
 
Universidade de Brasília – UnB 

Departamento de Gestão de Políticas Públicas 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

LEONARDO MURADA OLIVEIRA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AÇÕES DO ESTADO E O USO DO TERRITÓRIO: 

POLÍTICAS PÚBLICAS ESPACIAIS NO DISTRITO 

FEDERAL. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BRASÍLIA 

2016 

 

 



2 
 

 

 
LEONARDO MURADA OLIVEIRA 

 

 

 

 

AÇÕES DO ESTADO E O USO DO TERRITÓRIO: 

POLÍTICAS PÚBLICAS ESPACIAIS NO DISTRITO 

FEDERAL. 

 

 

 

 

 

 
Monografia apresentada como requisito 

parcial para a obtenção do título de 

Bacharel em Gestão de Políticas Públicas, 

pela Universidade de Brasília - UnB, sob a 

orientação da Professor Doutor Daniel Bin 

e coorientação do Professor Doutor Luiz 

Fernando Macedo Bessa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brasília 

2016 

 

 

 



3 
 

 

LEONARDO MURADA OLIVEIRA 

 

 

 

 

AÇÕES DO ESTADO E O USO DO TERRITÓRIO: 

POLÍTICAS PÚBLICAS ESPACIAIS NO DISTRITO 

FEDERAL. 

 

 

 
 

 

A Comissão Examinadora, abaixo identificada, aprova o Trabalho de Conclusão 

do Curso de Gestão de Políticas Públicas do aluno 

 

 

 

Leonardo Murada Oliveira 
 

 

 

 
__________________________________ 

Doutor, Daniel Bin 

Professor - Orientador 

 

 

 

 
_______________________________  _______________________________ 

Doutor, Luiz Fernando Macedo Bessa  Doutor, Kleber Chagas Cerqueira 

 Professor – Coorientador 
 

 

 

 

 

 
Brasília,     de junho de 2016  

  

 



4 
 

 

 

 

 

AGRADECIMENTOS 
 

À toda minha família, amigos e 

namorada, que sempre apostaram 

no meu potencial e me fizeram 

sentir cada vez mais forte para 

conquistar meus objetivos. Mas, 

agradeço principalmente aos meus 

pais, por terem dedicado suas vidas 

a mim e por me proporcionar a 

oportunidade de fazê-los me 

assistir chegando cada vez mais 

longe. 

Agradeço, ainda, aos meus 

queridos Professores Daniel Bin e 

Luiz Fernando M. Bessa, que 

desde o início acreditaram na 

relevância de minha pesquisa e 

sempre me incentivaram a 

prosseguir na caminhada. Pela 

atenção, carinho e paciência. 

  



5 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Será verdade  

Que eu cheguei nessa cidade 

Pra primeira autoridade 

Resolver me escorraçar” 

  A Violeira – Chico Buarque 
  



6 
 

 

RESUMO 

Este trabalho busca compreender como intervenções do Estado interferem no território 

local e produção do espaço urbano. Ao analisar ações dos órgãos fiscalizadores, leis, decretos 

e portarias, busca-se entender como o território do Distrito Federal foi tratado. Tal percepção 

se dá também pela análise das ocupações consideradas irregulares que ocorreram ao redor do 

Plano Piloto. A expulsão dos construtores – operários – da nova capital, bem como os 

aglomerados urbanos formados ao redor de Brasília, caracterizados por Regiões 

Administrativas, são hoje variáveis de grande relevância para as políticas públicas territoriais 

no DF. Porém, o território está intimamente ligado ao espaço e aquilo que era para ser política 

territorial deveria ser tratado como política pública espacial, visto que a compreensão do 

território só pode ser dada a partir da compreensão do espaço. O enfoque dado é na questão da 

moradia, direito à cidade e a problemática de as ocupações irregulares no DF serem dadas por 

pessoas de alta, média e baixa renda. Porém, o tratamento dado para essas ocupações foi 

desigual. 

 

Palavras-chave: Políticas Públicas. Território. Espaço. Direito à cidade. Moradia. Habitação. 

Planejamento Urbano. Políticas Públicas Espaciais. Ocupação. Brasília. Distrito Federal. 

Democratização da terra. Espaço urbano. 
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1. INTRODUÇÃO 

Brasília foi inaugurada no ano de 1960, sob a idealização de uma cidade que agregaria 

a todos, um projeto de novo modelo de cidade e de um novo Brasil
1
. Fora concebida para ser 

uma cidade excepcional, que formaria um novo conceito de desenvolvimento que seria 

contrário a todas as cidades já formadas no Brasil: uma cidade moderna, planejada, com 

projeto arquitetônico singular e um projeto urbanístico inovador. Ou seja, Brasília foi 

idealizada para ser uma cidade que negaria todas as outras cidades brasileiras – para 

HOLSTON (1994), Brasília representava a utopia de ser uma cidade moderna e agregativa, 

que não excluiria os menos favorecidos economicamente, como acontecia nos grandes centros 

urbanos do país e, devido a isso, planejar Brasília seria negar as outras cidades brasileiras –, 

além de levar o desenvolvimento para o interior do país. 

A cidade é conhecida mundialmente pela sua excepcionalidade na arquitetura 

moderna, mas também pela sua estrutura urbana. As escalas urbanísticas idealizadas são 

consideradas por muitos como ímpares. Entre elas são: Escala Gregária – concebida pelo 

centro de Brasília, agregada a todos os Setores que se encontram no Eixo Monumental e 

Rodoviário e também na Rodoviária de Brasília; Escala Residencial – é idealizada para um 

novo conceito de morar, está localizada nas alas norte e sul do Eixo Rodoviário Residencial; 

Escala Monumental – é o que caracteriza a capital do País pois é onde está localizada a Praça 

dos Três Poderes, Esplanada dos Ministérios até a Praça do Buriti; e também a Escala 

Bucólica – confere a Brasília a identidade de cidade-parque, é concebida pelas áreas livres e 

verdes que são espalhadas pela cidade (Portaria 314/1992 – IPHAN). 

Além de sua singularidade arquitetônica, projetada por Oscar Niemeyer, Brasília 

também é magnificada, aos olhos de seus idealizadores, pelo projeto urbanístico de Lúcio 

Costa. Tal combinação deu à cidade, no ano de 1987, a inscrição na lista de Patrimônio 

Mundial da Organização das Nações Unidas para Educação e Cultura (UNESCO). Esse título 

foi dado para Capital com o objetivo de proteger o desenho urbanístico da cidade – Plano 

Piloto elaborado por Lúcio Costa –. Para alguns autores, essa iniciativa causou certas 

vulnerabilidades não previstas como a segregação espacial da cidade e a emergência da 

periferia antes mesmo que o Plano Piloto fosse devidamente concluído e consolidado, 

                                                           
1
 Discurso proposto pelo Governo JK sobre a construção de Brasília. 
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expulsando para fora de seus limites – que eram para ser acolhedores – atividades e pessoas 

que pudessem descaracteriza-lo (MATHIEU e FERREIRA). 

Do ponto de vista econômico-social à época que Brasília saiu do papel de fato, não 

faltam justificativas para “defender” a transferência da capital para o interior do país: a cidade 

do Rio de Janeiro possuía vestígios e símbolos da dominação portuguesa; a argumentação de 

que o país precisava ser unificado, uma vez que o desenvolvimento se intensificava de uma 

maior parte do lado sul-sudeste do país; questão de defesa nacional: uma capital voltada para 

o mar, como é a cidade do Rio de Janeiro, ficava mais vulnerável a ataques estrangeiros; 

mudança de padrões na prestação de serviços públicos; a necessidade de criar uma identidade 

nacional; promoção do desenvolvimento regional ao interior do país (FARRET, 2010). 

O discurso desenvolvimentista feito pelo governo para justificar a construção de 

Brasília atraiu milhares de brasileiros vindos de todas as regiões do país, mas principalmente 

do Nordeste, no sonho de uma vida melhor na nova capital. Os idealizadores da cidade 

acharam que os pioneiros, aqueles que vieram para construir a capital, serviriam apenas como 

mão-de-obra e que logo depois de pronta voltariam para suas terras de origem, o que não 

aconteceu. Nesse ponto inicia-se a grande contradição de Brasília, a cidade que fora 

concebida para ser aquela que acolheria os brasileiros, que não teria desigualdades, que 

negaria todas as outras cidades do país, acabou por ser tão segregativa quanto aquelas que 

buscava negar e sua idealização logo foi desvendada antes mesmo da cidade ser inaugurada. 

Dessa maneira, aos operários da construção da nova capital foi negado o direito de 

residência na “cidade ideal”. O governo utilizou de seus poderes administrativos e policiais 

para remover a força de trabalho dos construtores da capital que por lá gostariam de fincar 

suas raízes. Utilizando desses métodos, iniciaram o que é visto até os dias atuais: uma cidade 

estratificada social e espacialmente, o que demonstra que o papel do governo foi primordial 

na promoção dessa desigualdade (JAMES HOLSTON, 1993). 
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Figura 1 - Retirante chegando à nova capital 

 

Fonte: facebook (foto retirada do arquivo nacional) 

Com isso, tal prática teve impacto na configuração territorial de todo do Distrito 

Federal, visto que as expulsões promovidas durante a construção da cidade fizeram com que 

os cidadãos fossem formando aglomerados ao redor do Plano Piloto, gerando assim a 

formação de cidades periféricas que hoje são conhecidas como Regiões Administrativas 

(RA’s).  

Ressalta-se que o DF é um ente federado que possui um status híbrido dentro do 

sistema federativo brasileiro: ele possui funções político-administrativas tanto de estado como 

de município. É formado por 31 RA’s e dentro dessas está caracterizado Brasília, que é 

formada pelo Plano Piloto (Asas Sul e Norte). Ou seja, ao se falar de Brasília estar-se 

considerando o centro do DF, o Plano Piloto, aquilo que foi planejado e idealizado por Lúcio 

Costa e Oscar Niemeyer. As demais cidades são Regiões Administrativas que compõe o DF e, 

ainda hoje, estão em uma espécie de consolidação e afirmação, uma vez que há ocupações em 

determinadas áreas no território do DF e historicamente algumas dessas ocupações tornaram-

se, anos depois, cidades “aceitas” pelo poder público local. 

Assim, conforme dizem Ribeiro e Tenório (2015), a maioria das Regiões 

Administrativas do DF criadas durante o período de 1989 até 2005, mas também até os dias 

atuais, foram concebidas para regularizar situações de invasão de terras públicas ou áreas de 

assentamentos de população em condições de vulnerabilidade social por meio de projetos de 
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habitação social do governo do DF. Inicialmente essa regularização teve como característica a 

democratização da terra urbana, mas depressa converteu-se em especulação imobiliária. 

Segundo Ribeiro e Tenório (2015, p.110): 

“Essa população de baixa renda, pressionada para venda de terra e pelos 

altos custos de morar na capital, foi “obrigada” a migrar para os municípios 

de entorno ao DF, nos quais tanto a terra como os custos de vida eram muito 

mais baixos e acessíveis as suas condições”.  

Em razão disso, percebemos que o DF se desenvolveu com seu território sendo 

estratificado, tanto espacial como socialmente, e o “preço” da terra no centro do poder do país 

foi ficando cada vez mais caro e menos democrático com o passar dos tempos. Ao que parece, 

aqueles que buscaram residir na capital ou mais próximo dela tiveram que se contentar com as 

adjacências da cidade. 

A tabela abaixo nos mostra a renda média mensal do DF
2
 e de suas 31 RA’s. Tal 

análise é importante de ser feita para podermos entender qual o nível de renda dos habitantes 

das Regiões Administrativas. 

Tabela 1 - Nível de Renda do DF 

REGIÕES 
ADMINISTRATIVAS 

RENDA MÉDIA 
MENSAL. (R$ 1,00) 

Distrito Federal  5.015,04 

Brasília  11.866,79 

Gama  3.776,98 

Taguatinga  5.126,27 

Brazlândia  2.749,33 

Sobradinho  5.463,15 

Planaltina  2.647,74 

Paranoá  2.651,09 

Núcleo Bandeirante  4.778,49 

Ceilândia  2.516,50 

Guará  6.882,62 

Cruzeiro  7.864,56 

Samambaia  2.716,63 

Santa Maria  2.586,83 

São Sebastião  2.697,69 

Recanto das Emas  2.454,83 

Lago Sul  20.464,01 

Riacho Fundo  4.406,80 

Lago Norte  13.423,28 

Candangolândia  4.010,56 

                                                           
2
 Anuário Estatístico do DF de 2013 – Companhia de Desenvolvimento e Planejamento do Distrito Federal 

(CODEPLAN). 
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Águas Claras  9.619,64 

Riacho Fundo II  2.747,34 

Sudoeste/Octogonal  13.995,64 

Varjão  1.873,32 

Park Way  16.901,36 

SCIA(2) 1.440,51 

Sobradinho II  5.520,14 

Jardim Botânico  13.404,02 

Itapoã  2.665,86 

SIA(3) 5.474,28 

Vicente Pires  7.452,58 

Fercal  2.085,30 

 

Quando se trata de morar em Brasília, a atuação do Estado, desde antes de sua 

inauguração, é de um “tratamento” diferenciado àqueles que por aqui buscavam habitar de 

maneira aventureira, e essa lógica perpassa qualquer Governo ou qualquer ideologia político 

partidária. O direito à moradia no centro do poder sempre foi para um grupo seleto de pessoas. 

Assim, o que motivou essa pesquisa foi a percepção, em uma primeira análise, de que 

o governo local conduziu de forma desigual as diversas ocupações no território do DF, a 

depender do nível socioeconômico dos ocupantes, bem como da localização ocupada. 

Portanto, o problema de pesquisa é: o governo do Distrito Federal, na gestão da 

ocupação do território, contribuiu para aumentar, manter ou diminuir, as desigualdades de 

acesso à moradia.  

O objetivo deste trabalho é elucidar como o Estado tem conduzido a política espacial 

no Distrito Federal, mediante a gestão – ou negativa de gestão – das ocupações territoriais de 

terras públicas para moradia. 

Em termos mais específicos, visa como o Estado, mediante a condução de políticas 

públicas, e mais especificamente políticas públicas habitacionais (moradia), atua como agente 

promotor ou mantenedor de desigualdades socioeconômica. 

A compreensão das ações estatais no relacionamento com níveis sociais e econômicos 

diferentes é crucial para contribuir na construção de um debate mais qualificado sobre a 

desigualdade no DF e também no Brasil. Analisar a forma de atuação do governo nessas 

categorias é importante para podermos determinar quem de fato está sendo beneficiado nas 

ações finais, ainda mais no que diz respeito à questão de área pública, do direito à cidade, à 
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moradia e a utilização do território. Uma vez que, na nossa Constituição de 1988, esses 

direitos sociais não são apenas conquistados, consagrados e positivados, mas tidos como 

fundamentais para uma vida digna.  

A destinação dada à terra, o direito que cada cidadão tem à moradia, o direito coletivo 

à cidade e como o território é utilizado nesse tipo de construção, são pressupostos básicos de 

democratização do espaço, ainda mais se as terras em questão forem públicas, como é o caso 

em análise. A criação de grande parte das Regiões Administrativas do DF foi fundamentada 

nessa ideia: democratizar o uso da terra pública. Mas logo fora cooptada pelos interesses 

serventes ao capital financeiro e aquilo que era para ser democrático tornou-se mais uma 

forma de segregação. 

Uma cidade como Brasília, criada sob uma perspectiva de cidade ideal, agregadora, 

que acolheria a todos e negava todas as outras cidades urbanas brasileiras, é tão segregada 

quanto as demais. Sua maneira de excluir pessoas do centro foi tão acentuada quanto em 

outras cidades, com um agravante que difere Brasília das demais: o centro também fora 

ocupado por pessoas de alto poder econômico e o território foi utilizado para perpetuação 

dessa desigualdade. 

O objeto deste trabalho fundamenta-se exatamente neste ponto: tanto as classes mais 

favorecidas como menos favorecidas economicamente ocuparam terras públicas no DF, seja 

no centro ou fora dele. No entanto, o governo local parece ter tratado de maneira diferenciada 

essas classes, beneficiando uma (melhor localizada e renda elevada) e desconsiderando a 

outra (menos localizada e renda baixa). Portanto, busca-se aqui compreender se as ações do 

governo convergiram ou não com a ideia de democratizar o espaço público presente no plano 

inicial da construção de Brasília; como a questão da desigualdade foi conduzida no 

gerenciamento da ocupação territorial; e se as classes foram tratadas de maneiras 

diferenciadas no processo de ocupação/desocupação do território.  

Analisar não só o funcionamento do Estado e a gestão administrativa de políticas 

públicas, mas também o contexto no qual esse Estado encontra-se inserido e quais os 

princípios que norteiam a consecução de determinados objetivos através dessas políticas, é 

fundamental para que o gestor tome consciência do seu papel dentro desse processo e possa 

tornar-se um agente promotor de mudanças sociais positivas. 
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Com isso, para além das fronteiras sobre a questão da moradia e o território, um gestor 

de políticas públicas não pode limitar-se a entender apenas o funcionamento das estruturas 

estatais, uma compreensão do que é o Estado, no seu sentido amplo, é fundamental para 

podermos agregar conhecimento e valor em várias questões democratizantes, como é o caso 

em análise. 

Dessa maneira, estudar como o Estado atuou no processo de ocupação do território do 

DF se justifica pelo fato de buscar compreender como esse ente federado, que surgiu 

idealizado para ser exemplo de democratização de espaços públicos, do direito de morar, de 

qualidade de vida acabou por ser tão excludente como outras cidades. 
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2. REFERENCIAL TEÓRICO 

Esse capítulo abordará conceitos que busca fundamentar o presente trabalho colocando 

referenciais teóricos abordados. A exposição será construída com base na construção de 

Brasília, levando em conta aspectos econômicos que delinearam na construção da capital, bem 

como os conceitos sobre o direito à cidade e espaço urbano e não por menos, tratará também 

da questão do uso território e espaço sob a ótica de alguns geógrafos. Tal perspectiva de 

abordagem será feita para tentar compreender como políticas públicas pensadas de forma 

multidisciplinar pode contribuir para o debate sobre o tema. 

2.1 Aspectos Econômicos sobre a construção de Brasília 

Brasília é o resultado de uma ação deliberada do Estado sobre o território, na intenção 

de eliminar obstáculos à socialização plena do espaço, mas esses obstáculos são decorrentes 

de ações/omissões anteriores por parte do próprio Estado (FARRET, 2010). E, seguindo essa 

lógica, iremos fundamentar este tópico em teorias clássicas na tentativa de contemplar os 

aspectos históricos, econômicos e, principalmente, sociais que levaram à construção de 

Brasília. 

Até 1930, podemos dizer que o Estado brasileiro era um Estado comprometido com a 

oligarquia nacional, uma vez que sua política era mantida nas estruturas agroexportadoras 

concentrada na região sul-sudeste do país. Com isso, a geração do desequilíbrio entre as 

regiões era em decorrência da ação estatal à época. 

A Revolução de 1930 foi fundamentada exatamente nesse aspecto: movimento contra 

privilégios da oligarquia rural, ligadas aos interesses econômicos do café (FARRET, 2010). 

Podemos dizer que, a Revolução de 1930 constituiu de fato uma reforma que associou os 

interesses industriais aos interesses do café. 

Nessa época, temos no Brasil o início da transição de uma situação rural para uma 

situação urbana, a partir dessa ótica econômica de industrialização, onde o fluxo migratório 

para regiões que estavam em processo industrial ganhou força, agregando assim a condição de 

uma vida urbana, esse tipo de fluxo deu-se principalmente pela procura de empregos e 

melhores condições de vida nas cidades que estavam em desenvolvimento. 
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Farret (2010) caracteriza que essa transição tornou-se o principal lócus da acumulação 

e a divisão social do trabalho veio a ser acelerada. Com isso, a necessidade de uma articulação 

entre os setores da economia e setores sociais era crucial e deveria ser fundamentalmente 

mediada pelo Estado. 

Ainda como Farret (2010) analisa, a emergência do proletariado urbano nesse 

casamento entre as burguesias industrial e rural foi a base de lançamento do “pacto populista” 

que conduziu o país entre 1930 até 1964. 

A partir de então, tem-se uma aliança entre burguesia industrial e oligarquia rural com 

uma certa passividade, onde a primeira se mostra um tanto quanto hegemônica em relação ao 

setor produtivo e então São Paulo começa a se tornar o centro da economia nacional, 

complementado pelo Rio de Janeiro, com mão-de-obra nordestina e, o Centro-Oeste ainda é 

uma fronteira agrícola não ocupada (FARRET, 2010). 

Para podermos concluir o processo de industrialização/urbanização brasileira, 

contaremos com a análise de Celso Furtado. Furtado (2005) salienta que a dinâmica do 

crescimento dada no Sudeste foi subsidiada, parcialmente, pelo restante do país, em especial 

pela região Nordeste, uma vez que a política do governo em relação à industrialização, 

substituindo importações, teve o efeito colateral de forçar o resto do país a comprar da região 

Sudeste, com preços maiores do que de países estrangeiros. Concluímos então que o papel do 

Estado na economia serviu para intensificar o desequilíbrio regional – já intensificado muito 

gravemente – e estimular a primazia do Sudeste. Ou seja, a desigualdade, principalmente 

regional, é presente em todo o processo de desenvolvimento brasileiro. 

Conforme Farret (2010, p.33): 

“Uma das características marcantes desse período foi o início da penetração 

das relações capitalistas de produção nas áreas rurais e o reforço da 

polarização exercida no Sudeste, promovendo a urbanização acelerada do 

país. Acentua-se a criação de diversas cidades e a proliferação de outras, 

com mais de 20.000 habitantes. Por exemplo, em 1920, havia 74 cidades 

com população acima de 20.000 habitantes; em 1950, essa cifra passa para 

85 e, em 1960, para 155. Por outro lado, enquanto em 1950 havia três 

cidades com mais de 500.000 habitantes, em 1960, esse número passa para 

sete. No período 1950-1960, a taxa de crescimento urbano foi de 7,38%, 

enquanto a taxa de crescimento populacional total foi de 3,16%”. 

Logo, podemos perceber que o país estava atravessando uma transição rural-urbana e 

que esse crescimento populacional não acompanhou o crescimento urbano. 
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 No início dos anos 1950, o papel de investidor nos setores de bens 

intermediários e infraestrutura fica assumido pelo Estado brasileiro, o que caracteriza um 

modelo onde o controle da economia seria pautado pelo Estado e pelo empresariado 

brasileiro, buscando uma aproximação com os segmentos emergentes da sociedade – 

caracterizado pelo proletariado urbano e classe média – formando com isso o “Pacto 

Populista”, que após várias contradições internas, entra em colapso no fim da década de 1950 

(FARRET, 2010 apud WEFFORT, 1970). 

 A década de 1950 foi movimentada pelo Plano de Metas (1956 – 1961). O tal 

plano era astucio ao buscar investimentos públicos e privados para áreas de infraestrutura, 

entre outras áreas temáticas, só que a maior e mais controversa de todas as metas era a 

construção da nova capital, Brasília. 

 Os problemas de desigualdades fortemente acentuados com o processo de 

urbanização acelerado, principalmente nas grandes metrópoles nacionais, fizeram com que a 

questão do território virasse agenda governamental, pois o desenvolvimento nacional perpassa 

por uma ótica de planejamento urbano, desenvolvimento regional, bem como políticas de 

habitação popular. 

 É nessa conjuntura desenvolvimentista que Brasília é implantada. A premissa 

para tal implantação é a de que sua construção seria atrelada com o investimento em rodovias 

e outras áreas e isso iria contribuir para que o Plano de Metas fosse concretizado. Para além 

das análises regionais, a construção da capital, por si só, teria um papel crucial no 

desenvolvimento da indústria da construção civil e pela presença de altos escalões 

administrativos da República (FARRET, 2010). 

 Inúmeras justificativas foram dadas para construir Brasília, mas sem dúvida 

aquela que tinha maior peso era a de que o desenvolvimento regional traria um 

desenvolvimento nacional como consequência. Brasília torna-se viável quando os interesses 

de desenvolvimento para o interior do país foram concebidos como um desenvolvimento 

nacional e os objetivos nacionalistas começam a sobrepor-se aos regionais. 

 Além do aspecto fundamental que serviu de argumentação básica para a 

construção de Brasília: o econômico, como já mencionado, o ponto chave da questão fora o 

crescimento urbano exacerbado: as grandes metrópoles brasileiras não tinham mais para onde 
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e nem como crescerem naquela atual conjuntura e, a partir de então, a construção da nova 

cidade não se faz apenas viável, mas necessária. 

2.2  A questão da moradia 

Trataremos neste tópico aquilo que perpassa qualquer construção, desenvolvimento 

nacional ou aspectos econômicos de um projeto de integração do país. A abordagem a ser 

dada será sobre o direito à cidade e o espaço urbano em desenvolvimento, bem como a 

questão da moradia no atual modo de produção: como essas relações foram efetivadas na 

implementação de Brasília. 

A construção da nova capital deu-se com uma mão-de-obra predominantemente 

oriunda da região nordeste do Brasil que, seguidos pelo discurso de um novo progresso para o 

país propostos pelos detentores do poder, foram para construção em busca de uma melhor 

condição de vida, mas que de lá foram expulsos e jogados para fora do seio da cidade que era 

para ser agregadora. 

Lefebvre (2008) diz que a cidade é a “projeção da sociedade sobre o espaço”, ou seja: 

não apenas sobre a questão urbana-física e espacial se conceitua a cidade, é também sob a 

ótica da questão social, que está ligada intimamente às relações de classe e propriedade. 

Portanto, o espaço não é apenas o produto de atividade humana, é também aquilo que 

intervém sobre o homem e o que ele produz, enquanto reprodutor do capital (LEFEBVRE, 

2008). Pode-se dizer que é um produto histórico e social, no qual ao construir-lhe, a sociedade 

imprime seu modo de produção. Ou seja, novos produtos, novas maneiras de produzir e novas 

relações de produção transformam a sociedade sobre o espaço e também transformam o 

espaço diante da evolução da sociedade. É a partir dessa análise que Lefebvre caracteriza a 

transição do período industrial para o “hoje”, o período urbano: as novas formas e relações de 

produção no espaço. A partir de então surge a problemática do processo de urbanização. 

Como temos que a cidade é uma projeção social no espaço, a sua característica 

inerente é a mudança, e assim Catão (2015) diz que a cidade é a exteriorização das intenções 

sociais, uma vez que aquela oferece condições para esta. Mas a própria cidade é fator de 

mudança que ocorrem em épocas distintas. 
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Ao analisarmos as cidades que foram derivadas do processo de industrialização, vemos 

um desenvolvimento falho, principalmente na questão sócio-espacial, falta de emprego, de 

moradia, poluição, insuficiência de saneamento básico (SILVA, 2015) e outras mazelas 

geradas pelo processo de crescimento doentio das cidades baseadas no modo de produção 

capitalista. 

Engels diz que a escassez de moradia nas metrópoles modernas é constituída de 

inúmeras precariedades de “menor importância”, que são secundarizadas em decorrência do 

atual modo de produção capitalista. E, ao comparar a escassez de moradia ao mais-valor, 

Engels coloca que a expansão das metrópoles modernas confere à terra situada em certas 

áreas, principalmente as de melhores localização – centro –, um valor artificial, que é 

aumentado frequentemente de maneira colossal. 

Engels (2015) busca colocar a escassez de moradia do seguinte modo: 

“O que hoje se entende por escassez de moradia é o peculiar agravamento 

das más condições de moradia dos trabalhadores em razão da repentina 

afluência da população às metrópoles; é o aumento colossal dos preços do 

aluguel; é a aglomeração ainda maior de moradores nas casas particulares; e, 

para alguns, é a total impossibilidade de encontrar alojamento”. (ENGELS, 

2015, p.38). 

Ao tratar do tema, Engels ainda diz que a escassez à moradia não passou a ser “tema 

frequente” porque ela não se limitou à classe trabalhadora, mas acabou atingindo também a 

pequena burguesia. 

Engels profere essas citações no século XIX na Inglaterra pós-revolução industrial, 

onde o homem começa a modificar o espaço para que este atenda ao modo de produção 

daquele. Porém, essa análise feita pode ser claramente percebida no DF do século XXI, uma 

vez que a escassez por moradia ainda assola o seu território – não apenas o território, mas a 

região e, consequentemente, o todo. Ao analisar que aqueles que foram à Brasília na crença de 

uma moradia própria e de lá foram expulsos, e são até hoje por conta dos altos preços dos 

imóveis, temos a real situação traçada por Engels a dois séculos passados. 

No território do DF, a “pequena burguesia” também é caracterizada em uma 

movimentação para constituição de moradia, talvez não por escassez, mas para perpetuação de 

relações de poder. Mas é importante entender que a ocupação perpassa sobretudo o direito à 

cidade, pois a compreensão deste é fundamental para entender a democratização do espaço. 
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2.3  O direito à cidade 

O direito à cidade está ligado à crise do espaço urbano, à luta de classes e a uma busca 

incessante pelo direito de participar do espaço urbano por parte das classes menos 

favorecidas, sempre privadas de desfrutar de espaços urbanos devido à enorme monetarização 

deste (SILVA, 2015). Com isso, podemos caracterizar a monetarização do espaço urbano 

como sendo a qualidade de se morar em área urbana se tornando uma enorme mercadoria, do 

mesmo modo como acontece com a cidade, onde a indústria consumista, o turismo e a cultura 

industrial e do conhecimento são os principais aspectos da economia política urbana 

(HARVEY, 2012). 

Logo, temos uma não democratização do espaço urbano e, consequentemente, à 

cidade. Com a monetarização do espaço, tem-se na concretização das produções humanas 

sobre ele uma relação capitalista, visto que é o modo de produção vigente. Assim, as trocas de 

poderio econômico, que são desiguais, são privilegiadas em detrimento da democratização do 

espaço. É a partir de então que a economia imobiliária entra como ator determinante na 

produção do espaço urbano. 

Assim sendo, percebe-se que a especulação imobiliária nos grandes centros ocupados é 

um agente predominantemente ativo na segregação do social e uma das causas da expulsão 

daqueles que não conseguem arcar com os valores ali “acordados”, fazendo com isso a 

formação de periferias, ou novas formas de ocupação irregular do solo urbano, formando um 

processo de favelização, onde os aglomerados ocupados podem até ser “próximos” aos 

centros, mas carecem de toda infraestrutura necessária para vivência minimamente digna. 

Nessa ótica conseguimos identificar o processo de urbanização de Brasília e a 

formação das cidades (Regiões Administrativas) ao redor do centro da Capital, onde Paviani 

diz que “os núcleos implantados geraram um sistema urbano interligado, inter-atuante e inter-

independente, com o que Brasília acabou por se constituir em cidade polinucleada”. Ou seja, o 

centro – Plano Piloto – é composto nos seus arredores por assentamentos periféricos 

(chamados de cidades-satélites/cidades/Regiões Administrativas), o que caracteriza que 

Brasília também sofreu/sofre com o problema de urbanização. 

Assim, Paviani (2010, p.84) coloca: 

“Com isso, a cidade se consolidou e se expande absorvendo quase todas as 

características das demais metrópoles brasileiras. Nestas características, 
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avultam os processos políticos e econômicos perversos para a maioria dos 

que ajudaram a construir a cidade, operários que acabaram sendo 

periferizados” 

Lefebvre define o direito à cidade justamente nesse processo de crise de urbanização 

onde ele diz que o direito “não é à cidade arcaica, mas à vida urbana, à centralidade renovada, 

aos locais de encontro e de trocas, etc.”, o que claramente foi negado aos construtores da nova 

capital. 

Portanto, Lefebvre aborda o direito à cidade como a problematização do espaço 

urbano, o direito coletivo de ocupação, uso e transformação do espaço da cidade. Para isso, 

não basta apenas ter a disposição aquilo que se caracteriza como recursos urbanos, é 

necessário que esteja acessível à coletividade como variáveis das relações desenvolvidas no 

meio urbano (SILVA, 2015). 

Diante do exposto, percebe-se a modernidade nos conceitos sobre o direito à cidade 

propostas por Lefebvre e a teoria proposta por Engels, ambas entrelaçadas e justificadas pelo 

modo de produção sobre o espaço. Entender a monetarização dos espaços urbanos e a 

escassez da moradia é crucial para buscar uma melhor distribuição de terras e implementar 

políticas pública espaciais interligadas políticas públicas habitacionais e urbanas, onde a 

precarização dos espaços urbanos e a falta de infraestrutura das cidades periféricas devem ser 

abolida das cidades modernas – o que não é caracterizado atualmente. 

O direito à cidade é uma aliança entre a ocupação e o uso do espaço urbano, bem como 

sua coletividade. Sua função social deve estar acima de qualquer especulação imobiliária e 

ação deliberada do Estado para coadunar com o interesse do grande capital. A reflexão a ser 

feita é quanto à coletividade do espaço e seu acesso, a questão da moradia e o real direito à 

cidade enquanto espaço produtivo das atividades do homem. 

Logo, a análise aferida é a de como uma cidade que foi projetada e idealizada para 

negar todas as outras cidades, nos aspectos de crescimento urbano e populacional, foi capaz 

de ser tão segregadora. 

O direito à cidade negado aos construtores; expulsão dos centros; formação de núcleos 

periféricos fora do centro; falta de estrutura básica e favelização de assentamentos; ocupações 

irregulares de terras públicas, tanto por parte de classes favorecidas quanto por classes menos 

favorecidas; entre outras. Essas são as variáveis que permeiam a construção de Brasília. 
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2.4 O espaço e o Território 

Para entendermos a cidade, e consequentemente, Brasília e todo seu processo 

excludente, devemos nos ater ao fato do Território: importância do seu uso; o respectivo 

engajamento e sua função social como ferramenta de conscientização política. Para tal 

perspectiva buscaremos compreender o espaço e o Território. 

A concepção do espaço pode ser entendida de diversas formas, entre elas a de que o 

espaço é a capacidade de o indivíduo inseri-lo em seu encadeamento pessoal. Ou seja, onde o 

sujeito individualiza o espaço, apropria-se dele e o obriga a transmitir-lhe um valor que 

integra à sua atividade (NICOLAS, 1998). 

Nicolas (1998 p.85), ao analisar o espaço, diz: 

“Cada apropriação do espaço implica uma nova atribuição de coerência, de 

uma nova lógica que adquire conteúdo com um devir social específico, no 

qual se tecem o individual e o coletivo. Transforma-se o espaço ao se 

transformar a sociedade, e em cada uma dessas transformações está 

envolvida uma atribuição de uma temporalidade particular que é a que vive a 

sociedade particular num dado momento”. 

Ao analisar o espaço segundo a ótica de Nicolas, podemos perceber que a 

transformação de um espaço social também constrói a sociedade que dele ocupa, ou seja: a 

lógica do espaço está intimamente ligada ao comportamento da sociedade ocupante desse 

mesmo espaço. O que coaduna com a ideia de Lefebvre apresentada acima quando diz que a 

cidade é a “projeção da sociedade sobre o espaço”. Logo, a mudança é algo inerente à 

sociedade, que está ligada ao espaço e que, somados, tem-se a conceituação de cidade. É 

diante disso que se traz a necessidade de discutir espaço, para que se tenha uma melhor 

interpretação da lógica que permeia a cidade, não só Brasília, mas qualquer outra cidade. 

Essa percepção sobre espaço é para que tenhamos uma ideia inicial sobre a 

conceituação. Entretanto, debruçaremos aqui sob o aspecto de Milton Santos. Santos, ao longo 

de seu caminho acadêmico, produziu várias obras que tratam sobre o tema em questão, entre 

eles destacamos como as principais como sendo: Por uma nova geografia (1978); Espaço e 

sociedade (1979); Espaço e método (1985) e A natureza do espaço (1996). Com o passar do 

tempo, o “conceito” sobre espaço e Território foi sendo “aprimorado” por Milton Santos e as 

obras aqui destacadas são espécies de complemento uma da outra. Com isso, temos a clareza 

de que o conceito sobre espaço e Território pode ser mutável e dinâmico, visto que são 

acepções que estão intimamente ligadas à sociedade e, esta, vive em constante mudança. 
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Escolhemos a obra Por uma geografia nova (1978) para explicar a noção de espaço e 

Território, visto que foi a primeira obra de Milton Santos sobre o tema e é a partir dela que as 

análises foram se aperfeiçoando.  

Santos (1998) classificou o espaço como sendo a produção do homem com a 

totalidade com a natureza e por meio da técnica3. 

Entretanto, SANTOS (1978) colocou a dificuldade de se definir o espaço. Assim ele 

diz (p. 147): 

“A interpretação do espaço e sua gênese ou seu funcionamento e sua 

evolução depende de como façamos antes a correta definição de suas 

categorias analíticas, sem a qual estaríamos impossibilitados de desmembrar 

o todo através de um processo de análise, para reconstruí-lo depois através 

de um processo de síntese”  

E logo após não se constrange ao afirmar que (p. 151): 

“Não há grande dificuldade em definir um vaso de flores, um arranha-céu, 

um planeta ou uma constelação. O espírito humano rapidamente se satisfaz 

com tais definições. Mas, quando a nossa curiosidade se transfere para o 

espaço humano, enormes dificuldades se levantam porque ele é a morada dos 

homens, é seu lugar de vida e trabalho” 

Porém, podemos dizer que a busca da compreensão do espaço como sendo um 

conjunto de forças cuja formação é desigual e, em razão disso, a evolução espacial não 

acontece de maneira igualitária. Podemos analisar também que o espaço é entendido como um 

conjunto de forças representativas inseridas nas relações sociais, tanto no passado como no 

presente, e manifesta-se através de processos e funções por meio de estruturas representativas 

que estão acontecendo, SANTOS (1978). 

Assim diz (1978, p.95-96): 

“O espaço por suas características e por seu funcionamento, pelo que ele 

oferece a alguns e recusa a outros, pela seleção de localização feita entre as 

atividades e entre os homens, é o resultado de uma práxis coletiva que 

reproduz as relações sociais, o espaço evolui pelo movimento da sociedade” 

Diante do que foi mostrado, o espaço é apresentado como uma totalidade, um 

arcabouço de relações implementadas através de funções e formas mostradas historicamente 

por processos passados e presentes. É o resultado e condições de processos sociais. 

                                                           
3
 Para Milton Santos, técnica é entendida como o tempo determinado pela produção dos homens. 
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Assim, da Silva e Saquet (2008) interpretam Milton Santos dizendo que o espaço é 

uma instância social que tende a reproduzir-se e possui uma estrutura que corresponde à 

organização realizada pelo homem. E continuam afirmando que o espaço é “também uma 

instância subordinada à lei da totalidade, que dispõe de certa autonomia, manifestando por leis 

próprias”. Ou seja, ao organizar o espaço temos uma institucionalização de várias outras 

variáveis, entre elas a lei. 

O espaço é diferenciado de Território. Milton Santos é taxativo ao dizer que “ a 

utilização do território pelo povo cria o espaço” (1978). O território é uma área 

especificamente delimitada que muda durante o processo histórico. Entretanto, não podemos 

delimitar com exatidão que o Território antecede o espaço visto que são concepções mutáveis. 

Devemos levar em consideração que entender o Território apenas como uma área 

delimitada e, consequentemente, submersa às relações de poder pelo Estado4, seria uma 

compreensão superficial sobre o seu uso e estaríamos desconsiderando outros atores e, 

principalmente, as relações sociais. 

Com isso, podemos perceber que o território pode ser construído, desconstruído ou 

delimitado por uma série de atores diversos que territorializam suas ações com o andar do 

tempo, utilizando-se de relações de poder (da Silva e Saquet, 2008) para tal mutação 

territorial. Devemos levar em conta que essa delimitação, por usar relações de poder, pode ser 

desigual e as relações sociais, por estar sempre em mudança, tornam o processo de ocupação 

do território (territorialização) cada vez mais complexo. 

Por se tratar da morada do homem, o espaço é organizado de maneira social  . Ao 

considerar essa afirmação, podemos colocar o homem como centro da construção do espaço e 

do mundo, o que dá um caráter de eterna mudança ao espaço. Todavia, o Território pode ser 

compreendido como espaço de uma nação, com limites fixados e regulado por lei e apresenta 

diferentes formas de ocupação, produção e relações sociais. 

Ao considerar o que ocorrera com Brasília, podemos ter uma dimensão clara das 

relações de poder utilizadas nos seus limites territoriais, na produção do homem no espaço, 

que para uns fora negado, para outros concedidos e para os tantos outros usurpados. 

  

                                                           
4
 Conceituação da Geografia Clássica. 
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3. A METODOLOGIA 

Com o objeto de alcançar os resultados esperados para a formulação do problema e os 

objetivos geral e específico, esse trabalho buscou analisar dados, bibliografias e referências 

históricas sobre a atuação estatal no território do DF. Assim, será uma pesquisa de caráter 

descritivo, onde a tentativa de descrever as ações estatais serão o cerne do trabalho, bem como 

qualitativa, pois buscará por meio de dados qualificar o que será exposto através de análises 

críticas. 

Os dados analisados são de caráter secundário e foram coletados a partir de pesquisas 

bibliográficas e pesquisa documental. Na pesquisa bibliográfica analisou-se livros, artigos, 

teses, dissertações e monografias acadêmicas sobre o caso. Também utilizou-se da análise 

documental, onde buscou-se a compreensão de leis, decretos, e reportagens em sítios 

eletrônicos, além de informações contidas nos sites oficiais do Governo do Distrito Federal e 

do Governo Federal. 

Com isso, a literatura crítica dada ao Plano Diretor de Ordenamento Territorial do DF 

(PDOT) é importante para entender como estão dispostas as ocupações no território e qual a 

estratégia traçada pelo governo para o tratamento com essas ocupações, projetada por 

políticas urbanas. Ainda, o estudo das políticas habitacionais se dá importância devido ao fato 

de haver um grande crescimento populacional no DF e uma taxa de habitação que não 

acompanha o processo, acarretando em um déficit habitacional. 

A avaliação das políticas públicas sobre o território ajuda na compreensão de análise 

do que é o território e suas demandas. Assim, a compreensão dessas demandas pode auxiliar o 

poder público na implementação de ações que beneficiem as áreas demandadas. Atualmente, a 

instituição que age diretamente na fiscalização territorial no DF é a Agência de Fiscalização 

do Distrito Federal (AGEFIS), mas também conta com a Companhia Imobiliária de Brasília 

(TERRACAP), bem como com a Secretaria de Estado de Gestão do Território e Habitação 

(SEGETH), e não por menos com a Companhia de Desenvolvimento Habitacional do Distrito 

Federal (CODHAB). 

Por ser o órgão responsável pela remoção das ocupações irregulares e ações que 

descaracterizam o território do DF, o objeto de estudo neste trabalho será algumas ações da 

AGEFIS. Uma vez que é incumbido à Agência a missão de desocupar parcelamentos de terras 

irregulares, a população ocupante enxerga nela o governo local agindo contra suas ocupações. 
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Salienta-se que o órgão também atua contra vendedores ambulantes que comercializam seus 

produtos em áreas destinadas a outras funções. Ou seja, a atividade finalística da AGEFIS é 

desmontar tudo aquilo que ela acredita ser algo que descaracteriza o território do DF. 

Assim, a análise territorial a ser realizada será de uma maneira mais abrangente. Para 

isso foi utilizado os resultados das pesquisas demográficas e socioeconômicas do Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), da Companhia de Planejamento do Distrito 

Federal (CODEPLAN), do Instituto de Pesquisas Aplicadas (IPEA), assim como da 

Regularização Fundiária proposta pela TERRACAP. 

A partir de então, buscou-se realizar uma contextualização sobre a criação das Regiões 

Administrativas, bem como um estudo do Plano Diretor de Ordenamento Territorial (PDOT) 

vigente. Além disso, foi analisado ações da AGEFIS no território do DF a partir de 2014 com 

as novas regras elaborada pelo órgão fiscalizador. Tais análises justificam-se para demonstrar 

quais foram as classes ocupantes de terras irregulares e quais foram as ações tomadas pelo 

poder público. 

Portanto, entender ocupações no território do DF perpassa as análises desses dados. 

Todavia, não podemos separar o território do espaço e é por isso que a compreensão de 

políticas públicas espaciais é fundamental para que se possa focalizar nas políticas de 

território, que no caso em análise é de moradia, mas poderia ser de saúde, educação, 

transporte entre outros. 
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4. O GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL E A TERRA PÚBLICA 

Esta seção abordará, primeiramente, uma breve contextualização sobre a criação das 

Regiões Administrativas, também tratará do O Plano Diretor de Ordenamento Territorial do 

DF (PDOT) e sua estratégia para área de habitação. Após, tratará do papel da atual Agência de 

Fiscalização do Distrito Federal (AGEFIS) perante o perímetro delimitado do território do DF 

e analisaremos a implementação de ações do tratamento da terra pública a partir de 2014 pelo 

órgão e, por último, demonstraremos quais são as classes que ocuparam terras no DF e as 

ferramentas dessas ações sobre o território. 

4.1 As Regiões Administrativas 

O DF é um ente federado que não se assemelha nem com estados nem com 

municípios. Em razão disso, sua estrutura política-administrativa também é diferenciada, a 

começar por suas cidades (ou bairros). No Distrito Federal, elas são chamadas de Regiões 

Administrativas, onde tem-se a figura do Administrador Regional, que é uma espécie de 

prefeito da região, porém sem mandato eletivo, nomeado pelo governador local. Não possuem 

autonomia orçamentária e estão vinculadas à Secretaria do Governo do Distrito Federal. São 

Regiões que surgiram com o processo de ocupação urbana do DF, tanto antes como depois da 

inauguração de Brasília, criadas mediante decretos ou leis do governo local (AFFONSO, 

BESSA E OLIVEIRA, 2016).  

Caracterizando o processo de consolidação das Regiões Administrativas, temos que de 

acordo com os idealizadores da cidade, o Plano Piloto era planejado para abrigar de 500 a 700 

mil habitantes e apenas quando fosse chegando próximo a esses limites é que seriam criadas 

as cidades satélites. Porém, quase 70 mil candangos5 estavam excluídos do Plano Piloto na 

data da sua inauguração. Essa população “indesejável” se encontrava em oito cidades 

(atualmente chamadas de Regiões Administrativas) e nas invasões que se localizavam ao 

redor dos canteiros de obras, antes mesmo da inauguração (COSTA, 2011). Esse processo de 

expulsão das classes menos favorecidas para os arredores do Plano Piloto foi o principal 

componente responsável pela formação de um aglomerado de cidades adjacentes ao centro da 

capital. 

                                                           
5
 Nomenclatura dada aos verdadeiros construtores de Brasília. 
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Figura 2 - Acampamentos ao redor da construção de Brasília 

 

Fonte: facebook (foto retirada do arquivo nacional). 

A partir dessa percepção do processo de estratificação social que ocorre na capital, 

criou-se uma tabela para podermos fazer uma análise de quantas cidades (Regiões 

Administrativas) compõem o Distrito Federal, a maioria delas formadas da maneira genérica: 

população expulsa do Plano Piloto.  

Tabela 2 - Regiões Administrativas do Distrito Federal 

Ano de 
criação 

Decreto ou Lei de 
criação 

Região Administrativa 

1961 Lei nº 4.020 RA VIII - Núcleo Bandeirante 

1964 Lei nº 4545 RA I -Brasília 

RA II -Gama 

RA III -Taguatinga 

RA IV -Brazlândia 

RA V - Sobradinho 

RA VI -Planaltina 

RA VII -Paranoá 

1973 Decreto nº 2.356 RA X - Guará6 

1989 Lei nº 49 RA IX - Ceilândia 

RA XI -Cruzeiro 

RA XII - Samambaia 

1993 Decreto nº 14. 604 RA XIII – Santa Maria 

Lei nº 467 RA XIV- São Sebastião 

                                                           
6
 Antes de ser denominada Região Administrativa do Guará – RA X, a área era chamada de Setor Residencial de 

Indústria e Abastecimento – SRIA, cuja Administração foi oficialmente criada pelo Decreto nº 2.356 de 29 de 
agosto de 1973. A região abrangia o Guará I, Guará II e o Setor Residencial Indústria e Abastecimento. 
Atualmente abrange apenas o Guará I e II. 
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Decreto nº 15.046 RA XV – Recanto das Emas 

1994 Decreto nº 15.515 RA XVI - Lago Sul 

Decreto nº 15.514 RA XVII - Riacho Fundo 

Decreto nº 15.516 RA XVIII - Lago Norte 

Decreto nº 15.513 RA XIX - Candangolândia 

2003 Lei nº 3.153 RA XX - Águas Claras 

RA XXI - Riacho Fundo II 

RA XXII - 
Sudoeste/Octogonal 

RA XXIII - Varjão 

RA XXIV - Park Way 

2004 
 

Lei nº 3.315 RA XXV - SCIA 

Lei nº 3.314 RA XXVI - Sobradinho II 

Lei nº 3.435 RA XXVII - Jardim Botânico 

2005 
 

Lei nº 3.527 RA XXVIII - Itapoã 

Lei nº 3.618 RA XXIX - SAI 

2009 Lei nº 4.327 RA XXX - Vicente Pires 

2012 Lei nº 4.745 RA XXXI - Fercal 

 

A maioria dessas Regiões Administrativas (RAs) estava destinadas para regularizar as 

situações de invasão de terras públicas, mas foram facilmente dominadas pela especulação 

imobiliária. Com ela agindo fortemente sobre o território, temos a caracterização do processo 

de expulsão do centro, onde se encontra a maioria dos trabalhos formais. Tal expulsão se dá 

pelo fato da classe de baixa e média renda não conseguirem arcar com os preços praticados na 

região, o que faz com que essa população procure locais mais distantes para morar. 

É dentro deste mesmo parâmetro que caracteriza-se a distância que as RA’s possuem 

ao centro de Brasília, que, em média, é de 38km, o que estimula a não interação entre elas, 

aumentando assim a segregação das RAs em relação ao Plano Piloto (COSTA, 2011). 

Assim, Brasília é considerada como sendo uma das cidades mais dispersas do mundo e 

sua densidade populacional aumenta à medida que se afasta do centro (RIBEIRO, 2008). No 

Plano Piloto, concentra-se a maioria dos empregos formais e uma parcela reduzida de sua 

população, em grande medida homogênea: aí residem em torno de 216 mil habitantes
7
. O 

restante da população vive mais afastado, em cidades com características suburbanas, bairros-

                                                           
7
 Anuário Estatístico do DF de 2013 – Companhia de Desenvolvimento e Planejamento do Distrito Federal 

(CODEPLAN). 
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dormitório, ou condomínios fechados no Distrito Federal: aproximadamente 2 milhões e 400 

mil habitantes8. 

Conforme Pavianni (2010), enquanto o centro vai paulatinamente sendo edificado, os 

demais assentamentos vão recebendo complementos, ou novas áreas vão se formando, ou 

sendo destinadas, para novos núcleos. Ou seja, a cidade planejada desenvolveu-se de maneira 

prematura sob um formato polinucleado. 

Partindo dessa percepção de Pavianni, podemos dizer que esse formato polinucleado 

desenvolvido em Brasília deu-se com a formação das Regiões Administrativas (cidades) e os 

preços praticados no centro do DF é um agente importante nessa formação. 

Logo, temos o território do DF praticamente consolidado: uma população com pouco 

mais de 2,5 milhões de habitantes, serviços constituídos, cidades ao redor do centro e, com 

todos seus problemas, leis instituidoras dessa real consolidação. 

Porém, a consolidação do território do DF se deu com uma enorme crescente 

populacional e atualmente conta com uma taxa de crescimento anual maior que a do Brasil. 

 

Tabela 3 - População do DF e do Brasil de 1960 a 2020 e taxa de crescimento anual 

(TCA) 

ANOS POPULAÇÃO DF POPULAÇÃO BRASIL TCA DF TCA BRASIL 

1960 141.742 70.070.457 - 3,06 

1970 537.492 93.139.037 14,39 2,91 

1980 1.176.908 119.011.052 8,22 2,50 

1991 1.601.094 146.825.475 2,86 1,94 

2000 2.051.146 169.799.170 2,82 1,64 

2010 2.580.757 196.834.086 2,34 1,27 

2020 3.016.507 219.077.729 1,59 0,95 

Fonte: Censos IBGE. Estimativa IBGE 2004. 

 Com isso, temos uma demanda maior por moradia, visto que essa população que foi 

habitar no DF é predominantemente oriunda de outras regiões do País. É assim que o território 

local se caracteriza: com uma taxa de crescimento populacional grande e uma baixa oferta de 

moradia por parte do poder público. Talvez essa seja a principal justificativa para as 
                                                           
8
 Anuário Estatístico do DF de 2013 – Companhia de Desenvolvimento e Planejamento do Distrito Federal 

(CODEPLAN). 
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ocupações irregulares e a formação das Regiões Administrativas doravante de maneira 

desordenada. 

4.2 O PDOT e a estratégia habitacional para o DF 

Como mostrado, o Plano Piloto de Brasília foi implementado com a idealização de 

capacidade entre 500 e 700 mil habitantes e apenas depois desses números é que seriam 

construídas cidades ao seu redor. Porém, os trabalhadores responsáveis pela criação do Plano 

Piloto não estavam incluídos nesse projeto. Esses, encontravam-se em invasões e nas cidades 

satélites criadas à época. Portanto, podemos perceber que a demanda por moradia no DF surge 

antes de Brasília ser inaugurada. 

Tínhamos antes da inauguração do DF o Núcleo Bandeirante, destinado para o uso 

comercial; Taguatinga, que fora fundada em 1958; A Vila Paranoá, criada pelos trabalhadores 

responsáveis pela construção da Barragem do Paranoá; e São Sebastião, onde haviam olarias 

que atendiam as demandas por materiais das construções (MOURA, 2015). Todas essas são 

cidades adjacentes ao Plano Piloto e que foram erguidas por parte dos trabalhadores, como é o 

caso da Vila Paranoá (atualmente, apenas Paranoá). Com isso, nove anos após a inauguração 

de Brasília (1969), o DF possuía cerca de 79 mil favelados, que moravam em pouco mais de 

14 mil barracos (MOURA,2015). Devido ao tamanho de invasões que surgiram antes e depois 

da inauguração da capital, o governo local se vê na necessidade de criar a Campanha de 

Erradicação de Invasões (CEI). 

A criação da cidade Ceilândia, em 1971, é o marco histórico no tratamento que o 

Governo do Distrito Federal deu em relação à questão das ocupações (o que o governo 

chamou de invasões), ao crescimento populacional e ao vazio demográfico que havia em seu 

território. Desde então, foram consolidadas 31 Regiões Administrativas que surgem por meio 

de ocupações do território, sejam elas legais ou ilegais. A partir de então temos um 

crescimento na ocupação urbana no DF. 
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Figura 3 - Ocupação urbana 1960 

 

Fonte: Moura (2015) 
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Figura 4 - Ocupação urbana 1970 

 

Fonte: Moura (2015) 
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Figura 5 - Ocupação urbana 1980 

 

Fonte: Moura (2015) 
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Figura 6 - Ocupação urbana 1990 

 

Fonte: Moura (2015) 
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Figura 7 - Ocupação urbana 2004 

 

Fonte: Moura (2015) 

Percebe-se que as ocupações formadas ao redor do Plano Piloto cresceram bastante 

com o passar dos anos. Como os números planejados para ele ainda não foram atingidos, 

pouco mais de 210 mil habitantes residem
9
 no local planejado, podemos concluir que a maior 

parte dessas aglomerações urbanas surgiram por meio de ocupações irregulares no território 

do DF. Moura (2015), através do Diagnóstico Preliminar dos Parcelamentos Urbanos 

Informais no DF, em 2006, analisa que um quarto da população do DF morava em locais, ou 

parcelamentos, irregulares. Em termos de população, pouco mais de 369 mil habitantes são de 

baixa renda, cerca de 158 mil são de média renda e mais de 5.400 de renda alta. 

Portanto, há no Distrito Federal um crescimento populacional muito latente e, ao que 

parece, não foi acompanhado pela oferta habitacional, o que acarreta um déficit na área de 

habitação. Para aqueles que ocuparam terras, resta contentar-se com moradias em áreas sem 

infraestrutura, indignas e, por muitas vezes, longe do local de trabalho. 

                                                           
9
 Anuário Estatístico do DF de 2013 – Companhia de Desenvolvimento e Planejamento do Distrito Federal 

(CODEPLAN). 
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Entretanto, temos um PDOT que prevê a orientação da política habitacional no DF e 

diz que as orientações das ações devem partir do Poder Público e também da iniciativa 

privada com o objetivo de facilitar o acesso da população a melhores condições habitacionais. 

O Plano busca apresentar uma estratégia de oferta em áreas habitacionais com o objetivo de 

atender à demanda habitacional. Essas áreas devem ser consolidadas em diferentes partes do 

território do DF e estarem próximas de núcleos urbanos onde haja serviços, comércios e 

equipamentos que suprem a formação de novos aglomerados urbanos. 

O Plano também galga uma estratégia de regularização fundiária que busca adequar o 

que ele chama de “assentamentos informais” que existem antes da sua implementação. Tal 

estratégia se daria por meio de ações prioritárias em Áreas de Regularização, que, de acordo 

com o texto do Plano, “busca garantir o direito à moradia, o pleno desenvolvimento das 

funções sociais da propriedade urbana e o direito ao meio ambiente ecologicamente 

equilibrado”. Essas áreas são subdividas em Áreas de Regularização de Interesse Social 

(ARIS), que são tratadas como ZEIS (Zona Especial de Interesse Social), e ocupadas por 

população de baixa renda, bem como Áreas de Interesse Específico (ARINE). Porém, Moura 

(2015), diz que os lotes irregulares nessas ARINE são de proprietários de alta e média renda e 

se constituem como uma segunda moradia. 
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Figura 8 - Estratégias de Regularização Fundiária e de Ofertas de Áreas Habitacionais 

 

Fonte: PDOT, 2009 

 

Figura 9 - Legenda Estratégias de Regularização Fundiária e de Ofertas de Áreas 

Habitacionais 

 

Fonte: PDOT, 2009 

 Entretanto, podemos perceber que a Estratégia de Regularização Fundiária e de 

Ofertas de Áreas Habitacionais no DF possui uma espécie de privilégios às Áreas de 

Regularização de Interesse Específico (ARINE), uma vez que, como demonstrado na figura 

acima, essas possuem maior número em detrimento de Área de Interesse Social (ARIS). 
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 Portanto, temos um PDOT que traz em seu discurso a “busca para garantir a moradia”, 

mas que na prática trata essa moradia de maneira desigual, onde possui uma estratégia 

habitacional para ARINE maior que para ARIS, o que corrobora com a ideia de que o poder 

público tem o costume de privilegiar uma área em detrimento de outra. 

  

 

4.3 A política de fiscalização territorial 

Temos no DF diversos órgãos responsáveis pela política habitacional, territorial e 

urbana. Entre eles contamos com a Secretaria de Gestão Territorial e Habitacional 

(SEGETH); com Companhia Imobiliária de Brasília (TERRACAP); a Companhia de 

Desenvolvimento Habitacional do Distrito Federal (CODHAB); e também a Agência de 

Fiscalização do Distrito Federal (AGEFIS). 

Trataremos aqui da AGEFIS por ser o órgão que atua diretamente nas ações perante à 

população. Abordaremos a Agência de Fiscalização conforme sua lei de criação e também a 

carta serviço que consta em seu sítio eletrônico (www.agefis.df.gov.br). Vale salientar que os 

discursos proferidos neste tópico será de acordo com as regulamentações feitas pelo GDF e 

por seguinte faremos breve análise sobre seus aspectos. 

A AGEFIS foi criada em 2008 sob o então governo de José Roberto Arruda
10

 e é uma 

autarquia de regime especial
11

. Tem como uma de suas finalidades básicas a implementação 

de política de fiscalização de atividades urbanas no DF. 

Dentre algumas de suas competências, a referida lei assim coloca: 

Art. 3º Compete exclusivamente à AGEFIS:  

I – Executar as políticas de fiscalização de atividades urbanas do Distrito 

Federal, em consonância com as políticas governamentais;  

V – Expedir normas e padrões a serem cumpridos no âmbito de suas 

atribuições;  

VI – Deliberar, na esfera administrativa, quanto à interpretação da legislação 

dentro da área de sua competência;  

                                                           
10

 Lei 4.150, 05 de junho de 2008, 
11

 Autarquia em Regime Especial é aquela que a lei confere alguns privilégios específicos e detém uma maior 
autonomia em comparação às autarquias comuns. 

http://www.agefis.df.gov.br/
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VIII – firmar convênios, contratos e parcerias, na forma da lei;  

IX – Privativamente: acolher, instruir e julgar, em primeira instância, 

reclamações, representações, impugnações, recursos e processos oriundos do 

exercício da fiscalização de atividades urbanas e da fiscalização de limpeza 

pública, na forma do seu regimento interno;  

X – Fiscalizar as vias e os logradouros públicos, visando à higienização das 

áreas urbanas e rurais do Distrito Federal, bem como aplicar todas as sanções 

previstas em lei, especialmente as cominadas na Lei nº 41, de 13 de setembro 

de 1989;  

XI – Supervisionar, planejar e coordenar as ações de fiscalização de limpeza 

pública no Distrito Federal. 

Como podemos perceber, cabe à AGEFIS fiscalizar as políticas de atividades urbanas 

no DF, seja ela em forma de limpeza pública ou no uso da terra pública nos limites do ente 

federado. 

Em sua Carta Serviço elaborada em 2015, a Agência traz como missão a de “garantir a 

promoção, a proteção e a preservação da qualidade de vida da população do DF, atuando 

como agente transformador, mediante ações de educação e fiscalização de atividades 

urbanas”. E também diz que cabe à AGEFIS a fiscalização de Atividades Urbanas, nas 

especialidades de Obras e de Atividades Econômicas, além da fiscalização e inspeção de 

atividades urbanas. 

Ou seja, para exercer qualquer tipo de atividade econômica no espaço urbano do DF 

deve-se ter o aval do órgão fiscalizador, bem como realizar obras, entre elas construções de 

moradias. A Agência também inspeciona o que ela chama de “atividades urbanas”, o que não 

se sabe ao certo o que realmente seja. Portanto, temos na figura da AGEFIS o Estado agindo 

diretamente na população quando da sua utilização do Território (construção de moradias), e 

também na produção do espaço urbano (atividades econômicas). 

De acordo com Corrêa (1995), o espaço urbano é produzido por agentes sociais que 

fazem e desfazem a cidade. Entre eles cita “os proprietários dos meios de produção, sobretudo 

os grandes industriais; os proprietários fundiários; os promotores imobiliários; o Estado e os 

grupos sociais excluídos”. 
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A imagem abaixo é de uma “operação” realizada no centro do capital do Brasil, onde 

agentes da Agência estão coibindo o que eles chamaram de “comércio irregular”
12

. Entretanto, 

o que vemos é o chamado “grupo sociais excluídos” vendendo alimentos que eles próprios 

plantaram para seus respectivos sustentos. Vale salientar que a “operação” foi em “parceria” 

com a Polícia Militar do DF. O simbolismo da imagem também é latente pois ao fundo tem-se 

prédios comerciais e bancários, entre eles o do Banco do Brasil. 

 

Figura 10 - Atuação da AGEFIS 

 

Fonte: AGEFIS. 

Conforme mencionado, a AGEFIS também atua na regulação das emissões dos 

Alvarás de Construção e todo o território do DF é fiscalizado pela Agência. Com isso, é ela 

que age mediante as ocupações que ocorrem na capital. Vale salientar que durante a 

construção de Brasília, na década de 50 e 60, as expulsões também eram proferidas por parte 

do governo. 

Atualmente, em relação ao trato com a terra pública, a Agência possui uma política de 

“combate” à grilagem
13

 de terras e em razão disso delimitou algumas áreas em todo o 

território do DF, levando em conta onde tem indícios de grilagem ou parcelamento irregular 

do solo, conforme mostra o mapa abaixo. 

                                                           
12

 Vide chamada da notícia “Operação conjunta coíbe comércio irregular na Rodoviária do Plano Piloto” 
http://www.agefis.df.gov.br/node/236. 
13

 Termo utilizado para aqueles que invadem terra pública e as vendem como se delas fossem donos. 
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Figura 11 - Vista do DF mapeada de AGEFIS 

 

Fonte: AGEFIS 

De acordo com a Agência, essas são as políticas propostas para o território delimitado: 

 

Figura 12 - Legenda para área mapeada 

 

Fonte: AGEFIS 

 Portanto, podemos perceber que a AGEFIS é o órgão responsável pela 

regulação e fiscalização do território do DF. É por meio dela que ocorrem as desocupações em 

áreas irregulares, os mapeamentos dessas áreas; a remoção de vendedores ambulantes que 
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“descaracterizam” o território ocupado; bem como a emissão para alvarás de construções. Ou 

seja, é o órgão que regulariza as ocupações. 

 

4.4 As ocupações 

Abordaremos aqui ocupações realizadas nas ARIS e ARINE. Para uma melhor análise, 

faremos uma comparação entre duas Regiões Administrativas localizadas cada uma em cada 

área. Trataremos das RA’s Itapoã e Jardim Botânico. Buscaremos fazer uma análise 

demográfica, de renda e uma breve contextualização histórica dessas duas regiões, tomando 

sempre como análise os dados do anuário estatístico mais atual da Companhia de 

Planejamento do DF (CODEPLAN), bem como o mapa fundiário da TERRACAP. A 

pontuação a ser feita nesta seção é da de que ambas RA’s estão constituídas e consolidadas 

sob uma área de ocupação irregular e construções sem alvará. 

4.4.1 Itapoã 

A Região Administrativa Itapoã foi criada em 2005 pela Lei nº 3.527, durante o 

governo de Joaquim Roriz. De acordo com o PDOT/2009: A RA XXVII (Itapoã) está 

localizada na Unidade de Planejamento Territorial Leste, e envolve regiões administrativas 

que sofrem pressão para o parcelamento irregular do solo, englobando Paranoá, São 

Sebastião, Jardim Botânico e Itapoã. 

As terras onde hoje se localiza o Itapoã pertenciam algumas fazendas e localizava-se 

na Região Administrativa V, Sobradinho (Costa 2011). A região se apresenta com uma 

complexa situação fundiária, formada por terras da União, terras desapropriadas em comum, 

terras adquiridas em comum e também terras não desapropriadas
14

. 

De acordo com Costa (2011), em 1990, o governo lançou um Programa de 

Assentamento que instituiu vários núcleos urbanos no DF. Os habitantes que se viram 

excluídos do Paranoá começaram a ocupar o Itapoã, sob repressão ou as vezes controle do 

Governo. Porém, aqueles que por ali quiseram ocupar resistiram e a terra começou a ser 

consolidada pelos ocupantes. 

                                                           
14

 Mapa Fundiário do DF – TERRACAP. 
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Dentre idas e vindas de leis, projetos e planos sobre ordenamento territorial durante 11 

anos, a partir de 2001 o Itapoã passou por um processo muito rápido de ocupação de famílias 

excluídas do Paranoá e também vinda de outros estados. Muitos afirmavam que não 

conseguiam pagar os alugueis da região vizinha, outros alegavam que viam no Itapoã a única 

chance de deter uma moradia, Costa (2011). 

O Itapoã, em 2013, detinha uma população urbana de 59.694 habitantes, destes, 

13.200 declaram-se como brancos; 5.499 como negros; 186 amarelos; 40.778 pardos e 

mulatos e 5 indígenas. De acordo com o anuário estatístico, nasceram no Itapoã 1.079 

crianças, destas, 13 nasceram mortas. A RA possuía em 2013 uma renda familiar média de R$ 

2.665,86 e uma renda per capita de R$ 726, 93
15

. 

Figura 13 - ARIS Itapoã 

 

Fonte: AGEFIS 

 Ao criticar os dados referentes ao Itapoã, percebemos uma população com uma 

renda salarial baixa, em relação ao DF, e uma característica demográfica bastante diferenciada 

dos “padrões” da capital brasileira. É uma região que foi consolidada a partir de uma 

resistência popular, que surgiu a partir de uma escassez de moradia em um local que também 

fora construído a partir de trabalhadores (Paranoá), o que caracteriza o processo de 

gentrificação no local. Ou seja, uma região construída por trabalhadores da Barragem do 

Paranoá anos depois sofreu processos de mudanças que excluiu pessoas da sua área e 

acarretou em outra ocupação de baixa renda.  

                                                           
15

 Anuário Estatístico do DF de 2013 – Companhia de Desenvolvimento e Planejamento do Distrito Federal 
(CODEPLAN). 
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4.4.2 Jardim Botânico 

A Região Administrativa Jardim Botânico, foi criada em 2004 com a Lei nº 3.435 e, 

assim como o Itapoã, sob o governo de Joaquim Roriz. Também se assemelhando com o 

Itapoã, o Jardim Botânico está localizado na Unidade de Planejamento Territorial Leste, e 

envolve regiões administrativas que sofrem pressão para o parcelamento irregular do solo, 

englobando Paranoá, São Sebastião, Jardim Botânico e Itapoã, sempre se baseando no 

PDOT/2009. 

As terras que hoje constituem a RA faziam parte das áreas rurais de São Sebastião e 

Paranoá, que, por sua vez, pertenciam algumas fazendas goianas que foram desapropriadas 

em 1956. Contudo, após a implementação do PDOT/97, a área do Jardim Botânico serviria 

para impedir ocupações na Área Ambiental da Área de Proteção Ambiental (APA) do Rio São 

Bartolomeu (COSTA, 2011). 

Em janeiro de 1998 a lei 1.823 começou a aprovar parcelamentos de terras na região. 

A partir daí foi-se criando setores, bairros e núcleos habitacionais, bem como terem sido 

aprovadas novas áreas de estudos para implementação de novos setores habitacionais, sem 

avançar na questão da regularização. Após, a infraestrutura foi sendo colocada pelos próprios 

moradores e também por algumas demandas políticas, juntamente com a duplicação de pistas 

e iluminação pública (Costa, 2011). Outro fator que contribuiu muito para o aumento 

populacional no local foi a criação da Ponte JK, o que fez com que a distância até o Plano 

Piloto fosse encurtada, gerando com isso um atrativo a mais para ocupações irregulares. 

O Jardim Botânico, em 2013, possuía uma população urbana de 25.302 habitantes, 

destes, 16.808 declaram-se brancos; 719 negros; 7.775 pardos/mulatos e nenhum 

caracterizado como indígena e amarelo. Como informa o anuário estatístico, houveram 215 

nascimentos na região e apenas uma morte entre estes. Um fator que caracteriza a região é sua 

alta concentração de renda, R$ 13.404,02 como renda familiar e R$ 4.132,91 como renda per 

capita. Para tomarmos como base de comparação, a renda familiar média em todo o DF é de 

R$ 5.015,0416. 

                                                           
16

 Anuário Estatístico do DF de 2013 – Companhia de Desenvolvimento e Planejamento do Distrito Federal 
(CODEPLAN). 
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Figura 14 - ARINE Jardim Botânico 

 

Fonte: AGEFIS. 

 O Jardim Botânico é uma região formada por uma população de renda mais 

alta que a do Itapoã e se caracteriza pela não resistência do governo local perante às 

ocupações irregulares. Tal fato pode se dar por conta da localização privilegiada da área 

(próxima à ponte JK e a doze minutos da Esplanada dos Ministérios), mas também pelo do 

poder aquisitivo elevado da região. É uma área que já conta com infraestrutura adequada para 

núcleos urbanos e seus habitantes residem em condomínios fechados e com guaridas. 

4.5 Discussões 

Assim, podemos perceber que há uma diferença bastante evidente entre as duas 

Regiões Administrativas analisadas. Temos níveis de renda desiguais, assim como 

características de cor e também de tratamento por parte do governo nas ocupações. Apesar de 

terem a mesma origem, as RA’s em análise tiveram formas diferentes de uso do território para 

as ocupações: de um lado a ocupação se deu de uma forma resistente e com luta popular, por 

outro ela se formou com infraestrutura subsidiada por parte dos moradores e também do 

governo local. 

Na tabela comparativa abaixo podemos ver a discrepância de nível de renda das duas 

RA’s. 
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Tabela 4 - Comparação entre rendas. 

REGIÃO ADMINISTRATIVA RENDA DOMICILIAR 
(R$ 1,00) 

Jardim Botânico 13.404,02 

Itapoã 2.665,86 

Fonte: Anuário estatístico CODEPLAN 2013. 

A diferença entre as rendas apresentadas é de mais de R$ 10.000,00 ou 80% de 

variação. 

 

Gráfico 1 - Nível de Renda 

 

Fonte: Anuário estatístico CODEPLAN 2013. 

As diferenças entre as Regiões também ficam evidentes quando fazemos a 

comparações com a cor de pele predominante entre elas. 
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Gráfico 2 – População urbana Jardim Botânico e Itapoã 

 

Fonte: Anuário estatístico CODEPLAN 2013. 

Através das análises gráficas podemos perceber como a região do Itapoã tem uma 

população urbana maior e também uma maior variedade étnica entre seus habitantes, apesar 

de ter seus limites geográficos menores que a região do Jardim Botânico, caracterizando com 

isso uma maior densidade populacional, o que acarreta em uma distribuição espacial também 

desigual. 

Com isso, fica claro a existência de uma discrepância em relação à moradia e 

distribuição espacial igualitária da terra, o que é uma variável que também caracteriza o 

déficit habitacional, onde limites geográficos maiores possuem um menor número de 

moradias, caracterizando a problemática. Ou seja, a terra fracionada de forma desigual 

acarreta em uma estrutura territorial fragmentada de forma também desigual. No caso em 

análise, aqueles que detém a maior renda possui um maior espaço para morar, mesmo tendo 

cerca de 65% de habitantes a menos. Essa desigualdade espacial acarreta em um ciclo vicioso 

pois quanto maior a renda, maior o espaço, menos habitantes e, consequentemente, menos 

moradias. Portanto, há um problema quanto à questão habitacional no DF que deve ser melhor 

analisado. 
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5. CONCLUSÃO 

Diante do que foi apresentado podemos tirar alguns pontos de compreensão e algumas 

conclusões do caso em tela. Este trabalho teve como objeto de análise ações estatais perante 

ocupações de terras públicas no Distrito Federal e também o perfil econômico daqueles que 

ocuparam os espaços. Com as análises feitas, depreende-se o que o referencial teórico e 

também o histórico das ações do poder local já se mostrava posto, ou seja, que o governo 

privilegiou certas ocupações em detrimento de outras, bem como teve suas ações tomadas 

pelo mercado imobiliário. 

A questão das irregularidades em terras públicas é diversa. Porém, os instrumentos 

legais não são capazes de aumentar a oferta do solo urbanizado para a classe de baixa renda, 

que historicamente é a maior parcela da população ocupante, o que contribui bastante para 

assentamentos precários e loteamentos clandestinos. O PDOT vigente no DF não supre a 

necessidade por moradia por parte dessa classe, principalmente porque os maiores 

parcelamentos de terra foram feitos por uma classe de alto poder aquisitivo. 

A Constituição de 1988 e o Estatuto da Cidade institucionalizaram o direito à moradia, 

principalmente para os setores de baixa renda, como uma função social. Entretanto, o que 

assistimos no Distrito Federal é uma total aversão ao que está exposto nas normas jurídicas do 

País. A regularização das terras tem sido bastante lenta, mesmo aquelas que preenchem as 

condições exigidas em lei, e raramente chega ao seu destino final, que é o registro em cartório 

e inscrição nos cadastros da cidade. Talvez pelo fato de serem procedimentos complexos, 

bastante burocratizado, que envolve várias instituições e também conta com a intervenção de 

diversos atores, entre eles o mercado imobiliário, ditos como fortes, essas regularizações 

muitas vezes não passam de propagandas eleitoreiras e sua consolidação é de difícil 

mensuração. 

Logo, podemos perceber que temos o Estado gerenciando os conflitos territoriais de 

forma desigual e, em função disso, é hoje o principal agente responsável pelo processo de 

estratificação social que o DF possui. Desde sua construção, até os dias atuais, o governo 

tentou descaracterizar ocupações de trabalhadores e baixa renda. Mas com algumas 

resistências por parte dos ocupantes existem cidades fossem consolidadas diante dessas ações 

estatais deliberadas. 
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Portanto, temos no território do DF, além de todas as mazelas aqui apresentadas, uma 

questão histórica, onde a ocupação analisada, da Região Administrativa Itapoã, traz consigo 

uma história de luta e resistência daqueles que foram excluídos do Paranoá e buscaram fincar 

suas raízes em um espaço “desocupado”, mesmo com a força do estado agindo de maneira 

contrária. A partir de então temos a caracterização do território, delimitado geograficamente, 

mas também com atores sociais agindo de forma incisiva na área. De um outro lado, temos a 

configuração da RA do Jardim Botânico, onde o governo foi complacente diante às ocupações 

e auxiliar em parte da construção da infraestrutura na área, caracterizando assim o território 

não como uma forma de luta e resistência como no caso do Itapoã, mas como conivência por 

parte do governo. 

Com isso, a área ocupada irregularmente pela população de alta renda foi agregada à 

malha urbana dos núcleos existentes, na forma de condomínios fechados, com guaritas e 

controles de acesso. Enquanto isso, os assentamentos da população de renda mais baixa, 

devido à utilização de infraestrutura implantada nas cidades regularizadas – muitas vezes 

ligações clandestinas de água e luz – buscam consolidar-se de forma articulada com os 

núcleos existentes. 

Assim, o território do DF continua a sofrer ocupações irregulares, na maior parte por 

uma população de baixa renda que ainda crê na regularização destas áreas para finalmente 

terem acesso à moradia própria. 

Mas, devemos demonstrar que temos uma característica peculiar no DF, a maioria dos 

parcelamentos irregulares de baixa renda se localiza em terras desapropriadas, que pertencem 

à Companhia Imobiliária de Brasília (TERRACAP) ou à União. Ou seja, são terras públicas, 

que, caso haja vontade política, podem ser destinadas aos interesses sociais, bastando, para 

isso, que as normas jurídicas vigentes no País sejam respeitadas. 

Tal fato é importante pois, caso a área se encontre em posse da administração pública, 

sua ocupação poderia ter ocorrido de maneira planejada, com projetos urbanísticos que 

contemplam áreas para equipamentos públicos e toda infraestrutura urbana necessária. Por se 

tratar de terras públicas, o processo de regularização é facilitado, uma vez que não depende de 

desapropriação com os proprietários preexistentes. 

É a partir de então que temos a necessidade de políticas públicas territoriais no DF. 

Porém, Steinberger (2006) diz que políticas públicas territoriais são espaciais em sua origem. 
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Essa conceituação surge não porque o espaço antecede o território, mas porque é uma 

categoria permanente e histórica que gera sucessivas configurações territoriais que são base 

para produção do espaço (STEINBERGER, 2006). 

Portanto, se a questão da habitacional tem como principal objetivo o suprimento da 

demanda por moradia da população, cabe ao poder público planejar como essa população será 

distribuída espacialmente. Como mostrado, o DF possui um quarto da sua população residente 

em áreas irregulares e isso acarreta na dificuldade desse planejamento espacial por parte do 

poder público. 

Em vista disso, as políticas públicas espaciais poderão buscar a conexão entre as 

políticas de Planejamento Urbano e Habitacionais, uma vez que essas se encontram separadas. 

Essa separação faz com que a população busque pela solução de seus problemas de moradia 

independente da intervenção ou apoio estatal.  
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