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RESUMO 
O presente estudo tem o intuito de investigar as forças atuantes na produção e 
(re)produção do espaço urbano a partir da análise das práticas dos agentes 
sociais envolvidos no processo, em consonância com a dinâmica das relações 
sociais na cidade e na formação de lugares. As relações dos grupos sociais no 
sentido da formação de identidade e sentimento de pertença ao lugar são 
abordadas em termos de apontamentos para a organização comunitária e para 
a formação de territórios. O cotidiano de uso e os vínculos sociais se 
apresentam como processos socioespaciais com alcance para além das 
fronteiras de delimitação impostas pelos planos urbanos e pelos efeitos da 
segregação socioespacial. Uma leitura da realidade social de uma comunidade 
que vivencia em seu cotidiano a essência dramática do que vem a ser a 
construção injusta do espaço urbano é aqui apresentada. Uma visão do lugar, 
na ótica da ciência e do cidadão. 
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ABSTRACT 
This article intends investigate the acting forces on the process of 
(re)production of the urban space, considering the analyses of the social agents 
practices, according to the dynamics of the social relations in the city and the 
places formation. The identity and the affection of people with the space of life 
are discussed in terms of appointments for a community organization and the 
construction of territories. The quotidian and the social vinculums present 
themselves as social and spatial processes that reach forward of the frontiers 
defined on the urban planes and the effects of the social and spatial 
segregation. We show the pain of a community that lives the reality of exclusion 
and the unfair construction of the urban space. A vision of the place, in a 
perspective of science and the citizen. 
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Introdução 

O espaço urbano revela-se como o lócus da diversidade de relações 
sociais e econômicas e é a expressão da principal base territorial para o 
desenvolvimento do capitalismo, a cidade. No espaço urbano encontram-se a 
produção, a comercialização, os investimentos e as transações que configuram 
a dinâmica da circulação do dinheiro sobre o território (Santos, 2006). Por outro 
lado, é onde se encontram as diferenças sociais de apropriação do dinheiro 
que circula e das benesses promovidas pelo Estado e pela iniciativa privada, 
causando impactos territoriais de ordem socioespacial. Assim, encontra-se na 
cidade capitalista a centralidade da oferta de bens e serviços e, por outro lado, 
a carência dos mesmos em áreas suburbanas ou periféricas. 
 Mas não só as relações de mercado configuram o espaço urbano. Este é 
marcado também por uma dinâmica construída nas relações sociais de seus 
moradores com o espaço de vivência. Se há uma vida imposta pelas relações 
capitalistas de produção e acumulação, ou seja, uma ordem socioespacial, há 
também uma “contraordem” instituída na vida diária dos moradores da cidade 
que se impõe sobre o território deixando suas marcas movidas por fazeres e 
saberes constituídos coletivamente em um dinâmico processo histórico de 
relação com o lugar. 

A “contraordem” ocorre, sobretudo, nas áreas segregadas da cidade, e 
estas vistas como parte do todo, acabam por definir uma vida diferente da área 
central. Não bastando a presença do Estado pouco significativa, estes espaços 
também são depreciados pelo mercado. Esta situação leva as pessoas a 
criarem estratégias de sobrevivência marcantes nas relações socioespaciais, 
por meio da cultura, das associações e grupos, das relações interpessoais ou 
vários outros meios de ação que, muitas vezes como resposta a falta de ação 
do Estado, constroem sua própria ordem, seu próprio caminho de apropriação 
e (re)produção do espaço urbano. Neste sentido, criam territorialidades, as 
quais expressam (n)a vida cotidiana. Esta se institui como o mais significativo e 
imediato meio de identificar as relações sociais sobre o espaço. O bairro, a rua, 
a praça constituem o lugar da vida de todos os dias, onde as pessoas realizam 
suas trocas diárias e onde são construídos os elos e os sentimentos de 
pertencimento à comunidade e à vizinhança. Definindo-se, então, o território da 
vida no lugar. 
 O lugar do cotidiano configura-se também como espaço de práticas 
políticas e culturais sobre o espaço urbano, ou seja, a população segregada 
socioespacialmente define seus territórios, impondo sobre eles seus modos de 
vida e é neles onde estão implantadas suas histórias de vida e sua identidade. 
 Tomando a cidade Gama-DF, com uma população de 127.121 
habitantes (PDAD/2011), como um espaço total e não diferente de outros 
espaços urbanos da lógica capitalista, observa-se a existência de áreas 
fragmentadas e com significativas diferenciações socioeconômicas expressas 
no padrão das residências, na atenção do poder público quanto aos 
investimentos em infraestrutura e oferta de bens e serviços. Considerando 
ainda os contrastes da cidade, alguns extremos merecem ser relatados. 

Algumas áreas da cidade localizadas nos setores Leste, Sul e Oeste, 
têm uma realidade de grande pobreza, com alto índice de violência, 
desemprego e baixa qualidade de vida. Essas localidades se comportam como 
segregadas em relação ao conjunto urbano, apresentando distanciamento 



 
 

 

físico e social do centro e se configurando quase como territórios isolados, 
onde o acesso sofre limitações pelo cotidiano de violência do lugar.  Os limites 
colocados se dão em parte pela realidade concreta e, em parte pela imagem 
criada e difundida do lugar. Esse é um fator que interfere no deslocamento da 
população, e por outro lado fortalece vínculos sociais no interior das quadras. 
Pode-se afirmar que existe um controle social dentro dessas áreas. 

É nesse contexto de produção e (re)produção do espaço urbano, que 

segue o estudo de uma área da cidade Gama, que se constituiu por um 

processo de expansão além dos limites do plano urbanístico e com caráter de 

ilegitimidade, dada a ocupação na forma de ‘invasão’ para sua constituição 

como espaço residencial. O estudo busca verificar eventos ocorrentes no 

processo de formação da quadra 50 da cidade Gama, que compreende a ação 

de construção da moradia propriamente dita e das relações sociais construídas 

ao longo da história, onde ações de solidariedade social são expressões já 

identificadas, o que leva a inferir sobre uma espacialização a ser analisada à 

luz das teorias sobre o espaço urbano e formação de territórios na cidade, 

avaliando questões de governança urbana. Esta última, vista em seu caráter de 

planejamento diferenciado para as diferentes localidades da cidade. 

A produção do espaço urbano 
O espaço urbano essencialmente congrega as ações da sociedade que 

o cria e recria na medida das ações e intenções sobre ele. O dinamismo do 
espaço urbano é causa e efeito das ações e reações empreendidas nele e com 
ele, e este se apresenta em sua dimensão histórica e social como lócus das 
ações da sociedade. Corrêa (1995, p.7) ao conceituar o espaço urbano 
apresenta as forças atuantes na sua dinâmica e configuração, afirmando que: 

 
“o conjunto dos usos da terra justapostos entre si 
definem áreas, como o centro da cidade, local de 
concentração de atividades comerciais, de serviços e 
de gestão, áreas industriais, áreas residenciais distintas 
em termos de forma e conteúdo social, de lazer, e entre 
outras aquelas reservadas a futura expansão. Este 
complexo conjunto de usos da terra é, em realidade, a 
organização espacial da cidade, ou simplesmente, o 
espaço urbano, que aparece assim como espaço 
fragmentado.” 
 

Nesse sentido, Corrêa (1995, p.7) enfatiza que a fragmentação e 
articulação ocorrem de forma simultânea, onde: 

 
“cada uma de suas partes mantém relações espaciais 
com as demais, ainda que de intensidade muito 
variável. Essas relações manifestam-se empiricamente 
através de fluxos de veículos e de pessoas associadas 
a operações de carga e descarga de mercadorias, aos 
deslocamentos quotidianos entre as áreas residenciais 
e os diversos locais de trabalho, aos deslocamentos 
menos frequentes para compras no centro da cidade 



 
 

 

ou nas lojas de bairro, às visitas aos parentes e 
amigos.”  

O espaço urbano, em sua essência congrega materialidades e 
imaterialidades, o que pressupõe ações e relações que envolvem os agentes 
sociais que o produzem e o consomem, criando-o e recriando-o conforme suas 
práticas. Para fins de compreensão da dinâmica urbana, é preciso, antes de 
tudo, tomar os agentes sociais na produção do espaço urbano como referência 
de análise, uma vez que seus interesses, suas escalas de ação determinam 
processos que, materializados no espaço definem e redefinem a configuração 
da cidade. 

Capel, Bahiana e Corrêa, elaboraram tipologias para os agentes sociais 
da produção do espaço urbano, que em suas ações, vêm sendo analisados em 
suas estratégias, práticas e escalas de ações em estudos recentes de Corrêa 
(2011, p. 40), que afirma que, subjacentes ao estabelecimento das relações 
entre os agentes sociais e a produção do espaço urbano, estão “duas teses”. A 
primeira dessas teses “considera a ação de agentes sociais concretos, com 
papéis rigidamente definidos, portadores de interesses, contradições e práticas 
espaciais que ora são de cada um, ora são comuns” e a segunda, que “diz 
respeito à escala como dimensão espacial na qual a ação humana, seja qual 
for, efetivamente se realiza”. 

Retomando a tipologia dos agentes sociais, anteriormente descrita por 
Corrêa (1989) (Apud Corrêa, 2011, p. 44), As ações e processos 
socioespaciais serão incorporados a discussão. Para Corrêa, os agentes são: 

 
“...[Os] proprietários dos meios de produção, os 
proprietários fundiários, os promotores imobiliários, os 
Estado e os grupos sociais excluídos. A partir de sua 
ação o espaço é produzido, impregnado de 
materialidades como campos cultivados, estradas, 
represas e centros urbanos como ruas, bairros, áreas 
comerciais e fabris, mas também pleno de significados 
diversos, como aqueles associados à estética, status, 
etnicidade e sacralidade.” 
 

As ações sobre o espaço urbano têm caráter histórico, congregam 
interesses, estratégias e práticas espaciais que, por natureza compreendem 
ideologias e dessa forma compreendem também contradições e conflitos. Os 
agentes sociais, conforme Corrêa (2011 p. 43) “estão inseridos na 
temporalidade e espacialidade de cada formação socioespacial capitalista” e 
que “são os agentes que materializam os processos sociais na forma de um 
ambiente construído, seja a rede urbana, seja o espaço intraurbano” reiterando 
que agentes e processos “são inseparáveis, elementos fundamentais da 
sociedade e de seu movimento”. 

Inseridos na temporalidade e espacialidade, os agentes sociais atuam 
sobre o espaço em uma relação dialética uma vez que temporalidade 
pressupõe causas e efeitos. O espaço é dinâmico e, como expõe Santos 
(2007, p.141), “é o maior conjunto de objetos existente. Se ele associa o que, 
pela origem, tem idades diversas, tais coisas a cada momento, movidas e 
vivificadas por uma lei única, a lei de hoje, a que se submetem todas as 
relações sociais”. Os agentes atuam no e com o espaço, já que suas ações 



 
 

 

não são meramente práticas espaciais sobre algo concreto, mas sobre o 
espaço da vida humana que nele se realiza envolvendo processos sociais, 
como o uso, a apropriação, a construção empreendendo uma gama de 
significados, os quais dão ao espaço o sentido da vida diária. 
 
Lugar do cotidiano: espaço do tempo vivido 
 Levar em conta a participação de sujeitos sociais na (re)produção do 
espaço urbano é considerar que os mesmos não só participam do contexto da 
cidade como um todo cotidianamente, como também são agentes de produção 
de espaços menores os quais abarcam as relações mais corriqueiras, os elos 
de vizinhança e sentido de pertença, ou seja, elo afetivo e identidade com o 
espaço do cotidiano. A estes espaços menores, pontos no território (Limonad, 
2006), frutos da solidariedade entre as pessoas (Santos, 1994), “lócus da 
reprodução da vida cotidiana” (Serpa, 2011, p.97) e que coexistem com a 
ordem espacial maior e hegemônica e reivindicam o direito à paisagem 
(Barbosa, 2006) é dado é nome de lugares. 
 Santos (1994) define que o lugar é a resposta espontânea à tentativa 
coercitiva de unificação do mundo através do mercado. O lugar não é 
unificação e sim “união dos homens pela cooperação na diferença” (Santos, 
1994, p. 20). Para Santos (1994), o cotidiano dos lugares é a expressão do 
acontecer, é o tempo do espaço banal, por isto “por meio do lugar e do 
cotidiano, o tempo e o espaço, que contêm a variedade das coisas e das 
ações, também incluem a multiplicidade infinita de perspectivas” (Santos, 1994, 
p. 21). 
 Ao construírem o lugar os sujeitos sociais definem, através de 
socializações, formas de apropriação do espaço, o qual é base para suas 
relações. Segundo Barbosa (2006, p. 142) “o conteúdo da apropriação e o uso 
do espaço tem um sentido corpóreo, fazendo dos lugares mundos preenchidos 
por locuções, gestos, convivências e cumplicidade que realizam identidades 
concretas”. E como base, o lugar adquire o sentido de território, pois carrega 
ação Política e materialidade (Santos, 1994), experiências de vida (Saquet, 
2010), atitude cidadã (Santos, 2007). Além disso, os sujeitos sociais sendo 
portadores de capacidades de dar ao espaço urbano características 
particulares e partilhadas entre pessoas unidas pela proximidade física da 
vizinhança, do bairro, da rua; pelas dificuldades cotidianas e também pelas 
conquistas comuns, estão definindo territorialidades no espaço vivido. 
 
Território e territorialidade como construção social 

O território constitui-se como a base onde a sociedade inscreve a sua 
história e por este motivo é ação e contexto. Segundo Anjos (2010), a terra, a 
qual abarca as territorialidades, possibilita observar o que aconteceu e o que 
está acontecendo e projetar as linhas de força do que pode acontecer no 
espaço. Segundo Anjos (2010, p. 7) “o território é na sua essência um fato 
físico, político, social, econômico, categorizável, possível de dimensionamento, 
onde geralmente o Estado está presente”. Pressupõe-se neste sentido, que se 
há a presença do Estado, deve haver a existência de políticas públicas que 
atendam as demandas populacionais. Porém, o que ocorre é a atenção 
privilegiada de alguns em detrimento de outros no que se refere ao acesso às 
melhores condições de vida, levando a produção, por parte da camada 
excluída das benfeitorias, de outra estrutura espacial instituída a partir de uma 



 
 

 

“auto-afirmação política-social-econômica-territorial” (Idem), ou seja, o território 
é uma construção sociopolítica agregada a fatores econômicos. 

A produção de territórios ocorre neste sentido a partir de “conflitos com o 
sistema dominante” (op. cit), e está dotada de significados partilhados entre as 
pessoas unidas por histórias de vida, traços culturais, cotidianos e espaços de 
vivência comuns. Assim, tomando o espaço urbano com sua estrutura 
fragmentada, a construção social de territórios se dá com a apropriação 
coletiva do espaço o qual não só recebe a ação do Estado ou das instituições e 
do capital como também dos sujeitos sociais que, “em suas necessidades e 
seus desejos vinculados à realização da vida humana, têm o espaço como 
condição, meio e produto de sua ação.” (Carlos, 2011, p 65).  

Nesta produção de territórios no espaço urbano, que se apresenta como 
o todo e com uma ordem social, os sujeitos “entram em conflito em torno da 
reprodução do espaço no conjunto da sociedade, a cidade” (Idem) instituindo 
uma dimensão espacial paralela, dotada de significados, normas, limites, 
infraestrutura, “construção material inerente a vida em sociedade” (Saquet, 
2010, p. 83), o que para Giuseppe Dematteis (Apud. Saquet, 2010, p. 82) 
define o território em uma abordagem múltipla. Saquet (2010, p. 42) também 
destaca a contribuição de Magnaghi, o qual considera o território “não como o 
elemento natural ou artificial (o solo, a casa...), mas como produto de relações 
sociais, organizadas política e espacialmente”. 

Desta forma, com o sentimento de exclusão e a falta das ações do 
Estado sobre o lugar, os sujeitos utilizam estratégias de apropriação e 
ressignificação de seu espaço de vivência coletiva, instituindo o território como 
resposta a invisibilidade a qual estão sujeitados a conviver diariamente no 
espaço da cidade, “afinal, as pessoas inventam múltipolos mecanismos para 
terem uma vida cotidiana mais feliz e intensa, em um quadro de dificuldades 
que não é ignorado, mas enfrentado de forma criativa e, sem dúvida, muitas 
vezes sofrida” (SILVA, 2006, p. 222).  

 
Análise e discussão 

A cidade Gama, criada para abrigar trabalhadores da construção de 
Brasília, no caso, trabalhadores que habitavam em situação irregular duas 
áreas próximas ao centro de Brasília, denominadas Vila Amauri e Vila Planalto, 
teve sua inauguração em outubro de 1966. No processo de assentamento dos 
trabalhadores, o plano de criar cidades-satélites a grandes distâncias do Plano 
Piloto de Brasília compôs um quadro de organização do espaço urbano no 
Distrito Federal concretizado na forma de segregação socioespacial das 
populações. A chegada de novos migrantes de diversas regiões do Brasil teve 
continuidade e novas localidades foram se constituindo como espaços urbanos 
vinculados ao centro de Brasília, estabelecendo relação direta com esta pela 
oferta de trabalho, de bens e serviços. 

O padrão de organização do espaço urbano no Distrito Federal se 
configura no modelo centro-periferia, com caráter de distanciamento físico e 
social. A história das cidades-satélites do Distrito Federal apresentou um 
quadro de forte dependência funcional do centro, determinando os novos 
espaços urbanos como cidades-dormitórios. O caso da cidade Gama, tem por 
longo período essa característica, mas, passadas as primeiras três décadas da 
sua criação, a ocorrência de investimentos no setor imobiliário, o fortalecimento 
na oferta de bens e serviços e a consequente evolução socioeconômica do 



 
 

 

espaço urbano demonstram que agentes, atores sociais e as respectivas ações 
passam a imprimir novas características socioeconômicas, políticas, 
ideológicas e culturais ao lugar. 

 
 Fonte: CODEPLAN – Companhia de Planejamento do Distrito Federal. 

  
A cidade Gama, inaugurada em outubro de 1966, localiza-se a 38 

quilômetros do centro de Brasília. Esta cidade teve projeto urbanístico 
elaborado pelo arquiteto Paulo Hungria, com desenho na forma hexagonal 
(uma colmeia), com seis setores: Leste, Oeste, Norte, Sul, Central e Setor de 
Indústrias, compreendendo também a área urbana, a Vila DVO (Departamento 
de Viação e Obras, onde ficavam guardadas maquinarias da construção da 
nova capital e abrigava trabalhadores do setor. Criado em 1959 e anexado a 
cidade Gama em 20/02/1988 – VASCONSELOS, Adirson. 1988)  

A cidade, que passa no momento, por importante crescimento no campo 
econômico, tendo no setor imobiliário a marca mais visível desse crescimento, 
comporta assim a ocorrência de processos espaciais que fortalecem as 
características de desigualdade socioeconômica no espaço urbano, que se 
configuram nas mais diversas formas de usos e acessos. A valorização 
econômica de localidades da cidade, que envolve a atuação de agentes e 
atores sociais, no caso, enfatiza-se aqui Estado e incorporadores imobiliários, 
projeta no espaço intraurbano mudanças que advém dessa valorização, 
alterando ações do poder público que prioriza investimentos em infraestrutura 
urbana para a área central e para áreas em expansão. 

A contextualização histórica da quadra 50 da cidade Gama, integra as 
mesmas características da cidade em seu conjunto, uma vez que a formação 
da cidade é fundada na ação do poder público em assentar os trabalhadores 
da construção de Brasília distantes do centro. A diferenciação no processo da 
organização da população na ação do seu estabelecimento em moradias se 



 
 

 

deu de forma gradual até mesmo porque a migração é dinâmica e teve 
momentos que se prosseguiram à migração inicial, tendo em vista à busca por 
empregos e moradia na nova capital. Dessa forma, migrantes que chegaram na 
década de 1970, quando o plano urbanístico da cidade e a ocupação das 
residências estava em fase de consolidação, buscaram um espaço junto à 
malha urbana, onde construíram residências de construção precária, numa 
ação coletiva e sem a permissão do poder público (ver Mapa de 
Endereçamento e Localização da quadra 50). 



 
 

 

 
Obs.: Não há dados disponíveis sobre a população da quadra 50, mas na quadra há o total de 
453 lotes, sendo que destes 10 são para fins comerciais. Os lotes residenciais devem ter área 
total de 120m², distribuídos entre os conjuntos de A a K (Fonte: Diário Oficial do Distrito 
Federal, 21 de agosto de 2006) 

A constituição da localidade como espaço de moradia se fez diante de 
enfrentamento da ação do poder público que, diante da ilegitimidade da 
ocupação da área, realizou atitudes de tentativa de retirada dos moradores e 
de contenção do avanço da ocupação. Sobre a história de ocupação de terras 



 
 

 

públicas e privadas no período no Distrito Federal, e sobre “o aparato repressor 
do Estado na ‘erradicação de invasões”, Paviani (1991, p.115), afirma que 
“todos reconhecem que os ‘invasores’ são os sem-terra, os sem teto e parte da 
massa de empobrecidos que se encontra em todas as grandes cidades 
brasileiras”.  
 

 
Fonte: Arquivo Público do Distrito Federal: ano 1970. A imagem corresponde a um registro da 
desocupação de áreas na cidade Gama-DF realizada por órgão fiscalizador do Governo do 
Distrito Federal. 
 

A diferença temporal entre a chegada dos moradores para a cidade 
Gama e dos moradores que viriam formar a Quadra 50 foi de aproximadamente 
cinco anos e, o fato comum que os unia, não impediu uma reação de alguns 
que já haviam se estabelecido na cidade com relação a esses recém-
chegados. Os que chegaram à frente, em grande parte trabalharam ou 
trabalhavam na construção de Brasília, enquanto que os demais, ao chegarem, 
encontraram a cidade Gama já demarcada do ponto de vista do desenho 
urbano, fato que gerou, por um lado, atitudes de rejeição explícita, expressa 
dentre outras formas, no uso do termo “invasão” para designar o lugar, por 
outro lado, relações de solidariedade entre os moradores da Quadra 50 e 
moradores de quadras vizinhas se estabeleceram. 

As relações socioespaciais na Quadra 50 foram, à medida do tempo e 
dos fatos, definindo e agregando elementos que passaram a fazer parte do 



 
 

 

imaginário dos moradores que, vistos como “invasores” tomaram a atitude de 
garantir sua organização dentro de um espaço local, que foi sua quadra, 
mantendo relativa reserva em relação aos demais lugares da sua cidade 
(Simmel, 2001). Com efeito, não houve um isolamento dos moradores, mas 
houve um afastamento físico e social em relação aos demais espaços da 
cidade.  A imagem do lugar se constrói e parte do campo exterior (no caso, 
outras localidades da cidade) refletindo de forma ampla e avassaladora sobre a 
comunidade formada. Relações atravessam momentos de resistência e 
conflitos locais e histórias de violência são vivenciados. 

A história da Quadra 50 se faz no momento, a partir das marcas do 
passado, fortemente guardado na memória dos mais velhos, que recebem o 
status do conhecimento histórico e o respeito dos mais jovens. A condição do 
lugar, permeada pela luta por moradia e sobrevivência e pela resistência na 
garantia do espaço “conquistado” no período da “ocupação” é assim, 
cristalizada no sentido da ilegitimidade, uma vez que a imagem da “invasão” 
não consegue ser superada pela posse de documentos oficiais de propriedade 
da terra. A imagem criada sobre a Quadra 50 resultou ao longo dos anos em 
sentimentos de solidariedade, vizinhança, sentimento de pertença e foram 
consolidados laços de apoio entre moradores. 

 Em relatos, moradores afirmam ter em seus vizinhos a certeza do apoio 
e da solidariedade, sustentando que nos momentos em que fosse necessária 
sua ausência de casa, era na vizinhança que guardava sua certeza de que 
voltaria e encontraria se “barraco” em pé, longe da ação dos fiscais. Os 
moradores compartilhavam um mesmo sonho, o sonho de uma vida melhor, 
onde a busca de moradia e trabalho representava a motivação maior na 
direção tomada para a Nova Capital. Para muitos era como romper com o 
atraso da cidade do interior e buscar o futuro em um lugar cheio de 
possibilidades. Cidadãos exercendo seu direito de ir e vir em seu país, onde a 
busca do pleno direito à cidade não necessariamente seria concretizado.  

É fato que, ao longo da história da cidade as marcas do passado podem 
permanecer inalteradas, sofrer modificações, se cristalizarem ou mesmo ficam 
“sublimadas” até que sejam ativados mecanismos que envolvam conflitos, 
reações de defesa e controle social. O cotidiano de muitas dificuldades 
econômicas vivenciado e amenizado pelas ações de apoio entre os moradores 
da Quadra 50 e os vínculos sociais estabelecidos, resultou em sentimento de 
pertença ao lugar, garantindo uma unidade no seio da comunidade, 
nitidamente verificada nas relações sociais. 
 

Proposições sobre governança urbana 
A formação de territórios no espaço urbano configura a extensão de 

processos de fragmentação socioespacial na cidade. O que representa, por um 
lado, a realização da vida social fortalecida por vínculos afetivos, pertencimento 
ao lugar e por solidariedade; por outro, demonstra a ausência de políticas 
públicas que assegurem às populações infraestrutura urbana de qualidade e 
proporcione o acesso ao trabalho, à educação, à saúde e ao lazer, onde a 
cidadania seja exercida de forma plena. 

A formação de espacializações que se configuram como territórios na 
cidade devem ser entendidas em sua história e nas especificidades dadas por 
essa história. O conflito com o sistema dominante se apresenta no âmago da 
questão, uma vez que a formação do território congrega fatores políticos, 



 
 

 

econômicos, culturais e ideológicos. O fato de populações urbanas se 
organizarem em seus espaços segregados como um corpo separado da cidade 
consiste em um movimento interno que se realiza como uma forma de 
resistência e de afirmação de ‘independência’ diante de distanciamento 
crescente do olhar e das ações do poder público com relação à localidade.  

No estudo de caso realizado na quadra 50 da cidade Gama, é notável a 
preocupação da comunidade em estar organizada para resistir às dificuldades 
econômicas e esse é atualmente um forte fator de união. Construída à margem 
do desenho urbano, quadra 50 em sua população, se encontra também à 
margem socioeconômica da cidade, que cresce no campo de investimentos no 
setor imobiliário e na oferta de bens e serviços.  

A ocupação dos postos de trabalho na cidade é um importante indicador 
do crescimento socioeconômico e fator de avaliação da participação da 
população nesse crescimento. Conforme dados da Pesquisa Distrital por 
Amostra de Domicílios – PDAD 2011, 41 % dos postos de trabalho são 
ocupados por moradores da cidade. No ano 2004, a pesquisa realizada 
apresentou um percentual inferior: 26 %. A participação dos moradores da 
quadra parece ser incipiente, já que um importante número de moradores 
afirma sua condição de desemprego.  

A governança urbana, que compreende formulações, planos e 
estratégias de intervenção só se realiza efetivamente no sentido de apresentar 
mudanças, transformações na cidade, se permeada pelo tratamento 
diferenciado dos problemas identificados. Os anseios e necessidades da 
população urbana ou de grupos que se constituem como comunidades na 
cidade são de conhecimento desses próprios agentes e atores sociais. As 
propostas para soluções de problemáticas urbanas, em muito já avançaram no 
Brasil, muito embora as práticas políticas não demonstrem a incorporação dos 
avanços propostos se consolidando em ações direcionadas para o 
planejamento diferenciado na cidade, priorizando o atendimento a localidades 
‘abandonadas’, contrariando a lógica das exigências do poder privado, da 
construção injusta do espaço urbano.   
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