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BRASÍLIA, METROPOLIZAÇÃO 

E ESPAÇO VIVIDO

... a realização prática da urbanidade passa pela 
existência de vários lugares tão interrelacionados 
quanto possível, a fim de que tudo ocorra como se 
eles constituíssem um único lugar.

(Lévy, 2001, p.1-2)

Tomemos a metropolização sob uma ótica diferente: o espaço 
vivido. Que diferença apresenta, pois, esta ótica em relação a 
outras? A especificidade de enfocar justamente aquela dimensão 
temporal, a do quotidiano, que, na cidade, perpassa a vida dos habi-
tantes em um plano próximo e que permite que se tornem concretas 
medidas e ações práticas na produção do espaço. Tomemos também 
o espaço vivido a partir de uma perspectiva específica dada pela 
articulação entre a mobilidade, a circulação e as práticas espaciais. 
O que de específico há nessa perspectiva? A compreensão da me-
trópole como um mosaico de idas e vindas, um todo articulado em 
uma rede ligada por pontos: de um lado, os espaços de moradia; de 
outro, os de consumo, trabalho, lazer. O que liga ambos os espaços? 
A vida que flui de um ponto a outro em um movimento contínuo e 
que faz com que o espaço, vivido em pedaços, torne-se uma totali-
dade. É isso que permite que a configuração espacial da metrópole 
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– dimensão material resultante do trabalho sobre a natureza e da 
prática espacial – seja apreendida subjetiva e simbolicamente para a 
construção de uma dimensão concebida que direcionará a maneira 
como se apropria e se vivencia o espaço em sua dimensão social, 
resultando em uma práxis e em uma reprodução que se fazem diária 
e continuamente ad eternum.

Nesse sentido, um esclarecimento precisa ser feito no que se 
refere à prática espacial, pois trato de entendê-la de duas maneiras 
diferentes. De um lado, há a prática espacial, conceito referente à 
dimensão percebida do espaço (Lefebvre, 2000; Soja, 1996) que, 
portanto, indica sua produção. No caso que apresento, a prática 
que tornou real, por meio de amplas obras de construção, uma con-
cepção de espaço – a passagem de Brasília do Plano Piloto de Lucio 
Costa à metrópole. De outro lado, tem-se a prática espacial de apro-
priação – ou as práticas (socio)espaciais (Carlos, 2004) –, que diz 
respeito à maneira como os habitantes utilizam o tempo e o espaço 
no quotidiano, logo, referindo-se à dimensão vivida do espaço. 
Ainda assim, é evidente que a apropriação não se desvincula da 
produção – já que é ela que incorpora no espaço, por meio da vida 
social, as novas formas construídas, conferindo-lhes movimento –, 
porém a faz realizar-se em outra escala.

Ora, bem sabemos que o vivido é a síntese que emerge da re-
lação quotidiana entre o percebido, materialidade, e o concebido, 
abstração, e, sendo assim, é simultaneamente materialidade e abs-
tração, pois, por um lado, revela as práticas espaciais de produção e 
apropriação do espaço e, por outro, medeia essas práticas pelo ofe-
recimento da possibilidade de apreensão do espaço sobre o qual in-
cidirá a práxis. No que concerne a Brasília, podemos enxergar essa 
relação da seguinte maneira: tem-se a concretização de um projeto 
abstrato por meio da construção de formas espaciais para abrigar a 
vida e permitir sua reprodução – é a transformação da natureza por 
meio de um conjunto de práticas norteadas por uma concepção de 
espaço que resultou em uma dada forma de apropriação.

Ainda que pareça simplificadora da realidade, a relação acima 
traz um conjunto de significantes e significados que explicam a ma-
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neira como entendo a produção do espaço metropolitano. Ou seja, 
temos um tipo de prática espacial, norteada por uma concepção de 
espaço, que resulta em uma configuração metropolitana que, por 
fim, interfere na maneira como a vida se reproduz consequente e 
continuamente. Refiro-me à possibilidade de pensar as articulações 
percebido-concebido-vivido, concomitantes e decorrentes umas 
das outras.

Primeiramente, penso em termos de prática espacial direciona-
da à produção do espaço em um sentido abrangente: uma cidade 
que surge do projeto de transferência da capital do litoral para o 
interior do país e como materialização dos princípios de um tipo de 
arquitetura e de urbanismo valorados mundialmente, em um dado 
momento, como meio de religar a casa, o trabalho, o lazer e a circu-
lação em um espaço ordenado, integrado e fluido – que já discuti 
considerando a origem e os resultados socioespaciais desse projeto. 
Refiro-me, pois, à seguinte relação: espaço concebido  espaço 
percebido  espaço vivido.

Em segundo lugar, temos que a configuração espacial metropo-
litana de Brasília influi no tipo de prática de produção quotidiana – 
portanto, em um sentido menos abrangente – e de apropriação do 
espaço, por parte dos habitantes, que resulta na maneira como estes 
distinguem o espaço e se veem nele. Ademais, há uma especificida-
de do espaço metropolitano que marca plenamente a apreensão do 
espaço e a mobilidade espacial resultante dessa apreensão, a saber: 
as descontinuidades do tecido metropolitano e as grandes distân-
cias a serem percorridas que decorrem dessas descontinuidades, 
como destacado anteriormente. Nesse sentido, reporto-me à mes-
ma relação já apresentada, porém em uma provocativa inversão, 
que não nega a primeira, mas é resultado dela: espaço percebido  
espaço vivido  espaço concebido.

Em terceiro lugar, entendo que a prática espacial sobre a ma-
terialidade construída e em meio às relações sociais estabelecidas 
norteia a construção de formas de concepção do espaço que, en-
tão, resultam na maneira como os habitantes vivenciam o espaço 
e apropriam-se dele. Colocando em uma situação apreensível da 
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realidade, quero dizer que, em Brasília, as práticas espaciais, a mo-
bilidade e a circulação são os meios pelos quais o espaço, em suas 
descontinuidades territoriais, é percorrido, conhecido, apropriado, 
e isso concorre para a construção de um espaço mental que, por sua 
vez, interferirá nas subsequentes formas de apropriação. Portanto, 
em um terceiro tipo de relação, como outra inversão igualmente 
decorrente das duas anteriores, temos: espaço percebido  espaço 
concebido  espaço vivido.

Assim sendo, é possível elaborar um esquema-síntese dessas 
três relações com a finalidade de observar que não se tratam de 
relações cíclicas ou sistêmicas, mas dialéticas, porque sempre re-
construídas, tendendo ao infinito. Note-se que, na figura a seguir, 
as setas indicam o movimento, e o fundo, a materialidade.

Espaço percebido Espaço concebido Espaço vivido

Tendo como base esse esquema, que sintetiza, no plano teórico, 
a relação percebido-concebido-vivido, voltemo-nos agora para a 
análise de como essa relação pode ser verificada no plano empírico.

Apresentei, nos capítulos precedentes, toda a problemática ati-
nente à produção do espaço metropolitano, que diz respeito a uma 
prática para tornar real uma concepção, e à dificuldade de fazer uma 
regionalização englobando Brasília e as cidades que ela metropoli-
za, que responde pela necessidade de adequar políticas espaciais à 
vivência. A partir do questionamento de definições oficiais ou de 
delimitações científicas feitas – senão de fato, ao menos aparente-
mente – de forma aleatória, tentei fazer o reconhecimento do espaço 
metropolitano tendo como base a lógica quotidiana que indica a 
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fluidez da reprodução espacial da vida em um tecido metropolitano 
extremamente marcado pelas descontinuidades territoriais e pelas 
consequentes grandes distâncias.

Sendo assim, proponho agora uma análise à escala do imediato, 
da ordem próxima, do espaço metropolitano quotidianamente ex-
perienciado por meio das práticas espaciais e da ampla mobilidade 
requerida pelas especificidades que esse espaço apresenta. De co-
nhecer, a partir dos dados, o espaço metropolitano, passemos agora 
ao intento de reconhecê-lo pelas práticas da vida quotidiana.

Da apreensão do espaço às práticas 
de apropriação

Durante sua formação e transformação na história, os mapas 
cognitivos sofreram mudanças espaciais ou foram submetidos a 
ajustes; em outras épocas, as mudanças foram mais extensivas e 
radicais. Isso foi particularmente evidente nos grandes pontos de 
mudança que marcaram o desenvolvimento das civilizações huma-
nas, quando houve transição de um tipo de sociedade para outro, 
com bastante diferentes formas de organização e integração socio-
cultural. (Laszlo et al., 1993, p.15, tradução nossa)1

A citação supraexposta indica a relação concebido-vivido em 
que o percebido está subjacente. Essa relação indica a transfor-
mação de uma maneira de conceber o espaço como resultado de 
uma maneira de vivê-lo; a primeira espacialmente identificada 
como as representações do espaço, e a segunda, como os espaços de 
representação.

 1 During their formation and transformation in history, cognitive maps have fre-
quently undergone partial changes or been subjected to adjustments; in other 
epochs the changes have been more extensive and •. This has been particularly 
evident in the great turning points that have marked the development of human 
civilizations, when there has been transition from one type of society to another 
with very different forms of organization and sociocultural integration.
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As concepções individuais do espaço, os modos como o perce-
bemos e o enxergamos à nossa volta, no nosso dia a dia, configu-
ram-se em um tipo de representação espacial, tal como os mapas 
mentais que quotidianamente carregamos e que desempenham 
papel importante e ativo na forma como “experienciamos a cidade” 
(Soja, 2000, p.11), pois advêm de realidades socialmente construí-
das, segundo indicam Laszlo et al. (1993). Para os autores, o uso 
desses mapas constitui uma relação em que, a partir da vivência, os 
habitantes fazem representações espaciais, em seu cérebro, de uma 
realidade apreendida e compartilhada socialmente, e essas repre-
sentações estruturam o comportamento individual.

Esse tipo de representação insere-se, de igual modo, nas repre-
sentações do espaço apresentadas no capítulo anterior e que agora 
vou detalhar, voltando-me para os habitantes e sua apreensão espa-
cial do quotidiano. Ao falar de apreensão e formulação mental do 
espaço a partir de uma configuração espacial socialmente produzi-
da, intento esclarecer de que modo, em Brasília, as descontinuida-
des do tecido metropolitano e as distâncias delas decorrentes tanto 
interferem na maneira como os habitantes veem e usam o espaço 
quanto impõem limites à apropriação. Esse é o exercício reflexivo 
que proponho.

Em princípio, entendo que as descontinuidades do tecido me-
tropolitano de Brasília devem-se, sobretudo, a dois fatores.2 O 
primeiro diz respeito à segregação planejada (Gouvêa, 1995) que 
dispôs um centro com população de médio-alto a alto poder aqui-
sitivo, dotado de excelentes infraestruturas e equipamentos coleti-
vos, circundado por núcleos urbanos ocupados por segmentos de 
alta a muito alta renda. Esses núcleos, por sua vez, são rodeados por 
uma periferia dispersa no tecido urbano, destinada principalmente 

 2 Outros fatores poderiam ser apontados como causas das descontinuidades do 
tecido metropolitano, inclusive fatores de ordem mais geral, como o desenvolvi-
mento tecnológico, das comunicações e dos transportes e o advento de um tipo 
de urbanização com espacialidades difusas (cf. Ascher, 1995; Reis, 2006; Spo-
sito, 2004a; 2008), porém optei por indicar apenas os dois que considero prin-
cipais no caso de Brasília e que foram apresentados e discutidos anteriormente.



BRASÍLIA:  METROPOLIZAÇÃO E ESPAÇO VIVIDO  111

à moradia das classes socioeconomicamente menos favorecidas e 
largamente dependentes no que se refere às funções urbanas.

O segundo fator responsável pelas descontinuidades do tecido 
metropolitano concerne à sua repartição entre duas unidades fede-
rativas, uma com terras de ocupação proibitiva concentradas nas 
mãos do Estado e outra com terras de ocupação permissiva pela 
falta de políticas sérias de implantação de loteamentos e ordena-
mento do território na porção limítrofe à primeira, respectivamente 
o Distrito Federal e o estado de Goiás.3

Nesse sentido, temos, na periferia metropolitana de Brasília, 
habitantes cujas práticas de apropriação do espaço e reprodução 
da vida estão marcadas pelas descontinuidades advindas dos dois 
fatores supramencionados. De um lado, eles estão segregados so-
cioespacialmente por terem mais baixo poder aquisitivo e, sendo 
assim, são obrigados a residir nas únicas áreas por cujas moradias 
podem pagar, sejam elas compradas ou alugadas. De outro lado, 
têm sua segregação reforçada pelos limites do quadrilátero do Dis-
trito Federal que, muito embora não seja impedimento algum à 
realização quotidiana das mais diversas práticas na metrópole e, 
portanto, à fluidez da vida que opera de um lado a outro, serve para 
relembrar que se tratam de populações não pertencentes à capital, 
cujos direitos de apropriação consistem mais na insurgência do uso 
na vida quotidiana do que propriamente no direito a ele, isto é, no 
direito à cidade como possibilidade plena de realização do urbano 
(Lefebvre, 2006).

A partir desses pontos levantados, entendo que a configuração 
espacial, resultado de uma prática, é apreendida pelos habitantes da 

 3 Essa realidade era evidente, sobretudo, na década de 1970, quando a maior 
parte das atuais cidades que compõem o entorno metropolitano de Brasília 
fora implantada (cf. Peluso, 1983; Paviani, 1987a). Atualmente, devido às 
transformações nas legislações e à emancipação político-administrativa dos 
municípios dos quais essas cidades são sede, a ocupação tende a tornar-se mais 
controlada, muito embora o crescimento urbano ainda seja pouco contido. No 
caso do Distrito Federal, a posse das terras por parte do Estado não foi impe-
dimento absoluto ao crescimento urbano, mas sua atuação foi decisiva para a 
atual configuração do espaço metropolitano.
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periferia goiana da metrópole em sua vivência e contribui para uma 
representação mental sobre o espaço que norteia as práticas espa-
ciais e a mobilidade e, portanto, a apropriação e uma nova vivência 
do espaço. Segundo Soja (1996, p.79, tradução nossa), na dimensão 
do concebido, “a geografia imaginada tende a tornar-se geografia 
‘real’, com a imagem ou representação definindo e ordenando a 
realidade”.

Retomando a citação de Laszlo et al. (1993) que abre esta dis-
cussão, ela se refere à unidade existente entre o espaço que se com-
põe de formas-conteúdo e relações e as formulações mentais que as 
pessoas fazem desse espaço via cognição. Ou seja, à medida que a 
sociedade desenvolve-se e transforma as formas espaciais, a apreen-
são dessas formas e das relações que as animam também se altera, 
acompanhando o movimento, pois “[o]s mapas cognitivos sempre 
orientaram as pessoas em seu ambiente e sempre requereram perió-
dica renovação” (idem, p.15, tradução nossa).

Assim, as representações do espaço dizem respeito não apenas 
aos projetos arquitetônico-urbanísticos, aos mapas, às formulações 
científicas a respeito do espaço, mas também aos mapas mentais 
que se constroem à medida que a vida se reproduz quotidianamente 
(Lefebvre, 2000; Soja, 1996). É nessa direção que proponho pensar 
a relação entre as descontinuidades do tecido metropolitano de 
Brasília – o espaço em sua dimensão percebida – e as práticas espa-
ciais dos habitantes da periferia goiana – o espaço em sua dimensão 
vivida –, orientada pelas representações do espaço concernentes aos 
mapas cognitivos que são, segundo Soja (1996), imagens mentais 
do espaço elaboradas no quotidiano, a dimensão concebida.

Em Brasília, a passagem do concebido ao vivido, via percebido, 
revela-se na mobilidade espacial entre periferia e núcleo metropo-
litanos com vistas à realização de atividades diversas, sobretudo 
ligadas ao trabalho, ao estudo e à aquisição de bens de consumo. O 
que orienta a decisão sobre onde procurar serviços e comprar pro-
dutos é a disponibilidade deles em cada lugar e o nível de imedia-
tismo da necessidade surginte, que é atendido a partir da apreensão 
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do espaço em suas descontinuidades, feita na relação entre este e o 
tempo que é construído quotidianamente. Em outras palavras, é 
nos interstícios temporais e espaciais presentes na rotina do traba-
lho e do estudo que os habitantes encontram maneiras de satisfazer 
outras necessidades, tentando conciliar o tipo de necessidade com a 
possibilidade de realização desta no espaço imediato. Assim, as ne-
cessidades alimentares, que estão atreladas à casa e à família, e que 
são mais frequentes, são atendidas nas imediações da residência, 
enquanto que outros bens de consumo mais esporádicos são adqui-
ridos no núcleo metropolitano, sobretudo no centro, o Plano Piloto, 
porque se referem a produtos mais especializados, procurados e 
valorizados em termos de qualidade e preço mais acessível. Veja-
mos alguns fragmentos de entrevistas realizadas com moradores da 
Cidade Ocidental:

As compras de uso pessoal mesmo, higiene, comida, eu compro 
na Cidade Ocidental mesmo. Já as compras de móveis, eletrodo-
mésticos, eu costumo comprar mais em Brasília mesmo, porque 
tem maior variedade e as lojas, né? Na Cidade Ocidental não tem 
tantas lojas de móveis e eletrodomésticos. Já em Brasília tem muito 
mais opções e eu encontro preços mais baratos. Por isso que eu es-
colho lá também. (Estela)

Por aqui, depende. Se for de supermercado é aqui. Agora roupa, 
assim, têxtil, essas coisas, já é mais lá pra Brasília. (Tatiana)

Lá em Brasília. Vestimenta é lá. Alimentício é mais aqui, mas 
vestimenta é lá. (Vitória)

Outros tipos a gente compra em Brasília. Não sei por quê. É 
o costume, né? Trabalha lá. Eu acho que é isso. É difícil a pessoa 
comprar aqui, né? Não compra, não sei por quê. (Armando)

Assim, o espaço metropolitano, para os entrevistados, apresen-
ta-se na polarização entre o espaço em que se reside e aquele onde se 
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trabalha ou se realizam outras atividades. A apropriação se faz “lá” 
ou “aqui”, separada pela distância e pelas descontinuidades terri-
toriais, em momentos específicos, sobretudo nos fins de semana, 
quando se fala no uso da casa, não havendo possibilidade de maior 
integração em contínuo entre ambos os espaços justamente porque 
entre eles há apenas a distância a ser percorrida. De forma geral, 
a relação entre periferia e núcleo metropolitano, apreendida pelos 
entrevistados, foi apresentada nas entrevistas do seguinte modo: a 
Cidade Ocidental refere-se ao morar, em um sentido ligado ao local 
onde está a casa, e Brasília, ao trabalho, ao estudo, ao lazer, aos ser-
viços, às compras; porém, ambas constituem juntas um continuum 
socioespacial permeado por relações que contribuem para ressig-
nificar a polarização mencionada. Quando questionados sobre se 
considerarem morando em Brasília e sobre o que entendem por esta 
cidade, alguns dos entrevistados responderam:

Em certo ponto, eu me considero, né? Porque eu venho em casa 
só pra dormir e final de semana, né? Então... fico mais pra lá, né? 
[risos]. [...] o pessoal tem a mania de dizer assim: “eu vou pra Bra-
sília” [...]. Então é um local, assim, onde tem tudo, né? Que você se 
movimenta. Tudo o que você quer, é concentrado ali [...]. Mesmo a 
gente assim mesmo [...] Vai pra lá e tudo é lá. (Antônia)

Sim. Sim porque, dada a proximidade, essa proximidade traz 
todas as identidades de Brasília pra cá. O custo de vida é de Brasília, 
as relações são de Brasília, até mesmo as relações de emprego, as 
relações de amizade, as relações culturais e de estudo também são 
de Brasília. Então nós somos moradores de Brasília, embora exclu-
ídos, né? Mas nós somos moradores de Brasília [...]. Agora o que 
eu entendo que é Brasília é exatamente essa grande urbe. Brasília é 
Plano Piloto, Brasília é cidades-satélites, Brasília é Entorno, porque 
toda essa grande massa está confluindo pra Brasília, ela trabalha 
em prol de Brasília, então é Brasília. Não tem como separar essa 
questão. (Anderson)
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Não considero não. Sou morador daqui da Cidade Ocidental. 
Trabalho lá, mas morador é daqui [...]. Ah, Brasília, pra mim... pra 
mim é tudo, né? Só trabalho lá, só tem emprego lá, aqui não tem, 
né? Então Brasília pra mim é tudo. Eu pretendo me aposentar atra-
vés de Brasília [...]. Porque aqui, por exemplo, se eu sair de lá, eu 
vou batalhar pra arrumar um emprego lá. Aqui não tem. Você sabe 
que aqui não tem indústria, não tem nada, então... Brasília pra mim 
é tudo, apesar de morar aqui. (Armando)

Moradora? Eu considero, porque eu venho aqui só pra dormir 
[risos]. [...] Brasília? Brasília é um lugar bom de você trabalhar, 
ganhar dinheiro. Eu acho muito bom lá. Bom pra passear, bom pra 
tudo lá. Tem coisas bonitas. Shopping, pra quem tem... [gesto com 
a mão indicando dinheiro]. (Cristiana)

Praticamente [risos]. [...] Assim... tudo... o referencial todo é 
Brasília, principalmente pra quem mora na Cidade Ocidental... 
Emprego, tudo assim, né? Ah, Brasília é o centro, né?... de tudo. 
(David)

Ah, eu... já agora oito anos aqui, mas eu fui criada lá. Lá eu 
morei 22 anos, né? Considero. [...] Ah, Brasília... não sei nem falar 
pra você [risos]. É uma coisa boa, é uma coisa diferente, sei lá... Eu, 
minha paixão é aqui mesmo. Por isso que eu não estou morando 
com minha mãe [que mora em Taguatinga]. (Flávia)

Eu acho que sim [risos]. Porque lá, sei lá... por eu ter nascido lá. 
Morei lá muitos anos e por meu contato... tudo é lá. Meus impos-
tos são lá. Quer dizer, aqui eu não tenho nada que o prefeito possa 
adquirir pra mim, ter retorno. Nada. E lá sim. Então aqui mesmo, 
igual eu te falo, aqui mesmo é pra viver e pra dormir. [...] Ah, acho 
que Brasília é a capital. A gente... eu acho que isso aqui faz parte 
de Brasília. Porque a distância mesmo assim, ela não é muito. “É” 
trinta e poucos quilômetros do centro da capital, Brasília. Mas 
Brasília mesmo é o Plano Piloto. Agora, o resto é cidade-satélite, 
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entendeu? Então não tem muita diferença a Cidade Ocidental de 
Brasília assim. Acho que é como se eu tivesse morando na Ceilân-
dia, no caso. Onde eu morava, lá no Setor O, pra onde eu trabalho, 
no Conjunto, praticamente é a mesma distância ou um pouco mais. 
Do Setor O pro Conjunto Nacional. E aqui é a mesma coisa. Eu 
chego até, às vezes... até mais rápido, por conta do congestiona-
mento lá de Taguatinga, EPTG, certo? (Gládis)

Não. Considero trabalhador. Eu trabalho lá, mas moro aqui, 
né? Agora, aqui... só que aqui... essa cidade aqui pra mim é dormi-
tório. Que eu só venho aqui pra dormir, né? Eu passo o tempo todo 
lá. (Jorge)

Eu me considero também. Se disser que eu não sou moradora 
de Brasília eu estaria mentindo porque se eu dependo de Brasí-
lia, automaticamente, eu me considero. Eu acho assim que eu... 
eu acho que as pessoas que moram no entorno, de Goiás, eles são 
“goianenses” e também são brasilienses. Não tem como. É uma... 
as nossas cidades aqui do entorno, elas são totalmente dependentes 
do Distrito Federal. Infelizmente, o Goiás não tem subsídios pra 
ajudar, então a gente fica meio lá, meio cá, né? Acaba não dando as-
sistência... Goiânia não dá assistência pra gente e o Distrito Federal 
não pode dar a assistência que deveria dar também. Mas não tem 
como, pela dependência. Então, por isso, eu me considero morado-
ra também do Plano Piloto. (Rita)

Se eu me considero? Bom [risos], considero não, que como eu 
moro aqui, mas e como eu trabalho lá, então eu passo minha maior 
parte do tempo lá. Então, mas eu não me considero moradora de 
Brasília, me considero moradora de Goiás, que eu moro por aqui 
mesmo. (Sílvia)

Esse conjunto de fragmentos permite algumas análises no que 
diz respeito à relação entre periferia e núcleo metropolitanos. Em 
primeiro lugar, na vida quotidiana dessas pessoas há a separação 
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entre o local em que se dorme e onde se encontram os familiares e 
o local do trabalho e das possibilidades diversas, representado pela 
imagem da capital. Não obstante, mesmo com toda a carga de signi-
ficado do morar referente ao local de implantação do lar – diferente, 
por exemplo, de habitar, que indica uma relação mais abrangente 
com o espaço na rua e na vizinhança, na fruição, no flanar (Lefeb-
vre, 2006) –, a restrição do termo empregado na questão respondida 
não impediu aos entrevistados de externarem sua concepção do 
espaço metropolitano resultante de sua vivência, ampliando, em 
alguns casos, o significado de morar. Ou seja, trata-se da constru-
ção mental do espaço a partir da fluidez da vida que religa todos os 
espaços dispersos no sentido de que o “aqui” e o “ali” se tornam, ao 
mesmo tempo, “aqui e ali”. Em um primeiro momento, há a sepa-
ração entre Brasília, onde há o trabalho, os serviços, e seu entorno 
metropolitano, onde há a casa; porém, no quotidiano, ambos os es-
paços estão de tal forma conectados que permitem o sentimento de 
apropriação. O fragmento da entrevista de João reflete muito bem 
a complexidade dessa relação núcleo-entorno. Em um primeiro 
momento, são separados os locais de moradia e trabalho, e no mo-
mento seguinte, falando sobre sua compreensão de Brasília, o local 
de trabalho, ele atrela-o ao local de sua residência, onde a entrevista 
foi feita.

Não, considero morador da Cidade Ocidental. [...] Eu não trato 
muito “o que é Brasília”. Muita gente fala Brasília... É tanto quan-
do eu morava no Gama, a gente falava Plano Piloto, Plano Piloto, 
cidades-satélites, isso e aquilo. Pra mim, Brasília já é o todo, é uma 
cidade normal. Muita gente fala deslumbrante, isso e aquilo, é uma 
cidade comum como as outras. Não vejo nada diferente aqui não. 
(João, destaques nossos)

Referir-se a Brasília como cidade comum indica, em certo senti-
do, a superação de suas especificidades pela incorporação, na vida, 
do tipo de quotidiano que se impõe na metrópole e que é vivenciado 
pelas práticas, pela mobilidade, pela circulação.
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Adentrando os espaços de representação

Baseio-me em uma teoria da metropolização com enfoque na 
prática espacial, entendida enquanto movimento simultâneo de produção, 
apropriação e reprodução do espaço e cuja compreensão confi -
gura um desafio teórico para o desvendamento da realidade urbana 
por sinalizar as possibilidades que se desenham para o quotidiano 
vivido (Carlos, 2004), possibilidades essas que compreendo como, 
por um lado, as práticas de apropriação do espaço e, por outro e de-
correndo do primeiro, a constituição dos espaços de representação.

Assim, temos as práticas espaciais como aquelas que, na vida 
quotidiana, indicam a realização do ser social, porque se referem a 
hábitos e atividades ligados ao deslocamento e à circulação no espaço 
vivido. São essas práticas que deixam, no espaço, traços da rea-
lização da vida pela implantação de símbolos que tornam evidente 
que o espaço não é um quadro inerte, mas uma mediação interativa 
entre as formas do ambiente construído, advindo de uma modificação 
da natureza, e a vida social que as anima. Trata-se de uma inte -
ração que indica o espaço que é quotidianamente experienciado por 
meio das práticas e das concepções espaciais, resultante do processo 
de reprodução da vida e que é revelado em suas múltiplas potencia-
lidades. São, na verdade, os espaços de representação, que trazem em 
si a identidade e os símbolos surgidos na vida quotidiana, isto é, o 
próprio espaço enquanto representação da vida, enquanto tableau 
no qual se desenham as trajetórias, os percursos e os momentos 
de temporalidades distintas relativos a experiências diversificadas. 
Porém, enquanto tableau, ele é também influência e, às vezes, 
barreira ou limitação, interferindo diretamente no modo como 
vivemos e nos relacionamos uns com os outros. Nas palavras de 
Lefebvre (2000, p.49, tradução nossa, destaques do autor), temos:

Os espaços de representação, quer dizer, o espaço vivido através 
das imagens e dos símbolos que o acompanham, portanto espaço 
dos “habitantes”, dos “usuários”, mas também de certos artistas 
e talvez daqueles que descrevem e creem somente descrever: os 
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escritores, os filósofos. É o espaço dominado, logo submetido, que 
tenta modificar a imaginação e dela se apropriar. Ele recobre o es-
paço físico, utilizando simbolicamente seus objetos. De sorte que 
esses espaços de representação passam (tão reservados quanto an-
teriormente) rumo a sistemas mais ou menos coerentes de símbolos 
e signos não verbais.4

Nesse sentido, o espaço vivido abarca o plano do simbólico e do 
reconhecimento, trazendo em si um traço de subjetividade que ad-
vém da experiência adquirida pela vivência e apropriação do espaço 
no quotidiano.

Para Soja (2000, p.11), o espaço vivido é entendido na simulta-
neidade que passa do real ao imaginado, ao virtual, e a ele retorna, 
sendo o lócus da experiência e da ação estruturadas individual e 
coletivamente. É esse entendimento que baliza as reflexões levadas 
a cabo aqui a respeito do modo como a metropolização acontece 
em Brasília, tendo como enfoque a vida quotidiana dos habitantes 
de seu entorno metropolitano. Trata-se, pois, de tentar descrever e 
entender o tempo vivido das pessoas organizadas em sociedade a 
partir da história escrita no espaço, deixada ali como um resíduo. O 
espaço vivido é um espaço povoado de objetos, projetos e trajetos a 
que se atrelam as representações – isto é, as concepções – do espaço. 
Significa considerar que, na dimensão do vivido, está implícito o 
conjunto de concepções espaciais formuladas a partir das práticas e 
da apropriação do ambiente construído.

O entendimento dos espaços de representação, vividos quoti-
dianamente, precisa levar em conta que se trata de uma dimensão 

 4 Les espaces de représentation, c’est-à-dire l’espace vécu à travers les images et 
symboles qui l’accompagnent, donc espaces des “habitants”, des “usagers”, mais 
aussi de certains artistes et peut-être de ceux qui décrivent et croient seulement dé-
crire : les écrivains, les philosophes. C’est l’espace dominé, donc subi, que tente de 
modifier et d’approprier l’imagination. Il recouvre l’espace physique en utilisant 
symboliquement ses objets. De sorte que ces espaces de représentation tendraient 
(mêmes réserves que précédemment) vers des systèmes plus ou moins cohérents de 
symboles et signes non verbaux.
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que combina as dimensões do percebido e do concebido, pois surge 
delas e volta-se para elas, unindo o “objetivamente real com o sub-
jetivamente imaginado, coisas no espaço e pensamentos sobre o 
espaço” (idem, p.351).

Nesse sentido, o espaço vivido pode ser entendido como o espaço 
da multiplicidade, tendo em vista que ele é o meio que possibilita o 
encontro de todas as trajetórias de vida (Massey, 2004). Como espa-
ço de representação, ele é um mosaico de caminhos, com encontros e 
desencontros os mais diversos, onde se fundem as práticas e a concep-
ções espaciais pessoais e coletivas. Produto da ação social, da práxis 
e da imaginação, o espaço vivido é a síntese da triplicidade espacial.

Nesse sentido, a conceitualização do espaço vivido alude ne-
cessariamente ao quotidiano como dimensão analítica importante 
para a Geografia, tendo em vista que é na vida quotidiana que as 
múltiplas trajetórias inscrevem-se espacialmente.

Sobretudo nos anos mais recentes, a dimensão temporal do quo-
tidiano tem ganhado importância na Geografia, derivando de uma 
compreensão da produção do espaço em uma perspectiva que se 
volta para a experiência da vida dos indivíduos na escala de uma 
ordem próxima.5 Assim, é nessa perspectiva que esta discussão se 
desenvolve, ou seja, na tentativa de compreensão do processo de 
metropolização como uma experiência quotidianamente vivencia-
da pelos habitantes em suas práticas espaciais, em que o foco analí-
tico desloca-se das relações socioeconômicas entre as cidades para 
as relações de reprodução quotidiana da vida espacialmente inscrita 
e representada. Nesse sentido, sendo o quotidiano uma dimensão 
temporal, ele possui também uma dimensão espacial revelada nos 
espaços de representação, isto é, o espaço vivido ou aquele em que a 
vida inscreve-se quotidianamente.

A inserção da dimensão do quotidiano, atrelado ao desenvol-
vimento teórico da dialética socioespacial tal como estou traba-
lhando, advém da compreensão de que, como afirma Heller (1970, 
p.19-20), a vida quotidiana, sendo a vida de todo homem, “não 

 5 Cf. Seabra (1996), Carlos (2001; 2004; 2007).
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está ‘fora’ da história, mas no ‘centro’ do acontecer histórico: é a 
verdadeira ‘essência’ da substância social” que, portanto, revela a 
produção do espaço, do tempo e da sociedade, uma vez que “[a]s 
grandes ações não cotidianas [...] partem da vida cotidiana e a ela 
retornam”. Assim, o quotidiano está subjacente à articulação entre 
espaço, tempo e ser, pois ele nasce dessa articulação, instituindo-se 
e constituindo-se a partir do vivido (Seabra, 1996).

Para Carlos (2007, p.44), a inclusão do quotidiano como con-
ceito nas análises atinentes à produção do espaço ganha relevância 
ao permitir o conhecimento do processo de constituição da vida 
pela apropriação e pelo uso do espaço, já que este é condição desse 
processo. É no quotidiano que os espaços da casa, das compras, dos 
passeios, do trabalho, ganham os significados que lhes são confe-
ridos pelos usos, pois são formas por meio das quais os indivíduos 
apropriam-se do mundo no plano do imediato, daquilo que é palpá-
vel e apropriável, o banal, os “espaços do vivido”.

É na dimensão do vivido, de acordo com Soja (1996 p.56-7, tra-
dução nossa), que todas as coisas se unem:

[...] subjetividade e objetividade, o abstrato e o concreto, o real e o 
imaginado, o conhecível e o inimaginável, o repetitivo e o diferen-
cial, estrutura e ação, mente e corpo, consciência e o consciente, o 
disciplinado e a transdisciplinaridade, a vida quotidiana e a história 
infindável.6

A análise da metropolização nessa perspectiva leva-nos a re-
conhecer o processo como diferenciado segundo os espaços de re-
presentação da vida de cada habitante individualmente, já que o 
quotidiano não se realiza da mesma forma e sob as mesmas cir-
cunstâncias para todos, orientando diferentemente os trajetos e 

 6 Everything comes together in Thirdspace: subjectivity and objectivity, the ab-
stract and the concrete, the real and the imagined, the knowable and the un-
imaginable, the repetitive and the differential, structure and agency, mind and 
body, consciousness and the unconscious, the disciplined and the transdisciplinary, 
everyday life and unending history (destaque do autor).
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as possibilidades de uso e apropriação do espaço. Assim, tentarei 
trazer para o texto um pouco desse quotidiano a partir da análise 
das falas de moradores residentes à Cidade Ocidental que tive a 
oportunidade de entrevistar. Ressalto, porém, que suas visões não 
podem ser sobrevalorizadas e as informações contidas nas entrevis-
tas são apresentadas apenas em alguns dos aspectos que já apontei 
em outros momentos. O objetivo é entender como se organizam 
suas práticas espaciais quotidianas – sobretudo aquelas atreladas ao 
trabalho ou estudo, ao lazer e às compras –, considerando os des-
locamentos que cada um deles faz entre os diversos fragmentos do 
espaço metropolitano em que vivem e se reproduzem. Obviamente, 
muitas das informações fornecidas, embora relevantes, serão omiti-
das para não tornarem cansativas a análise e a leitura.

Descobrindo o quotidiano

Anderson, 49 anos, belo-horizontino e morador da Cidade Oci-
dental desde 1979, é advogado e divide seu quotidiano entre Brasí-
lia e a Cidade Ocidental da seguinte maneira: trabalha como pro-
curador jurídico no centro metropolitano7 na parte da manhã, para 
onde se desloca de segunda a sexta-feira utilizando transporte cole-
tivo – mais confortável em seu entender –, embora possua automó-
vel individual que utiliza para os deslocamentos dentro da Cidade 
Ocidental, onde advoga em seu escritório todas as tardes. Mesmo 
passando mais tempo na cidade que muitos dos demais entrevista-
dos, a relação que estabelece com ela é apenas de moradia – justifi-
cada pela tranquilidade da cidade, a despeito da falta de comércio 
e serviços apontada – e de realização de atividades imediatas, como 
as compras quotidianas, além dos passeios de bicicleta que afirmou 
fazer esporadicamente. Outras atividades de lazer e compras mais 
especializadas e pouco frequentes realiza todas em Brasília.

 7 Ao final das descrições dos entrevistados há um mapa (Mapa 5) indicando a 
localização de alguns de seus locais de trabalho e/ou estudo.
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A empregada doméstica baiana Antônia, de 47 anos, moradora 
da Cidade Ocidental desde 1989, desloca-se de segunda-feira a sá-
bado para a Asa Sul, onde trabalha. Sua relação com a Cidade Oci-
dental é apenas de reconhecimento da cidade como “dormitório”, 
em suas próprias palavras. Suas práticas ali se restringem às com-
pras imediatas e a ida à igreja que frequenta, ficando a realização de 
outras atividades para os momentos seguintes à saída do trabalho 
em Brasília. O único ponto de que afirmou não gostar na Cidade 
Ocidental, embora reconheça a carência de empregos na cidade, foi 
a grande distância que separa sua casa de seu emprego.

O carioca Alessandro, de 39 anos, é policial militar e trabalha 
com administração de redes no governo do Distrito Federal. Ele se 
desloca nos dias úteis para seu trabalho, no Eixo Monumental, ora 
de automóvel individual – nos dias que sucedem ao seu dia de pa-
gamento –, ora de transporte coletivo – nos demais dias do mês – e 
suas práticas no centro metropolitano não se restringem ao traba-
lho. Segundo ele, procura, no horário de almoço, almoçar em luga-
res diversos na companhia de amigos ou sair para pagar contas etc., 
a fim de “quebrar um pouco a rotina”. Ele ressalta o fato de passar 
muito tempo fora da Cidade Ocidental, já que não apenas trabalha 
em Brasília, o que o obriga a permanecer ali a maior parte dos cinco 
dias úteis, mas também é onde sempre prefere fazer suas compras, 
procurar entretenimento e serviços diversos. Em seu tempo livre, 
aos finais de semana ou à noite, períodos em que mais permanece 
na Cidade Ocidental, ele se dedica à leitura ou aos jogos eletrônicos 
em casa, saindo apenas para atividades religiosas ou para comer em 
restaurantes e pizzarias. Para o entretenimento, costuma ir a shop-
ping centers e parques de diversões, principalmente os situados em 
Brasília, aonde leva os filhos. Suas compras de pequeno porte são 
feitas nos mercados próximos, mas ele opta por fazer compras men-
sais em grandes supermercados localizados em outras cidades do 
entorno metropolitano, e as compras especializadas, como roupas e 
aparelhos eletrônicos, são feitas todas em Brasília.

Tendo-se mudado para a Cidade Ocidental em 1991, o encar-
regado de limpeza Armando, de 51 anos, trabalha no Cruzeiro, lo-
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calidade próxima ao Plano Piloto, de segunda-feira a sábado. Ele se 
desloca para o trabalho, para compras de bens e serviços quotidia-
namente menos necessários, em Brasília, e para visitar a filha, que 
mora em Águas Claras e quem visita com frequência, utilizando o 
transporte coletivo. Quando está na Cidade Ocidental, permanece 
em casa, fazendo atividades domésticas, e sai apenas para compras 
imediatas ou eventualmente para ir à igreja. Aponta com veemência 
a relação estreita que mantém com Brasília, de onde afirma retirar 
tudo o que precisa para viver e para onde gostaria de se mudar a fim 
de ficar mais próximo da filha.

O cearense de 53 anos, Bruno, morador da Cidade Ocidental 
há 18 anos, trabalha como armador na construção civil em Águas 
Claras, no núcleo metropolitano. Ele trabalha dez horas diárias de 
segunda a sexta-feira e desloca-se utilizando o transporte coletivo, 
sendo o único entre os entrevistados que utiliza também o metrô, 
dada a localidade onde trabalha. Seu tempo livre, que ele reconhe-
ce como muito escasso tanto por causa das dez horas de trabalho 
quando dos longos deslocamentos casa-trabalho, ele utiliza princi-
palmente para caminhadas e pedaladas, com o objetivo de manter a 
forma física de que precisa no trabalho, e para compras imediatas. 
Diferentemente de grande parte dos entrevistados, evita qualquer 
deslocamento para Brasília, procurando realizar tudo na Cidade 
Ocidental mesmo, ainda que reconheça a precariedade da infraes-
trutura e dos serviços da cidade. Brasília, assim, é identificada por 
ele com o trabalho.

Cristiana, de 42 anos, nasceu na Bahia e mora há mais de vinte 
anos na Cidade Ocidental. Ela é manicure e trabalha na Asa Sul oito 
horas por dia, de segunda-feira a sábado, e desloca-se alternando o 
transporte coletivo e um tipo de transporte a que ela se referiu como 
“lotação”, que funciona baseado em um tipo de relação amistosa: 
ela e outros vão para Brasília no carro de um rapaz que também 
trabalha no centro metropolitano e que, em troca, cobra o preço 
da passagem do transporte coletivo para auxiliar no pagamento do 
combustível. Quando está na Cidade Ocidental, em seu tempo li-
vre, dedica-se às atividades domésticas – “tanta coisa”, em suas pa-
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lavras – e sai para visitar a mãe, que mora em um outro bairro, uma 
amiga que mora em outra rua, ou para fazer compras de bens e uti-
lizar serviços de necessidade mais imediata. Também frequenta a 
igreja e um barzinho de costume. Brasília ela identifica apenas com 
o trabalho, mas a entrevistada passa tanto tempo lá por causa disso, 
ou nos deslocamentos casa-trabalho, que se pode enxergar, em sua 
vida, um tipo de continuum entre Brasília e a Cidade Ocidental.

Tendo-se mudado em 1991 para a Cidade Ocidental, o baiano 
de Santana Cláudio, de 39 anos, é policial militar e trabalha na segu-
rança pública em turnos de 12 horas no Paranoá e no Lago Sul, loca-
lidades próximas ao Plano Piloto: a primeira, de classes mais baixas; 
e a segunda, de classe alta. Desloca-se para o trabalho utilizando o 
transporte coletivo em dias de semana e o automóvel individual nos 
fins de semana. Por trabalhar em turnos, tanto quanto passa muito 
tempo fora, passa muito tempo também em casa, principalmente 
cuidando do filho pequeno, mas também utiliza o tempo para prati-
car esportes em uma quadra da própria Cidade Ocidental. Nos fins 
de semana em que não trabalha, vai com frequência ao Cruzeiro, 
onde moram outros irmãos. Suas compras são feitas quase que in-
teiramente em Brasília, onde frequenta bastante os shopping centers.

O brasiliense David, de 17 anos, sempre morou na Cidade Oci-
dental. Estuda no Núcleo Bandeirante, em Brasília, onde cursa o 
Ensino Médio no período da manhã e faz estágio no Tribunal de 
Justiça no período da tarde, ambas as atividades sendo realizadas de 
segunda a sexta-feira. Em seu tempo livre, não costuma sair de casa 
e dedica-se à leitura e a ouvir música. Eventualmente, na Cidade 
Ocidental, sai para jogar bola em um campo perto de casa ou para 
ir à creperia. Entretanto, as compras e o entretenimento são reali-
zados mais em Brasília, onde frequenta shopping centers e barzinhos 
em companhia de amigos, geralmente à noite ou aos fins de sema-
na. Por essa razão, tem maior reconhecimento com Brasília, onde 
também o pai mora, atrelando à Cidade Ocidental principalmente 
a ideia de dormitório.

Nascida em Brasília, Estela, de 24 anos, é formada em Adminis-
tração de Empresas e trabalha como bancária na Caixa Econômica 
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Federal, no centro metropolitano. Ainda que possua automóvel 
individual, prefere utilizar o transporte coletivo para ir para o tra-
balho em virtude do preço do combustível, à exceção das situações 
em que precisa realizar outras atividades, como compras, entrete-
nimento noturno, consulta médica etc., quando utiliza seu próprio 
automóvel. Em seu tempo livre, dedica-se à leitura em casa, mas 
costuma sair bastante, tanto na Cidade Ocidental, onde frequenta 
lanchonetes e sorveterias, quanto, e sobretudo, em Brasília, onde 
busca outros tipos de entretenimento, como cinemas, danceterias, 
bares e restaurantes, lugares para compras, como shopping centers, 
principalmente porque a maioria dos seus amigos mora em Bra-
sília, segundo ela. Em sua fala, nota-se também essa relação de 
continuidade entre Brasília e a Cidade Ocidental, embora ela tenha 
remarcado bastante a questão da distância que, ao mesmo tempo, é 
longe para uma escala quotidiana e perto se levado em consideração 
o fato de que Brasília satisfaz todas suas necessidades por meio dos 
serviços que possui.

Flávia, 44 anos, maranhense criada em Brasília, mora na Cida-
de Ocidental há oito anos. Trabalha como recepcionista na Caixa 
Econômica Federal, no centro metropolitano, de segunda a sexta-
feira, de 9h às 18h, e estuda em Taguatinga das 19h30 às 22h40. 
Ela se desloca para o trabalho de carona com um vizinho e utiliza o 
transporte coletivo para ir para a faculdade. Como mora sozinha e, 
pelo tempo que despende entre trabalho e estudo, fica muito tempo 
fora da Cidade Ocidental, compra na cidade pouquíssimas coisas, 
geralmente as de primeira necessidade. Todo o resto é adquirido em 
Brasília nos intervalos que sobram dos horários de trabalho e estu-
do. Na Cidade Ocidental, frequenta apenas uma pequena lancho-
nete ambulante que vende churrasquinho, e todo o entretenimento 
é procurado na capital, em companhia dos amigos que moram lá.

Gládis é brasiliense, tem 36 anos e mora há 18 na Cidade Oci-
dental. É administradora de uma clínica médica no shopping center 
Conjunto Nacional, no centro metropolitano, para onde se desloca 
de segunda a sexta-feira e onde permanece por pelo menos dez 
horas diárias. Em seu horário de almoço, duas horas no começo da 
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tarde, utiliza o tempo também para resolver questões que, segundo 
ela, não são possíveis de resolver na Cidade Ocidental, tanto por-
que o horário em que ela se encontra na cidade não permite quanto 
porque ali não há os serviços de que necessita. No tempo em que 
não está nem trabalhando nem no transporte coletivo que utiliza 
para se deslocar, dedica-se às atividades domésticas e aos filhos, 
preferindo sempre ficar em casa ou, eventualmente, ir para a chá-
cara dos sogros em companhia do marido. Todo o entretenimento é 
procurado em Brasília, como bares e parques, e ela ressalta a quali-
dade e a diversidade dos serviços. Suas compras imediatas são feitas 
todas na Cidade Ocidental, que ela identifica como sendo uma 
cidade-dormitório em que, embora longe, “vale a pena morar”, 
enquanto todo o resto é adquirido em Brasília.

Aos seus recém-completos 39 anos, João mora há seis na Ci-
dade Ocidental. É segurança parlamentar no Senado Federal no 
período da noite, entre 19h e 7h, para onde se desloca utilizando o 
transporte coletivo, se dia de semana, ou seu automóvel individual, 
se fim de semana. Por trabalhar no período da noite, em escalas, 
passa bastante tempo na Cidade Ocidental durante o dia, geral-
mente em casa ocupando-se da filha ou, nos momentos de lazer, 
em companhia de amigos ou em atividade esportiva, o futebol que 
tem por hábito praticar. Além disso, costuma ir bastante a Brasília 
em horários de folga do trabalho a fim de cuidar de assuntos de seu 
interesse. Suas compras são feitas no Gama Shopping, no Gama – 
localidade periférica situada ainda no núcleo metropolitano, porém 
contígua à periferia goiana –, que fica próximo à casa de familiares, 
que ele visita sempre. Afirmou ser difícil comprar algo na Cidade 
Ocidental, nem mesmo os produtos de primeira necessidade, que 
só eventualmente ele adquire em um mercado próximo à sua casa. 
Não vai a bares e praças na Cidade Ocidental, coisas que procura 
em Brasília; as igrejas, que os demais afirmaram frequentar mais 
vezes, ele tampouco frequenta.

Jorge é de Filadélfia, Tocantins, e mudou-se para a Cidade Oci-
dental entre 1981 e 1982. Aos 53 anos, é técnico em enfermagem e 
trabalha no Hospital Regional da Asa Norte em noites alternadas, 
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e no Hospital Daia, no Lago Sul, em dias alternados, além do tra-
balho em trânsito que desempenha no Serviço de Atendimento 
Móvel de Urgência (Samu). Embora utilize eventualmente também 
o transporte coletivo, prefere seu automóvel justamente por ter de 
fazer vários deslocamentos do tipo casa-trabalho-trabalho-casa 
em horários múltiplos, sem diferenciação entre fins de semana e 
dias úteis. Justamente por essa razão, em seu tempo livre, escasso, 
segundo ele, pois “a vida mais é trabalho”, prefere ficar em casa 
ou, no máximo, ir à igreja. As compras são feitas todas em grandes 
supermercados no núcleo metropolitano.

O piauiense de 38 anos Jonas, morador há pouco mais de um 
ano da Cidade Ocidental, é frentista e trabalha das 6h às 13h, na 
Asa Norte, com apenas uma folga aleatória semanal. Por entrar 
tão cedo no trabalho, levanta-se às 4h, porém no meio da tarde 
já está de volta à casa ou está livre para realizar outras atividades, 
como a visita ao dentista que afirmou ter feito no dia da entrevista. 
Segundo ele, tudo de que necessita encontra em Brasília, tanto com-
pras e serviços quanto lazer. Por exemplo: levar os filhos ao jardim 
zoológico, ao clube da Água Mineral, aos monumentos turísticos da 
capital federal etc. Quando está na Cidade Ocidental, passa o tempo 
inteiro em casa ocupado com os filhos e as tarefas domésticas, à 
exceção das poucas ocasiões em que vai à quadra esportiva. Mesmo 
a igreja, frequenta-a em Valparaíso de Goiás, outra cidade do entorno 
metropolitano próxima.

Luciano é brasiliense, tem 39 anos e mora desde 1992 na Cidade 
Ocidental. É servidor público e trabalha seis horas semanais, nos 
cinco dias úteis, na Esplanada dos Ministérios. Embora possua au-
tomóvel, prefere utilizar o transporte coletivo para o deslocamen-
to casa-trabalho, ficando o primeiro, em suas palavras, “só para 
passeio” e “só com a família”. Na parte da tarde, após a saída do 
trabalho, geralmente vai direito para casa, ou então utiliza o tempo 
livre para ir ao banco ou fazer compras, às vezes em companhia da 
esposa, no Plano Piloto ou em Taguatinga. Também no tempo li-
vre, costuma fazer treinamento para maratonas. Corre cerca de dez 
quilômetros entre sua casa e o núcleo rural Mesquita. As compras 
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de casa são todas feitas em Brasília e outros produtos mais especia-
lizados são adquiridos ora em Brasília, ora em alguma outra cidade 
do entorno metropolitano que não a Cidade Ocidental, e mesmo 
em Goiânia, onde, segundo ele, as roupas são mais baratas. O único 
local que frequenta na Cidade Ocidental é a igreja, e, em Brasília, 
costuma também visitar a mãe, que mora em Taguatinga.

O ambulante, vendedor de produtos de perfumaria, Marcelo, 
de 49 anos, trabalha entre 8 e 13 horas nos setores especializados 
adjacentes ao Plano Piloto de Brasília, sobretudo o Setor de Indús-
trias e Abastecimento, para onde se desloca de segunda-feira a sá-
bado utilizando o transporte coletivo. Em seu tempo livre, costuma 
ficar em casa realizando tarefas domésticas, passear de bicicleta ou 
praticar alguma atividade esportiva com os vizinhos na rua onde 
mora, e não costuma ir a Brasília para atividades de lazer. Suas 
compras são integralmente realizadas em Brasília, desde produtos 
de primeira necessidade até produtos mais especializados.

Maurício, nascido em Brasília e agora com 27 anos, trabalha na 
Caixa Econômica Federal, no centro metropolitano, de 9h às 18h, 
de segunda a sexta-feira, e estuda na Universidade Católica de Bra-
sília, em Taguatinga, no período da noite. Ele se desloca para o tra-
balho e para a universidade sempre utilizando seu automóvel, o que 
o fez reclamar inúmeras vezes a respeito dos longos engarrafamen-
tos – ponto, aliás, que muitos dos outros entrevistados ressaltaram. 
Em seus horários livres, quando está na Cidade Ocidental, costuma 
pedalar, ir à igreja ou à casa de amigos. Já quando está em Brasília, 
ou seja, a maior parte de seu tempo, pratica natação e futebol com 
amigos do trabalho nos intervalos entre a saída do banco e a entrada 
nas aulas da universidade. Além disso, frequenta também cinemas, 
shows musicais e bares, todos no núcleo metropolitano, em geral no 
Plano Piloto, onde também costuma fazer suas compras.

A aposentada piauiense de 67 anos Marta mora desde 1979 
na Cidade Ocidental. Aposentou-se há sete anos do trabalho que 
desempenhava como secretária na Academia de Dança Clássica de 
Brasília. Como não precisa deslocar-se mais para o trabalho, tra-
jeto que fez por 21 anos, passa todo o tempo na Cidade Ocidental 
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dedicada a tarefas domésticas ou religiosas, indo a Brasília apenas 
para compras ou pagamento de contas nos lugares em que costuma 
adquirir produtos e serviços mais especializados. Ao ser inquirida 
sobre o desejo de se mudar da Cidade Ocidental, afirmou, talvez 
pelo seu estado de aposentada, que se mudaria para outra cidade 
bem mais distante, como Goiânia, diferentemente dos demais en-
trevistados, que apontaram, quase todos, o núcleo metropolitano, 
mas não propriamente o Plano Piloto, como lugar desejado para 
estabelecer residência no caso de se mudarem.

Aos seus 16 anos, Renata sempre morou na Cidade Ocidental, 
embora tenha nascido em Alexânia, GO. Ela cursa o Ensino Médio 
no colégio Setor Leste, na Asa Sul, no período da manhã, de segun-
da a sexta-feira. Além disso, faz também aula de dança no Valpa-
raízo Shopping,8 em Valparaíso de Goiás, às terças e quintas-feiras 
à noite, e frequenta o curso de inglês às segundas e quartas-feiras à 
tarde também no Plano Piloto, onde, às sextas-feiras, costuma ficar 
depois das aulas com as amigas. Em seu tempo livre, fica em casa 
ensaiando as coreografias de dança, organizando seus objetos pes-
soais ou descansando, senão vai ao clube na Cidade Ocidental ou a 
Brasília para assistir a filmes com as amigas, ou visita parques. Na 
Cidade Ocidental, à exceção do clube, não frequenta lugar algum.

Roseana é mineira de Januária, tem 45 anos e mora na Cidade 
Ocidental há 22, mesmo tempo que é funcionária do Banco do 
Brasil. Trabalha no Setor Comercial Sul, no centro metropolitano, 
onda passa os dias. Desloca-se para o trabalho em caronas de ami-
gos que trabalham próximo e faz já quatro anos que praticamente 
não utiliza o transporte coletivo para o deslocamento casa-trabalho. 
Em seu tempo livre, quando está na Cidade Ocidental, dedica-se 
às tarefas domésticas e ao cuidado com os filhos, visita amigas que 
moram perto ou sai com elas para um barzinho, geralmente às sex-
tas-feiras. Eventualmente, costuma levar os filhos para comer pizza 
às noites de sábado. Evita ir a Brasília em horários de não trabalho, 
e quando o faz, é para idas a algum shopping center.

 8 O antigo Valparaízo Shopping hoje se denomina Shopping Sul.
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A brasiliense Rita, de 36 anos, é professora de inglês da Secre-
taria de Educação do Distrito Federal e trabalha na Santa Maria, 
outra localidade periférica no núcleo próximo à periferia metropo-
litana, de segunda a sexta-feira. Às terças e sextas-feiras, trabalha 
apenas na parte da manhã, e às segundas, quartas e quintas-feiras, 
até as 16h. Ela se desloca para o trabalho utilizando seu automó-
vel individual e, em seus horários de almoço, prefere almoçar fora 
da escola para poder encontrar os amigos. Seu tempo livre é gasto 
quase integralmente em casa, por ela ser, em suas próprias palavras, 
“reservada”, “interiorana” e “pacata”. Costuma frequentar, na 
Cidade Ocidental, lanchonetes e pizzarias ou, fora dali, churras-
carias. Eventualmente vai ao cinema ou ao boliche, geralmente em 
Brasília, onde também realiza suas compras, quando se tratam de 
produtos mais especializados. Produtos de alimentação e higiene 
pessoal são adquiridos nos mercados próximos à sua residência, na 
própria Cidade Ocidental.

Sílvia tem 22 anos, nasceu em Brasília, mas sempre morou na 
Cidade Ocidental. É auxiliar de laboratório na Universidade Pau-
lista (Unip), das 7h30 às 17h30, na Asa Sul, localidade onde tam-
bém está o Centro Universitário do Distrito Federal (UniDF), em 
que cursa Direito no período da noite. Utiliza para os deslocamen-
tos casa-trabalho e trabalho-faculdade o transporte coletivo, e nos 
intervalos entre o fim do expediente e o início das aulas, utiliza o 
tempo para realizar atividades de seu interesse, como fazer com-
pras, ir ao médico ou dentista, ir ao banco etc. Ela faz a maioria de 
suas compras nos shopping centers de Brasília, principalmente os lo-
calizados no Plano Piloto. Não costuma buscar atividades de lazer e 
entretenimento nem em Brasília nem na Cidade Ocidental, cidade 
esta em que frequenta apenas a igreja.

A telefonista Tatiana é natural de Lucélia, SP, tem 53 anos e 
mora há 25 na Cidade Ocidental. Ela trabalha de segunda a sexta-
feira no Plano Piloto, entre 10h30 e 16h30, para onde se locomove 
utilizando o transporte coletivo. Quando precisa realizar outras 
atividades, fá-las antes ou depois do horário de trabalho. Na Cidade 
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Ocidental, em seu tempo livre, dedica-se às atividades domésticas 
e, ocasionalmente, vai à missa ou conversa na rua com os vizinhos. 
Suas compras de produtos de primeira necessidade são feitas na Ci-
dade Ocidental, e outros, mais especializados, costuma adquiri-los 
em Brasília, geralmente em algum shopping center, único lugar que 
frequenta na capital.

Ulisses tem 21 anos, mora há vinte na Cidade Ocidental, é por-
tador de necessidades especiais e, portanto, precisa utilizar cadeira 
de rodas para todos seus deslocamentos quotidianos. É funcio-
nário terceirizado no Ministério do Trabalho na Esplanada dos 
Ministérios entre as 8h e as 16h, para onde se desloca de segunda 
a sexta-feira utilizando-se de transporte coletivo. Evita deslocar-se 
do Ministério em seu horário de almoço, e todas as demais ativida-
des que precisa realizar deixa para o horário pós-expediente ou para 
o fim de semana. Seu tempo livre, na Cidade Ocidental, utiliza para o 
descanso, para ir à igreja ou para ir a lan houses encontrar amigos. 
Em Brasília, frequenta apenas os shopping centers, onde costuma 
fazer suas compras, à exceção das de primeira necessidade, que faz 
em sua própria cidade.

A doméstica Valquíria, de 48 anos, trabalha das 7h30 às 16h no 
Lago Norte, em Brasília, para onde se desloca quotidianamente 
utilizando, para ida e volta, quatro transportes coletivos, de segunda 
a sexta-feira. Suas compras são feitas todas aos fins de semana em 
supermercados ou na feira na própria Cidade Ocidental. Mesmo 
produtos mais especializados, não os adquire todos em Brasília, 
como a quase totalidade dos demais entrevistados, mas eventual-
mente também os compra em Valparaíso de Goiás ou mesmo na 
Cidade Ocidental. Por ser um ponto de passagem no trajeto casa-
trabalho, frequenta bastante o shopping center Conjunto Nacio-
nal, onde afirmou ter sempre contas a pagar. Em seu tempo livre, 
dedica-se ao ócio e às atividades domésticas, e não vai a outros 
lugares em Brasília nem na Cidade Ocidental, à exceção da igreja 
aos domingos. Aponta com veemência a continuidade que enxerga 
entre sua casa e seu local de trabalho, embora admita ser grande a 
distância.
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Tendo-se mudado para a Cidade Ocidental há 17 anos, Vitória, 
vinte anos, é estudante universitária e cursa Enfermagem na Uni-
versidade de Brasília (UnB), na Asa Norte, onde passa pelo menos 
12 horas diárias. Vai para a universidade utilizando o transporte 
coletivo, exceto nas ocasiões em que a mãe vai de automóvel indi-
vidual e a leva consigo. Em dias de semana, à exceção da universi-
dade, frequenta apenas o shopping center Conjunto Nacional, em 
Brasília, para ir ao dentista ou para passear. Aos fins de semana, 
permanece na Cidade Ocidental, onde frequenta um parque local 
ou a casa da tia e a igreja.

Há alguns outros pontos das falas que merecem ser menciona-
dos, porque apontam possibilidades analíticas no que se refere à 
apropriação e ao uso do espaço-tempo, sendo que alguns já foram 
retomados nas ocasiões em que apareceram com veemência. Pri-
meiramente, é de se ressaltar o que representa, na vida da quase 
totalidade dos entrevistados, o tempo que é despendido em Brasília 
ou nos deslocamentos para a capital, chegando a contar, em algu-
mas situações (Bruno, Valquíria, Cláudio, João, Jorge), mais de 12 
horas diárias fora da cidade de sua residência.

Além disso, ressalto a grande dependência da Cidade Ocidental 
em relação a Brasília que todos apontaram, senão explicitamente, 
ao menos por elementos de suas falas que permitem indicá-lo. 
Esse é um fator que denota de que maneira se estabelece a relação 
núcleo-periferia metropolitanos, prevalecendo aquela relação que 
George (1983) apontou ao analisar as cidades da banlieue parisiense. 
No caso de Brasília, significa uma metropolização que acontece ca-
racteristicamente baseada em uma relação de dominação do núcleo 
metropolitano sobre seu entorno, tal como afirma Robira (2004) ao 
analisar os espaços metropolitanos.

No que se refere às distâncias, medidas agora muito mais em 
termos de tempo que de quilômetros a serem percorridos, que Fish-
man (1994) e Dureau & Lévy (2007) apontaram como tendência 
contemporânea, as falas dos entrevistados apontam a seguinte con-
tradição: ao mesmo tempo em que se queixam de residirem muito 
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longe de seus locais de trabalho – desejando, se possível, mudarem-se 
para mais perto –, essa distância não é considerada tão grande ao 
refletirem sobre as possibilidades que Brasília oferece no que res-
peita aos serviços, às atividades de lazer e à variedade de produtos 
para compra (Estela, Cristiana, Alessandro, Armando). Forma-se 
então o que Reis (2006) denomina de provincianismo metropolita-
no, como discuti no capítulo inicial, ou seja, aquele sentimento que 
se estabelece pela residência em uma cidade da periferia metropo-
litana situada em descontínuo à malha urbana, em que a distância 
é um fator relevante se os habitantes são obrigados a percorrer uma 
hora ou mais para chegar ao trabalho, à escola ou à universidade 
diariamente, mas que, pela possibilidade de realização de atividades 
diversas, tendo de percorrer a mesma distância no mesmo tempo, já 
não parece tão distante, sendo inclusive considerada curta. Ao ser 
inquirida sobre haver benefício em morar na Cidade Ocidental e 
também sobre a possibilidade de se mudar, Estela afirma:

[...] é um benefício porque eu trabalho em Brasília e é uma cidade 
que é próxima. Então me facilita um pouco a questão de poder me 
deslocar até lá sem precisar morar exatamente em Brasília. Então 
é bom! [...] Se eu pudesse mudar pra outra localidade, eu mudaria 
sim. Eu mudaria, mas não mudaria exatamente pro centro, pra Bra-
sília, eu mudaria pra alguma cidade-satélite, né? Que é um pouco 
mais próximo, em volta. Porque, apesar de a Cidade Ocidental ser 
perto de Brasília, ela é ainda uma cidade que demora, de ônibus, 
uma hora e dez pra se chegar em Brasília. [...] Então, assim, faci-
litaria um pouco pra que eu não me sentisse assim tão cansada no 
final do dia, né?... por causa desse deslocamento que demora tanto.

A partir desses fatos até aqui apontados concernentes à vida 
quotidiana dos habitantes da periferia goiana da metrópole e de 
tudo que discuti também nos capítulos precedentes, alguns apon-
tamentos podem ser feitos para se recuperar a importante discussão 
sobre direito à cidade.
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O direito à cidade: possibilidades e/ou limites

A reflexão acerca do direito à cidade, presente implicitamente 
dentro dos objetivos analíticos que guiam esta discussão, não é uma 
preocupação recente de minha parte e aqui ganha força na medida 
em que novos elementos aparecem e colocam em xeque a discus-
são levantada por Lefebvre (2006 [1968]; 1976) e tão amplamente 
debatida na Geografia. Esses novos elementos dizem respeito a 
questões de ordem geral, referentes à transformação no próprio 
processo de urbanização, que tende a apresentar espacialidades 
cada vez mais difusas (Sposito, 2008), e à potencial constituição 
de uma sociedade urbana (Lefebvre, 1999; 2006; Carlos, 2004). 
Esses elementos de ordem geral exercem determinações em cada 
formação socioespacial, fazendo com que, no caso de Brasília, se 
transformem os significados atinentes à vida urbana na cidade, tal 
como apontei ao longo deste livro, ressignificando a realidade da ci-
dade e os conteúdos dos conceitos que utilizamos para qualificá-la.

A expressão “direito à cidade”, pensada originalmente por Le-
febvre (2006 [1968]), ganhou importância no Brasil após a criação 
do Ministério das Cidades, a aprovação do Estatuto da Cidade 
e por meio das reivindicações dos movimentos sociais urbanos, 
sobretudo os movimentos de luta pela moradia. Nesse sentido, a 
expressão ganhou um significado político muito atrelado à questão 
da habitação que, embora guarde grande importância, tem de ser 
diferenciada de seu sentido mais amplo, o lefebvriano, que busco 
retomar aqui. Para Sangla (2008, p.14), “este direito à cidade é 
concebido por Lefebvre como um direito à vida social, às práticas 
mais ricas e diversificadas possíveis, o que ultrapassa (incluindo-a) 
uma simples demanda por habitação”.9 A partir disso, temos que 
o direito à cidade não pode ser tomado como sinônimo de direito à 
residência, em um sentido restrito, ou mesmo de direito ao sanea-

 9 “[...] ce droit à la ville est conçu par Lefebvre comme un droit à la vie sociale, aux 
pratiques les plus riches et diversifiées possibles ce qui dépasse (en l’incluant) une 
simple demande de logement».
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mento, à escola, ao transporte, em um sentido até mais abrangente, 
ainda que os inclua, mas significa a possibilidade de apropriação do 
espaço, de se sentir integrado à cidade em seu conjunto com mobi-
lidade e acessibilidade plenas.

Assim, o direito à cidade é pensado por Lefebvre (2006) em uma 
revalorização do urbano como modo de vida e do espaço como pos-
sibilidade de apropriação. Trata-se de uma tentativa de recuperar o 
sentido da cidade como obra da civilização humana, haja vista a ine-
rente necessidade de criação do ser humano, não como saudosismo, 
mas sim como tentativa de insurgência contra a cidade como merca-
doria, característica do modo capitalista de produção, que historica-
mente permaneceu e desenvolveu-se pela produção e pelo consumo 
do espaço, sobretudo sob feições urbanas (Lefebvre, 1973; Soja, 
1980). Logo, temos nas palavras de Lefebvre reflexões e questiona-
mentos que indicam a busca pelo direito à cidade no sentido indicado:

Enfim, a necessidade da cidade e da vida urbana só se exprime 
livremente nas perspectivas que tentam aqui se isolar e abrir os 
horizontes. As necessidades urbanas específicas não seriam ne-
cessidades e lugares qualificados, lugares de simultaneidade e de 
encontros, lugares onde a troca não seria tomada pelo valor de tro-
ca, pelo comércio e pelo lucro? Não seria também a necessidade de 
um tempo desses encontros, dessas trocas? (Lefebvre, 2006, p.104)

As palavras de Lefebvre indicam, então, uma busca pelo direito 
à cidade que perpassa obrigatoriamente uma prática espaçotem-
poral que, no caso da metrópole de Brasília, se revela nas possi-
bilidades de apropriação do espaço nas atividades quotidianas. 
Essas possibilidades dizem respeito, por um lado, em um sentido 
amplo, ao estabelecimento de relações de pertencimento ao espaço 
e de reconhecimento nele por meio da constituição dos espaços 
de representação, cujo sentido lefebvriano revela uma verdadeira 
linguagem espacial (idem, 2000), haja vista que a vida social só se 
realiza espacialmente pelas inscrições espaciais que se fazem no 
quotidiano das pessoas.
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Em termos geográficos, essas inscrições nada mais são que as 
rugosidades deixadas na paisagem como resíduo indicativo das 
relações sociais que ali se estabeleceram e se materializaram, e que, 
portanto, podem ser lidas. Em um sentido restrito, por outro lado, 
as possibilidades indicam a revalorização do lugar onde está a re-
sidência não apenas como moradia, mas também como elo para o 
estabelecimento de relações sociais. Nas entrevistas dadas pelos 
moradores, em vários momentos foram citados como pontos de 
valorização da Cidade Ocidental – isto é, da periferia metropoli-
tana como lugar de valorização da vida – os laços de sociabilidade 
constituídos no espaço vivido e a relação de apego à casa, que é 
exatamente o que permite a realização do vivido, pois é o lugar do 
reconhecimento, da vida privada, do conforto e do pertencimento.

Mas é uma cidade boa de conviver, de morar, é fácil pegar ami-
zade aqui. Todo mundo um próximo ao outro. Tranquilo. Uma 
cidade boa de ficar. (João)

Ah, o que eu gosto mais é a convivência dos vizinhos, o pessoal 
meio... o pessoal aqui é mais comunicativo e tal, o pessoal é solidá-
rio um com o outro, por se tratar da cidade ser pequena. Então nós 
somos muito... é um ajudando o outro, pelo menos aqui na nossa 
quadra aqui, é um pelo outro. (Marcelo)

Ah... sei lá [...] o lugar mesmo assim, as pessoas, o ambiente. Eu 
acho legal. (David)

Bom, eu gosto do povo daqui. É um povo legal. Eu gosto muito 
do povo daqui. (Ulisses)

O que eu gosto aqui mais é essa tranquilidade, onde os vizinhos 
todos conhecem o outro. Entendeu? O que você não vê... quem 
mora principalmente em apartamento, né? Minha irmã mora lá 
mesmo em apartamento [...] mora acho que há muito tempo e nem 
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conhece os vizinhos do lado. E aqui não. E aqui você conhece seus 
vizinhos praticamente daqui até lá embaixo. Conhece todo mundo. 
(Cláudio)

[...] a gente morava numa quitinete, era pequeno, então a gente 
resolveu... eles [os pais] viram que tinha uma condição melhor aqui 
na Ocidental, com uma casa maior, espaçosa e que eles conseguiam 
pagar. Que eles viviam de aluguel. Então, eles vieram morar aqui. 
[...] Eu gosto do espaço que eu tenho na minha casa, porque em 
nenhum outro lugar de Brasília eu consigo uma casa com o preço 
que ela tem, com espaço, com quintal, com uma área livre. Eu gosto 
também que ainda é uma cidade em que eu consigo chegar num 
horário mais tarde sem preocupação. (Estela)

Bem, pra mim, aos meus olhos, é onde Deus abençoou pra eu 
morar com a minha família, com a minha esposa. Conseguimos 
comprar uma casa aqui, temos uma casa. Eu posso falar... pra mim 
é... pra mim é a melhor cidade do mundo, né? Tem seus defeitos, 
tem suas qualidades, mas é onde que eu consegui realizar o sonho 
de ter uma casa própria, né? Então, pra mim... eu gosto daqui, né? 
Então eu vejo assim que a gente tem que dar valor “da” nossa cida-
de. (Luciano)

Ah, eu acho que o que eu mais gosto aqui é só minha casa mes-
mo [risos]. Só minha casa mesmo. (Marta)

Então, eu sou muito de casa. Tanto que quando eu te convidei 
pra fazer a entrevista, eu te convidei pra fazer a entrevista no me-
lhor lugar da minha casa, que é o meu quarto. Então pra mim, esse 
aqui é um ambiente maravilhoso. (Rita)

Olha, eu gosto até da minha casa [risos]... eu gosto, assim, eu 
acho muito bom aqui, sabe? Porque a gente já conseguiu faz tempo, 
mas eu adoro minha casa, acho boa minha casa, apesar de toda a 
distância. (Tatiana)
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Reconhecendo então as transformações por que tem passado a 
cidade historicamente, Lefebvre (2006, p.105) aponta que é possí-
vel “encarar a construção de uma nova cidade, sobre novas bases, 
numa outra escala, em outras condições, numa outra sociedade” 
justamente porque o direito à cidade indica, na verdade, o “direito 
à vida urbana” (idem, p.117). Essa vida urbana provém, pois, do 
urbano como modo de vida renovado pelo advento da sociedade ur-
bana, em constituição, cujo espaço produzido caracteriza-se, cada 
vez mais, pela dispersão e pela incorporação de elementos rurais, de 
sorte que o urbano já não é aquele de outrora, mas é um novo urba-
no. É impossível pensar no direito à cidade como resgate da cidade 
antiga – compacta, concentrada –, em que noções de cidadania, 
espaço público e sociabilidade não mais se adéquam à cidade con-
temporânea – fragmentada, dispersa em escalas regionais cada vez 
maiores (Sposito, 2004a; 2008), contendo espaços de especialização 
extrema, como aponta Lefebvre (Urbanose, 1972), além da grande 
separação entre locais de residência e locais de trabalho (Dureau & 
Lévy, 2007).

No caso da metrópole de Brasília, caracteristicamente marcada 
pelas grandes descontinuidades do tecido metropolitano e pelas 
grandes distâncias que delas decorrem – em que ainda se verifica, 
em larga medida, a antiga relação centro-periferia, espacialmente 
demonstrada pela relação núcleo-entorno metropolitanos –, os li-
mites à plena realização do direito à cidade dizem respeito, por um 
lado, à concentração de trabalho, escolas, oportunidades de lazer 
e entretenimento, e lugares para realização de atividades diversas 
no núcleo metropolitano, ficando o lugar de moradia restrito ao 
entorno. O limite é, então, a fragmentação do espaço que impede 
a apropriação em um sentido tradicional ligado ao significado do 
urbano na cidade antiga. Para sua superação, é necessário, pois, 
reconhecer que se trata de um novo urbano, de uma nova metrópole, 
marcada por espacialidades difusas, em que a possibilidade de 
religar centro-periferia nasce da própria vida que flui de um polo a 
outro a partir do uso.




