sendo implementado, pretende-se identificar possíveis processos 

intraurbanos que vêm ocorrendo em sua área de influência imediata e mesmo em escala regional. Mas 

não basta limitar-se à análise descritiva da paisagem para que se possa alcançar a verdadeira 

compreensão da realidade local e regional que se desenvolveu a partir do empreendimento em 
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 Texto mimeografado.  
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questão, pois a descrição não é capaz de se igualar à concretude dos fatos. Faz-se necessário 

ultrapassar o visível, que é apenas a forma aparente do que se constitui como a própria essência e 

totalidade dos fenômenos. Como diria Silveira, “os conteúdos e processos devem ser investigados. A 

ideia é captar a vida que está nas formas, e não apenas as formas” (2006. p. 89). Por esses motivos, a 

análise aqui proposta não se encerrará em investigações meramente paisagísticas, o que sugere que 

outras categorias geográficas também se caracterizam como fundamentais na presente pesquisa.  

Por sua vez, as contribuições da análise do “território” para este trabalho são evidentes. 

Entende-se por território a dimensão material da própria categoria espaço6. Mas o território não será 

analisado em sua totalidade, pois apenas sua dimensão concreta relacionada ao espaço urbano, ou 

seja, a cidade, é de interesse da presente pesquisa. Ao tratar dessa fração territorial, Campos E Krahl 

afirmam que: 

A cidade constitui-se em um artefato geográfico complexo, objeto de uso herdado do 
passado, portanto uma forma durável, que reúne mercados, força de trabalho, 
consumidores, normatizações, atores sociais, entre outros, em configurações 
espaciais diferenciadas, ora fragmentadas, espetaculares, complementares, 
adensadas, dispersas, difusas, etc. (2006. p. 94). 

Mas é na categoria espaço que se encontram as maiores possibilidades de compreensão dos 

processos que ocorreram, que ocorrem e/ou que ocorrerão a partir da implementação do Centro 

Metropolitano do DF. Por esse motivo, o espaço será mais “explorado” nesse trabalho, que aborda 

essa categoria de análise geográfica a partir da união da dinâmica social e sua produção material à 

própria natureza bruta, concreta. Conforme Santos,  

O espaço deve ser considerado como um conjunto indissociável, de que participam, 
de um lado, certo arranjo de objetos geográficos, objetos naturais e objetos sociais, 
e, de outro, a vida que os preenche e os anima, ou seja, a sociedade em movimento 
(2008b.p. 28).  

Portanto, não é possível conceber espaço geográfico sem a ação humana, pois, como afirma 

Castells, “não há teoria do espaço que não seja parte integrante de uma teoria social geral, mesmo 

implícita” (1983. p.182). Moreira7 complementa, alegando que a compreensão do espaço é a 

compreensão da sociedade, e vice-versa. Espaço é condição do existir social; é fruto das relações 

sociais – estabelecidas no âmbito cotidiano, político, cultural, econômico, dentre outros – que se 

espacializam; é passado, presente e futuro, posto que também é tempo.  

                                                           
6
 Gomes (2010) assinala que “o território é [...] parte de uma extensão física no espaço”. 

7
 MOREIRA, Ruy. Op. Cit., p. 82 
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Ainda segundo Moreira (ibidem), o espaço nos permite perceber fenômenos a partir dos 

seguintes princípios lógicos: localização, distribuição, distância, extensão, posição e escala. Nesse 

sentido, a categoria espaço auxilia inegavelmente no entendimento de processos relacionados à 

reestruturação urbana, criação de novas centralidades, implementação de novos projetos em 

determinada área, como no caso do Centro Metropolitano do Distrito Federal.  

Além de intrinsecamente relacionado à dinâmica social, é preciso salientar que o espaço não é 

uma categoria homogênea, mas “fracionável”. Tal reflexão foi possibilitada por meio dos estudos de 

Steinberger (2006) sobre a extensa obra de Milton Santos. A partir das colocações desse estudioso, a 

referida autora pôde afirmar que “rural”, “regional” e “urbano”, por serem formas-conteúdo específicas, 

podem se tornar adjetivos do substantivo espaço8, caracterizando-se, portanto, como frações de um 

espaço total. Dessa maneira, sendo parte integrante do espaço, o urbano também terá características 

da realidade totalizante que compõe, o que permite que seja afirmado que a fração urbana do espaço 

geográfico será compreendida em sua plenitude apenas quando for analisada junto à ação humana 

que a constitui, que a anima e que a produz. 

  Como produção humana, o espaço, e também sua fração urbana, estariam permanentemente 

sendo transformados, devido à própria inconstância da realidade social que os produz. Por isso, é 

possível afirmar que as decisões sociais – as quais podem ser atribuídas aos mais variados processos, 

fatores ou motivos –, políticas e também econômicas ocasionam incessantes transformações na 

realidade do espaço urbano. 

É importante ressaltar que o objeto de estudo deste trabalho está inserido em um espaço 

urbano de caráter metropolitano. Apesar de Brasília, o Distrito Federal e seu entorno não formarem 

uma Região Metropolitana oficialmente instituída, eles compõem uma aglomeração urbana de natureza 

similar. Essa especificação é necessária, tendo em vista que a própria metropolização transforma e 

reconfigura realidades a partir da criação e/ou intensificação de processos espaço-territoriais e, 

portanto, sociais.  

                                                           
8
  Conforme as reflexões de Santos com relação ao espaço geográfico, as diferentes articulações do sistema de 

objetos e do sistema de ações – que constituem o próprio espaço – originariam o que o autor, em 1985, chamou 

de “formas conteúdo”. 
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2. O ESPAÇO GEOGRÁFICO E O PROCESSO DE PRODUÇÃO DE CENTRALIDADES 

INTRAURBANAS  

Para que se prossiga na discussão aqui proposta, cabe ressaltar que é reconhecido que a 

análise da realidade atual e/ou possível para a área em que o Centro Metropolitano do Distrito Federal 

será instalado apenas poderá ser verdadeiramente apreendida se as investigações sobre esse 

empreendimento buscarem compreensão em âmbito espacial e territorial, e, portanto, político, social, 

de modo que não se restrinja a escala local. Por isso, a verificação que se segue a respeito de 

determinados processos espaciais são indispensáveis no trabalho em questão.  

As metrópoles, pela dinâmica incessante que as anima e por serem grandes aglomerações 

urbanas com densidade elevada de habitantes, possibilitam a efetivação de ricas análises a respeito 

das transformações e dos processos que nelas ocorrem. Dentre esses processos, interessa para o 

presente trabalho, investigar especialmente a centralização e a descentralização. Para Corrêa esta 

segunda é mais recente que a primeira, e, em suas palavras,  

[...] aparece como uma medida, espontânea ou planejada, visando diminuir a 
excessiva centralização [...]. A descentralização está também associada ao 
crescimento da cidade, tanto demográfico como espacialmente, aumentando as 
distâncias entre a Área Central e as novas áreas ocupadas (2010.p. 125). 

Ao analisar determinadas colocações feitas por Corrêa sobre os processos de centralização, 

recentralização e descentralização, tem-se a impressão de que o referido autor está se referindo 

especificamente à realidade urbana de Brasília, pois algumas de suas afirmações podem ser 

exemplificadas por processos urbanos identificados na metrópole em análise. Antes, a realidade 

monocêntrica e a relação de dependência que se estabelecia entre Brasília e os núcleos urbanos do 

DF que a rodeiam era inegável. Contudo, o fortalecimento da centralidade que algumas das Regiões 

Administrativas do Distrito Federal passaram a exercer ocasionou o enfraquecimento do 

monocentrismo até então visível na metrópole de Brasília: 

O núcleo central da metrópole constituiu-se em local de concentração maciça de 
atividades terciárias, especialmente o comércio varejista e serviços diversos, ambos 
dotados de grande centralidade, relacionada tanto ao espaço urbano como à 
hinterlândia da cidade. Ali concentravam-se também as atividades administrativas 
das esferas municipal, estadual e federal. Foco exclusivo de convergência de 
transportes intraurbanos, o núcleo central caracterizava-se por um tráfego denso. O 
movimento de pedestres, intenso durante o dia, era, e ainda é, salvo na área de 
diversões, extremamente reduzido à noite [...]. O monocentrismo, contudo, vem 
sendo desfeito progressivamente. [...] Trata-se simplesmente dos efeitos do 
congestionamento do núcleo central? Ou seria consequência do crescimento 
demográfico e da expansão do espaço urbano, tornando o núcleo central 
progressivamente mais distante das novas áreas? (ibidem. p. 173). 
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Para Serpa (2011.p. 102), o conceito de localidades centrais está diretamente relacionado com 

as atividades terciárias que a envolvem e com fatores locacionais que provocaram sua consolidação 

como tal. Ou seja, as centralidades não surgem por si só. Sua criação é mediada por processos 

decorrentes de ações que, por sua vez, advém das próprias relações, que produzem localidades, as 

quais provocam a criação de áreas centrais. Moreira9 afirma que “o princípio da localização significa o 

olhar da centralidade”, e ainda, que “a localização fala de um lugar central em relação ao espaço 

circundante”. Por sua vez, Moraes, juntamente com Costa (1987. P. 132), destacam também que as 

localizações determinam os fluxos espaciais e suas intensidades. Eis aqui um dos significados e 

sentidos de a geografia se preocupar com a criação de centralidades em um cenário metropolitano.   

Compreender as intencionalidades e os processos que provocam o surgimento de novas áreas 

centrais em determinada cidade – como no caso do Centro Metropolitano do Distrito Federal– e /ou o 

fortalecimento das mesmas é reconhecer que a ação humana cria e transforma possibilidades e 

potencialidades espaciais, as quais são capazes de reconfigurar dinâmicas geográficas previamente 

estabelecidas. Para além deste reconhecimento, deve-se investigar a lógica que desencadeia a criação 

de localidades centrais, os princípios que a norteiam, além de identificar os agentes que a provocam.  

Muito mais do que mera consequência de determinados processos que ocorrem 

temporalmente no espaço, assim como em sua fração urbana, a criação de novas centralidades – a 

exemplo do Centro Metropolitano do DF e da área em que estará inserido – provoca profundas 

transformações não apenas em âmbito local, mas também regional. Com base nas ideias de Santos 

(2008a.p. 61), é possível afirmar que a (re)definição de áreas centrais em uma metrópole pode estar 

relacionada às potencialidades que outros locais apresentam, atraindo para si a instalação de novos 

fixos. Estes, por sua vez, (re)direcionam os fluxos que, a princípio, estavam relacionados e interligados 

principalmente às antigas e mais tradicionais áreas centrais.  

[...] os fixos provocam fluxos em função de seus dados técnicos, que são geralmente 
locacionais, mas também em função dos dados políticos. Os fixos, como 
instrumentos de trabalho, criam massas. Mas não basta criar massas, impõe-se 
fazer com que se movam. E a capacidade de mobilizar uma massa no espaço é 
dada exatamente pelo poder econômico, político ou social [...]. Nos dias de hoje, 
como certamente jamais antes, quando os fixos têm importância muito grande, a 
circulação passa também a ter importância fundamental.    

De acordo com Moraes10, essa concepção de fixos e fluxos do espaço estaria relacionada 

diretamente à geografia econômica, campo da geografia humana. Por fixos, compreende-se objetos 

                                                           
9
 MOREIRA, Ruy. Op. Cit., p. 89. 

10
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geográficos localizados no território. A partir da criação/consolidação de uma nova centralidade em 

determinado aglomerado urbano, os fluxos que anteriormente se relacionavam diretamente com outra 

área central são (re)direcionados, de modo que a própria circulação intraurbana se modifica. Santos 

(2008a. p. 86), esclarece que um fixo, além de ser objeto técnico, é também social, por conta dos 

próprios fluxos que cria e atrai. Por isso, não é possível conceber fluxos sem fixos, e vice-versa. O 

autor enfatiza ainda que: 

Os elementos fixos, fixados em cada lugar, permitem ações que modificam o próprio 
lugar, fluxos novos ou renovados que recriam as condições ambientais e as 
condições sociais, e redefinem cada lugar. Os fluxos são um resultado direto ou 
indireto das ações e atravessam ou se instalam nos fixos, modificando a sua 
significação e o seu valor, ao mesmo tempo em que também se modificam. (ibidem. 
p. 61): 

A instalação de fixos em áreas distantes de um centro citadino principal capazes de criar novas 

centralidades e modificar toda uma dinâmica de fluxos antes unidirecionais não é ação permeada por 

falta de intencionalidades. Ao contrário, há objetivos por trás da implementação de equipamentos 

institucionais ou de cunho coletivo em determinadas localidades. Por esse motivo, tem-se que os 

objetos fixados no território produzem espaço, pois provocam alterações na dinâmica social 

preestabelecida, assim como são produzidos pelo próprio espaço-tempo. Cabe indicar que o espaço é, 

de acordo com Santos (ibidem. p. 63), um sistema único e indissociável de objetos e ações, estas 

criando e/ou modificando aqueles. Para o autor,  

Os objetos que interessam à Geografia não são apenas os objetos móveis, mas 
também os imóveis, tal uma cidade, uma barragem, uma estrada de rodagem, um 
porto, uma floresta, uma plantação, um lago, uma montanha. Tudo isso são objetos 
geográficos. [...] Os objetos são esse extenso, essa objetividade, isso que se cria 
fora do homem e se torna instrumento material de sua vida [...], uma exterioridade” 
(ibidem. p. 72) 

Santos afirma ainda que as ações que dão sentido aos objetos são “ações codificadas” e 

intencionais, envoltas por discursos que se pretendem defensores de determinados propósitos, os 

quais justificariam a própria criação e implementação de fixos em uma localidade específica. Ou seja, 

são discursos que não estão isentos de interesses, sejam eles quais forem e independente dos 

agentes aos quais são atribuídos. Para o autor, “não há objeto que se use hoje sem discurso, da 

mesma maneira que as próprias ações tampouco se dão sem discurso” (2008c. p. 87), e complementa, 

afirmando que os objetos que compõem o espaço geográfico – e, portanto, suas frações – são 

“intencionalmente concebidos para o exercício de certas finalidades, intencionalmente fabricados e 

intencionalmente localizados. A ordem espacial assim resultante é também intencional” (2012. p. 166). 
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São essas verificações que fornecem significativos elementos para uma análise de 

determinado cenário metropolitano em que o processo de criação de novas centralidades se faz 

presente. A partir das colocações de George (1984), Damiani (2004. p. 312), afirma que: 

Redes e fluxos de relações potenciais, a partir de um processo de centralização, 
mobilizada pelo concurso de uma economia política do espaço, ganha uma 
importância estratégica no sentido econômico e político e nos fornece o auxílio 
metodológico para o exame das circunstâncias metropolitanas, sobretudo, como 
conjunto, como totalidade, sempre móvel e propondo novos ou renovados territórios 
econômicos, como uma geografia do movimento.  

As próprias ações políticas estratégicas para a construção de uma nova centralidade 

metropolitana são reveladoras de intenções e planejamentos futuros, sejam eles para atender setores 

públicos ou privados, mesmo que não intencionalmente. A instalação de fixos institucionais e de uso 

coletivo, por exemplo, em determinada fração do território citadino não é realizada ao acaso, tendo em 

vista os próprios processos que a mesma desencadeia, tais como a formação de novas centralidades 

urbanas. Portanto, sua efetivação ocorre posteriormente a uma seletividade locacional descrita por 

Moreira11, a partir da qual determinada área, devido as potencialidades que apresenta, é eleita como 

receptora de equipamentos, sejam eles públicos ou privados. De acordo com o referido autor, “a 

seletividade é a origem dos cheios e dos vazios do espaço”.  

O processo de eleição de uma área adequada para abrigar o Centro Metropolitano, realizado por 

parte do poder público, foi precedido por estudos estratégicos da malha e dinâmica urbana do DF e de 

sua região de influência. Isso significa afirmar que houve motivos específicos para a escolha da 

mesma. Os discursos defensores da implementação do referido Centro também são envolvidos por 

intenções diversas, mesmo que implícita ou ocultamente. Santos (2008c, p. 98) chamaria essa 

estratégia “pública” e “política” de uma ação que “cria a necessidade do discurso, sem o qual, nos dias 

de hoje, nada se faz”. E complementa, dizendo que “os objetos têm um discurso, um discurso que vem 

de sua estrutura interna e revela sua funcionalidade. É o discurso do uso, mas também o da sedução. 

E há o discurso das ações, do qual depende sua legitimação. As ações necessitam de legitimação 

prévia para ser mais docilmente aceitas”. O que pretende o discurso político que possibilitou que o 

Centro Metropolitano do DF saltasse aos documentos oficiais e iniciasse a ganhar concretude em uma 

área estratégica da metrópole de Brasília? Quais consequências para o espaço urbano metropolitano 

esse empreendimento pode acarretar?   
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3. VALORIZAÇÃO DO ESPAÇO URBANO: AÇÕES, APROPRIAÇÕES E POSSIBILIDADES.  

Retomando o debate que trata da criação de novas centralidades em aglomerações urbanas, 

sejam elas de caráter metropolitano ou não, cabe destacar o processo de valorização desencadeado a 

partir da consolidação das mesmas. A centralização e descentralização resignificam localidades e 

transformam dinâmicas espaciais previamente estabelecidas tanto em escala local quanto regional a 

partir do momento que possibilitam a concentração de novos fixos (objetos geográficos), tais como 

equipamentos públicos, instituições e infra-estruturas em geral. Carlos (2001. p. 177) assinala que: 

A questão da centralidade diz respeito à constituição de lugares como ponto de 
acumulação e atração de fluxos. [...] Na reprodução do espaço da metrópole, 
produz-se novas centralidades que surgem como nós articuladores de fluxos e 
lugares de acumulação e, de outro lado, apresentam uma estrutura menos complexa 
que o central; a polinuclearidade da metrópole se reproduz, portanto, de modo 
desigual. Neste processo de reprodução do espaço urbano, velhas formas 
desaparecem para dar lugar a formas novas, exigidas por novas atividades: assim, 
novas áreas ganham novos conteúdos.  

A instalação de equipamentos urbanos em uma área concentrada é fruto da ação e 

planejamento do poder público. A refuncionalização de localidades ocasionadas pelo processo de 

fixação de novos objetos geográficos cria novas centralidades no espaço urbano. Essa realidade é 

capturada por agentes privados, os quais se aproveitam indevidamente dos investimentos públicos – 

principalmente quando estes representam grandes projetos arquitetônicos e/ou urbanísticos – 

exclusivamente para benefícios particulares. Dessa maneira, o Estado atua não apenas para o bem 

estar social, mas também para atender os interesses do setor imobiliário. Ou seja, a produção de uma 

localidade central gera valorização econômica do espaço, atraindo o setor imobiliário devido aos 

próprios investimentos públicos de grande porte a serem realizados – como é o caso do Centro 

Metropolitano do Distrito Federal. 

Contudo, o poder público pode se valer de aparatos legais para impedir que a valorização de 

determinada área seja apropriada de maneira indevida, tais como os instrumentos de política urbana 

definidos pelo Estatuto da Cidade12. De acordo com Santos Junior e Montandon (2011. p. 53), muitas 

vezes, os efeitos da valorização imobiliária ficam restritos aos proprietários de imóveis particulares, 

sem que tenha havido por parte dos mesmos quaisquer investimentos direcionados ao 

desenvolvimento urbano ou contribuição para a valorização de seus próprios imóveis. Os autores 

complementam, indicando que, ao poder público, caberia “instituir instrumentos de natureza urbanística 

e fiscal, como o IPTU, a contribuição de melhoria, a outorga onerosa e as operações urbanas 

                                                           
12

 Lei Nº 10.257, de 10 de julho de 2001. 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2010.257-2001?OpenDocument
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consorciadas, para reverter parte dessa valorização imobiliária à sociedade, por meio de obras e 

melhorias urbanas”.   

O discurso de aproximar o que antes era considerado periferia de instituições públicas e 

governamentais – sendo este um dos argumentos utilizados para justificar e defender o Centro 

Metropolitano – é interessante, desde que o próprio poder que teoricamente trabalha para a essa 

aproximação garanta a mesma. Ou seja, a crítica aqui não é relacionada à valorização de uma 

localidade do Distrito Federal antes tratada como periférica, que ganhou relevância no cenário 

metropolitano ao longo do tempo, mas às consequências sócio-espaciais que poderão advir a partir 

dessa valorização, caso o poder público não atue para impedir ou ao menos minimizar apropriações 

particulares indevidas. Ao invés de aproximar a governabilidade e de proporcionar a instalação de 

equipamentos urbanos em uma área antes desvalorizada, mas hoje atrativa, a consolidação do Centro 

Metropolitano do DF poderá afastar ainda mais os que sempre viveram segregados a partir do 

processo de expulsão dos mesmos para localidades mais periféricas e carentes de estruturas urbanas 

adequadas. Como bem explicita Costa (2011): 

A valorização de determinadas áreas corresponde à precarização de outras, produto 
do próprio jogo imobiliário. Quando os atributos de localização e acessibilidades – 
junto à valorização simbólica tendenciosa e classista – imperam como quesitos de 
vanguarda do domínio público-privado do urbano, o planejamento não se efetiva 
com as políticas sociais, tornando os discursos – e até as práticas – de 
democratização do urbano com efeito de curta duração. Mais do que identificar 
áreas concêntricas de valorização do território, o que se explicita em nossas cidades 
[...] são manchas de valorização da terra urbana tributárias da precarização de 
outras áreas (grifos do autor).  

O que se percebe, portanto, é que o poder público, com o discurso de aproximar as instituições 

governamentais das demais RA’s do Distrito Federal criando a necessidade de efetivação de um 

empreendimento público-privado, pode estar atuando de maneira a legitimar e reproduzir a segregação 

sócio-espacial tão presente e visível na metrópole que tem a capital federal como seu principal polo. 

Isso poderá ocorrer devido à própria valorização gerada a partir do Centro Metropolitano do DF, a qual 

pode provocar a expulsão da população que reside nas proximidades do empreendimento para 

localidades ainda mais distantes. Como consequência, tem-se que os indivíduos que antes careciam 

de melhorias na cidade em que residiam passam a não mais poder usufruir dos investimentos públicos 

realizados, pois os mesmos foram apropriados pelo setor imobiliário. Como afirma Corrêa (2002. p. 27), 

“a segregação residencial pode resultar de uma ação direta e explícita do Estado através do 

planejamento, quando da criação, a partir do zero, de núcleos urbanos”, ou mesmo por meio da 
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implantação de grandes empreendimentos incentivadores da geração de condomínios habitacionais 

fechados, por exemplo.     

De certa maneira, um grupo é expropriado de seu lugar para benefício de outro, que passa a 

se beneficiar daquela localidade, agora já valorizada. Por isso, tem-se que a valorização de espaços a 

partir da refuncionalização de determinadas áreas por meio do processo de criação de novas 

centralidades estimula a reorientação daqueles que as frequentam, tendo em vista o próprio aumento 

do preço da terra pelo qual passaram. O espaço urbano é reorganizado, assim como mudam também 

os que têm a possibilidade de acesso a determinadas localidades – centrais ou não.  

A discussão sobre o valor atribuído ao espaço se faz necessária na presente pesquisa pois, 

como diria Moraes13: 

Captar o movimento interno da valorização do espaço, entendendo a lógica que 
presidiu a execução das construções e dos arranjos locais, seria o objetivo primeiro 
[de um estudo geográfico]. O outro seria apreender os condicionamentos do 
resultado de tal processo em diferentes momentos, isto é, as influências da estrutura 
espaço transformado e produzido com que se defronta uma sociedade numa dada 

conjuntura histórica (p. 25).  

Assim, percebe-se que a consolidação de uma nova centralidade no DF e a valorização da 

área em que está sendo construído o Centro Metropolitano pode caracterizar o surgimento de uma 

zona “favorecedora da fragmentação articulada do território”, tendo em vista que agrega bairros – RA’s, 

no caso do Distrito Federal – que sofrem “incipiente processo de valorização, quer seja pelo comércio 

de abastecimento [ou conjunto de equipamentos públicos] implantado, quer seja por se constituir como 

novo eixo de expansão urbana para novas elites”.14 Costa afirma ainda que as áreas de maior 

concentração dos setores de serviço, comércio e lazer tendem a atrair também bairros de classe média 

e alta, devido às vantagens locacionais que apresentam. O autor complementa, ressaltando que “o 

agrupamento, elevado índice de equipamentos, serviços e a maior presença de infraestrutura urbana, 

então, denunciam uma qualidade de vida superior a outras áreas da cidade”, o que justifica a elevação 

do valor da terra como estratégia imobiliária. Assim, têm acesso à terra urbana valorizada aqueles que 

podem pagar pelo direito de uso da mesma. Para Serpa15, “as localidades centrais vão funcionar de 

modo diverso para as diferentes classes sociais, já que estas consomem de maneira distinta os bens e 

serviços oferecidos pelos diferentes centros e subcentros, seja nas escalas regional, metropolitana ou 

intraurbana”. Por sua vez, Santos afirma que: 
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 COSTA, Everaldo. Op. cit.  
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 SERPA, Angelo. Op. cit., p. 102.  
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Através da ação sobre as formas, tanto novas como renovadas, o planejamento 
urbano constitui muitas vezes meramente uma fachada científica para operações 
capitalistas. A construção de projetos de arranha-céu e de obras públicas de grande 
escala, por exemplo, implica um grande investimento nas cidades. Estas atividades 
construtivas, ao mesmo tempo em que implicam a importação de equipamentos, de 
matéria-prima e de capital, aprofundando a necessidade deste nessas áreas, 
desencaminham capitais necessários de outras atividades urbanas ou mesmo 
nacionais. (2003, p. 193).  

Toda a área em que será construído o Centro Metropolitano sofre significativa e intensa 

valorização, ocasionada tanto pelo planejamento urbano recente quanto pelos próprios investimentos 

do setor público, a partir da implementação de novas estruturas governamentais e redirecionamento de 

seus gastos para criação/fortalecimento de uma centralidade localizada na região que abrange 

Taguatinga, Ceilândia e Samambaia. Essa valorização provoca alterações imediatas principalmente 

nos setores imobiliários, que se atiçam com as diversas possibilidades de construção e venda de 

condomínios fechados e verticalizados – cujo público-alvo é composto pela classe média e média-alta – 

em localidades antes consideradas periferias do DF. Nesse sentido, como explicita Damiani16, “as 

cidades passam a constituir espaços privilegiados da produção mercantil do espaço”, posto que são 

apropriadas indevidamente para usufruto de uma minoria capaz de pagar pelo acesso a determinadas 

localidades.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O processo de metropolização que vem ocorrendo fortemente em todo o Distrito Federal e seu 

entorno, ou seja, na metrópole de Brasília, ocasionaram mudanças significativas espacial, social e 

territorialmente. Essas mudanças, relacionadas à intensificação da urbanização – também no sentido 

de crescimento populacional vertiginoso – provocaram o poder público e o planejamento urbano a se 

dedicarem à busca de soluções para os problemas de trânsito e de excessiva centralidade exercida 

pelo Plano Piloto da Capital Federal, por exemplo. Era necessário renovar e reestruturar a própria 

disposição dos equipamentos e órgãos públicos do DF de modo a realocá-los, o que teoricamente 

justificaria a criação e implementação de um Centro Metropolitano cuja localização não fosse na área 

central da metrópole de Brasília, mas em uma segunda centralidade, cuja importância cresce no 

cenário urbano regional. Mas o discurso defensor da criação do Centro Metropolitano não explicita o 

próprio processo de valorização que ali ocorre, ofuscando que o setor imobiliário se apropria 

estrategicamente dessa criação de valor local e regional da terra em prol de benefícios privados.  
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A Geografia, enquanto ciência que estuda a paisagem, o território e principalmente o espaço – 

bem como suas frações – dispõe de todos os aparatos teórico-metodológicos para melhor 

compreender a dinâmica urbana criada a partir da instalação de novos fixos em uma localidade antes 

considerada periférica, para que se concretize uma nova centralidade no cenário metropolitano do 

Distrito Federal e seu entorno a partir do redirecionamento de fluxos para a mesma. Dessa maneira, 

faz-se necessário avançar a etapa de compreensão teórica das implicações espaciais causadas desde 

a proposta de construção do Centro Metropolitano até sua consolidação, a fim de que se compreenda 

melhor as intencionalidades que permeiam as ações que vêm possibilitando a concretização do 

mesmo.  
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