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Introdução 

Mesmo sendo uma referência em planejamento, Brasília nasceu com algumas 

falhas, entre elas a deficiência na organização para abrigar os trabalhadores que 

participaram de sua construção e permaneceram na capital após sua inauguração e aqueles 

que migraram depois. Estas correntes migratórias foram intensificadas rapidamente com a 

construção das cidades satélites. 

Parte considerável da ocupação territorial do Distrito Federal – DF foi decorrente do 

processo de criação das cidades satélites e de novas áreas urbanas para absorver fluxos 

migratórios e erradicar invasões no centro (Plano Piloto). A construção de Brasília e a 

crescente ocupação do cerrado foram iniciativas eminentemente geopolíticas a partir da 

década de 60. “Apresentada pela geopolítica como foco de irradiação do progresso pelo 

interior despovoado, sentinela avançada e agente da integração territorial (...) Brasília 

chegou a constituir ponto de convergência e unanimidade nacionais” (MAGNOLI, 1991: 43) 

 Com a necessidade de contar com milhares de pessoas para a realização da 

construção de Brasília, trabalhadores migrantes de todo o Brasil vieram para o Centro-Oeste 

e povoaram com assentamentos o redor do Plano Piloto. Inicialmente o projeto de 

construção de Brasília previa a retirada destes assentamentos assim que a capital fosse 

inaugurada, no entanto, aconteceu exatamente o inverso: os assentamentos permaneceram 

e ainda se multiplicaram desordenadamente e a nova capital, cujo projeto previa no máximo 

500 mil pessoas no ano 2000, hoje conta com mais de dois milhões de habitantes. 

 Durante a década de 60, predominou a decisão de preservar o Plano Piloto 

(contendo toda a Bacia do Lago Paranoá) como Capital Federal, o que induziu, inclusive, a 

políticas restritivas de assentamento habitacional no interior do Distrito Federal durante os 
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anos subsequentes. A grande demanda por matérias-primas e mão-de-obra para a 

construção de Brasília passou a ser atendida pelo entorno, estabelecendo-se, assim, fluxos 

migratórios de seus municípios para o DF.   

O chamado “entorno” do Distrito Federal possui uma área de 48.331,7 km2 e é 

composto por 19 municípios: Abadiânia, Água Fria de Goiás, Alexânia, Cabeceiras, Cidade 

Ocidental, Cocalzinho, Corumbá de Goiás, Cristalina, Formosa, Luziânia, Mimoso de Goiás, 

Padre Bernardo, Pirenópolis, Planaltina de Goiás, Santo Antônio do Descoberto, Vila Boa, 

Valparaízo e Novo Gama, situados em Goiás e Unaí situado em Minas Gerais. Os 

municípios que hoje compõem o entorno apresentaram processos de formação 

diferenciados. Alguns como Pirenópolis, Corumbá de Goiás, Formosa e Luziânia são sedes 

municipais surgidas no início do século XVIII, no período do ciclo do ouro, enquanto os 

outros municípios foram criados a partir de desmembramentos sucessivos, especialmente a 

partir de 1950. 

A ocupação indiscriminada dessas áreas limítrofes ao Distrito Federal não foi 

acompanhada de recursos políticos, econômicos e materiais suficientes para dotá-las de 

infra-estrutura urbana necessária. A mais visível das conseqüências refere-se à pressão que 

as populações desses municípios exercem sobre a infra-estrutura disponível na Capital 

Federal - escolas, hospitais, transporte, postos de saúde, entre outros, que, dimensionados 

para uma determinada população, hoje mostram-se insuficientes para atender a uma 

demanda crescente representada pelas populações das áreas vizinhas. Além disso, a 

insuficiência de oportunidades de emprego, na região, em níveis compatíveis com o 

crescimento populacional, contribui para agravar o problema, fazendo com que milhares de 

pessoas busquem no Distrito Federal alternativas de trabalho que não existem na proporção 

demandada. 

A fragilidade da estrutura produtiva do entorno não apresenta condições de absorção 

da mão-de-obra disponível na região, que passa a demandar empregos no Distrito Federal, 

pressionando assim um mercado de trabalho relativamente melhor estruturado. 

A dificuldade de acesso aos lotes urbanos e o alto padrão de vida do Distrito Federal 

são igualmente responsáveis por dois movimentos de pessoas em direção ao entorno: a 

busca de terras para lazer e para negócios. Nesse sentido, verifica-se que é cada vez mais 

freqüente a compra de terras para a implantação de sítios e chácaras como segunda 

moradia, sendo também numerosos os deslocamentos de pessoas, nos fins-de-semana, 

para pontos turísticos do entorno. Outro tipo de movimento é aquele representado pela 

compra de terras nos municípios do entorno, com fins de investimento e perspectiva de 

valorização futura. 
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A perspectiva é de que esse movimento migratório prossiga para o Distrito Federal e 

para sua área de influência, enquanto permanecerem ativas as condições de expulsão nas 

áreas de origem. Desta forma, as tendências do processo migratório não mostram 

possibilidade de reversão a curto e médio prazos. Considerando a dinâmica demográfica do 

entorno, verifica-se que esta região passou a receber numerosa população de baixa renda, 

cujo poder aquisitivo não permitiu acesso à habitação no Distrito Federal. 

 O rápido crescimento populacional não previsto no projeto de construção de 

Brasília, provoca sérias preocupações referentes a questões de emprego, saúde, educação, 

violência, ordenamento territorial, etc. Tais problemas se agravam quando se acrescenta a 

participação dos moradores das cidades do entorno, que mesmo pertencendo aos Estados 

de Goiás e Minas Gerais, possuem significativas ligações e dependências relacionadas ao 

Distrito Federal. 

 Nosso objetivo é questionar o que poderia trazer maiores benefícios, em se 

tratando de gestão territorial, para o Distrito Federal e seu entorno. Entre as propostas 

analisadas temos a criação de um novo estado, que seria chamado Estado do Planalto 

Central e a criação de uma Área Metropolitana de Brasília. 

 Para desenvolver o estudo, tornou-se necessário estabelecer uma discussão 

teórica referente a gestão do território, fazer uma pequena síntese sobre as principais 

experiências de gestão e programas realizados no Distrito Federal e seu entorno, analisar 

as propostas de criação do Estado do Planalto Central e de uma Área Metropolitana de 

Brasília. 

Gestão do território: uma discussão teórica 

O assunto “gestão do território” enfrenta algumas dificuldades conceituais, tendo em 

vista a grande confusão que gira em torno dos termos ‘gestão’ e ‘planejamento’. Antes de 

desenvolvermos o que consideramos ser uma adequada gestão do território, discorreremos 

brevemente pelo caminhos terminológicos acerca dos termos em questão. Ao longo do 

raciocínio desenvolvido, notaremos que alguns autores não fazem distinções entre 

planejamento e gestão. Para que a explanação acerca dos termos se torne mais clara, 

faremos uma incursão nos termos que cada autor utiliza, para, posteriormente 

estabelecermos a diferença entre estes conceitos, fundamentados principalmente em Souza 

(2003). 

“Uma primeira consideração diz respeito ao conceito de gestão (...) termo que não se 

confunde simplesmente com gerenciamento ou com administração, ainda que estes 

representem suportes imprescindíveis para a sua prática” (DAVIDOVICH, 1992: 7). 
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Nesta conceituação do que não é a gestão, a autora discorre sobre as novas práticas 

sociais decorrentes do advento da modernidade como as manifestações culturais, étnicas, 

religiosas, a dinâmicas das empresas e as flexibilidades espaciais que “contrariam padrões 

de homogeneidade” implementados por diversos programas de gestão. 

A partir deste sumário de fatos sociais, a autora nos fala que “é nesse complexo de 

situações novas que são colocadas em pauta idéias de gestão democrática, como via de 

atender e de integrar anseios de diferenciação e de particularidades e de assegurar uma 

participação efetiva da sociedade” (DAVIDOVICH, 1992: 8). 

São estes elementos que fazem emergir questionamentos acerca da criação de 

diferentes formas de gestão que estejam associados aos diferentes modelos políticos, 

econômicos e tecnológicos e que pressuponham um certo grau de autonomia. Com isto a 

autora quer nos dizer que os modelos de gestão implementados em um local não podem ser 

cópias de outros implantados em lugares com raízes, história, eixos políticos e jurídicos 

diferentes. 

Conclui-se, portanto, que “a diversidade de situações presentes no quadro urbano 

(...) leva a inferir a existência de diferentes práticas de poder, entre as quais caberia 

distinguir as que podem apresentar características de gestão” (DAVIDOVICH, 1992: 10). 

Esta diversidade de situações deve fazer emergir articulações entre políticas públicas 

e programas de gestão que levem em conta as realidades locais. Estas realidades locais, 

associadas às novas formas espaciais devem ser os motivos condutores à elaboração de 

projetos de gestão. 

Schvasberg (1999) enfatiza a importância das realidades locais na elaboração de 

projetos de gestão e prioriza a participação popular neste processo. O autor também 

ressalta que ação e planejamento devem estar totalmente sincronizadas para que os 

objetivos não redundem em fracasso: “estabeleceu-se, ao longo do tempo, uma certa 

dicotomia entre ação, como intervenção concreta sobre o espaço urbano e territorial e 

planejamento. No passado, assistimos a práticas de ação sem planejamento, ou de longos 

planejamentos sem ação” (SCHVASBERG, 1999: 55). 

Percebe-se que enquanto Davidovich refere-se ao termo gestão, Schavesberg utiliza 

o termo planejamento. Para o último autor, o termo planejamento nos parece ter uma 

amplitude maior do que o termo gestão: “(...) podemos vislumbrar o planejamento como 

processo permanente de democratização da gestão da cidade e do território” 

(SCHVASBERG, 1999: 55). 

Assim, nos parece que a gestão, para o autor, é um produto do planejamento. 

Também nos parece que Egler (1995) faz esta mesma distinção quando coloca num nível 
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macro (o planejamento) “a definição de metas de desenvolvimento, nas diversas escalas de 

gestão local, regional e nacional (...) entretanto, para a efetiva sustentabilidade do 

desenvolvimento, a ideologia de impor uma ordem ao território – vigente no período 

autoritário recente – deve ser substituída por uma gestão democrática e participativa” 

(EGLER, 1995: 234). 

Paviani (1999) em um estudo terminológico acerca da gestão do território, nos fala 

de governabilidade, governança, planejamento e gestão do território como conceitos “muito 

aproximados no discurso de diversos autores”. O autor destaca a definição de Fischer 

(1996) a respeito de “governance”, para este autor, este termo é um conceito plural que 

compreende não apenas a substância da gestão, mas a relação entre os agentes 

envolvidos, a construção de espaços de negociação e os vários papéis desempenhados 

pelos agentes no processo. A idéia de governance remete aos estudos sobre liderança de 

organizações contemporâneas” (FISCHER, apud PAVIANI, 1999). 

Um conceito um pouco menos amplo sobre governança nos oferece também Diniz: 

“a noção de governança econômica envolve não só a capacidade de o governo 

tomar decisões com presteza, mas também sua habilidade de criar coalizões de 

sustentação para suas políticas, gerando adesões e condições para práticas cooperativas” 

(DINIZ, apud PAVIANI, 1999). 

Inferimos que tanto para Fischer como para Diniz percebemos que o governo é o 

responsável pelas políticas de governance (nível macro) enquanto unidades menores do 

governo seriam responsáveis pela gestão (nível micro). 

Becker (1988) situa a gestão como condicionada pelo e indutora do “modo pelo qual 

o espaço é apropriado e os territórios definidos”. Enfim, “a gestão do território corresponde à 

prática das relações de poder necessária para dirigir, no tempo e no espaço, a coerência 

das múltiplas finalidades, decisões e ações” (BECKER, apud PAVIANI,1999). 

Corroborando o que vem sendo dito até aqui, Lia Machado (1995) aponta a gestão 

do território funcionando em nível local, constatação complementada por Cidade (1997) que 

afirma ser o planejamento um “instrumento de governabilidade, de governance e da própria 

gestão do território. O planejamento caracteriza-se como um processo constituído de um 

conjunto de técnicas de origens interdisciplinares, aplicadas à gestão do território das 

cidades, caracteriza-se como planejamento urbano” (CIDADE, apud PAVIANI, 1999). 

Em todos os autores constatamos a defesa do caráter eminentemente participativo 

da gestão do território. A gestão se configura, por conseguinte, num instrumento que atende 

ao momento atual, no qual movimentos sociais de toda espécie brotam no cerne da 

modernidade. A gestão territorial se configura, assim, “como sendo práticas sociais no 
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espaço” (PAVIANI, 1999: 208). Estas práticas sócio-espaciais tornam-se a cada dia mais 

importantes no contexto da urbanização brasileira que enfrenta um exponencial crescimento 

de problemas referentes a esta questão do fenômeno urbano. 

A cada dia, presenciamos o aumento drástico dos problemas urbanos no Brasil, “país 

semiperiférico onde cerca de 80% da população vivem em entidades geográficas 

consideradas urbanas” (SOUZA, 2003: 15). Esta urbanização brasileira padece de 

planejamentos territoriais ineficientes, mas isto não significa que o planejamento deva ser 

negligenciado, mas sim que novas idéias devam ser apresentadas como alternativas para 

melhorar as condições de vida da população. 

Entre as estratégias dos pesquisadores e planejadores para mudar o quadro atual 

deste estado de coisas de injustiça social, consta a remodelação de seus estratagemas, a 

começar pêlos conceitos, como vimos anteriormente. Assim, adotou-se termos como 

urbanismo (que não é um sinônimo de planejamento), gestão (que também não é um 

sinônimo de planejamento), governança, entre outros, para que se mudassem, por 

conseguinte, as táticas na condução de uma cidade. 

De acordo com Souza (2003), para se consolidar um eficaz processo de gestão 

territorial, é preciso que tenhamos uma perspectiva crítica, na qual todas as ciências 

contribuam com seus conhecimentos para a condução de uma gestão de perspectiva 

universalista, mas, ao mesmo tempo, considerando todas as particularidades locais. 

O termo planejamento tem sido alvo de várias críticas tanto pelos intelectuais de 

esquerda como pêlos políticos conservadores. Entre os intelectuais de esquerda que 

criticaram o planejamento registramos uma poderosa influência marxista na obra de 

escritores como David Harvey (A Justiça Social e a Cidade, 1980), Manuel Castells (A 

Questão Urbana, 1972), Henry Lefebvre (O Direito à Cidade, 1968 e a Revolução Urbana, 

1970), entre outros. 

As críticas destes intelectuais endereçava-se principalmente à Escola de Chicago. 

Apesar das divergências entre estes pensadores, todos criticaram o planejamento “como um 

instrumento a serviço da manutenção do status quo capitalista” (SOUZA, 2003: 28). Apesar 

do enfraquecimento atual dos críticos marxistas, é certo que estes encerraram uma era de 

sofismas acerca do planejamento, dando início a um novo modo de encarar este 

instrumento. 

No caso das críticas dos políticos conservadores, estas se dirigiam principalmente à 

intervenção estatal, alegando que estava acontecendo um enfraquecimento das bases 

materiais do planejamento dos welfare states. 

 452 



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

Assim, tanto na esquerda como na direita intelectual, ou na política em geral o termo 

planejamento já não atendia mais às exigências práticas de melhoria urbana. 

Simultaneamente o termo ‘gestão’ (antes restrito às áreas de administração e economia) 

começa a ganhar espaço nas outras ciências, difundindo-se de acordo com a necessidade: 

gestão ambiental, gestão territorial, etc. 

Estabelece-se, neste momento, um impasse sobre o que seria gestão e o que seria 

planejamento. De acordo com Souza (2003), a diferença entre os termos se refere à 

complementaridade, isto é, um é condição sine qua non para a sobrevivência do outro. 

Enquanto o planejamento se constitui num esforço programático a longo prazo, que 

vislumbra o futuro, a gestão é representada pela atitude imediata, pela ação no aqui e 

agora. Cidade (apud PAVIANI, 1999) também partilha da opinião de que planejamento e 

gestão são complementares e não excludentes entre si. 

Souza (2003) ainda afirma que a atividade de planejamento nos países 

desenvolvidos envolve os mais diferentes profissionais, no entanto, o autor destaca a 

atuação do geógrafo nestes países que possuem grande demanda deste profissional. No 

Brasil, principalmente, a atividade de planejar se restringe, geralmente, a arquitetos e 

engenheiros, no entanto, considerando a ênfase de cada área, percebe-se que algumas 

falhas na elaboração de projetos de gestão encontram-se exatamente nas questões 

referentes ao domínio do geógrafo como, por exemplo, o conhecimento da importância das 

escalas para se elaborar projetos e a velha dicotomia geográfica que se converte num 

poderoso método de análise espacial: o estudo do homem em relação com a natureza. 

Assim, considerando estes elementos, acreditamos que o planejamento tem por 

objetivo elaborar linhas condutoras de governança para que as cidades elaborem, com 

relativa autonomia e com a participação da comunidade envolvida, seus planos de gestão. 

Para que isso aconteça o Estado precisa se reposicionar diante das novas demandas 

internacionais e internas. 

De acordo com Silveira (1999) “o Estado precisa recuperar o seu caráter público na 

gestão urbana (...). Essa nova dinâmica de negociação urbana precisa ser incorporada de 

uma forma mais positiva pela sociedade, que deverá tirar proveitos mais coletivos e menos 

individualizados”. Com este objetivo em mente, nos propomos a estudar o Distrito Federal e 

seu entorno; e os novos mecanismos de regulação desta região. 

Experiências de gestão e programas realizados no Distrito Federal e seu entorno 

No entorno do Distrito Federal atuam instituições governamentais que abrangem três 

diferentes níveis de governo (nível federal, estadual e municipal), englobando dois Estados 

(Goiás e Minas Gerais) com 19 municípios. O entorno constitui-se em espaço onde grande 
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parte dos problemas tem magnitude que ultrapassa as fronteiras administrativas. No 

entanto, a indefinição de responsabilidades pelas soluções dos problemas do entorno 

permanece. Com o passar dos anos, as soluções para tal ordem de problemas têm se 

tornado cada vez mais difíceis do ponto de vista político, institucional, técnico, e 

orçamentário. 

As populações instaladas nos municípios do entorno, exercem pressão na infra-

estrutura disponível na Capital Federal e na oferta de postos de empregos, uma vez que são 

pequenas as oportunidades de trabalho nestas áreas, que se caracterizam por serem um 

setor agropecuário de baixa produtividade e um setor industrial incipiente, com pouca 

capacidade de gerar empregos e renda em escala regional. Paralelamente, a infra-estrutura 

física disponível nessa região – como suporte necessário ao desenvolvimento econômico, 

insuficiente qualitativa e quantitativamente – funciona como força de retração ao 

desenvolvimento. Assim, a economia do entorno não tem contribuído de forma adequada 

para a elevação dos níveis de vida de sua população, criando um quadro social, econômico 

e territorialmente desequilibrado (SILVEIRA, 1999: 152). 

A primeira ação institucionalizada em relação ao entorno do Distrito Federal foi a 

criação, em 1966, do FUNDEFE – Fundo de Desenvolvimento do Distrito Federal, cujos 

recursos deveriam ser aplicados em programas para o desenvolvimento regional. Seria uma 

forma de contrabalançar os investimentos aplicados no Distrito Federal, entretanto os 

recursos do FUNDEFE foram canalizados para utilização dentro do Distrito Federal, 

afastando-se completamente dos objetivos que originaram sua criação. 

 Em 1967, foi criada a SUDECO – Superintendência de Desenvolvimento do Centro-

Oeste, quando, sob sua coordenação foi criado o PERGEB – Programa Especial da Região 

Geoeconômica de Brasília, em 1975. Este programa foi rico em objetivos e estratégias. Com 

a intenção de preservar o caráter político, cultural e administrativo de Brasília, o programa 

procurava propiciar à área de influência do Distrito Federal condições de desenvolvimento 

mais equilibrado com o de Brasília, integrando-a ao processo de desenvolvimento nacional. 

Apesar das boas idéias este plano não obteve a eficácia desejada. 

Segundo Silveira (1999), à região do entorno foi institucionalizada, em 1981, no 

âmbito do PERGEB, com a assinatura de um protocolo de intenções entre os governos do 

Distrito Federal, Goiás e Minas Gerais. A área do entorno nessa época compreendia doze 

municípios, que se uniram por intermédio de seus prefeitos e formaram a AMAB – 

Associação dos Municípios Adjacentes a Brasília. A quantidade de municípios foi 

aumentada à medida que os desdobramentos dos municípios originais foram sendo 

realizados em função do constante crescimento populacional dos mesmos. Como nas 

tentativas anteriores não logrou os sucesso pretendido. 
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Até o presente momento, a proposta mais promissora foi a criação da Região 

Integrada de Desenvolvimento Econômico do Distrito Federal e Entorno (RIDE-DF), 

composta pelo DF e mais 22 municípios dos Estados de Goiás (GO) e Minas Gerais (MG), 

foi criada em 1998 com o intuito de aprimorar e ampliar os serviços públicos essenciais, 

além de promover as atividades econômicas da região, gerando empregos e renda. Para 

alcançar tais objetivos, está sendo elaborado o Programa Especial de Desenvolvimento do 

Entorno do Distrito Federal (PLANRIDE), o qual prevê a elaboração de programas e projetos 

de médio e longo prazo para o desenvolvimento e diminuição dos problemas sociais da 

região. 

Os recursos financeiros para o financiamento do desenvolvimento da RIDE são 

oriundos de várias fontes, entre as quais se destacam: 

• Orçamentos da União, incluindo todos os programas federais; 

• Orçamentos dos Estados; 

• Orçamentos dos Municípios; 

• Fundo Constitucional de Financiamento do Centro-Oeste (FCO); 

• Financiamentos de Entidades de Crédito Oficiais; 

• Operações de Crédito Externas; 

• Recursos de Instituições Internacionais. 

No entanto, a elaboração do Zoneamento Ecológico-Econômico (ZEE), um 

instrumento da política publica que tem por objetivo conciliar o planejamento econômico-

social e a gestão ambiental, tem atrasado, por falta de recursos, a eficácia e o 

funcionamento da RIDE-DF. 

 O ZEE da RIDE-DF teve sua primeira fase finalizada em 2003 (levantamento dos 

dados do meio físico da RIDE). A continuidade dos estudos (parte social, econômica e 

política) vem sendo desenvolvida pelo consórcio composto por vários órgãos públicos como 

o Ministério do Meio Ambiente, da Integração Nacional e o Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística. O grande empecilho para conclusão do zoneamento está na falta de recursos. 

Dentre as propostas mais recentes destacamos a criação do Estado do Planalto 

Central e a criação de uma Área Metropolitana de Brasília. 
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A criação do Estado do Planalto Central 

No Congresso Nacional estão tramitando o Projeto de Decreto Legislativo nº. 298/02 

e a Proposta de Emenda Constitucional nº. 27/02 que sugere a criação do Estado do 

Planalto Central, uma das mais recentes propostas para solucionar a problemática 

envolvendo o DF e seu entorno. Este novo Estado englobaria 12 cidades-satélites do Distrito 

Federal (excluindo-se: Núcleo Bandeirante, Cruzeiro, Lago Sul, Lago Norte, Paranoá, 

Candangolândia, Guará I e II, além do Plano Piloto de Brasília) e mais 29 municípios dos 

Estados de Goiás e Minas Gerais4. A capital seria a cidade-satélite de Taguatinga, 

atualmente considerada como a mais desenvolvida da região. 

Com a criação deste novo Estado, proposta pelo suplente de senador Francisco 

Escórcio (PMDB-MA), visa-se preservar a cidade de Brasília, detentora do título de 

patrimônio cultural da humanidade e promover o desenvolvimento do entorno. 

Os principais argumentos dos defensores da criação do novo estado dizem respeito 

aos recursos que são repassados pela União, através do Fundo Constitucional do Distrito 

Federal, que giram em torno de R$ 4 bilhões anuais. A União, por exemplo, banca todo o 

investimento e custeio dos serviços de segurança e de educação do Distrito Federal. Assim, 

na opinião deles, o novo estado adquiriria capacidade de geração de riquezas, evitando o 

aumento constante dos repasses. 

Brasília voltaria a ser um território pertencente ao Governo Federal, sendo extinta a 

Câmara Legislativa do Distrito Federal (o Senado Federal teria o papel de legislar para o 

Distrito Federal) e possuindo um governador indicado pelo Presidente da República. 

A União teria que repassar, pelo período de 10 anos, ao Estado do Planalto Central, 

parte dos recursos atualmente entregues ao Distrito Federal, para promover o 

desenvolvimento, bem como parte de seu custeio. O Banco Nacional de Desenvolvimento 

Econômico e Social (BNDES) também passaria a dar prioridade em financiamentos 

empresariais que viessem a ser fixados no novo Estado. 

Além desses repasses da União, o Estado passaria a receber também as cotas do 

Fundo de Participação de Estados e os tributos de competência estadual. 

                                                           
4 Municípios do Estado do Goiás: Abadiânia, Água Fria de Goiás, Águas Lindas de Goiás, Alexânia, 
Alvorada do Norte, Buritinópolis, Cidade Ocidental, Cocalzinho, Corumbá de Goiás, Cristalina, 
Damianópolis, Flores de Goiás, Formosa, Luziânia, Mambaí, Mimoso de Goiás, Novo Gama, Padre 
Bernardo, Planaltina de Goiás, Santo Antônio do Descoberto, São João da Aliança, Simolandia, Sitio 
d´Abadia, Valparaíso de Goiás e Vila Boa de Goiás. Municípios do Estado de Minas Gerais: Buritis, 
Cabeceiras, Formoso e Unaí. 
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Com a aprovação da Proposta de Decreto Legislativo nº. 298/2002 haverão 

plebiscitos nos Estados de Minas Gerais e de Goiás sobre a criação do Estado do Planalto 

Central. 

Com a criação do Estado novas despesas surgirão, em virtude de gastos com 

prefeituras e câmaras de vereadores. Ainda não há garantias de que tais custos serão 

menores que os registrados com as atuais administrações regionais existentes nas cidades-

satélites do Distrito Federal. 

Outro ponto que deve ser ressaltado é a composição legislativa do Estado: se as 42 

câmaras legislativas do novo Estado se investirem de um ideal paternalista e crientelista, 

como vem ocorrendo nos últimos anos no Distrito Federal, como é o caso das 

regularizações de loteamentos, invasões e condomínios, correr-se-ia o risco de existir um 

mosaico administrativo pouco integrado e operativo, principalmente no que tange a questão 

ambiental. 

É importante ter em mente que o território deve ser tratado integralmente, porque 

para o meio ambiente, em especial para as bacias hidrográficas, não existem fronteiras 

geopolíticas ou administrativas. Torna-se preocupante a possibilidade de ampliação do atual 

“cinturão crescente de degradação urbana e ambiental” que vem atuando na Capital Federal 

e em seu entorno. Estes fatores juntamente com os autos gastos na criação do novo estado 

tornam a proposta ainda mais polêmica, o que diminui as suas chances de aprovação. 

A criação de uma Área Metropolitana de Brasília 

Diante da problemática envolvendo o DF e seu entorno, destacamos uma outra 

proposta, que trata da criação de uma AMB – Área Metropolitana de Brasília. A AMB visa a 

abertura de novas oportunidades de emprego nas áreas de origem dos fluxos migratórios e 

nos pontos intermediários de suas trajetórias, o que reduziria a intensidade desses fluxos e 

diminuiria a pressão das populações dos municípios da região sobre os equipamentos 

urbanos e serviços sociais do Distrito Federal. 

Com a criação da AMB, se buscaria classificar o território por seus atributos para 

maximilizar a gestão do território futura ou para fins de intervenção por instrumentos que 

democratizem o planejamento regional e/ou urbano. Na teoria e na prática, os territórios 

demarcados possuem diferentes escalas, o que é essencial para que se entenda a gestão 

do território. Na dependência da escala, vão se disponibilizar os recursos de diferentes 

naturezas e magnitudes para a gestão do território. Assim, se designarmos a AMB, a gestão 

do território se dará em um espaço já organizado com funcionalidades, interesses e 

conexões políticas, econômicas e administrativas. A gestão do território nesse espaço 
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deverá trabalhar com o futuro, com o que ainda for “organizável” e mesmo previsível 

(PAVIANI, 1999: 212). 

Paviani (1996) chama a atenção para o fato de que Brasília, como as demais 

metrópoles latino-americanas, apresenta crescimento urbano impulsionado por dois vetores, 

o populacional e o das atividades econômicas. Na expansão populacional tem destaque o 

incremento vegetativo, coadjuvado por correntes migratórias. Após o autor identificar os 

problemas da Capital Federal, o mesmo diz que “na fase atual, deve-se atentar para as 

perspectivas quanto à magnitude dos problemas de porte metropolitano” (PAVIANI, 1996: 

221). Desta forma, a possível criação de uma Área Metropolitana de Brasília poderia antever 

algumas medidas para modificar a atual estruturação do território de Brasília e seu entorno. 

A AMB intenciona a efetiva gestão do território, que propiciaria condições para atrair 

novas atividades que estimule o surgimento de novos postos de trabalho e ofereça as 

condições necessárias para a elevação da qualidade de vida da população. Há que 

estabelecer diálogo com as lideranças estaduais, municipais e também com as populações 

envolvidas, tratando-se de ressaltar que a AMB é parte da solução dos problemas 

existentes, que a inércia não será capaz de resolver no formato de gestão atual. 

Na designação e delimitação da AMB envolveria os estados de Goiás e Minas 

Gerais, pois não só se respeitaria o critério de contigüidade, mas sobretudo o de integração 

socioespacial. “A delimitação da AMB deve ser feita como uma pretensão socioespacial (de 

gestão do território), geoeconômica, geopolítica, etc. Devem compor a AMB os municípios 

do entorno próximo, acrescidos dos que apresentarem comunidades e integração como o 

DF. Integração e comunidades definidas por análise empírica de fluxos e inter-relações de 

diversas naturezas” (PAVIANI, 1999: 211 a 212). 

Para que não ocorra a descaracterização do projeto de criação da AMB, não se 

aconselham meras inclusões de cunho político de municipalidades que tendem a aderir à 

AMB apenas com o pressuposto de que a simples constituição de uma área metropolitana, 

por si só, seria credencial de acesso a fundos e recursos para a solução de problemas 

locais. 

A AMB deve evitar ações incrementais, nas quais surgem iniciativas isoladas, 

fragmentadas e pontuais, de tal forma que os custos para a gestão pública se tornem 

elevadíssimos, sem atender às demandas da população ou atendendo apenas à clientelas, 

sob o formato paternalista e assistencialista (PAVIANI, 1996: 227). 

Ainda no caso da AMB, haverá contradições e conflitos a resolver para estabelecer o 

novo formato que a gestão do território requererá, ou, a emergência de um quarto poder, a 

instância metropolitana. Para Paviani (1999) Instituir a instância metropolitana, requer que 
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se obedeça ao preceito constitucional, que no caso do Distrito Federal, possui um 

complicador, qual seja: não depende exclusivamente do poder de Brasília, como sede do 

governo distrital, mas de um amplo leque de consultas que poderá envolver outras unidades 

da Federação, como Goiás e Minas Gerais. 

Será necessário modificar a estrutura fiscal e estabelecer um padrão contínuo de 

transferências financeiras da União para a AMB, o que seria fundamental para o novo 

quadro de gestão que se delineia. Porém, todos os procedimentos envolvendo a questão 

financeira devem ser realizados com transparência e seguindo com o máximo de fidelidade 

o projeto de criação da AMB, para que os ideais do projeto não sejam desvirtuados através 

de possíveis desvios de verbas que não atenderiam aos objetivos inicialmente traçados ou 

favoreceriam uma minoria privilegiada. 

A AMB pode atrair correntes migratórias, sendo imprescindível que iniciativas de 

âmbito nacional e extra-regional sejam tomadas para evitar o inchaço da AMB. Conforme 

Paviani (1999), a transformação decorrente da criação da AMB tenderia a modificar em 

profundidade, as atuais modalidades de gestão do território com vistas a equacionar os 

graves problemas que ocorrem no Distrito Federal e seu entorno. A intenção é que a Capital 

Federal e suas áreas de influência atuem como “subcentro complementar, econômica e 

socialmente falando do mercados de trabalho mais desenvolvidos (o Sudeste e o Sul)” 

(PAVIANI, 1999: 219). 

Considerações finais 

Com realização desta pesquisa tornou-se clara a série de problemas envolvendo o 

Distrito Federal e seu entorno, e que inércia não será capaz de resolver tais problemas no 

formato de gestão atual. O desenvolvimento harmônico de Brasília não será conseguido 

independentemente do seu entorno mais imediato, e estará intimamente vinculado ao 

próprio fortalecimento da estrutura econômica e social de sua região de influência. 

 Acreditamos que a criação de uma Área Metropolitana e não de um Estado do 

Planalto Central viabilizaria economicamente o próprio Plano Piloto, tendo em vista que as 

Cidades Satélites e Cidades do chamado entorno não seriam mais um “obstáculo a ser 

enfrentado pelo centro”, mas sim, cidades que farão parte de um orçamento desta possível 

Área Metropolitana, amenizando, assim, muitos dos problemas citados e proporcionando 

considerável crescimento econômico. 

 Assim como qualquer proposta de gestão e de reorganização territorial tem seus 

riscos, a Área Metropolitana oferece subsídios teóricos para que defendamos a sua criação. 

Os riscos embutidos nesta proposta podem ser remediados por meio da constante interação 

com a sociedade que, mais do qualquer cientista social, sabe quais são os seus problemas. 
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 As comunidades envolvidas devem atuar fiscalizando e participando de forma 

crítica deste projeto de reorganização territorial do Distrito Federal e seu entorno. Se este 

procedimento for adotado, os possíveis problemas encontrarão menos oportunidades 

acontecer ,e, caso ocorram, serão contornados com maior facilidade do que no caso de 

somente a esfera técnico-científica estar envolvida. Para a implantação e o um bom 

funcionamento da AMB, é necessário que a sociedade como um todo mantenham um 

grande esforço que deve ser mantido por longo período. 

 “Mudar a cidade é uma tarefa coletiva” (SOUZA, 2003: 518) e a criação da Área 

Metropolitana tem como premissa básica a práxis coletiva como meio de alcançar um 

considerável desenvolvimento sócio-espacial, principalmente tendo em vista que a AMB 

pressupõe um novo conceito de gestão no qual estão incluídas a fiscalização, por parte da 

sociedade, das atividades dos profissionais envolvidos no planejamento (cientistas e 

técnicos); a prestação de contas aberta à comunidade; a independência sócio-econômico-

cultural das cidades envolvidas entre outros fatores. 

 É importante lembrar que as iniciativas de regionalização devem atentar para a 

AMB, que no caso é o novo ente. Porém, sem deixar de atentar para ambiente mais amplo, 

que no caso é o governo federal. 
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