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A vida em Raissa não é feliz. Pelas ruas, as pessoas 

caminham retorcendo as mãos, imprecam as crianças 

que choram, encostam-se nos parapeitos do rio com 

a cabeça apoiada nas mãos, acordam de manhã com 

um pesadelo e logo começa outro. Nas mesas em 

que todos os momentos alguém esmaga os dedos 

com martelo ou fura-se com a agulha, ou nas colunas 

de números negativos dos registros dos comerciantes 

ou dos banqueiros, ou diante da fila de copos vazios 

sobre o balcão dos botequins, ainda bem que as 

calçadas abaixadas poupam olhares tortos. Dentro 

das casas é pior, e não é necessário entrar para 

sabê-lo; no verão, as janelas ribombam de brigas e 

pratos quebrados. Todavia, em Raissa, sempre há 

uma criança que da janela sorri para um cão que 

pulou num alpendre para comer um pedaço de 

polenta que caiu das mãos de um pedreiro que do 

alto ao andaime exclamou: “Minha joia, tem um pouco 

para mim? Para uma jovem hospedeira que ergue um 

prato de sopa sob a pérgula, contente de servi-lo ao 

vendedor de guarda-chuvas que comemora um bom 

negócio, uma sombrinha de renda branca comprada 

por uma grande dama para pavonear-se durante as 

corridas, apaixonada por um oficial que lhe sorriu ao 

saltar o último obstáculo, que estava feliz mas mais 

feliz ainda estava seu cavalo, que voava sobre os 

obstáculos vendo voar no céu uma perdiz, pássaro 

feliz libertado da gaiola por um pintor feliz de tê-lo 

pintado pena por pena, salpicando de vermelho e 

amarelo na miniatura daquela página de livro em que 

o filosofo diz: “Em Raissa, cidade triste, também corre 

um fio invisível que, por um instante, liga um ser vivo 

ao outro e se desfaz, depois volta a se estender entre 

pontos em movimento desenhando rapidamente 

novas figuras de modo que a cada segundo a cidade 

infeliz contém uma cidade feliz que nem mesmo sabe 

que existe.  

(Ítalo Calvino) 
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RESUMO 

 

O presente trabalho propôs-se a debater a particularidade brasileira da umbilical 

relação entre questão urbana e acumulação capitalista. Para tanto, elencamos como 
objetivo geral de nossa investigação apreender as particularidades da questão 

urbana brasileira, nas primeiras décadas do século XXI, a fim de compreender como 
a direção social, econômica e política do Estado brasileiro no período dos governos 
de Lula e Dilma (2003-2015), somada aos interesses e necessidades do capital 

internacionalizado, condicionam a conformação das cidades brasileiras e 
intensificam as contradições sociais e as lutas de classe no espaço urbano. Para 

além do período delimitado, buscamos também analisar as conformações atuais de 
nosso objeto, a partir das transformações advindas com a aprovação das 
contrarreformas operadas pelo governo golpista de Michel Temer. Para que 

pudéssemos apreender as determinações econômicas, políticas, históricas e sociais 
que conformam os entraves à plena materialização do direito à cidade no 

capitalismo dependente, optamos por partir de uma perspectiva ontológica. Pois, 
compreendemos que apesar da questão urbana nesses países apresentar 
particularidades em relação aos países centrais, a apreensão da relação ontológica 

que o indivíduo estabelece com o espaço nos fornece um fecundo caminho teórico-
analítico para compreendermos as questões de fundo desse debate. Dessa forma, 

tomamos como categoria central de análise, o espaço e como este se comporta na 
processualidade evolutiva realizada pelas esferas ontológicas. A partir do resgate da 
dimensão ontológica do espaço, as cidades do capital podem ser entendidas 

enquanto formações sociais em que os momentos de não identidade predominam, 
ou seja, estas representam o estágio mais elevado do caráter social do espaço, uma 

vez que as barreiras naturais já estão ali demasiadamente distantes. Assim, as 
cidades enquanto a forma mais puramente social desse complexo parcial deve ser 
analisada historicamente. Pois, estas já existem como resultado do trabalho humano 

e do desenvolvimento da divisão do trabalho. Entretanto, é na sociedade capitalista 
assentada no trabalho assalariado e na relação que o ser social estabelece com o 

espaço nesse estágio de desenvolvimento das forças produtivas que seu caráter 
exclusivamente social se acentua e se complexifica. Logo, a cidade capitalista 
contemporânea é uma expressão das interações estabelecidas entre os diversos 

complexos parciais responsáveis pelo processo de reprodução do ser social. Para a 
apreensão dos elementos que conformam as particularidades das cidades do capital 

dependente, nos debruçamos sobre as determinações histórico-estruturais do 
capitalismo dependente latino-americano e analisamos a realidade brasileira levando 
em consideração o processo de formação e consolidação do capitalismo no país, os 

rebatimentos dessas determinações nas conformações atuais do Estado brasileiro, e 
nas políticas públicas voltadas para a efetivação do direito à cidade. Todo esse 

percurso teórico nos levou ao debate sobre as contradições da emancipação política 
no Brasil, no que diz respeito as conquistas civilizatórias de garantia do acesso à 
cidade. Buscamos traduzir teoricamente nosso objeto proposto a partir de uma 

pesquisa de natureza bibliográfica. Entretanto, no caminho metodológico percorrido 
trabalhamos também com o levantamento de dados e fontes documentais para 

embasarmos nossas inferências.  

Palavras-chaves: Questão urbana. Capitalismo dependente. Acumulação 

capitalista. Expropriação 
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ABSTRACT 

 

The present work proposed to discuss the Brazilian particularity of the umbilical 

relation between urban question and capitalist accumulation. In order to do so, we 
aim to understand the particularities of the Brazilian urban question in the first 
decades of the 21st century in order to understand how the social, economic and 

political direction of the Brazilian State in the period of the governments of Lula and 
Dilma (2003) -2015), coupled with the interests and needs of internationalized 

capital, condition the conformation of Brazilian cities and intensify social 
contradictions and class struggles in urban space. In addition to the delimited period, 
we also sought to analyze the current conformations of our object, starting with the 

transformations that came with the approval of counterreforms operated by the coup 
government of Michel Temer. In order to grasp the economic, political, historical and 

social determinations that make up the obstacles to the full realization of the right to 
the city in dependent capitalism, we have chosen to start from an ontological 
perspective. For we understand that although the urban question in these countries 

presents peculiarities in relation to the central countries, the apprehension of the 
ontological relationship that the individual establishes with space provides us with a 

fertile theoretical-analytical path to understand the fundamental questions of this 
debate. In this way, we take as central category of analysis, space and how it 
behaves in the evolutionary processuality carried out by the ontological spheres. 

From the rescue of the ontological dimension of space, the cities of capital can be 
understood as social formations in which moments of non-identity predominate, that 

is, they represent the highest stage of the social character of space, since natural 
barriers they are already too distant there. Thus, cities as the most purely social form 
of this partial complex must be analyzed historically. For these already exist as a 

result of human labor and the development of the division of labor. However, it is in 
capitalist society based on wage labor and on the relationship that the social being 

establishes with space at this stage of development of the productive forces that their 
exclusively social character becomes accentuated and complex. Therefore, the 
contemporary capitalist city is an expression of the interactions established between 

the various partial complexes responsible for the process of reproduction of the 
social being. For the apprehension of the elements that make up the particularities of 

the cities of dependent capital, we focus on the structural-historical determinations of 
Latin American dependent capitalism and analyze the Brazilian reality taking into 
account the process of formation and consolidation of capitalism in the country, of 

these determinations in the current conformations of the Brazilian State, and in the 
public policies aimed at the realization of the right to the city. All this theoretical 

course led us to the debate on the contradictions of the political emancipation in 
Brazil, regarding the civilizational achievements of guarantee of the access to the 
city. We seek to theoretically translate our proposed object from a research of a 

bibliographic nature. However, in the methodological path covered, we also work with 
the collection of data and documentary sources to support our inferences. 

 

Keywords: Issue urban. Dependent capitalism. Capitalist accumulation. 

Expropriation 
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1 INTRODUÇÃO 

Em janeiro de 2017, assumia o poder público municipal da maior cidade do 

Brasil - São Paulo - o candidato do Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB), 

eleito, João Doria. No seu discurso de posse do cargo, o tucano afirmou que durante 

seu mandato “A prioridade será aos mais humildes e mais pobres da nossa cidade. 

Não se esqueçam todos que estão trabalhando conosco: esta é a nossa prioridade” 

(PSDB, 20171) De fato, não temos dúvidas de que depois de um ano de gestão a 

principal prioridade do prefeito é a ação voltada para os mais pobres, com práticas 

de cunho higienista, aplicadas de forma truculenta e arbitrária, como podemos 

observar nos programas adotados por sua gestão.  

Dentre as principais ações que compunham sua agenda governamental o 

projeto “São Paulo Cidade Linda” que tem por meta, ser “um mutirão de serviços 

regular e contínuo pelos próximos quatro anos, coordenado pela Secretaria das 

Prefeituras Regionais, para revitalizar áreas em todas as regiões da cidade, 

resgatando a autoestima do paulistano” (SÃO PAULO, 20182) apresenta-se como o 

programa carro-chefe de sua gestão.   

O programa possui entre suas atividades de intervenção urbana a 

conservação e limpeza de galerias, troca de lixeiras, reforma de acessibilidade, 

lavagem de calçadas, instalação de lixeiras especiais, poda de árvores, limpeza de 

pichações, retirada de faixas e cartazes, pintura, manutenção de praças e canteiros, 

retirada de entulhos, manutenção de parada e corredor de ônibus, manutenção de 

iluminação pública, varrição e etc. De acordo com a prefeitura municipal de São 

Paulo, as ações são realizadas de forma integrada entre poder público, iniciativa 

privada, ONGs e cidadãos.  

O que aparentemente já se apresentava como um programa de intervenção 

urbana com um caráter conservador mostrou, na execução de suas ações, toda a 

arbitrariedade e autoritarismo do poder público municipal no que diz respeito a 

apropriação do espaço urbano. O programa é executado, na maioria de suas 

                                                 
1
 João Dória assume a prefeitura de São Paulo, disponível em: http://tucano.org.br/noticias-do-

psdb/joao-doria-assume-a-prefeitura-de-sp  acesso em: 15 jan. 2018 

2
 SP Cidade Linda, disponível em: 

http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/regionais/zeladoria/index.php?p=228033 acesso 

em: 15 jan. 2018 

http://tucano.org.br/noticias-do-psdb/joao-doria-assume-a-prefeitura-de-sp
http://tucano.org.br/noticias-do-psdb/joao-doria-assume-a-prefeitura-de-sp
http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/regionais/zeladoria/index.php?p=228033
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operações, envolvendo ações policiais e violência contra a população pobre de São 

Paulo, escancarando o preconceito de classe e a tônica higienista do 

direcionamento adotado pela gestão tucana no trato com a classe trabalhadora.  

Alguns exemplos da truculência das ações do governo municipal na 

materialização do programa “São Paulo Cidade Linda” podem ser facilmente 

encontrados em notícias veiculadas nos jornais e meios de comunicação. Como o 

caso da lavagem das calçadas da Praça da Sé, no centro da cidade, em que 

funcionários de uma empresa de limpeza terceirizada pela prefeitura jogaram jatos 

de água em moradores em situação de rua que ocupavam o lugar. De acordo com 

uma matéria publicada pelo portal de notícias O Globo, em 19 de julho de 2017:  

Moradores de rua foram acordados com jatos de água fria na praça 
da Sé, no centro de São Paulo, na madrugada desta quarta-feira. A 
informação, dada pela rádio CBN, é de que eles foram expulsos do 
local por uma empresa contratada pela prefeitura para limpeza do 
espaço. A madrugada registou a temperatura mais baixa da capital 
no último ano, de 7,9ºC, de acordo com o Instituto Nacional de 
Meteorologia (Inmet) (...) As pessoas em situação de rua que 
estavam na região relataram à CBN que a empresa de limpeza, uma 
terceirizada da prefeitura, iniciou a ação por volta das 7h. As 
mangueiras lavaram a praça e todo o seu entorno, atingindo também 
os desabrigados que passavam a noite ali. Mesmo sem direcionar os 
jatos de água aos moradores de rua, acabaram molhando seus 
pertences, como roupas e cobertores. Um deles disse à rádio que a 
limpeza é recorrente no local. — Às quatro e meia da manhã eles 
chegam aqui e não estão nem aí, mesmo com um frio danado 
desses. Molharam nossas cobertas e tivemos que jogar fora — 
contou. (O GLOBO,20173).  

Voltado para a promoção pessoal por meio do marketing e propaganda4, 

Doria, em muitas das atividades do programa “Cidade Linda”, aparece de forma 

burlesca nas ruas de São Paulo. Sempre cercado por fotógrafos e repórteres, o 

excelentíssimo prefeito usa vestes de gari para realizar limpeza nas vias públicas, 

cadeiras de rodas para demonstrar preocupação com a acessibilidade e até trajes 

de pintor para cobrir paredes e muros de cinza como forma de combater as 

“pichações” pela cidade.  

                                                 
3
 Moradores de rua são acordados com jatos de agua fria em SP, diz CBN, disponível em: 

https://oglobo.globo.com/brasil/moradores-de-rua-sao-acordados-com-jatos-de-agua-fria-em-sp-diz-
cbn-21607407 Acesso em: 15 jan. 2018 

4
 Presidente do TJ-SP nega recurso de Doria e mantém suspensa a marca “cidade linda”, disponível 

em< https://noticias.uol.com.br/politica/ultimas-noticias/2018/02/06/presidente-do-tj-sp-rejeita-recurso-
a-doria-para-liberar-sp-cidade-linda.htm> Acesso em 15 jan 2018. 

https://oglobo.globo.com/brasil/moradores-de-rua-sao-acordados-com-jatos-de-agua-fria-em-sp-diz-cbn-21607407
https://oglobo.globo.com/brasil/moradores-de-rua-sao-acordados-com-jatos-de-agua-fria-em-sp-diz-cbn-21607407
https://noticias.uol.com.br/politica/ultimas-noticias/2018/02/06/presidente-do-tj-sp-rejeita-recurso-a-doria-para-liberar-sp-cidade-linda.htm
https://noticias.uol.com.br/politica/ultimas-noticias/2018/02/06/presidente-do-tj-sp-rejeita-recurso-a-doria-para-liberar-sp-cidade-linda.htm
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O espetáculo midiático montado pelo prefeito conta com uma equipe 

responsável por registrar cada ação caricata de Doria. O que as câmeras não 

mostram é que, antes de muitas dessas operações, um grupo de agentes da Guarda 

civil metropolitana passam e fazem o chamado “rapa” nas ruas e calçadas nas 

redondezas dos locais de visita do tucano.   

A sociedade muitas vezes nos deixa meio 'pra baixo', porque sempre tem 

aqueles que acham que são melhores do que nós, que estamos do lado de 
cá. Mas não podem fazer isso com a gente. Eu, por exemplo, me senti 
muito humilhado." O desabafo é de Português, apelido de um paulistano de 

48 anos, há três deles em situação de rua. Ele e outros colegas contam que 
tiveram documentos e outros objetos pessoais como roupas e cobertores 
recolhidos pela GCM Guarda Civil Metropolitana), na última segunda-feira 

(2), no Parque da Mooca, zona leste da cidade, em ação que há tempos é 
conhecida como "rapa. De acordo com Português e outros moradores em 
situação de rua que vivem no parque, a ação da GCM aconteceu perto das 

8h de segunda-feira. Duas horas antes, cercado de seu secretariado e de 
um batalhão de fotógrafos e cinegrafistas o prefeito João Doria (PSDB) 
inaugurava sua gestão com uma limpeza simbólica da praça 14 Bis, na Bela 

Vista, a cerca de 10 km de onde estavam Português e os amigos dele. A 
ação de Doria, que se vestiu como gari, assim como seus secretários, faz 
parte do programa "Cidade Linda, programa de zeladoria urbana que visa 

limpar as ruas da cidade (UOL, 2017
5
).  

A mais arbitrária dentre as ações da gestão de Doria diz respeito a sua 

“guerra contra as drogas”, que na verdade se resume a perseguição aos usuários de 

substâncias psicoativas que ocupam espaços e prédios da região central de São 

Paulo, com graves violações aos direitos humanos e à liberdade como valor ético 

central. 

Uma das mais bárbaras intervenções de Doria, conjuntamente ao governo 

estadual de Geraldo Alckmin, se deu na região da Luz, conhecida como 

“cracolândia”, área localizada no centro de São Paulo, que nas décadas de 1960 e 

1970 foi espaço predominantemente ocupado pela burguesia paulistana. Com 

prédios colossais e localização territorial privilegiada, a área foi alvo de uma intensa 

supervalorização no final do século XX, entretanto, acompanhando o movimento de 

“fuga” das classes abastadas dos bairros centrais das cidades, a região da Luz 

acabou se “desvalorizando”.  

É fato que a área sempre foi alvo de uma forte especulação imobiliária e 

apesar de ter sido “abandonada” pela burguesia paulistana e ocupada por pessoas 

                                                 
5
 Moradores de rua dizem que tiveram pertences recolhidos em dia de “Doria gari”, disponível em: < 

https://noticias.uol.com.br/cotidiano/ultimas-noticias/2017/01/06/gcm-recolheu-pertences-de-morador-

de-rua-enquanto-doria-se-vestia-de-gari.htm> Acesso em: 15 jan. 2018 

https://noticias.uol.com.br/cotidiano/ultimas-noticias/2017/01/06/gcm-recolheu-pertences-de-morador-de-rua-enquanto-doria-se-vestia-de-gari.htm
https://noticias.uol.com.br/cotidiano/ultimas-noticias/2017/01/06/gcm-recolheu-pertences-de-morador-de-rua-enquanto-doria-se-vestia-de-gari.htm
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em situação de rua e por usuários de substâncias psicoativas, o mercado imobiliário 

sempre manteve pressão sobre o poder municipal para retomar o espaço. Com 

chegada de Doria - e sua orientação empresarial - à prefeitura da cidade, ações 

mais violentas foram tomadas como forma de intervenção na região da luz. Como 

veiculado em um portal de notícias: 

A ofensiva contra a região conhecida como cracolândia, no centro São 

Paulo, teve seu dia mais tenso desde a megaoperação policial que expulsou 
usuários e traficantes do local, no último domingo. A prefeitura da capital 
paulista, comandada por João Doria (PSDB), planeja demolir edifícios e 

revitalizar a área, mas o trabalho das escavadeiras acabou deixando ao 
menos três pessoas feridas nesta terça-feira, no número 148 da alameda 
Dino Bueno. Uma pessoa segue hospitalizada. Desde a operação – 

classificada como um sucesso pelo prefeito, que chegou a declarar ter 
acabado de vez com a cracolândia – outros edifícios da Dino Bueno e da 
rua Helvétia tiveram suas entradas emparedadas ou lacradas. 

Comerciantes que trabalham no local tiveram que retirar seus pertences às 
pressas nesta terça (EL PAIS, 2017

6
).  

Como enfatizado pelo Conselho Federal de Serviço Social – CFESS (2017) 

essas ações reproduzem o preconceito estrutural contra a população pobre e negra, 

impedindo o pleno exercício da vida em liberdade e o acesso aos recursos urbanos. 

Conforme manifesto publicado pelo CFESS (2017): 

No último dia 21 de maio de 2017, acompanhamos a ação desastrosa do 
governo do Estado e da prefeitura de São Paulo agindo de forma truculenta 
e arbitrária, para retirar, por meio da violência, usuários/ as de sustâncias 

psicoativas da região da Luz, inapropriadamente conhecida como 
“Cracolândia”. A ação consistiu na investida de mais de 900 policiais contra 
a população, destruindo prédios e encarcerando pessoas. Não bastasse a 

utilização da violência policial, a prefeitura de São Paulo solicitou 
autorização do Judiciário para realizar busca e apreensão dos/as 
usuários/as, com a finalidade de encaminhá-los/as para avaliação de equipe 

multidisciplinar e internação compulsória. 

Além da “guerra as drogas” e aos dependentes de substâncias químicas, 

Doria de forma retrograda determinou o apagamento de inúmeros grafites 

espalhados pelas principais vias, rodovias e prédios da cidade7. O poder público 

                                                 
6
 Gestão Doria inicia demolição de prédio na cracolândia com moradores dentro, disponível em: < 

https://brasil.elpais.com/brasil/2017/05/24/politica/1495579264_276005.html> Acesso em: 16 jan. 
2018. 

7 Vale ressaltar que a batalha dos grafiteiros com o poder público municipal de São Paulo se gestou 

antes mesmo do governo de Doria. Como exposto no documentário “Cidade Cinza” dos diretores 
Marcelo Mesquita e Guilherme Valiengo, de 2013, a prefeitura de São Paulo, ainda no mandato de 
Fernando Haddad, já havia ordenado seus agentes de limpeza a apagar os grafites da cidade de 

forma arbitrária. Entretanto, depois de um intenso movimento de resistência dos artistas frente a 
essas atitudes do governo municipal, estes conquistaram a autorização para repintar sua arte nos 
principais pontos da cidade, que havia sido apagada. Ação que voltou a se repetir na gestão de Doria, 

só que sem a abertura de um diálogo com os artistas.   

https://brasil.elpais.com/tag/cracolandia/a
https://brasil.elpais.com/tag/sao_paulo/a
https://brasil.elpais.com/tag/sao_paulo/a
https://brasil.elpais.com/tag/joao_agripino_da_costa_doria_junior/a
https://brasil.elpais.com/brasil/2017/01/18/politica/1484778277_988404.html
https://brasil.elpais.com/brasil/2017/01/18/politica/1484778277_988404.html
https://brasil.elpais.com/brasil/2017/05/24/politica/1495579264_276005.html


14 

 

municipal decretou, como uma das ações do programa “São Paulo cidade linda” a 

substituição dos grafites por tinta cinza. Essa intervenção manifesta o alto teor 

conservador das ações do governo tucano, que busca construir uma cidade “limpa”; 

de pobres nas áreas centrais; e da arte da classe trabalhadora que ocupa os muros 

e prédios da cidade. Como veiculado em um portal de notícias:  

O prefeito de São Paulo, João Doria (PSDB), declarou guerra contra 

pichadores, grafiteiros e artistas de rua. Vestido com roupas de funcionários 
da limpeza municipal, ele e seu secretário de subprefeituras, o também 
tucano Bruno Covas, cobriram com tinta cinza, a cor característica da 

cidade, pichações e grafites nos últimos dias. A ação faz parte do programa 
Cidade Linda, que prevê reparo em calçadas e pintura de muros em vários 
bairros da capital. Depois de apagar parte do mural de grafites da avenida 

23 de Maio, um dos mais tradicionais de São Paulo, Doria mostrou 
satisfação: “Pintei com enorme prazer três vezes mais a área que estava 
prevista para pintar, exatamente para dar a demonstração de apoio à cidade 

e repúdio aos pichadores".
8
 

É importante assinalar que o conservadorismo expresso, via Estado, na 

agenda governamental de Doria não representa uma questão isolada ou um 

problema apenas de gestão do governo tucano. A arquitetura urbana hostil está 

presente em cidades de diferentes países, com a instalação de dispositivos anti-

skate, que deixam as superfícies de bancos e calçadas irregulares; de espinhos de 

metal colocados em baixo de pontes ou viadutos e em bancos de praças para que 

as pessoas em situação de rua não possam se alojar, como no exemplo a seguir:  

Há alguns anos, adolescentes que costumavam se reunir em pontos 

específicos de Londres começaram a ouvir um zumbido desconfortável, 
mas ninguém além deles parecia se incomodar. A explicação não tardou a 
chegar: haviam sido instalados na cidade mais de 3 mil aparelhos 

conhecidos como “mosquistos”, cuja única função era emitir sons em uma 
frequência que só podia ser ouvida por pessoas de menos de 25 anos. A 
ideia era impedir que os garotos se reunissem em determinados locais – 

mas a estratégica foi posteriormente classificada como “degradante e 
discriminatória” pelo conselho da Europa. (KIST; TANJ, 2017, p.31) 

Essas ações de gentrificação que ocorrem concomitantemente em países 

com formações sócio-históricas tão distintas, refletem no espaço urbano as 

expressões socioculturais da ofensiva burguesa à crise estrutural do capital, 

ofensiva esta que se faz presente na ordem do dia desde o último triênio do século 

XX. Como salientado por Tonet (2009): 

                                                 
8
 A “maré cinza” de Doria toma São Paulo e revolta grafiteiros e artistas, disponível em: < 

https://brasil.elpais.com/brasil/2017/01/24/politica/1485280199_418307.html> Acesso em: 16 jan, 

2018. 

https://brasil.elpais.com/tag/joao_agripino_da_costa_doria_junior/a
https://brasil.elpais.com/brasil/2017/01/24/politica/1485280199_418307.html
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(...) a crise atual parece ter algo muito diferente das anteriores. Em primeiro 

lugar, porque se trata de uma crise global e não apenas de determinado 
local ou de algum setor específico. Em segundo lugar, porque, dada a 
completa mundialização do capital, este não tem mais como descolar essa 

crise dos países centrais para os periféricos. O mundo inteiro está, embora 
de forma diversa em locais diferentes, engolfado nela. Como resultado 
disso, essa crise atinge hoje as estruturas mais profundas da sociabilidade 

capitalista.  

Para Tonet (2009), as respostas à crise estrutural incidem tanto nos 

fundamentos materiais da sociedade, quanto nos subjetivos9. Suas manifestações 

perpassam, portanto, por diferentes dimensões da vida social, com destaque para a 

crescente mercantilização de todas as atividades, a efemeridade das mercadorias e 

das relações, o individualismo exacerbado e as transformações introduzidas na 

produção, com as mudanças nas formas de organização do trabalho e da classe 

trabalhadora.  

Dentre essas expressões socioculturais da crise, autores como Boschetti 

(2015), Behring (2003), Lowy (2015) e Souza (2016) ressaltam a intensa ascensão, 

em âmbito mundial, do conservadorismo nos últimos anos, que possui como uma de 

suas manifestações mais visíveis o crescimento de partidos de extrema-direita, 

defensores de pautas xenofóbicas, racistas e fascistas. Um exemplo desse 

conservadorismo em expansão é a vitória de Donald Trump, conhecido empresário 

ligado à oligarquia fóssil, para a presidência dos Estados Unidos. Entretanto, é 

importante assinalar que como enfatizado pelos autores, o conservadorismo é uma 

ideologia plural, que possui diferentes ramificações e vertentes. 

Para Lowy (2015) as explicações para este crescimento do conservadorismo 

não deve ser buscado apenas nos fatores econômicos, como a crise financeira de 

2008, mas também em fatores históricos e culturais. Já Boschetti (2009) e Souza 

(2016) destacam que o conservadorismo representa um elemento diretamente 

ligado a dinâmica interna do modo de produção capitalista, uma vez que apesar 

deste apresentar diferenciações em cada período histórico, constitui-se em “um 

alimento imprescindível da reprodução do capital” (BOSCHETTI, 2015) que visa 

garantir a “manutenção e preservação da ordem institucional capitalista” (SOUZA, 

2016, p.207).   

                                                 
9
 É importante enfatizar que, como destacado por Tonet (2009), as diferentes expressões da crise 

(materiais e espirituais) fazem parte de uma mesma totalidade, ou seja, estão intimamente imbricadas 

entre si e não se manifestam de forma isolada.  
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No Brasil, o conservadorismo não apresenta, de acordo com Lowy (2015), 

uma mecânica e automática reprodução das manifestações europeias e norte-

americanas desse fenômeno. Ou seja, apesar da raiz do conservadorismo moderno 

ser de ordem sistémica e estrutural, este apresenta particularidades de acordo com 

as relações sócio-históricas de cada país. Para o autor “o sistema capitalista, 

sobretudo nos períodos de crise, produz e reproduz fenômenos como o fascismo, o 

racismo, os golpes de Estado e as ditaduras militares”. Na América Latina, os golpes 

de Estado, enquanto uma das vertentes desse conservadorismo moderno já 

destituiu do poder governos democraticamente eleitos como nos casos do Paraguai, 

Honduras e Brasil.  

Portanto, o conservadorismo expresso na arquitetura e gestão das cidades do 

capital – como o exemplo de São Paulo - representa uma das manifestações da 

crise e das suas formas de enfrentamento que busca incessantemente combater a 

queda da taxa de lucros do capital. Este movimento faz parte da própria dinâmica 

interna de reprodução e sustentação do modo de produção capitalista na atualidade 

e deve ser apreendido e analisado intrínseco à dimensão de classe a ele inerente. 

O avanço do conservadorismo e de práticas sexistas, racistas e reacionárias - 

enquanto expressão sociocultural da crise - possui como direção estratégica a 

retomada do crescimento da taxa de lucro e a resolução de problemas relacionados 

ao processo de acumulação do capital. O enfretamento à crise estrutural exige do 

capital ações cada vez mais bárbaras contra a classe trabalhadora como forma de 

maximizar a extração de mais-valia.  A expropriação de conquistas e direitos sociais 

passa a ser um dos mecanismos utilizados pela burguesia para alcançar seus 

objetivos, que necessita de uma consolidada base ideológica para mistificar os 

efeitos reais de suas ações. 

Dessa forma, o conservadorismo se reproduz nas diferentes esferas da vida 

social e práticas brutais como as de Doria em relação à região da “cracolândia”, por 

exemplo, são mistificadas e passam a ser legitimadas socialmente como iniciativas 

voltadas para o bem-comum, quando na verdade camuflam os interesses de 

segmentos da elite especuladora urbana que se beneficiam com essas ações. 

As contradições da sociedade burguesa alimentam a existência e a 

necessidade do conservadorismo moderno e constituem-se como solo histórico 

onde a questão urbana se processa. Em outras palavras, a organização interna das 
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cidades do capital, com a presença de cenários dicotômicos (favelas e condomínios 

fechados) expressam as relações e condições materiais próprias da sociedade 

capitalista.  

Compreendermos que a umbilical ligação entre as expressões urbanas da 

questão social e o processo de acumulação do capital, apresentará particularidades 

de acordo com cada país. Assim, o presente trabalho visa propor um estudo sobre a 

particularidade da questão urbana brasileira e sua relação com o processo produção 

e reprodução do processo de acumulação capitalista dependente na 

contemporaneidade.  

Todavia, para que possamos compreender as expressões contemporâneas 

da questão urbana no Brasil precisamos adentrar no debate mais amplo sobre a 

crise do projeto de urbanização planetária encabeçado pelo capital. É inegável que 

vivenciamos, desde os anos finais do século XX, um boom na concentração de 

pessoas em áreas urbanas em todos os continentes. Como podemos observar a 

partir de dados do Fundo de populações das nações unidas - UNFPA, a taxa de 

urbanização em alguns países como Inglaterra e Argentina chega a alcançar 90% de 

sua população total. O Brasil está entre os países com as maiores taxas de 

urbanização, com 85% de seus habitantes concentrados nas cidades.  

A Divisão de População, no Perspectivas da Urbanização Mundial: Revisão 
de 2009, define esses imensos centros populacionais como “aglomerações 

urbanas”. Tóquio surge como a maior área urbana do mundo, segundo esta 
definição, com 36,7 milhões de pessoas, mais de um quarto da população 
nacional. Em seguida vem Nova Déli, com 22 milhões; São Paulo, 20 

milhões; Mumbai, 20 milhões; Cidade do México, 19,5 milhões; Nova York-
Newark, 19,4 milhões; Shanghai, 16,6 milhões; Calcutá, 15,5 milhões, 
Dhaka, 14,7 milhões, e Karachi, 13 milhões. Cada uma dessas cidades 

reflete um padrão diferente de planejamento, governança e uma diferente 
composição entre riqueza e pobreza (UNFPA, 2011, p.77)  

É fato que essa grande concentração de pessoas no espaço urbano ocasiona 

o surgimento de inúmeros problemas relacionados ao cotidiano citadino, como o não 

acesso à terra e à moradia que impulsiona uma expansão de assentamentos 

precários, falta de saneamento básico, atribulada mobilidade urbana, assim como o 

agravamento de questões relacionadas à saúde, educação, problemas 

socioambientais e aumento do desemprego.  
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Esse quadro de precarização das condições de vida da população urbana 

vem sendo pautado por diferentes organismos internacionais10, que por meio de 

palestras, notas técnicas, campanhas, conferências e fóruns buscam orientar os 

governos nacionais e locais a implementarem, em seus países, um modelo de 

gestão urbana participativa e voltada para um desenvolvimento sustentável. A busca 

pela construção de uma "cidade mais justas, segura e inclusiva", figura entre os 

dezessete objetivos globais traçados pela Organização das Nações Unidas - ONU 

para transformação de nosso mundo. 

Nos últimos anos, tem se debatido se mais vida urbana deve ser algo a se 

lastimar ou a comemorar. A urbanização pode causar o rápido surgimento 
de favelas, espaços sem saneamento onde as doenças epidêmicas podem 
se alastrar, a exploração é desenfreada e as ameaças físicas estão à 

espreita, porque não há lei, e a ordem fica a cargo de gangues criminosas. 
Mas a vida na cidade também pode oferecer oportunidades de trabalho, 
acesso a serviços de saúde, planejamento familiar, escolas e mais abertura 

econômica para as mulheres. Fomentar as oportunidades sem deixar de 
minimizar os danos e dificuldades são os principais desafios do 
desenvolvimento nas transições urbanas de hoje (UNFPA, 2011, p.77) 

Dentre as principais iniciativas mundiais dirigidas pela ONU-HABITAT 

relacionadas à gestão das cidades, destacam-se a “Campanha Urbana Mundial” que 

visa “informar e conscientizar a população mundial sobre a necessidade de ter 

cidades sustentáveis, com pouca desigualdade e com serviços básicos de 

qualidade” (ONU-HABITAT, 2017, grifos nossos). Em cooperação com importantes 

organismos financeiros, como o Banco Mundial, a ONU desenvolve: 

aproximadamente 154 programas técnicos e projetos em 61 países do 
mundo, a maioria deles em países em vias de desenvolvimento. As 

atividades operacionais da agência ajudam governos a criar políticas e 
estratégias que visam o fortalecimento de uma gestão autossuficiente no 
âmbito nacional e local. Se concentram na promoção de moradia para 

todos, o melhoramento da governança urbana, a redução da pobreza nas 
cidades e melhora do entorno nos lugares onde moram os mais pobres 
(ONU-HABITAT, 2017).  

A partir dessas iniciativas o debate sobre a governança urbana começou a 

ganhar espaço não apenas nas práticas administrativas dos governos nacionais e 

locais como também grande destaque no meio acadêmico, com pesquisas e 

publicações voltadas para a construção de indicadores de eficácia e eficiência na 

gestão das cidades. A priorização, em âmbito universitário de pesquisas e estudos 

                                                 
10

 Dentre os principais organismos internacionais que buscam a construção de cidades sustentáveis 

está a ONU-HABITAT; PNUMA: mudanças climáticas e cidades; UNFPA; PNUMA: eficiência de 

recursos e ICLEI: governos locais pela sustentabilidade.  
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tecnicistas e desvinculados de uma perspectiva de transformação societária 

expressa as diversas ramificações tomadas pelo conservadorismo moderno, que 

passa a se manifestar nas universidades por meio de alguns dos elementos 

debatidos por Boschetti (2015) como o aligeiramento, o pragmatismo e possibilismo 

presente na formação profissional moldada a partir da contrarreforma do ensino 

superior.  

A construção de diversos instrumentos técnicos que buscam viabilizar a 

construção de cidades mais justas e sustentáveis foi inserida como pauta do dia nas 

agendas governamentais e nos planos e projetos urbanos, sendo, portanto, 

disseminado a crença de que a construção de outra cidade, nos marcos do capital, 

era possível. 

Apesar de compreendermos a importância de medidas pontuais para a 

melhoria das condições de vida e de trabalho da classe trabalhadora no espaço 

urbano, não podemos perder de vista a direção social, econômica e política adotada 

por essas iniciativas dos organismos internacionais que, ao se delimitarem a uma 

restrita gestão dos problemas imediatos que proliferam nas cidades, excluem do 

horizonte de análise o real catalisador desse processo de urbanização planetária e 

precarização da classe trabalhadora: a acumulação capitalista e seu constante 

processo de expropriação.  

Portanto, se buscarmos entender o adensamento urbano por ele mesmo, 

acabaremos fadados a construção de análises pragmáticas que desconsideram o 

solo histórico em que essas questões se desenvolvem.  Pois, como assinalado por 

Harvey (2015) este fenômeno de adensamento populacional nas cidades, 

representa uma estratégia adotada para absorver capital excedente a fim de 

sustentar as taxas de lucros e elevar ao máximo o retorno sobre os valores de troca 

em detrimento dos valores de uso. 

Assim, a apreensão da cidade como um conjunto complexo de condições 

objetivas e subjetivas que expressam as relações sociais de produção capitalista 

nos distancia de uma perspectiva de análise reducionista ou unilateral. Porém, como 

assinalado por Fontes (2010) as relações sociais de produção não são abstratas ou 

autônomas, estas possuem como chão histórico dois pressupostos básicos: primeiro 

a existência de trabalhadores livres e segundo a concentração de riqueza social e de 

recursos sociais de produção. 
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Para Fontes (2010) a constituição e expansão dessa base social capitalista 

assentada na existência de trabalhadores livres e em riqueza social concentrada tem 

no processo de expropriação da classe trabalhadora sua condição necessária e 

permanente. Este argumento defendido pela autora, de que a expropriação 

caracteriza-se como um fator permanente no processo de expansão da base social 

capitalista, advém de sua tentativa em compreender a centralidade da expropriação 

no capitalismo contemporâneo. 

Ao buscar apreender este processo nos dias atuais, Fontes (2010) retoma o 

fecundo caminho construído por Marx (2013) em “a assim chamada acumulação 

primitiva”. É nas páginas desse importante capítulo de O capital, que Marx delineia a 

função social desempenhada pela expropriação da classe trabalhadora na gênese 

do capitalismo, ao ser a responsável pela separação entre trabalhadores e meios de 

produção. Nas palavras do autor: 

A assim chamada acumulação primitiva não é, por conseguinte, mais do 

que o processo histórico de separação entre produtor e meio de produção. 
Ela aparece como “primitiva” porque constitui a pré-história do capital e do 
modo de produção que lhe corresponde (MARX, 2013, p.732) 

Para o autor a expropriação primária foi materializada com a retirada de terras 

e instrumentos de produção dos trabalhadores rurais, impossibilitando assim sua 

reprodução e subsistência. O resultado desse processo foi, segundo Marx, a 

transformação destes em força de trabalho “livre” e disponível para a venda, uma 

vez que foram expulsos do campo e passaram a se aglomerar nas cidades tendo 

como única fonte de subsistência a possibilidade de venda da sua força de trabalho.  

Faz-se necessário assinalar que ao denominar este processo de acumulação 

primitiva, o autor não sinalizou que a expropriação da classe trabalhadora se deu 

apenas na gênese do capitalismo. Na verdade, como sinalizado por Marx (2013, 

p.735) “tão logo a produção capitalista esteja de pé, ela não apenas conserva essa 

separação, mas a reproduz em escalas cada vez maior”.  

Portanto, são as apreensões de Marx (2013) sobre o processo primitivo da 

acumulação a base teórica em que Fontes (2010) sustenta suas afirmações sobre a 

permanência de expropriações primárias nos dias atuais e o surgimento de novas 

formas de expropriação - denominadas pela autora de secundárias que consiste na 

crescente retirada de direitos da classe trabalhadora.  
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Para Fontes (2010) dado o atual estágio de desenvolvimento do capital, em 

tempos de hipertrofia do setor financeiro, vem se intensificando a expropriação dos 

direitos da classe trabalhadora em detrimento da expropriação primária, pois como 

salientado pela autora grande maioria dos trabalhadores urbanos já não mais 

dispõem dos meios de produção para serem expropriados destes.  

Dessa forma, se apreendemos a correlação direta existente entre 

expropriação e concentração de capitais sublinhada por Fontes (2010), podemos 

inferir que a cidade passa a ser, na atual base social capitalista, espaço necessário 

para a reprodução e expansão dessa base. Pois, a elevada taxa de urbanização 

mundial expressa o intenso processo de expropriação primária de terras rurais que 

disponibilizou crescentes massas da população para viverem nas cidades, em uma 

realidade urbana de contínua expropriação e sob relações mercantis.  

Assim, assistimos hoje um aprofundamento das contradições sociais 

impulsionadas pelas profundas transformações geradas com a crise do capital, que 

têm no espaço urbano seu principal lócus. Como assinalado por Harvey (2015, 

p.03): 

A experiência urbana sob o capitalismo está se tornando bárbara, bem 
como repressiva. Se as raízes dessa experiência alienante estão na 

infindável acumulação do capital, então essas raízes têm de ser 
definitivamente rompidas. 

Logo, com o aprofundamento da barbárie urbana e da expropriação dos 

direitos da classe trabalhadora, inúmeros movimentos de resistência ganham 

visibilidade em diferentes países. Seja na Europa com as lutas reivindicativas dos 

trabalhadores da Espanha e Grécia contra as medidas de austeridade adotadas por 

seus governantes, ou na França contra a reforma trabalhista, ou na Turquia contra a 

insustentabilidade de um projeto urbano segregador ou mesmo no Brasil que desde 

o início do governo ilegítimo de Michel Temer vivencia manifestações e greves por 

todo o país contra um conjunto de contrarreformas, presenciamos uma intensa luta 

de classes no espaço urbano em torno do conflito capital versus trabalho.  

Essa efervescência das lutas reivindicatórias em diferentes continentes nos 

mostra como o espaço urbano, nesse século, ganha cada vez mais centralidade no 

processo de acumulação do capital. Pois, estes movimentos são 

predominantemente urbanos e não o são apenas porque a maioria da população 
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mundial se concentra em cidades, mas sim por essa concentração desempenhar 

uma função dentro do processo de reprodução do próprio sistema capitalista. Como 

salientado por Harvey (2015, p.03): 

(...) desafeição e alienação urbana foram bastante proeminentes dentre os 

desencadeadores (das manifestações), bem como a indignação universal 
com a crescente desigualdade social, com a elevação nos custos de vida, e 
com repressões policiais gratuitamente violentas. Nada disso deveria 

surpreender. A urbanização tem cada vez mais constituído um sítio primário 
de infindável acumulação de capital que administra suas próprias formas de 
barbárie e violência sobre populações inteiras em nome do lucro. A 

urbanização se tornou o centro de atividades econômicas avassaladores em 
escala planetária nunca antes vistas na história da humanidade.  

Portanto, São Paulo não representa um caso isolado, em que uma gestão 

autoritária e arbitrária, executa cotidianamente um processo de higienização social 

na cidade. A população paulista pobre já convivia, em mandatos anteriores ao de 

Doria, com uma acentuada desigualdade social, com a violação de seus direitos 

sociais, com os “rapas” à população em situação de rua e com a supressão da arte 

urbana expressa em grafites e pichações. O que assistimos atualmente é uma 

exacerbação do preconceito de classes e dos demais elementos que dão forma as 

particularidades da questão urbana no Brasil. O problema também não se restringe 

a ausência de leis e estatutos que regulamentem o planejamento e ordenamento 

territorial das cidades brasileiras, uma vez que é vasto o número de leis e decretos 

que compõem a legislação urbana, em nível federal e municipal. Dessa forma, 

podemos nos perguntar: quais determinações econômicas, políticas, históricas e 

sociais explicam os entraves a plena materialização do direito à cidade?  

 Assim, buscaremos apreender nos próximos capítulos as determinações 

histórico-estruturais que condicionam as particularidades da questão urbana em um 

país de capitalismo de natureza dependente e periférico como o Brasil. Entretanto, 

antes de adentrarmos nesses determinantes é necessário compreendermos que o 

debate sobre os problemas urbanos, tanto das cidades dos países centrais como 

dos países dependentes, apresenta raízes mais profundas.  

Por esse motivo, para que possamos apreender as múltiplas determinações 

que compõe nosso objeto, optamos por partir de uma perspectiva ontológica para 

compreendermos as principais características da relação que o indivíduo estabelece 

com o espaço. Assim, no capítulo 2, tomamos como categoria central de análise, o 

espaço e como este se comporta na processualidade evolutiva realizada pelas 



23 

 

esferas ontológicas. Apreender a dimensão ontológica do espaço e buscar delimitar 

a suas conformações na sociedade de classe capitalista, contribuiu para definirmos 

os principais pilares teóricos que orientaram nossa investigação.  

No capítulo 3, nos debruçamos sobre as determinações histórico-estruturais 

do capitalismo dependente latino-americano e dos elementos que conformam as 

particularidades da questão urbana brasileira. Levamos em consideração o processo 

de formação e consolidação do capitalismo no país, os rebatimentos dessas 

determinações nas conformações atuais do Estado brasileiro, e nas políticas 

públicas voltadas para a efetivação do direito à cidade. Já no capítulo 4, construímos 

um debate sobre os limites da emancipação política da cidade.  
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2 A DIMENSÃO ONTOLÓGICA DO ESPAÇO 

 

(...) aqui não se repete o dilema grego: “Decifra-me 

ou devoro-te”. A alternativa é diferente: “Decifra-me e 

compreenderás melhor o teu mundo. 

(José Paulo Netto)  

 Como assinalado por Netto (1983), a obra lukacsiana representa uma das 

mais importantes contribuições marxistas do século XX ao nos possibilitar uma 

melhor compreensão sobre o mundo em que vivemos. Logo, tomar como pano de 

fundo teórico para a compreensão de nosso objeto, as análises desenvolvidas por 

Lukács sobre a ontologia do ser social11, representam uma tentativa de alcançarmos 

as questões de fundo que compõe nossa investigação. 

 É por esse motivo que iniciaremos nosso debate com a análise do espaço.  

Entretanto, antes de adentrarmos na discussão específica sobre o espaço enquanto 

uma categoria social, faz-se necessário enfatizar que é recorrente entre os autores 

que se ocupam do estudo da produção das cidades, a diferenciação entre espaço e 

território. Como salientado por Santos M e Silveira (2001), existe uma polarização 

dessa discussão em dois grandes grupos: um primeiro, que apreende o espaço 

como um estágio anterior ao território, ou seja, que compreende que o território se 

forma posteriormente ao uso do espaço pelo indivíduo; e outro grupo, que defende a 

assertiva de ser o território anterior ao espaço, ocorrendo assim, o movimento 

inverso. 

 A verdade é que, independente de quem veio antes (espaço ou território), 

esses elementos fazem parte de uma mesma totalidade e passam por um processo 

de complexificação em sua relação com o ser social. Autores como Lefebvre (2001) 

e Carlos (2011) vão sinalizar em suas análises o caráter social na construção do 

espaço e como ele se apresenta como um produto da ação humana.  

                                                 
11

 Adotamos nesse trabalho a perspectiva teórico-metodológica ontológica por esta ser capaz de 
proporcionar “Voltar-se para o objeto, histórica e socialmente construído a partir da sua matriz 

fundante, que é o trabalho, para apreender a lógica desse processo de entificação; trazer para a 
cabeça a lógica desse objeto; capturar e traduzir teoricamente o processo histórico e social de 
construção desse objeto” (TONET, 2013, pg.80) A esse respeito, ver o livro de Ivo Tonet: Método 

científico: uma abordagem ontológica.  
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Em uma linha de investigação diferente, mas que também privilegia a 

dimensão social desse processo, Santos M (2006) irá dar maior evidência ao 

território, este compreendido não apenas como um conjunto de sistemas naturais e 

de coisas superpostas, mas sim como territórios efetivamente usados pelos 

indivíduos, e no qual se estabelece uma relação de pertencimento com o lugar. 

 Compreendemos que esse debate sobre a diferença entre espaço e território 

acaba por fragmentar a apreensão sobre a produção das cidades no capitalismo, 

uma vez que, como assinalado anteriormente, esses elementos da realidade não se 

contrapõem, mas sim se complementam. Ao partirmos de uma perspectiva 

ontológica para analisarmos nosso objeto de pesquisa, privilegiaremos iniciar o 

debate com o espaço, uma vez que buscaremos compreender sua evolução entre 

as esferas ontológicas.  

Portanto, na medida em que esse espaço agrega características cada vez 

mais sociais e passa a ser um produto de pores12 teleológicos voltados para uma 

transformação tanto material quanto subjetiva, é que o debate sobre território entra 

em cena, pois dialogar sobre essa categoria de análise separada da produção do 

espaço acabaria por desconsiderar o solo histórico onde essas subjetividades são 

construídas.  

Por esse motivo, daremos centralidade ao espaço. Pois, compreendemos que 

para entendermos efetivamente a relação contemporânea que o indivíduo 

estabelece em sua generalidade e individualidade com ele - que se apresenta nas 

formas mais imediatas nas grandes metrópoles e centros urbanos – requer que 

ultrapassemos as apreensões mais aparentes dessa relação e que nos detenhamos 

nas questões ontológicas de fundo.   

 Dessa forma, para respondermos nosso propósito de contribuir com os 

estudos sobre as cidades brasileiras e a função social que desempenham na 

acumulação capitalista contemporânea, é imprescindível a análise da produção e 

reprodução do espaço urbano. Ou seja, para superarmos uma apreensão que 

considere apenas a forma fenomênica do nosso objeto13, precisamos discutir a 

                                                 
12

 Ver nota de rodapé nº 13 
13

 Acreditamos que para aprofundarmos o debate sobre a questão urbano no Brasil contemporâneo 

precisamos adentrar nas discussões sobre a relação ontológica entre o indivíduo e o espaço. Pois, 
será a partir das inferências mais gerais dessa relação e de suas particularidades na sociedade de 

classe capitalista que poderemos ultrapassar a construção de uma análise pragmática.  
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relação que o indivíduo estabelece com o espaço enquanto humano genérico e as 

conformações que essa relação assume no capitalismo.  

A escolha por iniciarmos a nossa discussão sobre o espaço decorre da 

hipótese de que este é ontológico ao ser social, ou seja, a dimensão espacial é 

ineliminável do processo de produção e reprodução do ser social. Portanto, uma 

compreensão aprofundada dessa questão é relevante para apreendermos o lugar do 

espaço no processo de construção e reprodução do ser social.  

Não reivindicamos originalidade nessa hipótese de trabalho, uma vez que 

estudiosos a partir das produções teóricas de Karl Marx e Henri Lefbvre já 

desenvolveram pesquisas em que ela foi defendida. Dentro dessa corrente teórica 

marxista-lefevriana de análise, ganha destaque, no Brasil, as investigações da Ana 

Fani Carlos (2011), em que a autora desenvolve em suas obras a tese da 

centralidade da condição espacial para a produção/reprodução humana e para a 

expansão da acumulação capitalista. 

O que nos instiga a retomar esse pressuposto é que o percurso teórico 

utilizado pela autora, ao privilegiar o legado Lefevriano, apesar de trazer importantes 

contribuições para a compreensão do espaço ao apontar seu caráter social, não 

limitando sua apreensão apenas enquanto espaço físico onde as relações sociais 

dos indivíduos se processam, deixa, também, lacunas que para nós merecem ser 

exploradas. 

 A primeira delas está na própria base teórica que orienta seu estudo. Ana 

Fani Carlos (2011; 2015) parte da categoria trabalho para defender sua tese de que 

o espaço é um produto do trabalho humano ao afirmar que “a produção do espaço 

como construção social é condição imanente da produção humana ao mesmo tempo 

em que é seu produto”. Apesar de estar correta, toda sua fundamentação sobre o 

trabalho está assentada na compreensão marxiana dessa categoria.  

Assim, mesmo concordando com suas apreensões, entendemos que apesar 

de Marx ter sido o grande teórico responsável pelo debate do trabalho enquanto 

categoria fundante do ser social - pensamento este presente em diferentes 

passagens de suas obras como o Capital e a ideologia alemã, por exemplo - reaver 

o debate sobre o espaço tendo como horizonte teórico os fundamentos ontológicos 
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sobre o ser social elaborados por Lukács (2013) iluminará a compreensão sobre o 

espaço e potencializará nossa investigação sobre a questão urbana no Brasil.  

O debate Lukasciano sobre a unitariedade do ser, a partir dos elementos de 

continuidade entre as esferas ontológicas, a categoria da alternativa e todos os 

complexos desencadeados pelo trabalho, constituem-se em chaves explicativas 

para compreendermos o espaço como momento ineliminável do ser social e as 

modificações sofridas por ele numa sociedade assentada no trabalho alienado.  

Logo, nosso objetivo não é romper ou negar com as construções teóricas 

elaboradas por Ana Fani Carlos (2011), mas buscar contribuir com a expansão da 

compreensão sobre o espaço enquanto categoria constitutiva no processo de 

produção do ser social. Focalizaremos em questões relacionadas mais diretamente 

ao momento de reprodução, como o direito ao espaço urbano, a relação dos 

indivíduos com o espaço e como por ser o espaço uma categoria ontológica ao ser 

social, nele reside à possibilidade de transformação.  

Antes de iniciarmos nossas análises sobre o espaço, é importante 

enfatizarmos que não é nosso propósito assimilar mecanicamente as inferências 

lukacsianas sobre os diferentes complexos sociais. Buscaremos traçar, em linhas 

gerais, a processualidade do espaço enquanto um complexo social e sua relação 

com os demais complexos, como o direito, por exemplo. 

 

2.1 O espaço enquanto complexo parcial do ser social  

Para compreendermos a função social do espaço enquanto um dos 

complexos parciais que compõem o complexo de complexos “ser social”, faz-se 

necessário uma análise, mesmo que de forma sintética, do trabalho enquanto 

categoria fundante do ser social.   

Isso se deve ao fato de que, como já assinalado por Lukács (2013), nenhuma 

das categorias específicas do ser social (a linguagem, o trabalho, a cooperação, o 

direito) podem ser compreendidas isoladamente, uma vez que essas categorias já 

possuem, em essência, um caráter puramente social advindo do salto ontológico 

realizado pelo trabalho; responsável pela transição do biológico ao ser social. 
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A centralidade do trabalho como categoria responsável pela gênese do ser 

social, já se encontra presente nos escritos iniciais redigidos por Marx e Engels, 

quando em uma passagem da ideologia alemã (1845-1846) os autores enfatizam 

que: 

Pode-se distinguir os homens dos animais pela consciência, pela 
religião e por tudo o que se queira. Mas eles próprios começam a se 
distinguir dos animais logo que começam a produzir seus meios de 

existência, e esse passo a frente é a própria organização corporal. Ao 
produzirem seus meios de existência, os homens produzem 
indiretamente sua própria vida material (MARX, ENGELS,2001, p.10, 

grifos nossos) 

O que Marx e Engels observam é que a construção do indivíduo enquanto ser 

singular e humano genérico advêm da necessária inter-relação do indivíduo com a 

natureza orgânica e inorgânica. De acordo com Lukács (2013), o mundo é formado 

por três esferas ontológicas: uma esfera inorgânica formada pelo reino mineral, uma 

esfera biológica composta pelo reino orgânico e uma puramente social formada pelo 

mundo dos homens.  

Para o autor, essas três esferas passam por um constante processo de 

interação, em que ocorre simultaneamente, entre ambas, uma intensa 

interdependência e uma relativa autonomia. Ou seja, para Lukács (2013), apesar do 

inorgânico, o orgânico e o social serem relativamente autônomos, possuem uma 

interdependência interna na medida em que o orgânico só pode existir assentado 

em bases inorgânicas e o social só pode se manifestar a partir do orgânico e do 

inorgânico. Em outras palavras, a passagem ou o salto de uma esfera ontológica 

para outra ocorre num processo de superação do estágio da esfera anterior, sem, 

contudo, suprimi-la.  

 O salto ontológico realizado pela esfera biológica em relação à esfera 

inorgânica, desencadeia um conjunto de complexos causais não trabalhados 

detalhadamente por Lukács. O núcleo central das análises lukacsianas está 

centrado em compreender a constituição da esfera do ser social e como o indivíduo, 

por meio do trabalho, realiza aquilo que Lukács (2013) denominou de momento 

predominante. Isto é, a passagem do biológico para a esfera puramente social. 

A respeito desse salto realizado pelo indivíduo por meio do trabalho, Lukács 

enfatiza que, apesar do trabalho promover uma predominância do ser social sobre 

as demais esferas ontológicas, isso não implica no desaparecimento das demais 
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esferas. Na verdade, o que se evidencia é uma simbiose entre ser social, ser 

biológico e inorgânico, responsável pela unitariedade do ser.  

Entretanto, é importante enfatizarmos que apesar das análises lukacsianas 

salientarem a existência de uma unitariedade do ser, não existe para Lukács (2013), 

uma identidade entre as três esferas ontológicas. De acordo com o autor, a 

processualidade de cada esfera se difere, uma vez que diferentemente do 

inorgânico e do biológico que possuem uma "processualidade muda", na esfera 

social, a consciência aparece como um diferencial nesse processo: 

(...) entre a esfera inorgânica, a esfera biológica e o ser social, existe uma 

distinção ontológica (uma distinção nas suas formas concretas de ser): a 
processualidade social é distinta, no plano ontológico, dos processos 
naturais. Enquanto no ser social a consciência joga um papel fundamental, 

possibilitando que os homens respondam de maneira sempre nova às 
novas situações postas pela vida (LESSA, 2015, p.15).  

Essa "processualidade muda" presente no processo de reprodução do ser 

biológico não introduz no meio ambiente uma causalidade própria, ou seja, o efeito 

dessa reprodução sobre a natureza é puramente natural. Já em relação à 

processualidade desencadeada pelo ser social, podemos perceber que ocorre uma 

interferência direta do indivíduo com o meio natural, visto que por meio do trabalho, 

o meio ambiente passa a ser modificado no processo de objetivação de pores 

teleológicos, isto é, a transformação da natureza não ocorre de forma natural, mas 

para responder as necessidades dos indivíduos. A respeito desse processo, Lukács 

(2013, p.203) escreve na sua ontologia: 

O homem permanece irrevogavelmente um ser vivo biologicamente 
determinado (...), mas modifica radicalmente o caráter de sua inter-relação 
com o meio ambiente, pelo fato de surgir, através do pôr teleológico no 

trabalho, uma interferência ativa no meio ambiente, pelo fato de, através 
desse pôr, o meio ambiente ser submetido a transformações de modo 
consciente e intencional  

A questão apresentada por Lukács (2013) é que diferentemente da 

reprodução do ser biológico que, ao deparar-se com a totalidade da natureza 

orgânica e inorgânica, constrói com esta uma relação de identidade imediata e de 

interação autêntica. O ser social, através do trabalho, se relaciona com a natureza 

transformando-a por meio de uma ação conscientemente orientada, a fim de 

alcançar um objetivo previamente idealizado.  
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Assim, para Lukács (2013), é na relação estabelecida entre o indivíduo e a 

natureza, com o objetivo de responder a uma finalidade socialmente construída, que 

o trabalho se constitui como categoria fundante do ser social14, uma vez que é 

através do processo de exteriorização dos "pores teleológicos15", que o indivíduo 

elegerá os meios naturais mais adequados para responder a suas necessidades. 

Entretanto, como salientado pelo autor, a objetivação dos pores teleológicos 

assumem duas formas: uma que busca transformar os meios naturais e outra que 

propõe a exercer uma influência na consciência de outros indivíduos. 

Portanto, essa distinção processual entre as esferas ontológicas é 

fundamental para compreendermos o espaço na sua dimensão física (inorgânica e 

orgânica) e em sua dimensão social. Se apreendermos o espaço, inicialmente, 

levando em consideração apenas sua composição física, pode-se inferir que ele é 

composto, tanto por elementos inorgânicos, como rochas, areia, minerais, água e 

metais, como por elementos orgânicos como árvores e animais. Dessa forma, 

podemos admitir que as formas concretas de ser do espaço nesse estágio 

ontológico são regidas por uma "processualidade muda", não apresentando ainda 

traços sociais. 

Porém, como posto por Lukács (2013), dada a processualidade evolutiva 

existente entre as esferas ontológicas, o momento predominante realizado pelo 

indivíduo, por meio do trabalho, irá gerar uma contínua realização de "pores 

teleológicos", em que o indivíduo transforma a natureza criando algo (novas 

necessidades, relações sociais, produtos materiais e etc.).  

Assim, as transformações realizadas no espaço natural pelo indivíduo 

agregam a ele características predominantemente sociais na medida em que seus 

usos refletem diretamente o desenvolvimento socioeconômico de cada momento 

histórico. Em outras palavras, o que podemos observar é que na relação 

                                                 
14

 Apesar do trabalho se constituir como categoria fundante do ser social, vale ressaltar que a 

totalidade do ser social não se reduz ao trabalho. Pois, como sinalizado por Lessa (2015, p.68) “Se o 
trabalho é a categoria fundante do devir-humano dos homens, o desenvolvimento de cada sociedade 

(...) é determinado, também, pelas particularidades de cada sociedade”.  

15
 Para Lukács (2013) o trabalho enquanto categoria fundante do ser social só é possível através da 

materialização de dois processos: a prévia-ideação e a exteriorização. A prévia-ideação é a 

capacidade do ser humano criar em sua mente – ainda em um nível abstrato - respostas as suas 
necessidades a partir de sua realidade imediata. Já a exteriorização caracteriza-se por ser o 
momento em que a ação teleologicamente idealizada é concretizada, portanto, toda transformação do 

real operada pelo ser humano é fruto de pôres teleológicos.  
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estabelecida entre o espaço natural (esfera inorgânica e biológica) e o indivíduo (ser 

social), o primeiro, enquanto portador de uma processualidade muda, passa a ser 

cada vez mais uma construção social.  

Destarte, o espaço natural composto por elementos orgânicos e inorgânicos é 

diferente do espaço usado pelos indivíduos primitivos para coleta de alimentos e 

caça de animais para a subsistência, que por sua vez também se diferencia do 

espaço que é usado com a instalação de fábricas, escolas, casas, igrejas, ferrovias 

e rodovias, dentre outros. O elemento explicativo para essas diferenciações de 

apropriação do espaço, pelo ser social, está na forma de trabalho adotada em cada 

momento sócio histórico. 

A forma de trabalho vigente em cada período histórico será, portanto, um 

condicionante da relação entre o indivíduo e o espaço natural. O caráter social do 

espaço assentado no trabalho comunal apresenta características distintas se 

comparado ao espaço social baseado no trabalho assalariado. Pois, como 

enfatizado por Lukács (2013), quanto mais se desenvolve o trabalho e com ele a 

divisão do trabalho, maior será a existência de categorias em que o caráter social 

está cada vez mais acentuada.  Logo, a conversão, no capitalismo, do espaço numa 

mercadoria representa um estágio mais elevado da socialidade, em que a sociedade 

é dominada por categorias de movimentos de cunho cada vez mais puramente 

social e não apenas de cunho natural. 

Contudo, apesar do espaço apresentar no atual estágio de desenvolvimento 

das forças produtivas um caráter puramente social, nas análises desenvolvidas por 

Lukács (2013) sobre a relação do ser social com as demais esferas ontológicas, não 

existe uma relação de identidade entre o sujeito e o objeto. 

 Em vista disso, o espaço, mesmo com a complexificação do trabalho e com o 

desenvolvimento da divisão do trabalho, continuará a ser portador de qualidades 

naturais, pois podemos admitir um distanciamento das barreiras naturais, mas nunca 

um desaparecimento do caráter natural. Assim, dada a unitariedade do ser, o 

espaço é, portanto, uma categoria ontológica do ser social.  

Para compreendermos o espaço em sua dimensão puramente social é 

necessário que apresentemos, em linhas gerais, o processo de reprodução realizado 

pelo ser social. Nesse sentido, o que Lukács (2013) demonstra é que no processo 
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de reprodução o ser social se apresenta ao mesmo tempo como indivíduo singular e 

como ser genérico. Pois, ao transformar a natureza de forma intencional e 

consciente, por meio do trabalho, produz formações puramente sociais que 

provocam mudanças tanto no plano particular, enquanto indivíduo singular, como no 

plano genérico acarretando consequências sociais na história da humanidade.  

Um dado ontológico fundamental do ser social apontado por Lukács é que as 

ações empreendidas pelos indivíduos no plano singular não atingem apenas a si 

mesmo. Na verdade, a forma como ele se relaciona com a natureza e consigo 

mesmo, como ser biológico, passa a ser socialmente mediado. 

Dessa forma, o ser social passa a ser um complexo de complexos parciais, já 

que seu processo de reprodução não se limita apenas às bases naturais e 

biológicas, mas, partindo delas, o indivíduo produz complexos de determinações 

socialmente eficazes. Nas palavras de Lukács (2013, p.205): 

a sociedade se tornou aqui um médium ineliminável da mediação 

entre homem e natureza(...). Um por teleológico sempre vai 
produzindo novos pores, até que deles surjam totalidades complexas, 
que propiciem a mediação entre homem e natureza de maneira cada 
vez mais abrangente, cada vez mais exclusivamente social.  

O espaço, enquanto uma construção social, não pode ser apreendido apenas 

como resultado do trabalho individual, mas também como fruto das transformações 

operadas no plano humano genérico. É através da multiplicação de novos "pores 

teleológicos" voltados tanto para a transformação material e subjetiva do espaço, 

como para a influência da consciência de outros indivíduos, que concepções 

puramente sociais como o conceito de espaço urbano e espaço rural aparecem. Ou 

seja, a divisão do espaço em urbano e rural representa a objetivação de "pores 

teleológicos" e não advém de uma processualidade natural. 

Tanto o espaço rural como o urbano representam uma construção 

exclusivamente social. Portanto, é na cidade que podemos apreender o estágio mais 

elevado do caráter social do espaço, uma vez que as barreiras naturais já estão ali 

demasiadamente distantes. A construção dessas formações sociais, cada vez mais 

complexa é explicada por Lessa (2015): 

(...) partindo de uma situação primeira onde os traços de homogeneidade e 
identidade eram marcantes, o devir-humano dos homens deu origem a 
formações sociais nas quais as diferenças, os momentos de não identidade, 

ganham em intensidade sem, com isto, colocar em causa a unitariedade 
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originária do mundo dos homens. Não apenas as formações sociais 

apresentam diferenças muito mais acentuadas entre si, não apenas os 
complexos sociais parciais são entre si crescentemente heterogêneo, mas, 
também as próprias individualidades se diferenciam cada vez mais 

fortemente.  

As cidades podem ser assim, apreendidas enquanto formações sociais em 

que os momentos de não identidade predominam. Ou seja, caracteriza-se como um 

complexo social que surge e se desenvolve no interior da esfera ontológica do ser 

social e que estabelece correlações com os demais complexos parciais que 

compõem o ser social.  

 Nessa perspectiva, Lukács enfatiza que o trabalho ao criar continuamente 

coisas novas, tanto objetivamente quanto subjetivamente, gera também novas 

condições de reprodução para o ser social, que ao atingir um dado grau de 

complexidade, interagirá com diferentes complexos parciais que possuem como 

função social o auxílio da reprodução do ser social mesmo em condições 

radicalmente modificadas, ou seja, os complexos parciais funcionam como um 

médium para a preservação da continuidade do gênero humano. 

Todavia, é importante ressaltar que os complexos parciais, como 

responsáveis pelo funcionamento e reprodução do ser social, devem ser 

examinados historicamente. Pois, como nos lembra Lukács (2013), com o avanço do 

desenvolvimento histórico-social os complexos sociais podem adquirir dinâmica e 

estrutura completamente antagônicas em relação aos seus primórdios.  Dessa 

forma, as cidades enquanto a forma mais puramente social desse complexo parcial 

deve ser analisada historicamente. 

Pois, as cidades historicamente já existem como resultado do trabalho 

humano e do desenvolvimento da divisão do trabalho. Entretanto, é na sociedade 

capitalista assentada no trabalho assalariado e na relação que o ser social 

estabelece com o espaço nesse estágio de desenvolvimento das forças produtivas, 

que seu caráter exclusivamente social se acentua e se complexifica. Logo, a cidade 

capitalista contemporânea é uma expressão das interações estabelecidas entre os 

diversos complexos parciais responsáveis pelo processo de reprodução do ser 

social.    
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Dessa forma, iremos nos debruçar de forma mais aprofundada nas cidades 

do capital16 a fim de compreender as particularidades desse complexo parcial no 

presente momento sócio-histórico. Nosso objetivo ao adentrarmos no debate das 

cidades contemporâneas e sua função no processo de reprodução do ser social é 

apreender e delinear os fundamentos teóricos que orientarão nossas análises sobre 

as cidades brasileiras e sua funcionalidade para o processo de acumulação 

capitalista dependente. 

Contudo, é oportuno assinalar que Lukács (2013) enfatiza que no processo de 

reprodução do ser social, diferentes complexos parciais se inter-relacionam. Logo, 

para que possamos compreender a relação estabelecida entre o indivíduo e o 

espaço no capitalismo é fundamental que apresentemos, mesmo que de forma 

sintética, o complexo social do direito. Uma vez que é na sociedade de classes que 

ele surge e se desenvolve, sendo, portanto, seu entendimento imprescindível para 

compreendermos a complexificação do espaço no atual momento histórico.   

 

2.2 O direito na sociabilidade do capital: da contribuição ontológica ao 

individualismo burguês  

Para que possamos apreender as particularidades do espaço na sociedade 

capitalista é necessário situarmos a relação que elas estabelecem com os demais 

complexos parciais no processo de reprodução do ser social. Portanto, o enfoque na 

discussão sobre o direito constitui-se como um dos vetores fundamentais para 

adensarmos a investigação a respeito das cidades do capital17.   

Entretanto, é importante lembrarmos que como salientado por Lukács (2013), 

os complexos parciais não são estáveis e imutáveis, ou seja, eles se modificam de 

acordo com as relações sociais predominantes em cada quadra histórica. Um bom 

exemplo de um complexo que passa por esse processo é o complexo social do 

                                                 
16

 Compartilhamos com as observações de Henri Lefebvre (2001) de que “a cidade concentra 

o que faz uma sociedade”, ou seja, no atual estágio de desenvolvimento das forças produtivas as 
cidades concentram as bases do modo de produção capitalista, estruturando-se a partir da divisão do 
trabalho, da expropriação primária e secundária de sua classe trabalhadora e da concentração de 

recursos sociais de produção. Assim, buscamos adotar o termo cidades do capital para nos 
referirmos as cidades no modo de produção capitalista. 

17
 Debateremos mais adiante as implicações que essas conformações do direito no 

capitalismo terão sobre a discussão sobre os limites do direito à cidade na atual ordem vigente.  
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direito, visto que sua gênese diferentemente de outros complexos sociais como a 

linguagem, por exemplo, não partiu de uma necessidade universal do gênero 

humano, mas sim de uma necessidade de um dado momento histórico particular. 

Em outras palavras, a necessidade de um sistema de regulação jurídica das 

atividades sociais só se esboçou com a instauração da divisão da sociedade em 

classes.  

Assim, para Lukács (2013), é a partir da complexificação das relações sociais 

na sociedade de classes e de outros antagonismos sociais advindos desse momento 

histórico-social, que se torna necessário a constituição de um grupo específico de 

indivíduos singulares para conter as contradições e conflitos sociais emergentes, 

que deixam de ser regulados por importantes figuras, como caciques e guerreiros 

experientes, por meio da tradição, para serem reguladas por um sistema social 

conscientemente posto.  

Nesse tocante, o complexo social parcial do direito ficou a cargo de um 

estrato específico de indivíduos, composto por juristas, que por meio da força, deve 

impor as metas desse complexo. Entretanto, reduzir a sua operacionalização a 

apenas o uso da força significaria desconsiderar a crescente socialização e 

complexificação do ser social. Visto que: 

(...) com a crescente socialização do ser social desfaz-se essa 
supremacia da mera força, sem que ela, no entanto, chegue a 

desaparecer nas sociedades de classes. Pois, na forma mais 
mediada de antagonismos sociais, reduzir a regulação da ação social 
ao puro uso da força bruta forçosamente levaria a uma desagregação 

da sociedade. (LUKÁCS, 2013, p.231).  

Destarte, esse complexo social se apresenta tanto na forma de um direito 

positivo, que interfere cotidianamente nos pores teleológicos singulares dos 

indivíduos, quanto se manifesta também na consciência social como um direito que 

não nasce dos atos sociais, ou seja, como um direito natural do ser social. Assim, 

torna-se socialmente necessário que os indivíduos transitem entre esses dois 

extremos dependendo das circunstâncias, sendo ela geral ou particular.   

Ao relacionar a gênese do complexo jurídico-político à existência da 

sociedade de classes, Lukács (2013) sublinha que apesar do desenvolvimento 

histórico-social intensificar os antagonismos entre as classes (senhores x escravos; 

suseranos x vassalos; proletário x burguesia), ele não se constitui como o único 
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antagonismo presente da totalidade social, portanto, deve-se levar em consideração 

também os antagonismos decorrentes das mediações econômicas.  

 Trata-se, então, de atentarmo-nos, que, ao apreendermos o direito como um 

complexo social fruto da sociedade de classes, logo, como “um sistema ordenador 

para a sociedade que corresponde aos interesses e ao poder da classe dominante” 

(LUKÁCS, 2013, p.233), não caiamos numa perspectiva reducionista e economicista 

desse complexo, uma vez que como ressaltado pelo autor, nas sociedades de 

classes os interesses relacionados a cada classe se divergem, mesmo entre 

indivíduos singulares pertencentes à mesma classe, não sendo possível a 

implantação ilimitada, por meio de leis, dos interesses de uma classe em específico.  

  Dessa forma, a compreensão de que o direito tem por função social o 

atendimento exclusivo dos interesses das classes dominantes atomiza esse 

complexo, contribuindo para a construção de uma ótica fetichizada em que o direito 

é percebido como uma área fixa e coesa que pode ser manuseado pela lógica 

puramente jurídica. Na verdade, como salientado por Lukács, para que as classes 

dominantes possam dominar é necessário que na instituição das leis seja firmado 

diferentes tipos de compromissos entre as classes, levando em consideração as 

circunstâncias externas e internas.  Assim: 

O funcionamento do direito positivo está baseado, portanto, no 
seguinte método: manipular um turbilhão de contradições de tal 

maneira que disso surja não só um sistema unitário, mas um sistema 
capaz de regular na prática o acontecer social contraditório, tendendo 
para a sua otimização, capaz de mover-se elasticamente entre polos 

antinômicos (LUKÁCS, 2013, p.247).  

Em suma, a análise, mesmo que sintética, do direito enquanto complexo 

parcial do ser social nos põe em face ao desafio de identificarmos e analisarmos a 

complexidade das relações sociais numa perspectiva de totalidade, levando em 

consideração as condições concretas. Desse modo, nos afastamos de uma 

concepção de direito enquanto epifenômeno dos interesses burgueses e de uma 

crença ilusória do complexo jurídico-político como solução para todas as formas de 

opressão.  

Dito isto, analisaremos agora de forma mais acentuada as manifestações 

desse complexo na sociabilidade capitalista e sua necessária relação com os 

demais complexos sociais a fim de garantir a reprodução do ser social. Pois, é a 
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partir das conformações que o complexo social do direito estabelece na sociedade 

de classes capitalista que poderemos apreender mais detalhadamente a função 

social das cidades no processo de expansão e acumulação do capital.  

 Dessa maneira, entendemos que qualquer tentativa de análise do complexo 

social do direito, na sociabilidade capitalista, deve se ater ao fato de que nesse 

estágio de desenvolvimento histórico-social, a reprodução tanto social, quanto do 

próprio capitalismo, estrutura-se por meio de formas sociais específicas, que por um 

processo de imbricação mútua constituem o núcleo dessa sociabilidade.  

Dessa forma, a relação que os indivíduos - agora atomizados e juridicamente 

iguais - passam a estabelecer com o complexo social do espaço é a de 

desvalorização e mistificação das diferenças existentes entre as classes sociais 

fundamentais. Ou seja, as cidades passam a ser apreendidas destituídas da sua 

dimensão de classe, em que todos os indivíduos possuem a mesma oportunidade 

de apropriação do espaço, seja ele urbano ou rural.   

Dada a inviabilização das diferenças entre os sujeitos sociais e as classes ao 

qual pertencem, as desigualdades presentes nas cidades são deslocadas para o 

campo individual. Logo, sob a ótica do direito burguês, todos possuem igualdade de 

oportunidade para relacionar-se com o espaço. A existência de favelas está muito 

mais relacionada às questões singulares de cada indivíduo do que um problema de 

ordem estrutural. 

Nessa perspectiva, entendemos que um dos elementos chave para 

compreendermos o processo de constituição da forma social jurídico-política no 

capitalismo é a transformação do sujeito coletivo em indivíduo atomizado, 

proprietário de si mesmo. Isto é, o momento em que o indivíduo passa a ser 

apreendido na sua singularidade, como ser autônomo e distinto da sociedade, em 

que “os atributos da vida privada são, assim, ideologicamente interpretados como 

universais, naturais e supra-históricos” (ABREU, 2008, p.31).  

É na esfera particular que os indivíduos passam a responder às carências da 

vida social, de forma privada e deslocada de uma totalidade histórico-social. Esse 

solo de naturalização da subjetivação do processo de reprodução do ser social 

embasa à generalização da forma valor-mercadoria, uma vez que como assinalado 

por Abreu (2008, p.32): 



38 

 

É a apropriação de si mesmo que consolida a figura do indivíduo 

atomizado, senhor de si mesmo e que vive para si, isto é, possuidor 
de “livre-arbítrio” individual. Sem tal figura abstraída do universo 
social não seria possível representar a liberdade individual como 

capacidade de usufruir e dispor de suas capacidades e faculdades 
privadamente adquiridas, ou de agir conforme suas conveniências e 
interesses pessoais.  

Então, o sujeito agora, indivíduo singular, privado dos nexos sociais e 

abstraído das condições materiais de reprodução e de existência é tomado como 

sujeito de direito, apto a exercer seu livre-arbítrio e vender sua força de trabalho, por 

meio de um contrato em que ambas as partes possuem condições jurídicas iguais. 

Assim, tanto o trabalhador como os proprietários dos meios de produção são 

compreendidos como sujeitos iguais e livres capazes de praticar os mesmos atos. 

Consoante Abreu (2008, p.43), trata-se de uma abstrata igualdade jurídica, 

uma vez que se “tende a nivelar ideologicamente essas relações, tornando  

irrelevantes as desigualdades, não só fundadas na divisão do trabalho e da 

propriedade, mas também nas divisões que se reproduzem como extra-

econômicas”. O contrato da compra e da venda da força de trabalho, sob a égide do 

direito burguês, confere, assim, um tratamento igual aos desiguais, criando as 

condições objetivas e subjetivas para a reprodução das relações de produção 

capitalista.  

Portanto, a sociabilidade do capital tem no complexo jurídico-político uma das 

engrenagens necessárias para sua reprodução, que juntamente com outras formas 

sociais correlatas, dentre estas a forma estatal, compõem o aparato social que a 

viabiliza.  Ou seja, é por meio do estabelecimento de contratos entre sujeitos “iguais 

juridicamente” que a mercadoria força de trabalho entra no circuito geral de troca, 

passando a ser trocada pelo trabalhador por um salário responsável por responder 

as suas necessidades privadas de reprodução social.  

Como destacado por Harvey (2005, pág. 81), é por meio do Estado que essa 

idealização abstrata das relações sociais de troca se materializa, na medida em que 

“noções de “justiça”, “direito”, “liberdade” são apresentadas como se tivessem um 

significado independente de qualquer interesse de classe, específico.  Para o autor 

essa abstração possui como pressupostos a existência de pessoas físicas e 

jurídicas, e de um sistema de direito de propriedade, assim como um padrão comum 

do valor de troca personificado no dinheiro.   
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É importante enfatizar que essa relação de constituição do indivíduo em 

sujeito de direito, portador da mercadoria força de trabalho, fetichiza o processo de 

reprodução do ser social ao atomizá-lo e dissociá-lo da totalidade social. Entretanto, 

como assinalado anteriormente, o complexo social do direito caracteriza-se por ser 

um campo contraditório, permeado por lutas de classes e correlações de forças.  

Pois, como enfatizado por Tonet (2002), é comum o entendimento de que o 

direito e a política são dimensões fundantes da realidade social, contudo, 

compreendemos que o trabalho, e não o direito, constitui-se como categoria 

fundante do ser social, porém, apenas na sociedade capitalista, o trabalho se torna 

abstrato, generalizando-se como mercadoria. Destarte, a reprodução do ser social 

dar-se-á por um conjunto de complexos sociais que orientam a formação social e a 

estrutura de suas relações. 

Assim, o complexo do direito, na sociabilidade do capital, não deve ser 

analisado apenas como meio necessário para a circulação e disponibilização da 

força de trabalho, como eixo que responde unicamente aos interesses de 

reprodução das relações capitalistas. Apreender a relação entre direito e totalidade 

da vida social requer analisá-los também sob a ótica das estratégias de resistência 

da classe trabalhadora que, cotidianamente, vivenciam violações de direitos e que 

lutam por melhores condições de vida. 

Podemos, assim, afirmar que, no tempo presente, os segmentos do 
trabalho, ao invés de sujeitos de direitos, são sujeitos da 
desigualdade, que convivem nos cenários de violência endêmica e de 

barbárie. (...) Contraditoriamente, diante de um quadro de profundas 
inovações pelas quais passa o sistema produtivo, nas últimas quatro 
décadas, inscreve-se, na vida cotidiana, pelas forças dominantes, um 

apelo constante à valorização da individualidade, dos direitos e da 
cidadania (BEHRING; SANTOS, 2009, p.12).  

Como assinalado por Behring e Santos (2009), a degradação das condições 

de existência da classe trabalhadora potencializa a valorização de lutas 

reivindicativas por direitos. Todavia, esta não deve ser apreendida como fim-último 

das lutas da classe trabalhadora, pois a regularização de direitos conquistados, por 

meio de lei, não supera as desigualdades sociais ou se sobrepõe a toda uma 

correlação de forças e de lutas de classes existentes na reprodução do ser social. 

Nessa perspectiva: 

não significa negar nem se eximir de participar na luta pela realização 
dos direitos e na ampliação dos espaços democráticos de decisão, 
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mas entender o campo minado de tensões, lutas e contradições em 

que se movem indivíduos e instituições, sob a regência e domínio do 
capital (BEHRING; SANTOS, 2009, p.16).  

Assim, buscamos apreender na nossa análise a partir do contexto da 

ontologia lukacsiana, como o espaço, a partir do trabalho, desenvolve-se e 

comporta-se dentro da processualidade evolutiva realizada pelas esferas 

ontológicas. Consideramos que as transformações ocasionadas pela objetivação de 

atos teleologicamente postos agrega ao espaço – antes natural e portador de uma 

processualidade muda – um caráter cada vez mais exclusivamente social. Em que a 

complexificação desse espaço crescentemente social tem seu momento 

predominante, ou seja, seu salto ontológico, no desenvolvimento social dos homens 

e nas formas de trabalho que regem cada momento sócio histórico. 

 Portanto, é no capitalismo e nas suas formações sociais próprias que 

encontraremos o estágio mais desenvolvido do espaço em seu caráter social. 

Elencamos como categoria de análise as cidades do capital, uma vez que como já 

mencionado anteriormente, apresentam-se como formações sociais em que os 

momentos de não identidade predominam. 

Vale ressaltar que, como destacado por Mascaro (2013), essas formas sociais 

que compõem o núcleo da sociabilidade do capital são históricas e relacionais. Logo, 

as formas próprias da sociedade de acumulação como valor, mercadoria e 

subjetividade jurídica são frutos das relações sociais específicas desse momento 

histórico. Nas palavras do autor: 

O processo de constituição das formas, (...) é necessariamente 
social, histórico e relacional. É por meio de interações sociais que 
elas mesmas se formalizam. São as trocas concretas que ensejam a 

sua consolidação em formas sociais correspondentes. Com isso, 
quer-se dizer que as formas sociais não são preexistentes a 
quaisquer relações, como se fossem categorias do pensamento. (...) 

as formas são imanentes às relações sociais (MASCARO, 2013, 
p.22). 

 

2.3 O ser social e o espaço no capitalismo: espaço de espoliação ou 

expropriação?  

 

 A partir dos fundamentos ontológicos do ser social discutidos por Lukács 

(2013) e de nossas análises sobre o espaço, podemos agora entender com maior 

domínio o argumento central defendido por Henri Lefebvre (2001) - um dos mais 
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importantes teóricos da questão urbana - de que a industrialização é ponto de 

partida para a compreensão das transformações sociais modernas e das cidades 

capitalistas.  

Ora, é claro que, se quisermos apreender os principais traços desse 

complexo social, precisamos partir das relações estabelecidas no processo de 

reprodução do ser social assentadas no trabalho assalariado, que possui sua 

manifestação mais concreta no processo de industrialização capitalista. Porém, 

como enfatizado pelo autor, a industrialização não determina a sociedade moderna, 

ou melhor, existem outros elementos explicativos para as mudanças sociais.   

 Para compreendermos essa processualidade cada vez mais social do espaço 

nas cidades do capital, devemos primeiramente delinear as configurações gerais 

que condicionam a expansão da base social do processo de acumulação capitalista. 

Ancorados no legado das análises marxianas sobre o capitalismo, David Harvey 

(2004) e Virginia Fontes (2010) construíram fecundas investigações sobre esse 

processo na contemporaneidade e será, portanto, com base nas análises desses 

dois autores que buscaremos estabelecer as características ontológicas das cidades 

do capital.  

 Mais que expor as principais ideias desenvolvidas por Harvey (2004) e Fontes 

(2010), nosso objetivo é trabalhar as divergências apresentadas por eles sobre o 

processo de acumulação capitalista e os consequentes desdobramentos que essas 

diferenças teóricas assumem nas análises relacionadas à formação e reprodução 

das cidades.  

Para construção de sua tese de que o processo de acumulação capitalista 

contemporânea ocorre via espoliação, Harvey (2004) retoma em suas análises o 

argumento, defendido por Rosa Luxemburgo (1968) apud Harvey (2004), de que o 

capitalismo necessita perpetuamente da existência de algo “fora de si mesmo” para 

poder se sustentar. 

 Rosa Luxemburgo (1968) apud Harvey (2004), sustenta que a acumulação do 

capital assume um duplo aspecto: um relacionado ao processo puramente 

econômico relativo ao mercado de bens e ao lugar onde é produzida a mais-valia 

(indústrias, minas e propriedades agrícolas); e outro aspecto referente às relações 

estabelecidas entre o capitalismo e modos de produção não-capitalistas. Para a 
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autora, esses dois aspectos da acumulação estão organicamente vinculados e para 

que o capital mantenha sua estabilização, este necessita sempre de algo exterior a 

ele mesmo.  

 Conforme Harvey (2004), a questão central que leva Luxemburgo (1968) a 

desenvolver sua tese da ineliminável necessidade de externalizações no capitalismo 

está na tentativa de enfrentar o problema da sobreacumulação, em que o sistema 

produz mais que a demanda consegue absorver, ocasionando assim, uma falta de 

lugares para investimentos lucrativos. Em outras palavras, o que a autora defende é 

que para que o sistema capitalista consiga sobreviver, ele precisa manter sempre 

territórios não-capitalistas, uma vez que o processo de reprodução expandida está 

organicamente relacionado à existência desses territórios. 

 A partir desses posicionamentos defendidos por Luxemburgo (1968) sobre o 

processo de acumulação capitalista, Harvey (2004) reatualiza o debate partindo 

também da ideia de que para o sistema manter a estabilização é necessária a 

existência de algo exterior a ele mesmo. Entretanto, para o autor esse algo exterior 

pode ser tanto algo preexistente como também algo produzido ativamente pelo 

capitalismo. E será com base nesse pressuposto que Harvey (2004) defenderá a 

existência na contemporaneidade de uma acumulação do capital via espoliação. 

Mas o que significa, para ele, o sistema capitalista ter sua acumulação via 

espoliação?   

 Assim como sinalizado por Marx (2015) em sua teoria geral da acumulação, 

existem diferentes meios pelos quais o capital realiza seu processo de acumulação. 

Seja pela expulsão massiva de trabalhadores rurais de suas terras ou pela 

expropriação dos meios de produção da classe trabalhadora, o capital sempre 

desenvolve mecanismos para garantir sua reprodução expandida. Para Harvey 

(2004), esse processo, definido por Marx como acumulação primitiva, ainda se faz 

presente na contemporaneidade e se materializa cotidianamente através da 

espoliação de trabalhadores e territórios não capitalistas que buscam se integrar ao 

sistema. 

 Novamente, a questão da sobreacumulação - ou seja, a existência de capitais 

excedentes sem usos lucrativos – apresenta-se como o entrave a ser resolvido para 

que o sistema se estabilize. Dessa forma, de acordo com Harvey (2004), apesar de 

o capital aprimorar muitos dos seus mecanismos de acumulação, o problema da 
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sobreacumulação ainda se faz presente, sendo, portanto, necessário o 

desenvolvimento de formas de enfretamentá-lo. 

 Um dos meios desenvolvidos pelo capitalismo para resolver a existência de 

capital excedente é, conforme o autor, a transformação, por meio da espoliação, de 

novos territórios – antes não capitalistas – em espaços lucrativos para o capital. Nas 

palavras de Harvey (2004, p.124): 

O que a acumulação por espoliação faz é liberar um conjunto de ativos 
(incluindo força de trabalho) a custo muito baixo (e em alguns casos, zero). 

O capital sobreacumulado pode apossar-se desses ativos e dar-lhes 
imediatamente um uso lucrativo. (...) A privatização (da habitação social, 
das telecomunicações, do transporte, da água etc. (...) tem aberto em anos 

recentes amplos campos a ser apropriados pelo capital sobreacumulado.  

 Harvey (2014) aponta ainda em suas análises a importância que o Estado e 

as instituições internacionais assumem nesse processo de acumulação do capital 

via espoliação. Isto é, para o autor, seria impensável a realização de uma onda de 

espoliações e de desvalorizações de ativos sem a intervenção do Estado e de 

organismos internacionais para administrar as crises.  

 Em síntese, a interpretação que Harvey (2004) traz sobre o processo de 

acumulação do capital na contemporaneidade assume que sempre será necessária 

a existência de algo exterior ao próprio capital para que o sistema consiga manter 

sua estabilização. Ou seja, para o autor, a sobreacumulação é um problema 

constante no modo de produção capitalista e a liberação de novos territórios para a 

conversão destes em espaços lucrativos ao capital ocorre por meio de diferentes 

mecanismos de espoliação através de ações mediadas pelo Estado e organismos 

financeiros internacionais. “O cordão umbilical que une acumulação por espoliação e 

reprodução expandida é o que lhe dão o capital financeiro e as instituições de 

crédito, como sempre com apoio dos poderes do Estado” (HARVEY, 2004, p.126). 

 A compreensão desenvolvida por Harvey (2004) de que o capital realiza sua 

acumulação via espoliação possui uma forte ressonância entre os estudiosos da 

questão urbana, que passam a admitir que as cidades capitalistas contemporâneas 

são territórios em processo de conversão capitalistas, uma vez que por meio da 

espoliação estas passam a ser espaços lucrativos onde o capital sobreacumulado 

pode ser investido. Esses estudos sobre a temática urbana, influenciados pelas 

teses de Harvey (2004), serão ainda examinados no nosso estudo.  
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 Assim como Harvey (2004), Virginia Fontes (2010) analisa o capitalismo 

contemporâneo a partir das inferências de Marx (2015) sobre o processo de 

acumulação do capital.  Quando comparadas as análises elaboradas pelos dois 

autores, observamos que os argumentos defendidos por Fontes (2010) apresentam 

tantos pontos de convergência, como de divergência em relação à tese da 

acumulação via espoliação de Harvey (2004).  Examinaremos com mais detalhes a 

tese elaborada por Fontes (2010) de que acumulação capitalista decorre de um 

permanente processo de expropriação.  

 De acordo com Fontes (2010), o elemento chave para compreendermos o 

processo de acumulação do capital na contemporaneidade é a expropriação. Pois, é 

a partir de um processo contínuo de expropriação que o sistema vem expandido 

seus recursos sociais de produção desde sua gênese com a denominada, 

acumulação primitiva. A autora define por recursos sociais de produção a 

capacidade do capital, concentrado na forma de dinheiro, de controlar os meios de 

produção. Portanto, no atual estágio das forças produtivas, o capitalista não é 

apenas aquele que detêm os meios de produção, mas também aquele que possui 

capital dinheiro para manejar os meios de produção.  

 Dessa forma, a base de expansão capitalista é, segundo Fontes (2010), 

formada por dois elementos indispensáveis: a existência de trabalhadores livre; e a 

concentração dos recursos sociais de produção e da riqueza social. Conforme a 

autora: 

É por obscurecer, por velar tal base social, que a produção capitalista, ou o 
momento da atividade produtiva de valorização do capital se apresenta 

como meramente “econômico”, apesar de envolver toda a existência social. 
A condição fundamental para transformar o conjunto da existência social 
numa forma subordinada ao capital é a expropriação dos trabalhadores e 

sua separação das condições (ou recursos) sociais de produção, que 
corresponde a um processo histórico ao qual se superpõe, na atualidade, a 
exasperação dessas expropriações, através de uma disponibilização 

crescente da população mundial ao capital. Refiro-me à simultânea 
produção da base social que nutre o capital (FONTES, 2010, p.42) 

 

Para Fontes (2010), a constituição e expansão dessa base social capitalista 

assentada na existência de trabalhadores livres e em riqueza social concentrada tem 

no processo de expropriação da classe trabalhadora sua condição necessária e 

permanente. Ainda conforme a autora, no desenvolvimento histórico-social do 

capitalismo a expropriação pode ser tipificada em duas ordens: a expropriação 
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primária que diz respeito a separação entre trabalhador e meio de produção; e a 

expropriação secundária que está relacionada à expropriação de direitos da classe 

trabalhadora.  

É importante assinalar que ao estruturar as expropriações em dois grupos 

(primário e secundário), Fontes (2010) não segmentou o processo de expropriação 

em momentos cronológicos, em que primeiro se deu o processo de expropriação 

primária da classe trabalhadora e, depois de findada a primeira etapa, iniciou-se um 

segundo momento de expropriações. Para ela, a expropriação é um processo 

permanente na expansão da base social capitalista, ou seja, as expropriações tanto 

de ordem primária quanto secundária coexistem. 

O elemento central que fundamenta os diferentes processos de expropriação 

é, de acordo com Fontes (2010), a subsunção real do trabalho no capital. Ou seja, 

todas as formas de atividades de trabalho são regulamentadas por relações sociais 

capitalistas em que ocorre uma naturalização da necessidade sempre permanente 

de venda da força de trabalho, pelo trabalhador, para garantir sua sobrevivência. 

Nas palavras da autora: 

A subsunção real significa que o capital tende a subordinar, definir, 
circunscrever a atividade mais propriamente humana – o trabalho – sob 

qualquer modalidade concreta que este se apresente, alterando 
incessantemente a maneira específica de seu exercício, modificando suas 
características, em prol da acumulação ampliada de capital (FONTES, 

2010, p.43).  

 Em resumo, o fio condutor da tese de Fontes (2010) é de que no processo de 

expansão de sua base social, o sistema capitalista aprofunda cada vez mais os 

processos expropriatórios, que desde a chamada acumulação primitiva, faz-se 

presente na ordem do dia, atingindo de forma massiva os trabalhadores em todo o 

mundo. É, portanto, a compreensão de que a expropriação dos meios de produção 

da classe trabalhadora e dos seus direitos ocorre em níveis mais intensos, 

ocasionando crises crescentemente mais severas e catastróficas.  

 É importante enfatizarmos que Fontes (2010) não reduz o sistema capitalista 

a expropriações, na verdade, o que a autora busca salientar é que as expropriações 

ao passo em que se constituem em pilares para o processo de acumulação do 

capital são, também, fruto das condições sociais emanadas do próprio solo histórico 

no capitalismo. A partir da apreensão das ideias defendidas por Fontes (2010) e 
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Harvey (2004), iremos agora nos deter na influência desses estudos na elaboração 

de interpretações sobre os problemas urbanos das cidades do capital.  

As interpretações sobre o processo de acumulação capitalista na 

contemporaneidade, elaboradas por importantes teóricos – a exemplo de David 

Harvey (2004) e Virginia Fontes (2010) – influencia a elaboração de um variado 

número de estudos sobre diferentes temas, dentre os quais podemos destacar as 

análises e pesquisas sobre o cotidiano das cidades do capital e as expressões da 

questão urbana. Seja na construção de estudos de caso, ou na elaboração de 

análises mais gerais sobre a questão urbana no Brasil, é clara a influência da 

compreensão da acumulação capitalista via espoliação para o entendimento sobre 

as cidades brasileiras e o processo de produção, reprodução e apropriação do 

espaço urbano pelas diferentes classes sociais. 

Nossa interpretação sobre a questão urbana, a partir do percurso ontológico 

que realizamos sobre o espaço, está assentada na compreensão de que as cidades 

do capital são partes importantes do processo de acumulação do sistema capitalista 

que se materializa por meio de sucessivas e permanentes expropriações. Portanto, 

construiremos nossa argumentação tendo por fundamento teórico as análises de 

Virginia Fontes (2010), mas antes de desenvolvermos os principais pontos de nosso 

argumento, iremos analisar as interpretações que estudam as cidades sob a ótica da 

acumulação via espoliação. 

Conforme a literatura especializada18, para a compreensão da dinâmica de 

produção e reprodução do espaço urbano faz-se necessário apreendermos a cidade 

enquanto campo de disputa entre burguesia e classe trabalhadora. Campo este 

permeado por desigualdades políticas e econômicas que interferem cotidianamente 

na apropriação do espaço e que colocam a segregação territorial na ordem do dia da 

vida urbana.  

Se apreendermos, do ponto de vista ontológico, a assertiva de que a cidade é 

um campo de disputa, podemos inferir que, de fato, a partir do momento que o 

espaço passa a agregar em sua processualidade um caráter cada vez mais 

exclusivamente social - dado o desenvolvimento sócio histórico dos homens - a 

relação que o indivíduo estabelece com o espaço passa a apresentar as 

                                                 
18

 Maricato (2001); Botelho (2007); Villaça (2012), Carlos (2015). 
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características da forma de trabalho vigente naquele momento e dos demais 

complexos sociais. Dessa maneira, no capitalismo as cidades enquanto complexos 

sociais irão apresentar em suas conformações o antagonismo entre as duas 

principais classes desse momento histórico, assentado no trabalho assalariado – 

burguesia e proletariado.  

Para os estudiosos da questão urbana, o padrão capitalista de produção do 

espaço é responsável pela construção de cidades segregadoras e desiguais ao 

desempenhar uma dupla função: ser simultaneamente espaço onde se dá a 

reprodução da força de trabalho e mercadoria para acumulação do capital.  

Em relação à cidade como local de reprodução da força de trabalho da classe 

trabalhadora, autoras como Maricato (2013) e Caldeira (2000) enfatizam a 

precarização dessa reprodução em um contexto de reestruturação produtiva e de 

ofensiva do capital aos direitos trabalhistas, que acaba por resultar em um aumento 

significativo do desemprego e da pobreza urbana.  

Para Maricato (2013), o processo de urbanização das cidades brasileiras 

acompanha esse movimento de precarização das condições de vida da classe 

trabalhadora, em nível mundial, o que faz com que a autora afirme que vivemos uma 

urbanização dos baixos salários por se tratar de “uma força de trabalho barata, 

segregada e excluída da cidade legal”.  

Nessa perspectiva, a cidade é composta por um mister entre dois mundos 

antagônicos: uma “cidade legal” provida de infraestrutura urbana e dentro dos 

parâmetros definidos pela legislação urbanística vigente onde residem as classes 

média e alta da sociedade e uma outra “cidade ilegal”,  formada pela massa de 

trabalhadores urbanos expropriados dos meios de produção, disponíveis para 

vender sua força de trabalho e que ocupam territórios “fora” da legislação vigente, ou 

seja, não regularizados.  

É conforme esses autores, nessa cidade dual e fragmentada que a 

acumulação capitalista se materializa, uma vez que, como assinalado por Carlos 

(2015), o espaço torna-se uma mercadoria inserida no circuito de troca.  Isso se 

deve ao fato de que, sob a égide do capitalismo, a produção do espaço se dá por 

meio da expansão da propriedade privada do solo urbano que o desmembra e o 

fragmenta, tornando-o intercambiável no mercado imobiliário. 
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(...) A reprodução do espaço recria, constantemente, as condições gerais a 

partir das quais se realiza o processo de reprodução do capital, do poder e 
da vida humana, sendo, portanto, produto histórico e ao mesmo tempo 
realidade presente e imediata. (CARLOS, 2015, p.69).   

Para Vainer (2013), no processo de acumulação e valorização do capital 

financeiro, as cidades ganham um caráter flexível e negociável, em que novas 

formas de relação entre Estado e capital privado conduzem a transformação das 

cidades em verdadeiras empresas para o capital imobiliário, que vão ordená-las por 

meio de parcerias público-privadas. Conforme o autor, esse modelo neoliberal de 

cidade agudiza as desigualdades socioespaciais e fortalece o modelo segregador de 

urbanização das cidades brasileiras.  

A partir dessa ótica de interpretação da produção e reprodução do espaço 

urbano, podemos inferir que as cidades são compreendidas como espaços de 

valorização do capital. Quer dizer, as cidades passam a ser territórios em que o 

capital sobreacumulado pode ser investido, tornando-se lucrativo para o capital ao 

contribuir para a resolução do problema da reprodução expandida.  

Pois, como podemos observar nas análises elaboradas por Carlos (2015), as 

cidades são novos setores de atividades, isto é, o espaço urbano é inserido no 

processo de acumulação do capital através da reprodução continuada do sistema 

que, para manter sua estabilização, precisa sempre criar ou se apropriar de 

territórios antes não necessariamente capitalistas.  

Estratégias que criam setores de atividade como extensão das atividades 
produtivas, pois a reprodução do ciclo do capital exige, em cada momento 

histórico, determinadas condições espaciais para sua realização. (...) o 
espaço se reproduz enquanto condição da reprodução continuada  e, 
nesse sentido, atrai capitais que migram de um setor da economia para 

outro, de modo a viabilizar a reprodução. CARLOS (2015, p.67, grifos 
nossos)  

É perceptível nessas análises, os preceitos teóricos desenvolvidos por Rosa 

Luxemburgo e reatualizado por Harvey (2004) de que o sistema capitalista 

desenvolve um duplo aspecto – o primeiro relacionado diretamente à esfera 

econômica e o segundo relacionado à existência de espaços não capitalistas. Dessa 

forma, as cidades são apreendidas como novos territórios que passam a ser 

apropriados cada vez mais pelo capital excedente.  

Apesar de compreendermos a importância dessas análises para a produção 

do conhecimento sobre a cidade e a dinâmica urbana, o movimento por nós 
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empreendido para a apreensão ideal do movimento real de produção e reprodução 

do espaço urbano se difere um pouco do argumento defendido por Maricato (2001; 

2013), Vainer (2013), Carlos (2015), dentre outros. 

O problema que encontramos nessa linha interpretativa de análise é que se 

tomamos como ponto de partida para a compreensão das cidades capitalistas os 

fundamentos ontológicos desenvolvidos por Lukács (2013), as cidades no modo de 

produção capitalista não são “novos” espaços encontrados pelo sistema para se 

equilibrar, mas representam, na verdade, a relação que o indivíduo estabelece com 

o espaço nesse momento histórico específico, que possui suas formações sociais 

fundadas no trabalho assalariado.   

Isto é, se apreendermos as cidades do capital como expressão da relação 

estabelecida pelos diferentes complexos sociais responsáveis pela reprodução do 

ser social, as cidades no capitalismo já são, desde seus primórdios, espaços de 

reprodução das relações sociais de produção capitalistas. O que presenciamos no 

atual estágio de desenvolvimento das forças produtivas, em tempos de hegemonia 

do capital financeiro, é uma complexificação e aprofundamento do caráter 

econômico e da predominância de formas sociais específicas do capital como a 

forma mercadoria.  

Não figura entre nossos objetivos debater a validade ou não da teoria das 

externalidades elaborada por Luxemburgo (1968), na verdade, o que buscamos 

enfatizar é que, numa perspectiva ontológica, não apreendemos as cidades 

capitalistas como um novo espaço estratégico para a acumulação do capital. Pois, 

se partimos da compreensão de que o sistema necessita infindavelmente de 

processos expropriatórios para sustentar a sua reprodução expandida, podemos 

inferir que a relação estabelecida entre o indivíduo e espaço na sociedade de 

classes capitalista, já apresenta - desde seus primórdios - como um dos seus 

elementos basilares - a expropriação da classe trabalhadora.  

Em outras palavras, o que queremos ressaltar é que a conformação que as 

cidades capitalistas apresentam na contemporaneidade é o resultado da inter-

relação de um conjunto de complexos sociais, ou seja, é fruto de uma base social de 

produção assentada no trabalho assalariado, da conformação de um direito burguês 

e de uma expropriação sempre presente que desapossa os meios de produção do 

trabalhador e expropria seus direitos, obrigando a classe trabalhadora a sobreviver, 
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sob relações mercantis, com o único bem que o é ineliminável, sua força de 

trabalho.  

Entretanto, apesar da força de trabalho ser o elemento essencial do 

trabalhador, são variadas as formas desenvolvidas, pelo capital, para explorar e 

expropriar essa força de trabalho a níveis cada vez mais desumanos. Assim, os 

trabalhadores já expropriados dos recursos sociais de produção e despossuídos de 

terras, passam a apropriar o espaço urbano de forma desigual e fragmentada. 

Contudo, a realidade urbana não pode ser entendida como fundada por leis 

urbanísticas de zoneamento, parcelamento e de uso e ocupação do solo, que 

produz uma fragmentação do real entre território legal e ilegal. Essa interpretação 

nos leva a crer que a instituição de uma lei, por si só, se sobrepõe a toda uma 

correlação de forças e de lutas de classes existentes na reprodução do ser social.  

Por isso, compreendemos que não existe um lugar fora das ideias, a cidade 

enquanto espaço de segregação e desigualdade encontra-se em consonância com 

um projeto de sociedade sob a égide do capitalismo, ou seja, responde a 

necessidade de reprodução e expansão das relações sociais de produção 

capitalista. 

 Como assinalado por Fontes (2010, p.51), um enorme contingente de 

pessoas depende na atualidade integral ou parcialmente do mercado para subsistir.  

Como já assinalado por inúmeros autores, não há lado de fora do 
mundo mercantil, ou “exclusão do mercado” (...) Uma vez incorporado 
ao mercado – expropriado, disponibilizado ao mercado – a 

reprodução da própria vida passa a dele depender, ainda que em 
graus diferenciados, desiguais.  

 Ainda segundo Fontes (2010), os desdobramentos dessas transformações 

nas formas de existência e reprodução da classe trabalhadora representaram 

profundas modificações no entorno físico das cidades e nas relações sociais, uma 

vez que a disponibilização de massas crescentes de trabalhadores expropriados 

abre novos setores para a extração de mais-valor. E como enfatizado pela autora, 

não existe reprodução do capital sem trabalho e sem extração de mais-valor. 

 Dessa forma, compreendemos que as cidades na atualidade são expressões 

das relações sociais capitalistas que por meio de expropriações disponibilizam 

trabalhadores e concentram riqueza social. Portanto, é, predominantemente no 



51 

 

espaço urbano, o lugar onde a reprodução do capital, pautada na extração de mais-

valor do trabalho humano, é estabelecida. A começar desse pressuposto, podemos 

partir para a análise da cidade enquanto mercadoria e espaço de reprodução da 

força de trabalho. 

 Apreender as cidades como mercadoria ou como negócio não significa 

analisá-las apenas pelo valor-de-troca nela presente. Podemos inferir que as 

cidades são mercadorias dado o estágio de desenvolvimento social e histórico do 

capital, no qual é extensa a mercantilização das condições materiais de reprodução 

da vida. Porém, interpretar a cidade somente por esse ponto de vista oculta a 

categoria central que dá sentido a sua análise como mercadoria, ou seja, o trabalho. 

As cidades possuem valor – podendo alcançar a forma mercadoria - por serem 

produtos do trabalho humano.   

A mercadoria é misteriosa simplesmente por encobrir as 
características sociais do próprio trabalho dos homens (e mulheres) 
(...) uma relação social definida, estabelecida entre os homens (e 

mulheres), assume a forma fantasmagórica de uma relação entre 
coisas. (...) Esse fetichismo do mundo das mercadorias decorre (...), 
do caráter social próprio do trabalho que produz mercadorias (MARX, 

1996, p.81, grifos nossos). 

Nessa perspectiva, entendemos que, ao analisarmos a produção e 

reprodução do espaço urbano levando em consideração o elo existente entre 

reprodução da força de trabalho e mercadoria, aproximamo-nos de uma perspectiva 

de totalidade do real. Pois, é o trabalho em seu duplo caráter que produz valores-de-

uso e valor - que na sociedade capitalista se manifesta por meio do valor-de-troca. 

Nas palavras de Marx: 

Todo trabalho é, de um lado, dispêndio de força humana de trabalho, 

no sentido fisiológico, e, nessa qualidade de trabalho humano igual 
ou abstrato, cria o valor das mercadorias. Todo trabalho, por outro 
lado, é dispêndio de força humana de trabalho, sob forma especial, 

para um determinado fim, e, nessa qualidade de trabalho útil e 
concreto, produz valores-de-uso (MARX, 1996, p.51).  

 Dessa forma, existe uma relação ineliminável entre a cidade-mercadoria e a 

cidade enquanto reprodução da força de trabalho, visto que as cidades só se 

constituem em mercadoria por serem fruto do trabalho humano. Trabalho este que 

só pode ser realizado se existir uma reprodução, mesmo que desigual, da força de 

trabalho, já que “a utilização da força de trabalho é o próprio trabalho” (MARX, 1996, 
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201) e, como apontado por Fontes (2010), não existe reprodução do capital sem 

trabalho e sem extração de mais-valor.   

 Com base no que analisamos até aqui, podemos ressaltar, em resumo, que 

as cidades no capitalismo são a forma mais exclusivamente social do espaço, em 

que as formas sociais predominantes no atual momento histórico como mercadoria, 

valor de troca e trabalho assalariado se manifestam.  

No entanto, apesar de destacarmos a importância da apreensão das cidades 

como fruto do duplo caráter assumido pelo trabalho no capitalismo, torna-se 

essencial no atual momento histórico o aprofundamento sobre o processo de 

mercantilização desse complexo social. A predominância da forma mercadoria na 

produção e reprodução das cidades do capital representa ao mesmo tempo a 

centralidade que essa forma social adquire nesse modo de produção, ao 

fundamentar as relações sociais em diferentes dimensões da vida social e a 

dimensão espacial do processo sustentação do sistema capitalista.   

A reprodução das cidades do capital enquanto mercadoria necessita, 

constantemente, de um conjunto de pressupostos para sua sustentação, tais como 

força de trabalho disponível, centralização dos recursos sociais de produção e de 

um sólido aparato estatal para garantir as condições essenciais para a expansão 

geográfica do capital. As cidades passam a ser, portanto, o lugar onde se imbricam 

todos os elementos indispensáveis à reprodução ampliada do capitalismo. 

Dessa forma, o Estado, como forma social responsável pela proteção e 

reprodução das relações de produção, desempenha, de acordo com Mandel (1982), 

três funções fundamentais que são a criação das condições gerais, técnicas e 

sociais de produção que não podem ser providas pelas atividades privadas da 

classe dominante, a repressão de qualquer ameaça a ordem vigente e a integração 

ideológica das classes dominadas à estrutura social do capitalismo. A materialização 

dessas funções possui uma dimensão espacial que tem no espaço urbano seu lócus 

privilegiado de centralização dessas atividades.  

A estrutura do mercado mundial capitalista, apesar ter seu 

autodesenvolvimento assentado nas mesmas bases fundamentais, apresenta 

divergências internas quanto à materialização desse processo em países capitalistas 

de natureza dependente. Ou seja, mesmo partindo da compreensão de que o 
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mercado mundial é fruto de uma unidade dialética entre países periféricos e países 

centrais, faz-se necessário a apreensão das particularidades dessa dimensão 

espacial do capital em países de natureza dependente e de como as cidades 

mercadorias se inserem nesse processo.  
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3 AS CIDADES DO CAPITAL DE NATUREZA DEPENDENTE  

 

A consciência da ciência oficial diante dos problemas 

e das dificuldades para sua superação chega a ser 

bastante aguda, mas sua qualidade de ciência 

institucionalizada limita sua imaginação científica e 

lhe impede de buscar alternativas para a solução dos 

problemas que vão para além do sistema vigente, de 

modo que a própria constatação desses problemas 

acaba restringida e paralisada, resultando em 

tergiversações da realidade.  

(Vânia Bambirra) 

A compreensão das particularidades da questão urbana e do padrão de 

configuração das cidades na América Latina perpassa – indiscutivelmente – pela 

apreensão de dois pontos centrais. Em primeiro lugar, pela estrutura dependente19 e 

combinada que condiciona as possibilidades histórico-estruturais dos países latino-

americanos, e em segundo, pela inseparável relação entre o setor agrário-

exportador e o setor industrial na gênese do processo de urbanização desses 

países.   

Não figura em nosso horizonte de análise, o desenvolvimento sobre as 

particularidades urbanas de cada país. Na verdade, buscaremos elucidar – do ponto 

de vista teórico – alguns dos elementos históricos, sociais, econômicos e políticos 

que condicionam o processo de acumulação capitalista nessas nações e 

consequentemente o modelo de produção e reprodução das cidades latino-

americanas. 

                                                 
19 Antes de iniciarmos a análise sobre a estrutura dependente dos países latino-americanos, faz-se 

necessário assinalar que o debate sobre a dependência é diversificado e não consensual. Ao ser 
apreendido por pensadores de diferentes escolas de pensamento, esse tema apresenta importantes 

divergências conceituais e o seu trato deve levar em consideração, não apenas essas contradições 
teóricas, como também o cuidado na transposição mecânica do conjunto de ideias formuladas, em 
sua maioria, nas décadas de 1960, 1970 e 1980 que, apesar de apresentarem importantes elementos 

históricos-conceituais para o desvendamento das transformações atuais, são análises datadas 
historicamente. Dentre os principais autores sobre a dependência da América Latina estão os 
seguintes: Fernando Henrique Cardoso, Enzo Faletto, Jacques Lambert; num campo mais crítico, 

Vânia Bambirra, Theotônio dos Santos, Ruy Mauro Marini, Octávio Ianni, Florestan Fernandes, Jaime 
Osório, dentre outros. Para informações mais detalhadas ver Theotônio dos Santos (1998) em A 
teoria da dependência: balanços e perspectivas.  
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É importante assinalar que o debate sobre o capitalismo dependente torna-se 

imprescindível para a compreensão da questão urbana dos países dependentes, na 

medida em que a dimensão espacial é condição sine qua non para a materialização 

de pelo menos três dos vetores (organização do sistema de produção, Estados 

nacionais e dimensão ideológica) que dão sustentação a essa estrutura.  

A partir da apreensão dessas determinações mais gerais sobre as cidades do 

capital dependente, buscaremos entender e analisar as particularidades das 

possibilidades histórico-estruturais da produção e reprodução das cidades brasileiras 

que são, assim como as demais cidades latino-americanas, condicionadas por essa 

estrutura dependente.  

 

3.1 A estrutura dependente latino-americana e a questão urbana  

De acordo com Santos T (1998), uma das mais importantes premissas para a 

compreensão da realidade latino-americana é o entendimento de que essas 

sociedades são parte integrante do sistema mundial e que suas particularidades e 

possibilidades internas estão intimamente ligadas ao pleno desenvolvimento do 

capitalismo em todo o mundo. Logo, países centrais e periféricos compõem uma 

mesma unidade histórica em que a situação de dependência destes é 

constantemente redefinida dentro desse processo de expansão do capital. Contudo, 

como salientado pelo autor, a influência direta dos interesses e necessidades dos 

países centrais no desenvolvimento das economias dependentes não ocorre de 

forma determinante, ou seja, esse movimento condiciona, mas não determina as 

possibilidades histórica-estruturais dos países dependentes, uma vez que eles 

possuem uma relativa autonomia em relação aos países hegemônicos.  

De acordo com Bambirra (2012) e Santos T (1998), com o fim da segunda 

guerra mundial, a dependência estabelecida nos países periféricos– inicialmente 

condicionados pelo elo entre colônias e metrópoles20 - assume um novo caráter 

decorrente da ascensão do capitalismo em sua fase monopolista. A dependência 

passa, portanto, a ter como principais vetores de condicionamento a concentração e 

                                                 
20

 Vale lembrar que como assinalado por Marini (1973), apesar de existirem elementos de 

continuidade entre a situação colonial e a situação de dependência dos países  latino-americanos, 

elas não se apresentam como etapas homogêneas.  
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centralização de capitais e a formação de monopólios. Para os autores, as 

transformações postas nessa quadra histórica, pela expansão das relações 

imperialistas, irá impulsionar de forma efetiva a plena integração do capitalismo 

dependente às relações econômicas internacionais.   

Para Bambirra (2012), a materialização desse processo não ocorreu de forma 

homogênea em todos os países latino-americanos. Segundo a autora, a plena 

integração monopólica dos países dependentes às relações econômicas 

internacionais se desenvolveu a partir das possibilidades concretas condicionadas 

pelas estruturas econômicas, políticas e sociais já existentes. Conforme Bambirra, 

(2012) levando em consideração as condições e características particulares de cada 

país latino-americano, podemos dividi-los em dois grandes grupos, tipificados pela 

autora como grupo que possui: 

1. Estruturas diversificadas, nas quais ainda predomina o setor primário-
exportador, já existindo, porém, um processo de industrialização em 
expansão. 

2. Estruturas primário-exportadoras, cujo setor secundário ainda estava 
composto quase exclusivamente por indústrias artesanais; (BAMBIRRA, 
2012, p.55) 

Assim, conforme Bambirra (2012), dentre os países que apresentam uma 

estrutura com um já iniciado processo de expansão da industrialização estão o 

Brasil, México, Argentina, Chile, Uruguai e Colômbia, denominados pela autora de 

tipo A. Já o segundo grupo (tipo B) de países que possuem um padrão ainda 

primário de exportação e que não apresentavam antes do período de expansão 

monopólica, um padrão industrial é formado pelo Peru, Venezuela, Equador, Costa 

Rica, Guatemala, Bolívia, El salvador, Panamá, Nicarágua, Honduras e República 

dominicana. Para o desenvolvimento de nossos objetivos, nos deteremos nas 

condições e características do grupo de países tipo A - trabalhados pela autora21.  

                                                 
21 A utilização nesse estudo da tipologia construída, ainda na década de 1970, por Bambirra (2012), 

dá-se pelo fato que esta foi elaborada a partir de fatos histórico-estruturais que marcaram as 
possibilidades estruturais internas desses países e que compõem os limites e possibilidades para as 
transformações atuais, uma vez que corroboramos com a tese defendida por Bambirra (2012), Santos 

T (1998), Osório (2004) e Ianni (1974) de que a situação de dependência dos países periféricos não 
se rompeu, na verdade passa por um constante processo de redefinição a partir da evolução do 
capitalismo mundial. 
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Para Bambirra (2012), a compreensão das novas características assumidas 

pela estrutura dependente, a partir do fim da segunda guerra mundial, perpassa pela 

apreensão dos condicionantes históricos, econômicos e políticos que formam o solo 

histórico desse processo. No grupo que possuía uma estrutura interna diversificada, 

no qual o Brasil faz parte, a autora traça um conjunto de elementos que 

condicionaram a redefinição das relações de dependência nesses países. De acordo 

com Quinjano (1970) apud Bambirra (2012, p.68): 

(...) o modo de produção capitalista não foi nunca transportado de maneira 
completa, sistemática e homogênea para regiões e países submetidos à 
dominação. O que, pelo contrário, ocorreu e segue ocorrendo é que as 

estruturas produtivas prévias foram reorganizadas em função das 
necessidades dos dominantes do sistema, por novas formas de utilização 
de instituições econômicas pré-capitalistas a serviço do capitalismo, e pela 

penetração de fragmentos estruturais do modo de produção capitalista em 
cada uma das etapas e com cada uma das modalidades que lhe 
correspondiam no processo de desenvolvimento metropolitano. Foi se 

produzindo, deste modo, um processo de reordenamento capitalístico – isto 
é, numa direção capitalista – de modos de produção pré-capitalistas, que 
rapidamente foram desarticulados e substituídos por estruturas produtivas 

integradas a fragmentos estruturais das estruturas pré-capitalistas e de 
cada uma das etapas e modalidades alcançadas pelo modo de produção 
capitalista nos países hegemônicos, chegando finalmente a construir, como 

hoje, os níveis subdesenvolvidos desse modo de produção. 

Dentre as principais condições elencadas por Bambirra (2012), estão a 

expansão da industrialização com a fabricação de produtos manufaturados para 

responder a existência de um mercado interno - que se formou no processo de 

substituição de importações, nos períodos da primeira guerra mundial e da crise de 

1929. E a modernização do sistema produtivo desses países, que se desenvolveu 

como uma resposta às necessidades de aumento da produção de matérias primas e 

produtos agrícolas para as demandas dos países centrais e da própria expansão 

dos mercados internos.  

Conforme a autora, essas transformações modernizadoras centraram-se 

especialmente na organização social da produção e no desenvolvimento das forças 

produtivas. Em relação à organização social da produção, Bambirra (2012) enfatiza 

que ela se deu pela generalização das relações capitalistas de produção nos setores 

estratégicos da economia, passando a haver uma massiva expropriação dos 

trabalhadores, por meio da separação desses dos meios de produção e da 

impossibilidade deste de prover sua subsistência que não seja via venda da força de 

trabalho em troca de salários.  
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Essa proletarização da força de trabalho resulta, de acordo com Bambirra 

(2012), da desmedida monopolização das terras nas mãos de uma pequena e 

restrita camada de donos. Portanto, um dos frutos dessa concentração de grandes 

latifúndios será uma massiva disponibilização de camponeses transformados em 

mão de obra livre, uma vez que essa dinâmica produz uma restrição na 

possibilidade de consolidação de áreas de subsistências e autoconsumo.  

Logo, a proletarização dos trabalhadores nesses países está diretamente 

vinculada a dinamização de suas economias e a expansão dos setores agrário-

exportadores com a generalização das relações capitalistas, que a partir da 

modernização de sua organização produtiva introduz novas mudanças tecnológicas 

- advindas do desenvolvimento das forças produtivas – com a introdução de novos 

instrumentos e sistemas no âmbito da produção, e com construção de novos 

setores, denominados, por Bambirra (2012), de complementares22.  

Conforme a autora, esses setores complementares abarcavam as áreas de 

comércio, transporte, comunicação, serviços, dentre outros, em que a absorção de 

mão de obra livre fazia-se necessária. Surge, assim, uma concentração de pessoas 

no espaço urbano, disponíveis para vender sua força de trabalho como meio de 

subsistência. É importante salientar que, como enfatizado por Bambirra (2012), 

apesar dos setores complementares terem nascidos da expansão do setor agrário-

exportador, estes vão adquirindo progressivamente um dinamismo próprio.  

De acordo com a autora, esse processo é responsável pela gestação das 

condições para o surgimento e consolidação de uma nova classe (burguesia 

industrial), que redefinirá o poder das oligarquias latifundiárias, exportadoras, 

mineradoras e comerciantes, sem, contudo, suplantá-la. Logo, a “proletarização se 

torna possível e necessária porque corresponde à melhor forma de entrelaçamento 

entre os países dependentes e os países capitalistas avançados” (BAMBIRRA, 

2012, p.68).  

Esse processo de expansão do setor agrário-exportador e de surgimento de 

novos setores complementares de cunho industrial terá como principal centro 

                                                 
22

 Os setores denominados por Bambirra (2012) de complementares abarcam os setores de 

comércio, serviços, comunicações, transporte, dentre outros. E são “complementares” ao setor 
agrário-exportador por terem sido inicialmente planejados e desenvolvidos como setores estratégicos 

para a consolidação da dinamização da economia desses países.  
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aglutinador, as cidades e o processo de urbanização. Logo, torna-se indispensável 

para a apreensão da questão urbana no capitalismo dependente, a consideração 

dessas condições histórico-estruturais trabalhadas por Bambirra (2012). Pois, é no 

processo de expropriação dos povos latino-americanos – já pautados em uma 

estrutura subordinada no sistema mundial – que as cidades do capital dependente 

começam a ganhar forma e a se reproduzirem. 

A cidade do capital dependente se desenvolve, portanto, fortemente marcada 

pelo peso que as oligarquias latifundiárias e o setor agrário-exportador terão sobre a 

configuração e expansão da burguesia industrial.  Como evidenciado por Bambirra 

(2012) e Osório (2004), a nascente burguesia urbana (vinculada à indústria) é 

produto das condições concretas estruturalmente condicionadas, isto é, apesar 

desta possuir uma relativa independência frente ao setor agrário-exportador, 

necessita daquela como condição para a realização de seu próprio processo de 

consolidação.  

Para Bambirra (2012), as condições que produziram a industrialização latino-

americana dependente apresentam limites e possibilidades, uma vez que fatores 

como a importância estratégica do setor agrário-exportador impediram a 

transformação da indústria no centro da dinâmica político-econômica desses países. 

Como bem descrito pela autora: 

(...) a fraca – mas também bastante significativa – industrialização que se 
iniciou (nesses países) a partir do final do século XIX se realiza dentro do 
contexto de um sistema mundial, no qual esses países tem a função 

produtiva já definida como exportadores de produtos primários e, em cada 
um deles, o setor econômico fundamental é o setor exportador. Neste setor 
e naqueles que lhe são complementares se encontram as classes 

oligárquicas dominantes, compostas pelos latifundiários, proprietários das 
minas, comerciantes e financistas, que controlam e manipulam o poder 
econômico e politico da sociedade em função de seus interesses e através 

do aparelho estatal (BAMBIRRA, 2012, p.76).  

O processo de urbanização das cidades do capital dependente será, dessa 

forma, orientado por uma burguesia urbana industrial que se desenvolveu no seio do 

sistema de dominação oligárquico e que com ele estabelece uma relação de 

interdependência. Para Fernandes (1975), Osório (2004), Bambirra (2012) e Santos 

T (1998), decorre dessas condições históricas, a impossibilidade da indústria no 

capitalismo dependente cumprir plenamente seu papel revolucionário. Essa barreira 

a uma efetiva revolução burguesa, nos moldes clássicos, demonstra a natureza do 
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desenvolvimento desigual e combinado na condução do desenvolvimento das 

sociedades latino-americanas. 

O desenvolvimento do capitalismo industrial dependente não implicou, 
portanto, o desenvolvimento de um processo revolucionário, no sentido da 
tomada de poder por novas classes e da transformação radical das relações 

de produção nas quais se assentavam as velhas classes, como fez a 
burguesia europeia. Essa diferença se explica (...) porque as relações de 
produção tipicamente capitalistas se desenvolvem no continente 

inicialmente no setor exportador – o que já é uma característica especial e 
distintiva do capitalismo dependente – e é ainda sob sua dependência que 
se geram as condições, não apenas para o surgimento, mas também para a 

evolução do capitalismo industrial (BAMBIRRA, 2012, p.79).  

 Os desdobramentos dessa interdependência entre burguesia urbana e 

burguesia rural para a questão urbana dependente é visível na impossibilidade 

histórica da realização de uma efetiva reforma agrária em muito dos países latinos. 

Portanto, as cidades do capital dependente possuem como solo histórico em sua 

configuração uma acentuada desigualdade socioeconômica advinda da 

concentração dos meios de produção nas mãos de uma pequena parcela da 

população - que ou se ocupavam dos grandes latifúndios para a exportação ou 

estavam encarregados na expansão dos setores complementares23.   

 Dessa forma, a produção das cidades do capital dependente é marcada, 

desde sua gênese, por uma apropriação desigual do solo urbano, dada a 

pauperização da classe trabalhadora, desprovida dos meios de produção para sua 

subsistência, e por uma urbanização voltada para garantir o desenvolvimento 

industrial, uma vez que os setores complementares à economia exportadora se 

concentravam nos centros urbanos.  

 Portanto, as cidades do capital dependente se estruturam a partir das 

possibilidades de desenvolvimento histórico-estruturais possíveis sob o capitalismo 

periférico. Configuram-se entrelaçadas as necessidades de expansão do capital 

avançado e planejadas por uma burguesia urbana interligada aos interesses e 

                                                 
23

 É importante ressaltar que ambas as atividades estavam inseridas na dinâmica de reprodução do 

capital dos países centrais. Como enfatizado por Fernandes (1975), o capitalismo dependente é 
fortemente marcado por dois polos dinâmicos no âmbito econômico, um externo voltado para a 
incorporação do espaço socioeconômico e político à hegemonia norte-americana e um interno 

impulsionado pelo avanço da base econômica dos países latino-americanos mais avançados. 
Contudo, como sinalizado pelo autor, esses dinamismos – que não devem ser analisados 
unilateralmente - não criam, sozinhos, as condições para a transição dos países latinos ao 

capitalismo industrial, entretanto, sem eles, esta não poderia ocorrer.  
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necessidades da aristocracia agrária e condicionada pela classe dominante 

hegemônica externa.  

A dependência, por sua vez, não é mera “condição ou “acidente”. A 
articulação estrutural de dinamismos econômicos externos e internos requer 
uma permanente vantagem estratégica do polo econômico hegemônico, 

aceita como condição compensadora, útil e criadora pelo outro polo. Ainda 
aqui, são os momentos de crise e de transição que revelam melhor a 
natureza do processo. Quando se dá a eclosão do mercado moderno, a 

revolução comercial ou a revolução industrial, os parceiros internos se 
emprenham em garantir condições desejadas pelos parceiros externos, pois 
veem em seus fins um meio para atingir seus próprios fins. Não que se 

considerem incapazes de “montar o jogo”: pensam que usando tal método 
tornam o processo mais “lucrativo”, “rápido” e “seguro”. Privilegiam, assim, 
as vantagens relativas do polo dinâmico mais forte, porque “jogam nelas” e 

pretendem realizar–se através delas (FERNANDES, 1975, p.54) 

Esses determinantes sócio-históricos tornaram os países que já possuíam 

uma estrutura interna diversificada, em espaços privilegiados de expansão 

imperialista, com a penetração de capitais externos em sua dinâmica econômica. 

Esse processo liderado pelo capital norte-americana teve na América Latina, pós-

segunda guerra mundial, seu grande lócus de atuação, uma vez que como indicado 

por Fernandes (1975); Ianni (1974) e Bambirra (2012), o papel desempenhado pelos 

Estados Unidos a partir desse período no cenário mundial foi de uma acentuada 

supremacia econômica, política, cultural e militar em relação aos demais países.  

Para Bambirra (2012), dentre os principais fatores que justificam a hegemonia 

norte-americana sobre o bloco capitalista mundial, a partir de 1945, estão a 

concentração do conhecimento tecnológico nas mãos de grandes empresas e do 

governo estadunidense, a aplicação dessa tecnologia na produção, proporcionando 

o desenvolvimento das forças produtivas responsáveis pela elevação da 

produtividade, além de uma aglutinação de cientistas nos Estados Unidos, 

fomentando o avanço das pesquisas cientificas e tecnológicas.  

A expansão imperialista liderada pelos Estados Unidos se configurou na 

América Latina, conforme Ianni (1974), por meio do estabelecimento de acordos e 

programas voltados para garantir a “segurança hemisférica” contra o avanço do 

socialismo no continente. A criação de importantes instituições “multilaterais” como 

Fundo monetário internacional (FMI), Organizações das nações unidas (ONU) e o 

Banco Mundial representa, para o autor, um dos mecanismos adotados para a 

materialização dos preceitos estabelecidos nos pactos de cooperação 
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internacionais, no que diz respeito monetarização internacional e crescimento do 

comércio mundial.  

De acordo com Fernandes (1975), o novo caráter da dependência assumido 

pelo capitalismo na América Latina foi condicionado pela expressiva entrada de 

investimentos estrangeiros diretos na economia desses países. A concorrência das 

multinacionais - reguladas pelo mercado mundial - que se instalaram nos países 

latinos mais dinâmicos introduziram o controle financeiro e foram responsáveis pela 

reconfiguração do padrão de dependência latino-americana. 

Conforme o autor, a inserção de empresas corporativas internacionais e de 

investimentos internacionais diretos no âmbito econômico foi saudada pelas 

burguesias internas e elites no poder, como uma contribuição efetiva para o 

desenvolvimento dos países periféricos. A partir dessas constatações enfatizadas 

por Fernandes (1975) sobre as burguesias nacionais dos países latino-americanos, 

podemos captar a impossibilidade dessa classe forjar e executar um projeto de 

nação, visto que suas estruturas internas de organização da produção econômica 

estavam assentadas na integração subordinada e dependente na dinâmica 

imperialista mundial. 

Esse fato levou Fernandes (1975) a afirmar que os países latinos viviam duas 

realidades que, juntas, representavam a face de uma mesma moeda, ou seja, ao 

passo em que as estruturas econômicas, socioculturais e políticas podiam absorver 

as transformações do capitalismo, estas eram realizadas por uma dominação 

externa que, ao estimular o crescimento e a modernização, impediam o 

desenvolvimento autônomo e a concretização de uma integração nacional desses 

países. 

A intensiva penetração de capitais se concentrou, segundo Bambirra (2012), 

no setor mais dinâmico dos países dependentes (manufatureiro24), produzindo, 

assim, um controle e domínio por parte das multinacionais25 dos novos ramos e 

setores produtivos industriais, uma maior centralização e monopolização da 

                                                 
24

 Setor impulsionado com o dinamismo alcançado com a expansão da indústria e da consolidação da 

burguesia industrial como classe dominante, mesmo nos padrões e dentro das estruturas internas 
trabalhadas anteriormente – peso do setor agrário-exportador e da oligarquia agrária.  

25
 Com destaque para as multinacionais norte-americanas 
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economia por meio da instalação de grandes empresas nos territórios nacionais, e 

uma desnacionalização da propriedade privada dos meios de produção.  

Para Fernandes (1975), esse processo ocorreu por meio de uma absorção 

e/ou dissolução das empresas latino-americanas pelas grandes multinacionais 

estrangeiras. Para o autor, isso representa uma adaptação das estruturas 

econômicas existentes nos países dependentes às dimensões e funções das 

empresas corporativas signatárias do capital estrangeiro. 

Dessa forma, gesta-se um modelo socioeconômico, para a América Latina, 

pautado na inserção de empresas corporativas e imperialistas, responsável pela 

reconfiguração do padrão dependente do continente. As indústrias nacionais foram, 

assim, absorvidas pelo capital estrangeiro industrializador, que passou a ter nos 

empréstimos do Fundo Monetário Internacional (FMI) uma das alternativas para a 

economia latina impulsionar seu “desenvolvimento”.  

Como salientado por Ianni (1995), com o fim da Guerra Fria, o capitalismo 

adquire novas condições e possibilidades de reprodução, passando a assumir uma 

conotação internacional ao mundializar o processo de dispersão geográfica da 

produção e das forças produtivas. Esse processo de internacionalização do modo de 

produção capitalista é, segundo Ianni (1995), um processo simultaneamente, 

econômico, político, social e cultural que influencia não apenas as relações 

econômicas, mas também todas as formas de organização do trabalho e da vida 

social. 

Para que possamos apreender a configuração das cidades do capital 

dependente, a partir dessas transformações operadas pela expansão das relações 

imperialistas na América Latina, é fundamental a análise do Estado enquanto um 

elemento chave para a reelaboração das relações e estruturas de dependência. 

Pois, como destacado por Osório (2004) existe uma centralidade desempenhada 

pelos Estados-nação no sistema mundial capitalista e é necessário compreendê-la.  

Segundo Osório (2004), é preciso compreender que o Estado - assim como a 

soberania exercida por este - não representa uma entidade homogênea em todos os 

países no sistema mundial. Tal como as relações capitalistas que apresentam uma 

variedade de natureza dentro de uma mesma unidade histórica, os Estados 
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nacionais também manifestam diferenças no exercício de suas soberanias e poder 

políticos.  

Apesar dessas diferenças entre os Estados centrais e periféricos, um dos 

elementos centrais, que marca a configuração de qualquer Estado-nação, 

assinalado por Osório (2004), é a existência de fronteiras definidas para o exercício 

do poder político sobre um território. Em outras palavras, os Estados nacionais 

necessitam, indiscutivelmente, de territórios para a materialização das necessidades 

de expansão do capital.  

Para o autor, existe na configuração dos Estados nacionais - em nível mundial 

- uma divisão desigual do exercício da soberania entre os países. Ou seja, enquanto 

os países centrais exercem uma soberania plena, em que o aparelho estatal possui 

autonomia de decisão no interior e no exterior de suas fronteiras, os países 

dependentes operam uma soberania restringida e limitada.  

Conforme Osório (2004), essa desigualdade no exercício da soberania 

significa que os Estados-nação podem existir independente dos seus graus de 

soberania.  Na verdade, o sistema necessita dessa diferença entre os Estados 

nacionais para garantir as condições de sua reprodução ampliada. Portando, a 

estrutura dependente dos países latinos tem na soberania restrita de seus Estados 

nacionais uma importante base de reprodução dessa desigualdade, uma vez que os 

países hegemônicos, por meio da inserção de investimentos direitos na economia 

latino-americana, exercem uma soberania plena sobre esses países. Para o autor: 

A história regional não muda muito ao longo do século XX, em que junto ao 
elemento econômico, persiste o componente político de intervenções 

abertas ou veladas propiciadas por Estados e multinacionais com a 
finalidade de que os governos regionais não afetassem seus interesses 
(OSÓRIO, 2004, p.189) 

Assim, desenvolve-se nos Estados nacionais dos países latinos aquilo que 

Osório (2004, p.190) veio a denominar de “equação de uma soberania fraca frente a 

um poder político forte”, em que a garantia da reprodução das relações imperialistas 

e de sua reprodução ampliada é realizada por meio da adesão das burguesias 

dominantes locais aos projetos hegemônicos dos países centrais.  

Entretanto, para o desenvolvimento desses projetos, as burguesias internas – 

apesar de exercerem uma soberania fraca em relação aos países hegemônicos - 

precisam exercer um poder político forte em seus territórios, pois a materialização 
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dos interesses do capital mundializado representa o atendimento, mesmo que 

parcial, de suas próprias necessidades. 

Em linhas gerais, Osório (2004, p.192) chama atenção para a natureza dual 

do Estado no capitalismo mundializado, uma vez que a existência de um Estado-

nação “forte” com soberania plena e de um Estado-nação “fraco” com soberania 

restrita representam faces de uma mesma unidade histórica.  Dessa forma, o 

Estado-nação do capitalismo dependente “é o tipo de Estado requerido pelos 

interesses sociais internacionais e locais que lucram com o mundo que o capital 

constrói”, já que as burguesias internas, frente a sua impossibilidade histórica de 

tornarem-se autônomas e de defenderem um projeto de nação, estão 

umbilicalmente ligadas ao desenvolvimento e expansão do imperialismo nessa 

região.  

Outro importante elemento de sustentação dessa estrutura de dependência 

do capitalismo periférico está na construção e consolidação de sua dimensão 

ideológica, que busca legitimar esse processo e apresentá-lo como o caminho 

natural para a evolução do desenvolvimento das sociedades latino-americanas. 

Como salientado por Behring (2003), está em curso uma ofensiva ideológica que 

desenvolve estratégias ideológicas e culturais para a difusão de uma visão de 

mundo conservadora, que busca forjar um consentimento entre as classes sociais 

para legitimar medidas econômicas e políticas, na maioria das vezes, contrárias aos 

interesses e necessidades da classe trabalhadora. De acordo com a autora, essas 

estratégias são materializadas com a contribuição de amplas parcelas da 

comunidade científica – e hoje com mais intensidade com a contribuição midiática - 

que passam a construir conhecimento e informações que as certificam.  

No campo da dinâmica urbana, essa ofensiva ideológica irá incidir 

diretamente no planejamento e conformação das cidades, com a mistificação do 

debate sobre a questão urbana que passa a ser apreendida, em sua maioria das 

vezes, como problema de gestão dos governos locais ou ausência de planejamento 

na execução das atividades relacionadas à política urbana. Os desdobramentos 

dessa dimensão ideológica da dependência no âmbito da luta de classe no espaço 

urbano resultarão numa desorganização dos movimentos sociais urbanos em torno 

de pautas reivindicativas anticapitalistas e uma aglutinação em torno de pautas mais 
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imediatas que, apesar de fundamentais, não chegam ao centro das condições 

histórico-estruturais que conformam as cidades do capital dependente.  

Ao analisarmos os elementos econômicos, políticos e sociais da estrutura 

dependente latino-americana é possível extrairmos a centralidade que a dimensão 

espacial adquire em seu processo de materialização. Os anseios e necessidade de 

expansão do sistema capitalista mundial, liderados pelos países centrais que 

condicionam as estruturas internas das economias periféricas não se efetivam sem 

um chão histórico. Como assinalado por Osório (2004), o Estado-nação enquanto 

entidade - captada pelas burguesias dominantes internas e externas – responsável 

por canalizar os interesses hegemônicos necessita de uma dimensão espacial para 

o exercício de sua soberania e poder político. 

A partir desses fatores histórico-estruturais, podemos inferir que as cidades 

do capital dependente são espaços onde se entrelaçam dialeticamente os interesses 

do capital hegemônico, as aspirações das classes dominantes locais e as 

reivindicações da classe trabalhadora. Logo, as cidades latino-americanas são 

ordenadas a partir de um complexo arranjo entre esses fatores, em que seu 

planejamento e organização territorial obedecem ao direcionamento subordinado 

adotado pelos Estados nacionais a fim de garantir as condições necessárias à 

acumulação capital-imperialista.  

As contribuições teóricas deixadas por esses importantes autores que 

buscaram apreender o caráter dependente do capitalismo nos países periféricos não 

devem ser empregadas de forma dogmática e estanque para analisar as 

transformações atuais. Nosso objetivo ao percorrer esse caminho teórico foi o de 

apanhar alguns dos elementos históricos, econômicos, políticos e sociais que 

condicionam a produção das cidades do capital dependente.  

Entretanto, como salientado pelo grupo de autores que compõem a teoria 

crítica da dependência, a estrutura dependente dos países latinos é constantemente 

reformulada e reatualizada a partir de novos fatores histórico-estruturais. Portanto, 

apesar de estarem além dos limites desse trabalho, buscaremos enfatizar, mesmo 

que de forma sintética, alguns condicionantes da dependência da América Latina 

nas últimas décadas. 
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       Gráfico 1 – Participação da América Latina e Caribe na economia mundial 

 

         Fonte: CEPAL (2015) 

 

A partir do quadro elaborado pela Comissão Econômica para América Latina 

e Caribe – CEPAL, podemos constatar que a estrutura da dependência latino-

americana descrita por Bambirra (2012) na década de 1970, ainda permanece atual 

em seus eixos centrais. A validade dos pilares teóricos - para analisarmos as 

transformações atuais - desenvolvidos pelos estudiosos da teoria marxista da 

dependência fica evidente ao vermos que a dinâmica produtiva dos países latino-

americanos no século XXI assemelha-se a que estava em vigor na passagem do 

século XIX para o XX, uma vez que esta permanece baseada na exportação de 

produtos e recursos naturais para os países centrais, em uma baixa capacidade 

tecnológica do setor industrial e na necessidade de importação de produtos com alto 

teor tecnológico, assim como na compra de bens de capital.  
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Gráfico 2 – Fluxo de investimento estrangeiro direto (IED) na América do Sul por 
setor. 

 

                 Fonte: CEPAL (2017) 

 

Conforme gráfico 2, em relação ao investimento estrangeiro direto nos países 

latino-americanos, houve um crescimento na área de prestação de serviços em 

detrimento dos recursos naturais e do setor manufatureiro. Esse dado nos revela um 

importante elemento no que diz respeito ao padrão de produção do espaço urbano 

no capitalismo dependente, pois, por ser o setor de serviços e o de manufatura, 

atividades predominantemente urbanas, temos em média 72% dos investimentos 

estrangeiros diretos concentrados nas cidades.  

A presença direta dos interesses dos países centrais no espaço urbano acaba 

por condicionar a configuração das cidades periféricas e dar-lhe o tom desigual e 

fragmentado que a caracteriza. Pois, a partir da dinâmica da dependência 

estabelecida entre países hegemônicos e periféricos assinalada anteriormente, a 

possibilidade histórica de construção de uma cidade justa e igualitária torna-se 

ilusório dentro dos marcos do capitalismo.  

Estudos recentes têm demonstrado uma mudança no que se refere a 

hegemonia norte-americana na América Latina, evidenciada por Bambirra (2012), 

Ianni (1975), Santos T (1998) dentre outros. Apesar de ainda representar um dos 

principais investidores na dinâmica econômica dos países latinos, os Estados 

Unidos veem sua hegemonia ameaçada, especialmente a partir da segunda década 

do século XX, pela crescente participação da China no continente. Como explicitado 

Outros 
2% 

Recursos 
naturais 

26% 

Manufaturas 
28% 

Serviços 
44% 
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por Restrepo e Castro (2017) na tabela 1, a troca comercial entre os Estados latino-

americanos e a China tem se fortalecido na ultima década. A participação da China 

nas exportações dos produtos realizadas pela América Latina teve um aumento 

significativo a partir dos anos 2010, representando uma taxa de crescimento de 57% 

nos últimos vinte anos.  

Tabela 1- Importância da China nas exportações da América Latina (anos 
selecionados em milhões de dólares correntes) 

 1995 2000 2005 2010 2014 Taxa de  
cres. 

Importações 

mundiais da 
China (1) 

 

132 083.5 

 

225 093.7 

 

659 952.8 

 

1 743 394.9 

 

1 958 021.3 

 

14 % 

Exportações 

da América 
Latina para 
a China (2) 

 

 

2 496.8 

 

 

4 836.4 

 

 

23 090.0 

 

 

118 516.4 

 

 

125 707.4 

 

 

21 % 

Total de 

exportações 
da América 

Latina (3) 

 

 

323 230.6 

 

 

487 053.1 

 

 

753 945.6 

 

 

1 171 998.5 

 

 

1 381 982.8 

 

 

8 % 

% (2/1) 1.9 % 2.1 % 3.5 % 6.8 % 6.4 % 13 % 

% (2/3) 0.8 % 1.0 % 3.1 % 10.1 % 9.1 % 57 % 

Fonte: Restrepo e Castro (2017)  

Dentre os principais produtos importados pela China dos países latino-

americanos estão minerais de ferro, petróleo, soja, minerais de cobre, dentre outros. 

Portanto, apesar de estar havendo uma mudança na configuração da hegemonia 

com a inserção da China como um dos grandes investidores no continente, a 

estrutura de dependência permanece inalterada, na medida em que os países 

latinos ainda continuam sendo exportadores de matérias-primas e com grande 

concentração na prestação de serviços. 
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Gráfico 3- Principais exportações da América Latina e do Caribe para a China em 2014 

 

             Fonte: (RESTREPO; CASTRO, 2017) 

 

As cidades do capital dependente latino-americano apresentam, a partir 

desses condicionantes históricos, econômicos, políticos e sociais, uma acentuada 

desigualdade social tanto no espaço urbano como no campo. O elevado índice de 

Gini urbano e rural reflete a estrutura interna dos países latinos, construída a partir 

da interdependência da burguesia industrial e agrária, descompromissadas com os 

interesses da classe trabalhadora dos seus países e subservientes às burguesias 

hegemônicas dos países centrais.   

 

Gráfico 4 - Índice de Gini urbano e rural na América Latina (países selecionados) 

 

         Fonte: CEPAL (2017a) 
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Como podemos observar no gráfico 5, a desigualdade urbana na América 

Latina manteve-se alta, apresentando pouca variação, nas últimas décadas. Esses 

dados nos revelam a necessidade da dimensão espacial para a reprodução e 

reformulação da estrutura de dependência do capitalismo periférico, que possui nas 

cidades, seu principal lócus de materialização.  

A partir da apreensão das determinações sociais, econômicas, políticas e 

ideológicas que condicionam as cidades do capital dependente, podemos assinalar 

que as cidades latino-americanas apresentam uma impossibilidade histórico-

estrutural de constituírem-se enquanto cidades justas e sustentáveis na medida em 

que, como assinalado no capítulo anterior, representam a síntese da relação 

estabelecida entre indivíduo e espaço a partir da forma de trabalho vigente, que no 

capitalismo dependente apresenta suas particularidades apresentadas.  

 

Gráfico 5 - Evolução da desigualdade na área urbana na América Latina e Caribe. 
Período de 1990-2014 (índice de Gini)  

 

          Fonte: CEPAL (2017a) 

 

Com base na análise aqui empreendida sobre as possibilidades histórico-

estruturais que condicionam o processo de produção e reprodução das cidades do 

capital dependente, buscaremos apreender no próximo item as particularidades 

dessa dinâmica na realidade brasileira nessa quadra histórica. Entretanto, para que 
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possamos compreender os desdobramentos no momento contemporâneo da 

dependência na questão urbana no Brasil torna-se indispensável o exame do 

processo histórico no tempo presente. 

 

3.2 O desenvolvimento desigual e combinado e as particularidades da 

questão urbana brasileira: onde tudo começou?!  

 

O Brasil moderno, ao mesmo tempo que se 

desenvolve e diversifica, preserva e recria traços e 

marcas do passado recente e remoto, nesta e 

naquela região. O país parece um mapa 

simultaneamente geográfico e histórico, 

contemporâneo e escravista, republicano, monárquico 

e colônia, moderno e arqueológico  

(Octavio Ianni) 

  Como salientado por Ianni (1992), a compreensão das determinações 

históricas, políticas, econômicas e sociais que dão forma ao Brasil atual perpassa, 

pelo entendimento de que o hoje é fruto de um processo de rupturas e continuidades 

com o passado. Em outras palavras, na análise das relações sociais, a história não 

deve ser considerada como um processo linear, onde os acontecimentos se 

desenvolvem de forma autônoma, sem influência nos fenômenos posteriores; mas 

sim como um movimento em que se entrelaçam passado e presente.   

 A pobreza urbana, a falta de saneamento nas cidades, a desigualdade no 

acesso à terra urbana, os problemas habitacionais e a falta de condições mínimas 

para uma moradia digna são questões que marcam o cotidiano das cidades 

brasileiras, e que possuem, a nosso ver, elementos histórico-estruturais que os 

explicam. Portanto, a análise das determinações que condicionam as possibilidades 

internas do Brasil mostra ser um fecundo caminho teórico analítico para buscarmos 

compreender a complexidade da dinâmica urbana brasileira nesse início de século. 

 A organização e reinvenção das cidades brasileiras atuais possuem um solo 

histórico rico em elementos a serem examinados, uma vez que “toda a sua história 

está contida no seu presente, como se fosse um país que não abandona nem 
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esquece o pretérito, memorioso” (IANNI, 1992, p.124) Lançar mão dessa ferramenta 

irá contribuir para o distanciamento de uma análise tecnicista e gerencialista dos 

problemas urbanos. Como já enfatizado nesse trabalho, não comungamos com a 

assertiva de que estrutura interna das cidades do capital dependente se resume a 

problemas de gestão ou situam-se no campo das individualidades dos citadinos, 

mas sim de um complexo emaranhado de fatores estruturais internos e externos e é 

na busca pela apreensão das particularidades históricas brasileira que iremos nos 

deter nesse item.  

 Dessa forma, entendemos que para a compreensão da questão urbana 

brasileira nas primeiras décadas do século XXI torna-se indispensável, em primeiro 

lugar, a análise da estrutura dependente que condiciona os países latino-americanos 

– trabalhada no item anterior; e em segundo lugar o processo de acumulação 

primitiva no país e a transformação do escravo em força de trabalho livre.  

 Portanto, partimos do entendimento de que a questão urbana brasileira é 

indissociável do processo de acumulação primitiva no país, uma vez que esta se 

apresenta como um de seus desdobramentos. Em outras palavras, é na passagem 

do século XIX para o século XX que o Brasil irá vivenciar uma acelerada 

urbanização, fruto da expansão do setor agrário-exportador e dos setores 

complementares responsáveis pelo surgimento de uma burguesia industrial, que 

ocasionará a supressão do campo pela cidade como centro dinâmico sócio-político.    

  Para que possamos compreender com profundidade a conformação das 

cidades brasileiras atuais torna-se necessário retomarmos, em nossa análise, alguns 

dos importantes acontecimentos que marcaram a segunda metade do século XIX no 

Brasil e que como enfatizado por Ianni (1987), possuem valor explicativo quando são 

examinados dentro da estrutura e historicidade em que se desenvolveram. Em 

outras palavras, o resgate desses elementos do passado nos ajuda a compreender 

as determinações atuais de nosso objeto de estudo, não significando, contudo, que 

o presente se configura enquanto uma reprodução ampliada do passado. 

 De acordo com Ianni (1987), a partir da segunda metade do século XIX a 

sociedade brasileira passou a adquirir uma relativa autonomia e singularidade com 

as modificações advindas de importantes acontecimentos sociais, tais como a 

campanha abolicionista, campanha republicana, interrupção do tráfico de escravos, 

expansão e predomínio da cafeicultura, imigração europeia e colonização de regiões 
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despovoadas. Para o autor uma das principais marcas desse período – e que se 

constitui enquanto solo histórico desses fatos – foi a coexistência de uma produção 

mercantilizada associada a um regime escravocrata.   

 Essa coexistência entre produção mercantil e escravismo representa, de 

acordo com Ianni (1987), a contradição fundamental da sociedade brasileira nesse 

período, que é o antagonismo entre mercadoria e escravo. Dessa forma, existia 

conforme o autor, uma contradição entre modo de produção e relações de produção 

que se manteve inalterada durante o período de transição neocolonial, enquanto as 

transformações capitalistas não se consolidavam por completo e a mercadoria não 

ascendia à condição de categoria fundamental do sistema socioeconômico 

brasileiro.  

Com o desenvolvimento das forças produtivas e com o surto de expansão 

econômica ocasionada pelo crescimento do setor agrário-exportador e do setor 

urbano industrial, o antagonismo entre mercadoria e escravo começou, de acordo 

com Ianni (1987), a tornar-se incompatível com as condições sócio-históricas 

necessárias para a plena solidificação do capitalismo no país, exigindo, assim, 

modificações substanciais no sistema social vigente. E como enfatizado por 

Fernandes (1976, p.291): 

É claro que o crescimento capitalista se dá, acelerando a acumulação de 
capital, ou a modernização institucional, mas mantendo, sempre, a 

expropriação capitalista externa e o subdesenvolvimento relativo, como 
condições e efeitos inelutáveis. 

 Conforme Ianni (1996) e Fernandes (1976), o processo de consolidação das 

transformações capitalistas no Brasil apresentou crises de diferentes profundidades. 

Logo, com a inserção do país em um novo ciclo de desenvolvimento econômico, 

uma das mais significativas crises foi provocada pela necessidade de superar o 

antagonismo entre mercadoria e escravo. Ou seja, para a edificação de uma 

estrutura interna em consonância com uma economia estritamente capitalista, os 

agentes econômicos necessitavam romper com a contradição fundamental desse 

período, convertendo, portanto, o escravo em trabalhador livre, disponível para 

vender sua força de trabalho em troca de um salário.  

 Em relação a essas transformações estruturais, Ianni (1987) enfatiza a 

necessidade de implementação de uma nova divisão social do trabalho, assentada 
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na mercantilização da força de trabalho. Dessa forma, para o autor a contradição 

que se apresenta enquanto mercadoria e escravo no plano econômico, e escravidão 

e liberdade no plano ideológico, vai sendo superada por meio da racionalização do 

modo de produção difundido pelas relações de produção e pela execução de 

arranjos jurídicos e políticos que tornam o escravo em trabalhadores livres, 

detentores legais da posse de sua força de trabalho.  

 Esse processo de transformação do escravo em “cidadão” foi, de acordo com 

Ianni (1996), vocalizado pelos integrantes da campanha abolicionista – na sua 

maioria burgueses - uma vez que este movimento defendia que o progresso do 

sistema dependia da eliminação do trabalhador (escravo) da esfera dos meios de 

produção. Nesse sentido, a abolição da escravatura no Brasil representou uma das 

modificações realizadas na estrutura econômica e política brasileira para se adequar 

e fornecer as melhores condições para a difusão de uma racionalidade capitalista. 

Assim, “o capital, a terra, a técnica e a mão-de-obra precisavam ser combinados em 

função das flutuações ou exigências da oferta e da procura” (IANNI, 1987, p.). 

 Como salientado anteriormente, toda essa estrutura depende necessita de 

uma dimensão espacial para se materializar. De acordo com Ianni (1996) é a cidade 

o grande centro político, econômico e cultural que irá aglutinar todas essas 

contradições. Para o autor, é nas cidades brasileiras do século XIX que o 

antagonismo entre mercadoria e escravo ganha significação social e política, uma 

vez que é no espaço urbano, enquanto fruto de um novo estágio de 

desenvolvimento do processo de acumulação capitalista em que “a hegemonia 

urbana e metropolitana aparece, desse ângulo, como subproduto da hegemonia do 

complexo industrial-financeiro” (FERNANDES, 1976, p.297), que as bases morais e 

políticas do regime escravocrata são postas em xeque. 

 Ainda em relação às elaborações de Ianni (1987) sobre este processo, o 

autor nos revela que é na cidade o lugar onde o escravo representa um sistema 

econômico e político que necessita ser ultrapassado, sem, contudo, ser eliminado. 

Ou seja, apesar da transformação do escravo em trabalhador livre representar 

possibilidades de ampliação nas margens de lucro do sistema produtivo, a estrutura 

social ainda era fortemente marcada pela opressão dos negros, uma vez que “estes 

viveram dentro da cidade, mas não progrediram com ela e através dela”.  
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 Dessa forma, a redefinição social do trabalho produtivo apresentou 

importantes modificações com a finalidade de construir as condições internas 

necessárias para a plena consolidação das relações capitalistas. As cidades 

representam, portanto, o centro desse processo ao ser o berço onde se 

materializavam significativas mudanças tanto no âmbito social, político como 

econômico com a abolição da escravatura, a consolidação de uma economia urbana 

industrial e comercial, e a naturalização de imigrantes para o trabalho assalariado 

nas lavouras de café. 

 A particularidade da organização espacial das cidades brasileiras possui 

como uma de suas marcas indeléveis a marginalização, desde sua origem, da 

população negra que, como salientado por Ianni (1987), passou da condição de ex-

escravo para a de classe trabalhadora “livre”. É importante enfatizar que, como 

destacado por Moura (2014), os negros ao tornarem-se trabalhadores livres foram 

duramente discriminados com a implementação da política de branqueamento 

vigente nesse período, em que os agentes econômicos incentivavam a entrada de 

imigrantes no país para ocupar os postos de trabalho, enquanto os escravos 

formavam o exército industrial de reserva.  

Dessa forma, temos uma cidade formada por ex-escravos, agora 

trabalhadores livres expropriados de qualquer forma de subsistência, que passam a 

ocupar de forma desordenada o espaço urbano, e por trabalhadores parcialmente 

inseridos no processo produtivo, seja ele urbano industrial ou agrário, que passam a 

viver em cortiços e em habitações precárias, além de grandes empresários e uma 

elite burguesa nacional que direcionam o planejamento e desenvolvimento urbano 

dessas cidades.  

Para Fernandes (2008), para a compreensão sobre a formação do capitalismo 

urbano industrial e comercial, é necessário levarmos em consideração as profundas 

influências que o capitalismo agrário terá nesse processo, que irá gerar conforme o 

autor, um caráter duplamente articulado da economia brasileira denominado por 

Fernandes de “uma dependência dentro da dependência”. 

Um aspecto sinalizado por Fernandes (1976) em suas análises sobre a 

formação do capitalismo dependente no Brasil, é o da íntima relação entre as 

transformações capitalistas e o padrão de dominação burguesa nas sociedades de 

economia periférica. Para o autor, a dominação burguesa nesses países compõe 
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interesses de classe extra-burgueses e burgueses – tanto internos quanto externos - 

no conjunto de modificações operadas no âmbito econômico, sociocultural e político.  

Fernandes (2008) assinala que o capitalismo como modo de produção 

hegemônico se manifestou de forma tardia na evolução econômica e histórico-social 

do Brasil, uma vez que este não estava germinado no sistema colonial e apenas se 

expandiu com a desintegração do sistema de produção escravista. Para o autor, 

foram as forças sociais e históricas que promoveram o desenvolvimento urbano e 

privilegiaram os estratos sociais possuidores, os responsáveis pelo fomento de uma 

mudança social liderada pelos núcleos urbanos dotados de uma maior estrutura 

socioeconômica.  

Um importante elemento debatido por Fernandes (2008) para a 

caracterização dessas transformações é a real liberdade que esses agentes 

econômicos nacionais possuíam para concretizar essas mudanças sociais 

necessárias para a consolidação do capitalismo enquanto modo de produção 

hegemônico.  

Segundo o autor, a liberdade efetiva desses agentes representava a negação 

da própria liberdade, na medida em que os vínculos estabelecidos pela estrutura 

dependente entre as economias centrais e a periférica brasileira perpetuavam a 

heteronomia econômica, uma vez que os agentes econômicos internos se tornavam 

instrumentais para a consolidação dos interesses dos agentes econômicos 

dominantes. Entretanto, Fernandes (1976) assinala que apesar da burguesia 

brasileira manter uma relação de dependência com as elites dominantes externas, 

esta possuía internamente um forte poder político, econômico e social, além de deter 

o controle da maquina Estatal nacional.  

Em consonância com Fernandes (2008), nos marcos do desenvolvimento 

econômico brasileiro, a expansão e afirmação de uma economia de mercado 

especificamente capitalista tiveram como principais beneficiários os setores ligados 

a economia urbano industrial e comercial. Assim, a eclosão de um sistema produtivo 

predominantemente capitalista não provocou fortes efeitos na economia agrária 

brasileira, uma vez que sua relação com a economia interna e externa manteve-se 

inalterada.  
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Essa inalteração da economia agrária ocorreu, de acordo com Fernandes 

(2008), por meio de inúmeras pressões de agentes econômicos ligados ao setor 

urbano industrial e comercial. Pois, a expansão dos polos urbanos modernos 

necessitava permanentemente da transferência de excedentes econômicos do setor 

agrário exportador “organizando uma verdadeira drenagem persistente das riquezas 

produzidas no campo em direção das cidades com funções metropolitanas” 

(FERNANDES, 2008, p.174).  Nas palavras do autor: 

A revolução urbana condenou, portanto, a revolução agrícola, o que fez com 
que o capitalismo agrário fosse reduzido, de fato, a um subcapitalismo, 
destinado a funcionar como força de alimentação propulsora e de 

sustentação dos “polos dinâmicos” da economia interna. (...) A econômica 
agrária viu-se convertida em bomba de sucção, que transferia para os 
outros setores da economia e da sociedade a maior parte da riqueza que 

conseguia gerar, sem nunca dispor de meios ou de condições de pleno 
aproveitamento de suas próprias potencialidades de desenvolvimento 
econômico (FERNANDES, 2008, p.176).  

Essa estrutura de dependência entre os agentes econômicos internos com 

sua orientação urbana ou rural irá conformar o que Fernandes (2008) denominou de 

dependência dentro da dependência, uma vez que a economia agrária foi convertida 

em meio necessário para a materialização de diferentes fins econômicos, por meio 

da drenagem do excedente econômico, tanto na direção das cidades como para o 

mercado externo. Para o autor, essa dupla articulação da economia brasileira 

ocasionou um atrofiamento da economia agraria e a eclosão de uma hegemonia da 

economia urbana industrial e comercial que se traduz pela intensificação do 

desenvolvimento capitalista no espaço urbano.  

 Existe para Fernandes (2008), um entrelaçamento entre os interesses dos 

agentes econômicos internos urbanos e rurais. Ou seja, o padrão de dependência 

dentro da dependência tornou-se vantajoso para o setor empresarial e para as elites 

econômica privilegiadas. E mesmo não beneficiando diretamente o setor agrário-

exportador, essa dinâmica de transferência de excedente econômico não perturbava 

os empresários rurais, uma vez que buscavam resguardar sua posição e status 

social.  

Para resguardar e fortalecer sua posição, o empresário rural dirige a 
empresa agrária de tal maneira que a aceleração do crescimento da 

economia agrária não faz outra coisa senão agravar e intensificar a 
dependência dentro da dependência (FERNANDES, 2008, p.187) 
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A interdependência entre as elites econômicas nacionais, de acordo com 

Fernandes (1976), representa a luta travada pela burguesia nacional por sua 

sobrevivência e pela sobrevivência do capitalismo. Conforme Ianni (1992), todas 

essas injunções econômicas, políticas e sociais destacadas por Fernandes (1976; 

2008) levam a burguesia brasileira acomodar-se e associar-se, seja em relação aos 

interesses da burguesia externa, ou em relação à dependência interna entre 

burguesia urbana e rural. Nesse passo, o autor afirma que:  

A transição do Brasil para o capitalismo (e de cada fase do capitalismo para 
a fase subsequente) não se deu apenas no quadro da reprodução ampliada 
da dependência, essa transição se processou também segundo o modelo 

da modernização conservadora prussiana (IANNI, 1984, p.135) 

O debate sobre o processo da revolução burguesa no Brasil é caracterizado 

por Fernandes (1976) como atípico, visto que não ocorreu aqui, uma simples e 

automática repetição das determinações que conformaram as revoluções burguesas 

nas sociedades capitalistas centrais. Ao se materializar por um caminho que excluía 

qualquer possibilidade de repetição do processo realizado pela via clássica, a 

revolução burguesa no Brasil ocorreu por uma via alternativa, denominada pela 

literatura de via prussiana26.  

Ianni (1984) enfatiza que a revolução burguesa brasileira “à prussiana” indica 

que a passagem para o capitalismo no país ocorreu sem mudanças substanciais na 

estrutura agrária. Dessa forma, para o autor, a concretização desse processo no 

Brasil representou uma conciliação de classes pelo alto – de frações das classes 

dominantes -, em que as classes e camadas sociais pertencentes a classe 

trabalhadora foram reprimidas e marginalizadas. Ianni (1984) nos apresenta com 

maestria o caráter da burguesia interna brasileira: 

Essa burguesia, portanto, não avançou nem avança para um projeto político 

alternativo para a sociedade nacional. Não vai além da própria visão de 
setor de classe e cooperação. Joga com as outras classes sociais de modo 

tímido, pouco elaborado. Teme a força política dessas classes, 
principalmente o risco de ter de compartilhar o poder. Assusta-se com as 
ideias de reformas sociais (...). Não tem compromisso com a democracia 

reivindicada nas lutas das classes assalariadas. Não construiu nem constrói 
um projeto de cunho hegemínico, porque não interpreta os interesses das 

                                                 
26

 De acordo com Ianni (1984), o tipo de modernização conservadora denominada de “via prussiana” 

representa o modelo de conciliação pelo alto adotada pelas burguesias internas, em que não há uma 
introdução de relações capitalistas e de expansão de novos setores produtivos, sem ocorrer uma 
alteração na estrutura agrária dos países. Para o autor, mantinha-se também inalterada a 

marginalização da classe trabalhadora.  
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outras classes e muito menos das sociedades como um todo. Apenas 

defende os próprios interesses corporativos. Quando se sente ameaçada 
pelo imperialismo, apela às “massas”. E quando é desafiada pelos setores 
assalariados e camponeses, organizados e ativos, corre aos quartéis e as 

embaixadas das nações imperialistas.   

Em suas análises, Fernandes (1976) destaca que a revolução burguesa - 

condicionada pelos interesses externos de um capitalismo maduro -, apesar de não 

ter alterado substancialmente a estrutura agrária no Brasil, esteve vinculada a 

alterações estruturais e dinâmicas em diferentes setores produtivos e na própria 

estrutura social do país. As transformações capitalistas necessitavam de uma forte 

dominação burguesa interna. Nas palavras do autor, “o capitalismo dependente e 

subdesenvolvido é um capitalismo selvagem e difícil, cuja viabilidade se decide, com 

frequência, por meios políticos e no terreno político” (FERNANDES, 1976, p.293).  

Essa característica do capitalismo dependente imprime, de acordo com 

Fernandes (1976), um padrão singular de dominação burguesa nos países 

periféricos. É uma dominação em que há uma hipertrofia dos fatores sociais e 

políticos. Em linhas gerais, tanto Fernandes (1976) quanto Ianni (1984) defendem a 

necessidade da burguesia interna capturar a máquina estatal e exercer um poder 

político forte para saturar todas as funções políticas essenciais para a materialização 

da dominação burguesa. Conforme Fernandes (1976, p.294): 

A revolução burguesa na periferia é, por excelência, um fenômeno 
essencialmente político, de criação, consolidação e preservação das 

estruturas de poder predominantemente políticas, submetidas ao controle 

da burguesia ou por ela controláveis em quaisquer circunstâncias.  

Um importante elemento para a dominação burguesa, sinalizado por Osório 

(2004) e retomado por autores como Ianni (1984; 1992) e Fernandes (1976), é a 

exigência de um Estado nacional forte internamente. De acordo com Ianni (1984), 

uma das características do Estado brasileiro na história da revolução burguesa foi a 

predominância de um caráter autoritário.  

Em suas análises sobre o autoritarismo estatal brasileiro, Ianni (1984) 

assinala que a construção desse perfil de Estado foi responsável pelo surgimento da 

ideia de que a sociedade civil nacional é amorfa e débil. Ou seja, nasce a tese da 

incompetência da sociedade civil em lutar por seus direitos e pela construção de 

uma emancipação política. Frente a essa tese, Ianni (1984) contra argumenta que 
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esse ponto de partida teórico perde de vista a história social do povo brasileiro, das 

revoltas e lutas populares dos movimentos sociais no campo e na cidade.   

Para o autor, as frações da classe dominante que monopolizam o aparelho 

estatal manipulam as diversidades culturais e raciais inerentes à formação social 

brasileira para reduzir e, em muitos casos, anular a “cidadania” de uma vasta 

parcela da população brasileira.  

Ianni (1984) enfatiza que apesar dessas estratégias criadas pela burguesia 

interna para conseguir materializar as alterações sociais, econômicas, políticas e 

culturais necessárias para o pleno funcionamento do processo de acumulação 

capitalista, no país sempre houve movimentos de resistência de grupos e camadas 

sociais pertencentes à classe trabalhadora, que por meio de organização, 

consciência e força política lutavam contra sua exploração e em busca de uma maior 

participação política e conquistas sociais. 

As respostas da classe dominante as contradições entre capital e trabalho 

estão pautadas, de acordo com Fernandes (1976) e Ianni (1984), em uma 

acentuada violência e repressão policial, que possui no golpe de Estado uma 

importante ferramenta a ser acessada assim que houver a necessidade para 

assegurar a manutenção de sua dominação interna.  

Ianni (1984) nos lembra de que a história da formação social brasileira é 

marcada por avanços e recuos no processo democrático em que sua trajetória 

histórica é formada por um caráter restrito, autoritário e antidemocrático com a 

utilização, pela burguesia interna, de golpes de Estado sempre que se faz 

necessário a implementação de transformações capitalistas. A exemplo dos golpes 

citados pelo autor nos anos de 1937, 1945, 1964 e que podemos acrescentar o 

ocorrido no ano de 201627.  

Diante desses elementos histórico-estruturais que condicionam as 

possibilidades internas de desenvolvimento do país, Fernandes (1976) assinala que 

um dos grandes desafios para a resistência da classe trabalhadora, no que diz 

respeito do padrão autocrático de dominação burguesa da elite brasileira, é que 

                                                 
27

 1937: Golpe que instaurou o Estado Novo no governo de Getúlio Vargas/ 1945: Golpe que destituiu 

Getúlio Vargas do cargo de chefe do Estado/ 1964: Golpe que instaurou a ditadura militar no Brasil/ 
2016: Golpe que destituiu a presidente Dilma Rousseff e instaurou o governo golpista de Michel 

Temer.  
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“torna-se, assim, muito difícil deslocá-las politicamente, através de pressões e 

conflitos mantidos “dentro da ordem”; e é quase impraticável usar o espaço político, 

assegurado pela ordem legal para fazer explodir as contradições de classe” 

(FERNANDES, 1976, P.296).  

Para Ianni (1984) e Fernandes (1976), o padrão de dominação burguesa 

engendrado pela elite brasileira assegura uma permanente contrarrevolução, em 

que o despotismo do capital e as potencialidades da dominação são constantemente 

reformuladas e multiplicadas por meio da associação entre a burguesia interna 

brasileira e os interesses do capitalismo maduro.  

Com base na análise desses elementos que compõe a trajetória política, 

social e econômica do modelo autocrático burguês de transformação capitalista no 

Brasil, podemos inferir que estes são marcas indeléveis da formação das cidades 

brasileiras, desde as metropolitanas até as situadas no interior do país. Pois, 

compreendemos que, como enfatizado pelos autores, o resgate desses elementos 

do passado não significa, nunca, sua mecânica repetição histórica. Corroboramos 

com a caracterização de Ianni (1984) de que esses processos confluem para a 

construção de um “Brasil caleidoscópio de vários tempos”. 

Dessa forma, a dimensão espacial das transformações capitalistas na 

atualidade está eivada por todos esses elementos que marcaram a formação social 

do capitalismo dependente no Brasil e que foram destacados por importantes 

teóricos. Nosso objetivo, ao percorrer esse caminho teórico foi o de desmistificar um 

errôneo fundamento que persiste em muitas das análises sobre a produção e 

reprodução das cidades do capital dependente que é a presunção de que elas irão 

repetir - independente de suas particularidades social e históricas - o mesmo 

percurso e desafios em relação ao desenvolvimento urbano das cidades do 

capitalismo central. 

Em síntese, extraímos dessas análises dois fundamentos que consideramos 

ser centrais para a compreensão das cidades brasileiras na atualidade. Em primeiro 

lugar, o peso do processo de acumulação primitiva no país e da transformação do 

escravo em “cidadão livre” e, em segundo lugar, o caráter duplamente articulado da 

economia brasileira responsável pela conciliação entre os diferentes setores da 

burguesia interna e pela articulação e associação destas com a elite econômica e 

política dos países centrais, assim como seu padrão de dominação. 
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3.3 Os rebatimentos da contrarreforma do Estado brasileiro nas políticas 

públicas para efetivação do direito à cidade 

 

Ao longo da história da república desde 1989 até o 

presente, o poder estatal confunde-se cada vez mais 

com a economia política do capital, da acumulação 

capitalista.  

(Octávio Ianni) 

O debate sobre as condições sociais que fermentaram a consolidação do 

capitalismo dependente no continente e nas particularidades do Brasil, construído 

por importantes teóricos latino-americanos e que foi retomado em linhas gerais, 

nesse trabalho, nos deu uma dimensão da complexidade em que nosso objeto de 

estudo se movimenta. Esses elementos histórico-estruturais formam o solo histórico 

em que as cidades do capital dependente se produzem, condicionadas pela 

adaptação dos Estados nacionais às necessidades do capital mundializado e da 

dinâmica interna de suas próprias burguesias e de seus padrões de dominação.   

Pensar as cidades brasileiras e os problemas urbanos é, portanto, uma tarefa 

que demanda obrigatoriamente o resgate de importantes alterações realizadas no 

campo da economia e da política para a plena consolidação e reprodução ampliada 

da acumulação capitalista no país. 

 Se entendermos que as cidades são, de um ponto de vista ontológico, o 

estágio mais desenvolvido do espaço em seu caráter social e que representam a 

relação estabelecida entre indivíduo e espaço a partir das formas de trabalho que 

regem cada momento sócio histórico; as cidades brasileiras são o compêndio de um 

desenvolvimento desigual e combinado, de uma autocrática burguesia interna, 

subserviente aos interesses do capital mundializado e descompromissada com as 

reivindicações e necessidades da classe trabalhadora brasileira, de pactos 

conservadores liberais, de um Estado autoritário que canaliza as exigências da 

dupla articulação da economia brasileira delineada por Fernandes (1976), e por uma 

história de resistência e luta da classe trabalhadora na busca por uma emancipação 

política.   
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 Todos esses elementos histórico-estruturais assinalados por grandes nomes 

da literatura especializada, que se ocuparam a estudar a formação e sobrevivência 

do capitalismo no país, foram sintetizados no conceito de modernização 

conservadora. Para esses autores, as modificações operadas no país com a 

finalidade de consolidar e garantir a acumulação capitalista não representou uma 

ruptura com importantes pilares de sustentação do período colonial. Na verdade, a 

tese é a de que o país se modernizou ao longo dos anos uma forma conservadora, 

ao preservar inalterado o conservadorismo da burguesia brasileira e das condições 

que imprimem uma particularidade a sua dominação.  

 De acordo com Behring (2003), a utilização da categoria síntese da 

modernização conservadora passou a ser uma tônica entre os pesquisadores 

brasileiros para a análise do desenvolvimento social e econômico do país em 

diferentes quadras históricas. Entretanto, como enfatizado pela autora, o emprego 

arbitrário dessa categoria em diferentes momentos históricos chama atenção para o 

cuidado que se deve ter de não reproduzir a ideia de que existe qualquer 

probabilidade de reprodução histórica no desenrolar dos acontecimentos no país. 

 As condições sociais, econômicas, políticas e culturais que marcaram o final 

do século XX, em um contexto de crise estrutural do capital, levaram Behring (2003) 

a problematizar a validade da categoria modernização conservadora para a 

compreensão dos determinantes atuais. Para a autora, frente às profundas 

transformações ocorridas no âmbito da produção e da atuação dos Estados 

nacionais, decorrente das estratégias desenvolvidas pela ofensiva burguesa para 

combater a queda da taxa de lucros, o conceito de “contrarreforma” do Estado  torna-

se mais rico para a apreensão das particularidades desse processo em países de 

capitalismo dependente, como o Brasil. 

 É importante salientar que, como assinalado anteriormente, a estrutura 

dependente do capitalismo nos países periféricos tem no Estado um oportuno canal 

de materialização de seus interesses e necessidades. É, portanto, na edificação de 

um Estado com poder político forte e uma soberania restrita, que as alterações e 

adaptações do Estado brasileiro aos fluxos do capital mundializado se processa. 

 Partindo desse elemento estrutural da dinâmica interna do desenvolvimento 

desigual e combinado, Behring (2003) vai construir e enriquecer de determinações, 

com base nas particularidades do caso brasileiro, o processo histórico que legitima a 



85 

 

categoria da contrarreforma do Estado enquanto categoria explicativa para as 

transformações postas em curso nessa quadra histórica. Para a autora, a 

compreensão das mudanças ocorridas no Brasil dos anos de 1980 é fundamental 

para entendermos o significado e o peso que o Plano Real e o Plano Diretor da 

Reforma do Estado terão sobre a configuração das políticas sociais e dos direitos e, 

consequentemente, sobre o desenho das cidades brasileiras. 

Entretanto, antes de adentrarmos nessas determinações assinaladas por 

Behring (2003) sobre as particularidades das mudanças recentes no Brasil, 

entendemos que para que possamos compreender o caráter contraditório das 

políticas sociais e suas conformações em contexto de crise do capital, faz-se 

necessário desenvolvermos, mesmo que de forma sintética, dois pontos centrais 

desse processo que se apresentam como fio condutor das complexas e 

contraditórias relações estabelecidas entre o Estado e sociedade civil no âmbito da 

luta de classes nesse século. O primeiro diz respeito à ineliminável relação 

capitalismo e crise e o segundo sobre o Estado e as políticas sociais.   

Antes de enfatizarmos as configurações atuais da relação entre capital e 

crise, é preciso compreender que essa simbiose apresenta raízes mais profundas, 

ou seja, está diretamente ligada a própria dinâmica interna do sistema capitalista. 

Como enfatizado pelas análises marxianas, o sistema da economia burguesa 

constitui-se de uma unidade contraditória (capital–propriedade-trabalho assalariado– 

Estado–comércio exterior-mercado mundial), assentada na permanente 

expropriação da classe trabalhadora, responsável pela separação entre trabalhador 

e meios de produção.  

A permanência e reprodução dessa dinâmica, em escala cada vez maior, 

produzem constantemente desigualdade e pauperização, uma vez que a classe 

trabalhadora passa a deter apenas sua força de trabalho a ser vendida. É preciso 

extrair dessas observações marxianas o eixo central desse processo de acumulação 

do capital, que é a extração de mais-valor por meio da exploração do trabalho vivo. 

Portanto, não existe reprodução do capital sem trabalho humano. Essa observação 

é importante, pois, no atual estágio de desenvolvimento das forças produtivas com a 

financeirização do capital, teóricos como Claus Offe (1989) e Andre Gorz (1987) são 

levados a defesa do fim da centralidade do trabalho. 
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Essa fetichização do processo de produção e reprodução do capital teve sua 

agudização na passagem do século XX para o século XXI com a generalização do 

processo produtivo a nível global. De acordo com Mészáros (2009), para 

compreendermos a novidade histórica da atual crise do capital é necessário 

levarmos em consideração as modificações sociais, econômicas e políticos do 

século XX (fim do socialismo real, mundialização do capital, revolução 

informacional). Pois, para esse autor, não há nada de novo em associar capital e 

crise, visto que crises de diferentes durações e intensidades são a forma natural de 

existência do sistema e decorrem das contradições de sua própria dinâmica interna.  

 Dessa forma, para Mészáros (2009), a crise atual é estrutural por envolver 

disfunções e perturbações na tripla dimensão interna de autoexpansão e 

autorreprodução do capital (produção-consumo-circulação/distribuição/realização). 

Logo, quando os interesses de cada uma dessas dimensões deixam de coincidir 

com a das outras, estas passam a ser antagônicas, tornando-se cumulativas, isto é, 

estruturais. Assim, para o autor, a novidade da crise iniciada na década de 1970 tem 

por novidade, em relação às demais crises do capital, seu caráter universal, não se 

limitando a apenas uma esfera, alcance global, escala de tempo contínua e extensa, 

e pelo seu modo rastejante de se desdobrar, afetando assim toda a totalidade da 

vida social.  

Dentre as principais expressões da reação burguesa a essa crise de 

superprodução e superacumulação estão as modificações operadas nos Estados 

nacionais. Com o processo de neoliberalização e as mudanças no mundo do 

trabalho, levaram, segundo Ianni (1995); Behring (2003) e Harvey (2004), os 

Estados nacionais a “modernizarem-se” e reorganizarem-se conforme as exigências 

do funcionamento mundial dos mercados, das alianças estratégicas entre as 

corporações e da fluência dos fatores de produção.  

Para esses autores, dai decorrem os direcionamentos orientados pelos 

organismos multilaterais e pelas transnacionais relativos às desestatizações, 

desregulamentações, privatizações e aberturas de fronteiras operadas pelos 

Estados nacionais. Corroboramos com a assertiva de Ianni (1995) de que a 

mundialização não significa nunca a homogeneização entre os países, mas sim a 

diferenciação em outros níveis, pois a sociedade global é o cenário mais amplo do 

desenvolvimento desigual, combinado e contraditório. 
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Conforme Antunes (2006), as transformações ao mundo do trabalho postas 

em curso pelo capital financeirizado assumem um caráter multifacetado, polissêmico 

e polimorfo, passando a ser cada vez mais heterogêneo e intenso em seus ritmos e 

processos. Assim, de acordo com o autor, o metabolismo social do capital necessita 

cada vez mais de trabalho parcial terceirizado e precarizado; crescendo a 

proliferação de subcontratados e um elevado desemprego estrutural. 

Para Demier (2017), com a implementação do neoliberalismo - como uma das 

respostas do capital à crise - uma nova forma de dominação política foi engendrada, 

que nos termos do autor é denominada de “democracias blindadas”. A ofensiva 

burguesa tem, portanto, como uma das suas frentes de atuação, a intensiva 

restrição e redução de direitos e conquistas sociais, uma vez que suas democracias 

passam a ser impermeáveis às demandas populares. Demier (2017) chama atenção 

para o fato de que mesmo com a retomada das taxas de lucro, a gestão burguesa 

da luta de classe continuou se materializando por meio da construção e 

aprimoramento desse novo modelo de dominação política.  

. Dessa forma, o remodelamento das políticas sociais traduz, conforme o 

autor, uma das estratégias da burguesia internacionalizada que, na busca pela 

retomada da lucratividade, construíram democracias blindadas e desmontaram 

sistemas de proteção sociais consolidados – no caso das sociedades de capitalismo 

central - e substituíram as políticas sociais de caráter reformistas por políticas de 

caráter contrarreformista. Nas palavras do autor 

Como regime político, ela (democracia blindada) progressivamente se 
desfaz de garantias e liberdades democráticas, eliminando, até mesmo no 

plano jurídico-político, os elementos objetivos, reais, que sustentam, em 
toda democracia liberal, a ficção democrática da igualdade e liberdade. Ao 
suspender, assim, não só os direitos sociais, mas também direitos civis e 

políticos, a democracia blindada vem atualmente expondo o real conteúdo 
de toda e qualquer democracia sob o capitalismo. Atingindo seu auge sob a 
formação blindada, a democracia burguesa explicita ao mesmo tempo sua 

força conjuntural e sua fraqueza potencial (DEMIER, 2017, p.52).  

Para analisarmos essas modificações no Brasil, torna-se imprescindível levar 

em consideração as particularidades da formação social brasileira. É nesse sentido 

que Santos J (2008) chama atenção para o cuidado que se deve ter na transposição 

dessas transformações para analisarmos uma sociedade marcada, desde sua 

formação pela flexibilidade estrutural do mercado de trabalho e precariedade das 

condições como o caso brasileiro.  
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Em suas análises sobre a formação e aprimoramento das democracias 

blindadas nos países de capitalismo dependente, Demier (2017) faz importantes 

ponderações sobre esse processo na periférica América Latina. Um dos mais 

significativos elementos destacados pelo autor é que a América latina  

diferentemente da experiência dos países centrais, que teve a formulação de 

democracias blindadas intensificadas no inicio dos anos de 1980, vivenciou esse 

processo ainda em meados dos anos de 1970. 

Com a necessidade de adaptação dos Estados nacionais aos fluxos e 

exigências do capital mundializado, os governos ditatoriais latino-americanos foram 

levados, segundo Demier (2017), a executarem uma transição gradual dos regimes 

ditatoriais para regimes democráticos liberais. De acordo com o autor:  

A meta dos ideólogos neoliberais, como pode ser facilmente notada no 
conteúdo de suas receitas políticas, era a const ituição de regimes 

democrático-liberais que se apoiassem fundamentalmente na 
desmobilização e na apatia dos cidadãos, apresentando eleições regulares 
disputadas, na prática, apenas por “elites políticas” pró-status quo 

(DEMIER, 2017, p.55) 

 

 Em relação à construção da democracia blindada no Brasil, Demier (2017) 

salienta que o debate sobre a transição do regime para uma democracia de caráter 

restrito já estava sendo travado no governo de Médici (1969-1974). Para o autor, a 

consolidação de uma democracia restrita no país estava ligada a necessidade de 

“descompressão” política.  

 A materialização dessa transição iniciou-se, conforme Demier (2017), nos 

anos finais da década de 1970. Apesar dos desejos dos ideólogos neoliberais da 

realização de uma transição sem interferência das demandas populares, o autor 

destaca o intenso movimento de reorganização sindical e política da classe 

trabalhadora.  

Para Demier (2017), um dos principais resultados da transição brasileira para 

um regime de dominação política restrita e impermeável às reivindicações da classe 

trabalhadora foi a elaboração e promulgação da Constituição Federal de 1988, a 

“constituição cidadã”, que encerra, segundo o autor “um conteúdo hibrído, 

contraditório, mesclando aspectos progressistas e conservadores” (DEMIER, 2017, 

p.58). 
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Conforme Behring (2003), gesta-se uma contrarreforma social e moral com o 

objetivo de recompor a hegemonia burguesa no país. De acordo com a autora, o 

Plano Real representa o passaporte subordinado do Brasil à ilusão da globalização 

ao derruir a autoridade monetária nacional e atrair capitais especulativos em 

detrimento aos capitais produtivos, integrando, assim, um conjunto de planos de 

estabilização monetária patrocinados pelas instituições financeiras internacionais 

como o Banco mundial, Fundo Monetário Internacional e etc.  

A apreensão desses elementos nos fornece, em linhas gerais, uma 

compreensão do cenário em que foram conquistados importantes avanços no 

âmbito da política urbana com a inserção dos artigos 182 e 183 da Constituição 

Federal, que versa sobre os direcionamentos e preceitos a serem adotados no 

desenho e configuração das políticas sociais voltadas para a garantia do direito à 

cidade. 

Esses artigos constitucionais representam o resultado de importantes lutas 

políticas travadas na década de 1980, pelo Movimento Nacional pela Reforma 

Urbana, que tinha como uma das suas bandeiras de reivindicação a reformulação do 

padrão de planejamento das cidades brasileiras. De cunho progressista, os artigos 

constitucionais instituem o preceito da função social da propriedade urbana, ao fixar 

que “a propriedade urbana cumpre sua função social quando atende as exigências 

fundamentais de ordenação da cidade expressas no plano diretor” (BRASIL, 1988).  

A ideia da obrigatoriedade das propriedades urbanas cumprirem uma função 

social foi amplamente exaltada pelos intelectuais estudiosos da questão urbana, 

formuladores de políticas mais progressistas e movimentos sociais urbanos. 

Entretanto, apesar de ser, em termos legais, uma conquista, devemos nos perguntar 

em que medida uma sociedade formada por uma dupla articulação econômica com 

a interdependência entre setor agrário e urbano, por uma burguesia autocrática e 

descompromissada com as demandas populares e com uma estrutural dependência 

com o capital mundializado possui condições concretas para materializar a garantia 

da função social da terra urbana? 

Os entraves à regulamentação dos artigos constitucionais, que só aconteceu 

treze anos depois com a promulgação do Estatuto da Cidade, são, portanto, de 

natureza de ordem estrutural. As possibilidades históricas condicionadas pelos 

determinantes já analisados anteriormente impõem limites reais a concretização 
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dessas diretrizes e instrumentos, tais como, a usucapião, plano diretor, função social 

da propriedade urbana, dentre outros. 

A orientação de que o planejamento urbano das cidades brasileiras ficaria sob 

a responsabilidade dos governos municipais, a partir da obrigatoriedade destes 

elaborarem planos diretores para direcionar o ordenamento territorial, desconsiderou 

as condições concretas dos municípios brasileiros. Desde a promulgação da CF de 

1988, o município passou a ocupar um novo lugar e função no tabuleiro 

intergovernamental, enfrentando dificuldades para a efetivação de suas novas 

competências, tais como a frágil capacidade administrativa e técnica de gestão, o 

baixo poder de arrecadação de receitas fiscais próprias e prestação de serviços 

públicos tais como saúde, educação, habitação, saneamento, coleta de lixo e 

infraestrutura urbana. 

A questão regional e as desigualdades econômicas, políticas e sociais 

presentes entre os estados brasileiros, em todas as suas nuances, têm um peso 

significativo no desenvolvimento e diferenciação na conformação das cidades 

brasileira. Entretanto, dado os limites desse trabalho, que busca apreender as 

particularidades e os condicionantes histórico-estruturais da questão urbana 

brasileira, não poderemos nos deter aqui na análise e desenvolvimento dessa 

questão. 

É fato que apesar de apresentar uma concepção de planejamento 

participativo e democrático que visa garantir a construção de cidades justas e 

sustentáveis, promovendo a função social do espaço urbano, o Estatuto da Cidade 

teve que se confrontar com as condições objetivas e possibilidade histórica para a 

sua implementação.  

Para Maricato (2001), apesar do Estatuto da Cidade ter inaugurado uma nova 

concepção de planejamento urbano, são vários os desafios postos à concretização 

real de um modelo de planejamento democrático que vise garantir a justiça social 

por meio da democratização do acesso à cidade, especialmente numa sociedade 

marcada por contradições e desigualdades econômicas e políticas. Para a autora  

É impossível esperar que uma sociedade como a nossa, radicalmente 
desigual e autoritária, baseada em relações de privilégio e arbitrariedade, 
possa produzir cidades que não tenham essas características. (MARICATO, 

2001, p.51).  
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Dessa forma, se faz necessário compreender que para a concretização real 

de um projeto de intervenção prático-social e político, como o Estatuto da Cidade, 

deve-se existir as condições objetivas de natureza material concreta para a sua 

realização, que em tempos de financeirização da economia e desregulamentação 

dos mercados em que os Estados nacionais são pressionados para uma maior 

abertura de investimento direto estrangeiro, torna-se dissonante, além de condições 

subjetivas de cunho teórico intelectual dos seus implementadores. 

Uma das iniciativas adotadas pelo governo Lula foi a criação, em 2003, do 

Ministério das Cidades que passou a ser uma entidade subordinada ao Poder 

Executivo, responsável pelo estabelecimento de estratégias e diretrizes relacionadas 

ao desenvolvimento urbano e às políticas setoriais como as de habitação, 

saneamento ambiental e mobilidade urbana. Uma das primeiras ações 

desenvolvidas por esse órgão foi a promoção de uma campanha nacional de 

incentivo à elaboração dos planos diretores municipais pelos governos locais.  

Gráfico 6- Evolução do número de planos diretores elaborados pelos municípios 
brasileiros com 20 mil ou mais habitantes. Período: 2001 - 2009.  

 

Fonte: SANTOS e MONTANDON (2011). 

Conforme Santos Júnior e Montandon (2011), apesar dos avanços no 

processo de elaboração dos planos, na prática, o planejamento urbano brasileiro 

apresenta dificuldades de natureza objetivas e subjetivas ligadas às determinações 

de nossa formação sócio-histórica e as correlações de forças sociais. É importante 

salientar a fetichização no que diz respeito ao potencial de democratização do 

espaço urbano via elaboração de planos diretores.  A construção desses planos está 

envolta em inúmeros limites detalhados em um compêndio de artigos de um grupo 
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de pesquisadores que avaliaram a implementação dos planos diretores pelos 

governos municipais brasileiros.  

Tomando como suporte analítico os principais pressupostos elencados 

anteriormente, analisaremos os direcionamentos adotados pelo Estado brasileiro na 

condução da política econômica do governo Lula e Dilma (2003 – 2015), a fim de 

evidenciarmos os desdobramentos desses modelos econômicos no desenho das 

políticas sociais, especialmente as relacionadas à garantia do direito à cidade. Pois, 

como salientado por Barbosa (2013, p.70), “a política econômica também pode criar 

tendências de longo prazo e alterar o curso de desenvolvimento de uma economia, 

promovendo avanços mais rápidos a favor de alguns setores ou grupos sociais”. 

Antes de debatermos as determinações mais particulares desse período, é 

necessário compreendermos a orientação política e econômica dos governos 

petistas que privilegiou a conciliação de classes e apaziguamento dos embates da 

luta de classes. Pois, como enfatizado por Demier (2017), com a chegada do Partido 

dos Trabalhadores ao Governo Federal  

As bancadas petistas abandonaram o que ainda restava de sua tímida 

resistência ao neoliberalismo contrarreformista. Os quatro mandatos 
petistas no governo federal ( ou melhor os três mandatos e meio) 
combinaram a manutenção dos eixos centrais da política econômica levada 

a cabo por F.H. Cardoso ( superávit primário, pagamento das dívidas 
interna e externa, juros altos, apoio ao agronegócio, etc.) com uma 
significativa redução do desemprego, um sensível aumento do salário 

mínimo, a ampliação do mercado consumidor e uma expressiva expansão 
das políticas sociais compensatórias (DEMIER, 2017, p.62).  

De acordo com Barbosa (2013), a política econômica adotada pelo Estado 

brasileiro nos anos de 2003 a 2014 pode ser sintetizada em quatros períodos. O 

primeiro corresponde aos anos iniciais do governo Lula, 2003 a 2005, em que os 

ajustes na macroeconomia brasileira estavam voltados para uma redução da 

inflação, estabilização monetária e fiscal, diminuição do endividamento do setor 

público e expansão do volume de crédito.  

Um dos fatos mais notáveis do ciclo de expansão econômica do 
Brasil no período 2004-2007 foi a expansão sem precedentes do 

crédito bancário. As principais causas para este fenômeno podem ser 
sumarizadas em três fatores: i)a criação do crédito consignado em 
folha de pagamento em 2003, que teria expandido o crédito às 

pessoas físicas; ii)a redução da taxa básica de juros Selic, que teria 
reduzido as receitas com operações envolvendo títulos públicos 
realizadas pelos bancos e induzido estes últimos a expandirem suas 

operações de crédito; e iii)o ambiente macroeconômico favorável, 
seja pela sinalização, por parte do governo que assume em janeiro de 
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2003, de uma política macroeconômica market friendly, seja pelo 

cenário externo de expansão do comércio exterior, ou também pelas 
políticas de melhoria da renda dos segmentos mais pobres da 
população brasileira (ARAÚJO, 2012, p.07) 

Nota-se um alinhamento dessas iniciativas com o ideário de que a 

intervenção estatal nas políticas de câmbio e juro pode reduzir as incertezas do 

ambiente econômico. As transformações advindas dessas medidas econômicas 

adotada pelo governo Lula, com a expansão de crédito e políticas de melhoria de 

renda para as famílias brasileiras, deparou-se com citadinos que vivem de forma 

marginalizada nas cidades brasileiras. Sem acesso à serviços e à terra, a população 

das cidades brasileiras vivem e ocupam os espaços urbanos de forma desordenada.  

As cidades do capital dependente, na primeira década do século XXI 

absorvem as transformações macroscópicas do cenário mundial, imergindo numa 

matriz de planejamento pautada em uma ótica compartimentalizada da realidade em 

que a alocação de recursos e investimentos é destinada somente a uma parte da 

cidade, “priorizando as localizações com mais potencial de rentabilidade imobiliária e 

carga simbólica” (MARICATO, 2001, p.69).  

A nova fase da política macroeconômica adotada entre os anos de 2006 e 

2008 é caracterizada por Barbosa (2013) como uma política expansionista, tanto do 

ponto de vista fiscal como monetário. Um dos símbolos mais marcantes desse 

período é a criação do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) que: 

consiste em uma série de investimentos prioritários em infraestrutura 
econômica e social que procura elevar a taxa de investimento da 

economia e começar a eliminar os principais gargalos logísticos do 
país. O PAC também contém um amplo programa de investimentos 
em energia, com destaque para o aumento dos investimentos da 

Petrobras na exploração e produção de petróleo na plataforma 
continental brasileira, na denominada camada do pré-sal (BARBOSA, 
2013, p.76).  

A adoção dessas medidas pelo governo evidencia o entrelaçamento entre o 

direcionamento adotado pelo Estado brasileiro e os interesses do grande capital 

mundializado, uma vez que a primarização da economia com a exportação de 

commodities beneficia diretamente importantes grupos proprietários de empresas 

agrominerais nacionais e estrangeiras. Para Sampaio Júnior (2012,p.682), fica 

exposto “os nexos entre burguesia dos negócios, especulação mercantil e financeira 

como base da acumulação capitalista, dependência estrutural da exportação de 
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commodities e revitalização do latifúndio e do extrativismo — estruturas típicas da 

economia colonial”  

Os desdobramentos dessa injeção de investimento financeiro, por meio do 

PAC, na gestão e no planejamento das cidades potencializou o crescimento urbano 

desigual e fragmentado, elevando o preço da terra urbana que, dependendo da 

localização, passou a se tornar valorizada com a inserção de infraestrutura, já que o 

direcionamento do investimento estava voltado para obras de setores estratégicos 

que buscavam beneficiar a acumulação do capital como a construção de estradas, 

portos e hidrelétricas, materializando a necessária e ineliminável dimensão espacial 

da estrutura dependente dos países latino-americanos.  

Com a crise financeira internacional em 2008, que ocasionou uma queda 

gigantesca na valorização dos títulos privados no mercado especulativo e no preço 

das commodities no mercado internacional, a economia brasileira entrou novamente 

num processo de modificações. Dentre os principais impactos da crise internacional 

sobre o Brasil, Barbosa (2013) enfatiza a contração de créditos, pois a maior parcela 

da fonte de financiamento do Brasil provinha de recursos externos. A quebra de 

grupos empresariais ligados ao comercio externo com a queda dos preços 

internacionais das commodities e a desvalorização da taxa de câmbio ocasionaram 

perdas patrimoniais de grandes empresas exportadoras e a redução do poder de 

compra das famílias brasileiras. Ainda de acordo com Barbosa (2013, p.81), as 

medidas adotadas pelo governo para conter esse cenário de recessão foram as 

seguintes: 

(1) o aumento da liquidez e redução da taxa Selic; (2) a manutenção 
da rede de proteção social e dos programas de investimentos 
públicos mesmo em um contexto de queda da receita do governo; (3) 

as desonerações tributárias temporárias e permanentes; (4) o 
aumento da oferta de crédito por parte dos bancos públicos; e (5) o 
aumento do investimento público em habitação.  

Observa-se nesse processo de recuperação da economia brasileira um 

aprofundamento da financeirização por meio de uma maior liberalização econômica 

com a expansão da liquidez dos bancos. Como exposto por Araújo (2012), a política 

de crédito foi uma tônica adotada pelo Estado brasileiro desde 2003 na condução 

das suas estratégias macroeconômicas, entretanto, a partir de 2008, com a crise 

financeira internacional, esta passa a ser conduzida pelos bancos públicos nacionais 

e não mais por bancos privados nacionais ou estrangeiros.   
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Gráfico 7 – Taxa de crescimento real por propriedade do capital 

Fonte: Araújo (2012) 

 Dentre as estratégias adotadas pelo governo brasileiro no enfrentamento da 

crise a que teve impacto mais direto na reconfiguração espacial das cidades foi o 

aumento do investimento público em habitação, com a criação, em 2009, do 

Programa Minha Casa Minha Vida.  Segundo Cardoso e Aragão (2013), o programa: 

 

aumentou o volume de crédito para aquisição e produção de 

habitações, ao mesmo tempo em que reduziu os juros (...) desta 
forma, buscou-se manter o desenvolvimento do setor imobiliário e 
reaquecer as atividades do ramo da construção civil, que 

experimentava uma fase de intenso crescimento desde 2006, mas 
que vinha sofrendo impactos da crise econômica.  
 

Os impactos dessa iniciativa foram diversos: intensificação dos processos de 

remoções e despejos de famílias que residiam em terrenos que se valorizaram 

devido a sua localização territorial; extensão da malha urbana das cidades, uma vez 

que os conjuntos habitacionais passaram a ser construídos em terrenos distantes e 

não atrativos para o capital imobiliário; intensificação dos problemas de mobilidade 

urbana em relação ao acesso ao transporte coletivo; e a gentrificação dos espaços 

bem localizados, por serem atrativos para a construção de condomínios residenciais 

para a classe média e alta da sociedade brasileira, que também estavam inclusas na 

política de crédito do governo destinada à aquisição de habitação.  

As cidades se transformaram em um verdadeiro canteiro de obras com a 

finalidade de recuperar os impactos da crise financeira na economia do país. Nesse 

processo, não foi dominante uma direção social que tivesse a intencionalidade de 

proporcionar a democratização do acesso à cidade, com vistas a garantir o acesso à 
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terra urbana, à moradia digna, a serviços públicos como educação, saúde, 

transporte público, entre outros.  

Para Fernandes (2013), a realidade das cidades brasileiras ainda se 

caracteriza pela existência de uma enorme ilegalidade na ocupação do solo, um 

elevado déficit habitacional, ausência de serviços e equipamentos públicos 

essenciais à reprodução da vida humana para uma enorme parcela de sua 

população. Um dos sinais de esgotamento desse cenário urbano brasileiro foi as 

chamadas Jornadas de Junho em 2013, em que ocorreu um desencadeamento de 

inúmeras manifestações em diversas cidades do país e que será analisada de forma 

mais detalhada no próximo capítulo.  

Dessa forma, podemos observar que os direcionamentos políticos, 

econômicos e sociais adotados pelo Estado brasileiro nos governos de Lula e Dilma 

apresentaram-se em consonância com as tendências norteadas pelo capital 

internacional, ao adotarem um conjunto de medidas, que em sua maior parte, 

fortaleciam o modelo de acumulação vigente.  

São incontestáveis as melhorias conquistadas nesses governos e os 

desdobramentos destas nas condições de vida das famílias brasileiras. Entretanto, 

não podemos perder de vista de nossas análises o fio condutor que permanece 

orientando os direcionamentos e as tendências seguidas pelos estados nacionais 

que é a necessidade sempre constante do capital se reestruturar e se reconfigurar 

em momentos de crise.  

Podemos constatar que, a partir de uma síntese da interlocução realizada 

com esse conjunto de autores, a busca em apreender e responder de forma 

setorizada os problemas urbanos mantem inalterada a estrutura que conforma o 

espaço urbano no capitalismo dependente. Compartilhamos do entendimento de que 

a luta política por melhores condições no âmbito da habitação, saneamento, 

mobilidade urbana, regularização fundiária e etc. são pautas fundamentais em uma 

sociedade que possui em sua formação uma profunda desigualdade social e 

econômica entre seu povo. Entretanto, compreendemos que não adianta focarmos 

nossas análises apenas nos efeitos mais imediatos e aparentes da questão urbana, 

quando, na verdade, todos estes decorrem de uma questão de natureza estrutural 

que buscamos delinear neste capítulo.   
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4 A EMANCIPAÇÃO POLÍTICA E A LUTA COLETIVA PELO DIREITO 

À CIDADE 

 Com a finalidade de nos aproximarmos das determinações que dão forma a 

nossa questão norteadora - quais elementos histórico-estruturais da formação social 

brasileira explicam a profunda desigualdade na produção e apropriação social das 

cidades brasileiras? - percorremos um caminho teórico analítico, empreendido nos 

capítulos anteriores, que buscou apreender as particularidades da questão urbana 

brasileira e de sua natureza em uma sociedade dependente e desigual.  Pois, 

compreendemos que os entraves à materialização das conquistas de direitos 

relativos à cidade são, em sua essência, de ordem histórico-estrutural.  

 A dualidade entre os direitos urbanos previstos em legislações e o movimento 

real de produção e reprodução das cidades do capital acaba por mistificar e, em 

muitos casos, redireciona o debate sobre a questão urbana. Essa passa a ser 

apreendida enquanto problema de gestão, falta de aplicabilidade pelos governos 

municipais, estaduais e/ou federal dos instrumentos urbanísticos previstos. O debate 

se desloca dos desdobramentos do conflito capital versus trabalho no âmbito urbano 

para o da inoperância governamental. 

 É interessante observar que, diferente de outras expressões da questão 

social que muitas vezes apresentam uma ausência ou insuficiência de políticas 

sociais, a política urbana é formada por um expressivo conjunto de leis que trazem 

em suas letras importantes avanços para a construção de cidades mais justas. Os 

artigos constitucionais 182/183 de 1988 fixam um dos mais importantes princípios 

reivindicados pelo movimento urbano que é a função social da cidade e da 

propriedade. O Estatuto da Cidade – lei que se transformou em referência mundial 

no debate sobre o direito à cidade - traz uma coleção de instrumentos urbanísticos 

para a materialização de cidades sustentáveis. Temos Leis que estabelecem as 

diretrizes básicas sobre o saneamento básico, mobilidade urbana, resíduos sólidos, 

regularização fundiária, o estatuto da metrópole, legislação sobre assistência técnica 

pública e gratuita às famílias de baixa renda para projetos de habitação de interesse 

social, o Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social e Sistema Nacional de 

Interesse Social, Política Nacional de Desenvolvimento Urbano e etc.  
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 Partindo desse arcabouço jurídico, podemos imaginar que as cidades 

brasileiras são justas, cumprem sua função social, todos os citadinos possuem 

acesso à casa própria, infraestrutura e serviços públicos, saneamento, transporte 

público de qualidade e constroem uma sustentável relação com o meio ambiente. 

Mas o que os dados sobre a realidade urbana nos mostram?  

De acordo com a Fundação João Pinheiro (2013), a questão habitacional no 

Brasil apresenta um elevado déficit28 urbano. Como podemos examinar no gráfico, 

quase todos os domicílios urbanos no país apresentam déficit, sendo o Sudeste a 

região com maior de moradias em condições precárias.  

       Gráfico 8 – Déficit habitacional urbano no Brasil por regiões. 2010 

 
         Fonte: Fundação João Pinheiro (2013) 

 

Ainda de acordo com os dados da Fundação João Pinheiro (2013), os 

números de domicílios urbanos inadequados no que diz respeito a infraestrutura, ou 

seja, que não apresentam as condições apropriadas para garantir as condições 

mínimas de qualidade de vida aos seus domiciliados, também é elevado. A região 

                                                 
28

 De acordo com a Fundação João Pinheiro “O conceito de déficit habitacional (...) Engloba aquelas 

sem condições de serem habitadas em razão da precariedade das construções (...). Inclui ainda a 
necessidade de incremento do estoque, em função da coabitação familiar forçada (...), dos moradores 
de baixa renda com dificuldades de pagar aluguel e dos que vivem em casas e apartamentos 

alugados com grande densidade.” (FUNDAÇÃO JOÃO PINHEIRO, 2013, p.13).   
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que apresenta o maior índice de moradias precárias é o Nordeste como podemos 

observar no gráfico a seguir: 

 

Gráfico 9 – Inadequação de domicílios urbanos no Brasil por região .2010 

 
           Fonte: Fundação João Pinheiro (2013) 

           Componentes: domicílios precários, famílias conviventes, ônus excessivo com aluguel  

           e adensamento 

 

Os dados referentes a precariedade das condições de esgotamento sanitário 

dos domicílios urbanos nos mostram a enorme ausência de saneamento básico nas 

cidades brasileiras. A região Nordeste apresenta o maior percentual de inadequação 

como podemos observar no gráfico seguinte:  
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  Gráfico 10 – Inadequação de esgotamento sanitário no Brasil por região. 2010 

 
           Fonte: Fundação João Pinheiro (2013)  

 

Com poucos dados, podemos observar que mesmo com as conquistas de 

importante marcos legais, as cidades brasileiras continuam estruturalmente 

desiguais. Essa particularidade da política urbana brasileira em relação às demais 

expressões da questão social nos proporciona as condições necessárias para 

retomarmos o debate, realizado por Marx, sobre os limites da emancipação política e 

a crítica ao fetichismo do Estado político. Pois, apesar da luta por mais direitos se 

tornar indispensável e cada vez mais necessária em países tão desiguais, como o 

Brasil, em que há uma crescente barbarização da vida social, essa emancipação 

política possui limites. Logo, as políticas sociais voltadas à garantia do direito à 

cidade se apresentam, dentre as demais políticas brasileiras, como um fértil campo 

analítico para debatermos esses limites e compreendermos o significado que plena 

emancipação política representa nos marcos do capitalismo. 

 Não figura entre nossos objetivos, ao problematizarmos essa questão, 

menosprezar ou desmerecer a importância que as conquistas legais, relativas à 

produção das cidades, têm na melhoria das condições de vida citadina da classe 

trabalhadora. Na verdade, entendemos e concordamos com a assertiva de que 

estas representam frutos da luta de classe e das lutas populares empreendidas 



101 

 

pelos movimentos sociais, associações populares, organizações não-

governamentais e instituições de pesquisas, que reivindicam a construção de 

cidades justas e igualitárias. Nosso propósito é, portanto, buscar compreender os 

limites que essas conquistas no âmbito legal possuem para interferir de forma 

concreta na dinâmica real da vida nas cidades.  

Entretanto, antes de adentrarmos nessa questão, iremos examinar o 

direcionamento e as pautas reivindicativas da luta popular pelo direito à cidade no 

Brasil. À luz dos entraves histórico-estruturais à materialização das políticas urbanas 

e da construção de cidades justas e sustentáveis, trabalhados no capítulo anterior, 

iremos analisar as principais pautas das lutas urbanas e a direção social e política 

desse movimento. Elencamos, para nosso estudo, a análise do Fórum Nacional de 

Reforma Urbana (FNRU) por ser este um dos mais importantes e antigos espaços 

de reunião de grupos de organizações brasileiras que lutam pela construção de 

cidades melhores. 

 

4.1 O Fórum Nacional de Reforma Urbana: direção teórico-política e 

agenda de luta 

O FNRU enquanto organização que representa a articulação nacional de 

entidades e movimentos populares que lutam pela promoção do direito à cidade e a 

construção de cidades democráticas, justas e sustentáveis, teve seu processo de 

construção iniciado com a reabertura do regime democrático e os debates em torno 

da elaboração da Constituição Federal de 1988. Herdeiro do Movimento Nacional de 

Rerforma Urbana – MNRU – o Forúm congrega uma multiplicidade de entidades das 

mais diversas naturezas e matrizes teórico-metodológicas. 

Como podemos observar na tabela 2, o Fórum é composto por entidades de 

representação sindical, profissional, de pesquisa, de articulação regional, ONG’s e 

movimentos sociais. Organizado em todas as regiões do país, esse possui como 

princípios fundamentais para o norteamento de suas ações: a luta pela garantia do 

direito à cidade, a construção de uma gestão democrática em que a população 

citadina seja efetivamente participativa no planejamento e gestão das cidades e a 

função social da cidade e da propriedade a fim de garantir uma justa utilização do 

espaço urbano. 
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Tabela 2 – Entidades que compõe a coordenação do Fórum Nacional de 

Reforma Urbana 

 Fonte: FNRU (2018) 

 

Os princípios fundamentais do FNRU expressam sua direção política e seu 

compromisso com a construção de uma cidade menos desigual nos marcos do 

capitalismo, que proporcione as condições mínimas para uma vida digna de seus 

citadinos. Dessa forma, a luta pelo direito à cidade encampada pelo Fórum situa-se 

na busca pela emancipação política no espaço urbano.  

Dentre as principais ações desenvolvidas, em âmbito nacional, pelo FNRU 

encontra-se a questão da elaboração de políticas públicas urbanas distributivas, 

exigir que o Estado atue na garantia do cumprimento da função social da cidade e 

Movimentos Sociais Entidades 
Profissionais e  

Sindicais 

ONGs e instituições 
de pesquisa 

Entidades de 
articulação 

regional 

MNLM – Movimento 

nacional de luta por 
moradia 
UNMP – União 
nacional de moradia 
popular 
CONAN – 

Confederação 
nacional de 
associações de 
moradores 
CMP – Central de 

movimentos 
populares 
MLB – Movimento de 

lutas nos bairros, 
vilas e favelas   

AGB – Associação 

dos geógrafos 
brasileiros 
CFESS – Conselho 
federal de Serviço 
Social 
FENAE – Federação 

nacional das 
associações de 
empregados da 
Caixa econômica 
FENEA – Federação 

nacional dos 
Estudantes de 
arquitetura e 
urbanismo do Brasil 
FNA – Federação 

nacional dos 
arquitetos e 
urbanistas 
FISENGE – 

Federação 
interestadual dos 
sindicatos de 
engenharia  
 
 

FASE – Federação 

de órgãos para 
assistência social e 
educacional 
ActionAid do Brasil 
Fundação Bento 
Rubião 
CAAP –Centro de 

assessoria à 
autogestão popular 
Habitat para 
humanidade 
IBASE – Instituto 

Brasileiro de analises 
sociais e econômicas 
POLÍS – Instituto de 

estudos, formação e 
assessoria em 
políticas sociais 
Terra de direitos 
CENDHEC - Centro 

Dom Helder Câmara 
de Estudos e Ação 
Social 
Observatório das 
Metrópoles 
Caritas Brasil 
ABEA – Associação 

brasileira de ensino 
de arquitetura e 
urbanismo 
 
 

FSRE – Fórum sul 

de reforma urbana 
FNeRU – Fórum 

nordeste de reforma 
urbana 
FAOR – Fórum 

Amazônia oriental 
FAOC – Fórum 

Amazônia ocidental 
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da propriedade urbana e pelo aprimoramento da democratização das cidades com a 

criação de instancias efetivas de controle social e participação como conselhos 

deliberativos, conferências de planejamento das cidades e etc. 

Conforme o FNRU, uma das estratégias adotadas para ampliar o alcance e 

melhorar suas ações na luta por cidades mais justas é a formação de suas 

organizações integrantes e de seus parceiros. O processo de formação política 

ocorre por meio de cartilhas informativas, cursos e atividades político-pedagógicas. 

De acordo com o fórum, a formação é voltada para a construção de sujeitos críticos, 

que possuam a capacidade de se comunicar e argumentar a favor do pleno 

exercício do direito à cidade.   

Iremos analisar um documento lançado pelo FNRU, em 2016, que traz, em 

linhas gerais, as principais preocupações, reivindicações e pautas de luta do 

movimento, além de ser um documento voltado para a formação política de seus 

integrantes.  A publicação intitulada “Cartilha Reforma Urbana Já!” é, consoante o 

FNRU (2016), um dos meios adotados para o desenvolvimento de sujeitos 

conscientes “em benefício do exercício da cidadania e de cidades mais 

democráticas” e assenta suas discussões no debate sobre a reforma urbana, 

participação democrática, mobilidade urbana, moradia digna, cidades justas e 

inclusivas e estratégias de resistência. 

Trabalharemos na análise dos seis eixos centrais presentes na publicação. O 

primeiro está voltado para o debate da reforma urbana, com um rápido debate sobre 

o histórico do movimento e do fórum, também trata sobre a configuração das 

cidades brasileiras, expondo a desigualdade presente no espaço urbano. De acordo 

com o FNRU (2016, p.13): 

Reforma Urbana significa a transformação do meio ambiente urbano para a 
construção de uma sociedade mais justa, democrática e sustentável. É a 
busca por cidades que respeitem e garantam o direito à moradia, ao 

saneamento ambiental, à infraestrutura urbana, à saúde, à educação, à 
cultura, ao trabalho e ao lazer para presentes e futuras gerações 

Diante do cenário de intensa desigualdade urbana e de uma crescente 

pauperização da vida da classe trabalhadora na cidade, com elevado número de 

favelas e da violência urbana, o FNRU (2016 p.17) defende a necessidade de:  

• Reforma Urbana já!  

• Criação do Sistema de Desenvolvimento Urbano, fundado na participação 
e no controle social, visando romper com a fragmentação das políticas 
setoriais e com a desarticulação entre os diferentes âmbitos de governo;  
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• Criação de um Fundo Unificado de Desenvolvimento Urbano, 

concentrando os recursos de investimento das políticas setoriais;  
• Destinação dos imóveis públicos vazios, em especial aqueles situados em 
áreas centrais, para habitação de interesse social;  

• Fim das remoções e imediata suspensão de financiamento público para 
intervenções urbanas que promovam despejos em função de grandes 
projetos urbanos, como obras do Programa de Aceleração do Crescimento 

(PAC) e das Olimpíadas de 2016;  
• Mudanças fundamentais para melhorar a vida nas cidades: 10% do 
Produto Interno Bruto (PIB) para a educação; mais investimentos na saúde 

pública; reforma política; redução da jornada de trabalho para 40 horas 
semanais; reforma agrária; e democratização dos meios de comunicação  

O segundo eixo está centrado no debate sobre a construção de uma gestão 

democrática das cidades. Para o fórum, “Um dos elementos fundamentais para a 

construção de cidades justas é a garantia da participação de seus cidadãos e 

cidadãs nas decisões da gestão urbana” (FNRU, 2016, p.19). Conforme o FNRU, a 

luta pela inserção da população e associações representativas no processo de 

formulação, execução e acompanhamento de planos, programas e projetos 

contribuiu para o fortalecimento da democracia. 

No que diz respeito à ampliação dos espaços deliberativos para a 

participação ativa da população, o fórum sinaliza que suas lutas ressaltam dois 

pontos centrais, que são os seguintes: 1) a necessidade de elaboração de planos 

diretores participativos como importante instrumento potencializador da 

democratização no planejamento das cidades; e 2) a consolidação do conselho das 

cidades e da criação de um sistema nacional de desenvolvimento urbano.  

O FNRU (2016) chama atenção para a burocratização desses espaços de 

participação, em que há uma baixa efetividade das resoluções e deliberações dos 

conselhos participativos, sendo, portanto, necessário intensificar a capacidade de 

mobilização e formação do movimento urbano. Uma das estratégias apontadas pelo 

FNRU é a formação de redes populares como um importante instrumento de 

resistência e contestação das forças dominantes.  

De acordo com o FNRU (2016, p.21), as redes populares representam “uma 

aspiração de participar da governança urbana rumo a uma renovação da vida social 

e política, com base na confiança e na reciprocidade, com capacidade de desafiar os 

processos globais determinados pelas redes hegemônicas”. Outro elemento 

assinalado pelo FNRU sobre os desafios da gestão democrática diz respeito ao 

crescimento significativo de conselhos e espaços de participação social com restrito 
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caráter deliberativo, ou seja, a participação da sociedade civil na definição das 

políticas e programas sociais se constitui de forma limitada.  

Portanto, o FNRU (2016) define como pautas reivindicativas no âmbito da 

gestão democrática a necessidade de:  

•Fortalecimento institucional do Ministério das Cidades e do Conselho das 
Cidades, para desenvolver de forma integrada e articulada as políticas de 
desenvolvimento urbano: habitação, gestão do solo urbano, regularização 

fundiária, saneamento ambiental e mobilidade urbana;  
• Criação do Sistema Nacional de Desenvolvimento Urbano, fundado na 
participação e no controle social, visando romper com a fragmentação das 

políticas setoriais e com a desarticulação entre os diferentes âmbitos de 
governo, estabelecendo competências deliberativas para o Conselho das 
Cidades;  

• Destinação de recursos ao Desenvolvimento Urbano com a criação do 
Fundo Nacional de Desenvolvimento Urbano, e que todos os recursos 
destinados ao tema devam passar pelo controle social do Conselho das 

Cidades;  
• Órgãos colegiados, no mínimo paritários e deliberativos, de política urbana 
nos municípios e estados;  

• Promoção de audiências públicas, debates e consultas públicas com a 
participação da população e de associações representativas dos vários 
segmentos, capazes de informar a população e receber propostas 

justificando a não inclusão das que não são cabíveis tecnicamente;  
• Conferências sobre assuntos de interesse urbano;  
• Iniciativa popular de projeto de lei, de planos, programas e projetos 

referentes ao desenvolvi - mento urbano;  
• Publicidade quanto às informações e aos documentos produzidos nos 
projetos, planos e programas urbanísticos;  

• Acesso de qualquer interessado aos documentos e às informações 
referentes aos planos, programas ou projetos de interesse urbanístico;  
• Reforma política, pois sem ela não haverá Reforma Urbana. (FNRU, 2016, 

p.22) 

 

No debate sobre cidades justas e inclusivas, o fórum reforça a necessidade 

de compreendermos a diversidade de sujeitos que ocupam o espaço urbano. Ou 

seja, a cidade é ocupada de forma desigual e diferenciada em função não apenas da 

distinção de classe, mas também em relação às questões de gênero, raça, 

sexualidade e condições de trabalho.  

De acordo com o FNRU (2016), é fundamental a construção de políticas 

urbanas com ações afirmativas no planejamento e gestão das cidades.” O 

reconhecimento de que essa situação desigual existe nas cidades brasileiras é um 

passo significativo para pensar políticas de redistribuição dos bens socioespaciais” 

(FNRU, 2016, p.25) 

Dessa forma, o fórum delibera como pautas de sua agenda de luta para a 

construção de cidades inclusivas e mais justas:  
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• Queremos os jovens negros vivos, com o fim dos autos de resistência 

(resistência seguida de morte) e a apuração de todas as mortes derivadas 
de ação policial;  
• Mudança estrutural nas políticas de segurança pública, com 

desmilitarização da polícia e maior participação e controle da população 
para desenhar alternativas ao fim da violência urbana;  
• Promover espaços de diálogo entre polícia e moradores e moradoras para 

discutir e implementar formas de abordagem e atuação policial nas 
comunidades;  
• Garantir processos formativos antirracista, antimachista e contra toda e 

qualquer forma de preconceito e discriminação por parte dos gestores do 
Estado, especialmente os ligados às políticas de segurança;  
• Ampliar o alcance das políticas de ações afirmativas de cotas raciais em 

conselhos participativos, em universidades e concursos públicos;  
• Aumentar o alcance das políticas de ações afirmativas para cotas 
femininas na representação política e em conselhos participativos;  

• Na política de habitação de interesse social, estabelecer percentual 
mínimo para famílias uniparentais, constituídas por mulheres chefes de 
família;  

• Estabelecer políticas de implementação de equipamentos públicos 
comunitários nas áreas de assentamentos precários, como creches e 
lavanderias comunitárias, entre outros;  

• Na política de regularização fundiária, que a titulação seja feita 
preferencialmente no nome da mulher ou em nome de ambos;  
• Governo e concessionárias têm que garantir a universalização da 

implantação e manutenção da iluminação pública, fazendo o serviço chegar 
a todas as ruas, aos becos, parques, às praças, praias, ciclovias, 
comunidades, aos pontos de espera por transporte público e a qualquer 

acesso a unidades de utilidade pública, como estabelecimentos de ensino e 
de saúde;  
• Garantir a integração ou combinação de diferentes tipos de transporte 

público para melhor atender toda a cidade, principalmente durante o horário 
noturno e em locais de difícil acesso;  
• Veicular campanhas educativas dentro dos transportes públicos para inibir 

assédio e violência de gênero;  
• Aumentar o número de delegacias especializadas no atendimento à 
mulher para casos de violência, com profissionais sensíveis às 

particularidades de gênero;  
• Exigir dos governos estaduais que as Delegacias da Mulher funcionem 
24h, uma vez que a maioria das agressões ocorre nos finais de semana, 

feriados e nas madrugadas;  
• Implementar estratégias para a promoção de uma educação inclusiva, não 
sexista, não racista e não homofóbica. (FNRU, 2016, p.27) 

 

Outro importante tema de debate do FNRU diz respeito à mobilidade urbana e 

à luta pela construção de uma mobilidade sustentável que priorize os meios de 

transportes coletivos, ambientalmente sustentáveis e não motorizados. O fórum atua 

na promoção do direito à mobilidade urbana sustentável e na política de paz no 

trânsito. Uma das suas principais reivindicações é a necessidade de reverter o 

modelo de planejamento e construção da infraestrutura viária no país. 

Pois, como assinalado pelo FNRU (2016), o padrão de produção dos meios 

de deslocamento da população dentro das cidades prioriza os interesses 

particulares em detrimento das necessidades coletivas. Combinado a um padrão 
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desigual de produção e de ocupação socioterritorial, o atual modelo de mobilidade 

urbana das cidades brasileiras contribui para um aprofundamento da segregação no 

espaço urbano. Portanto, o FNRU estabelece como principais ações a serem 

defendidas: 

• Transporte público de qualidade;  
• Para a próxima década, reduzir 50% dos mortos e sequelados no trânsito, 
que chacina de 43 mil a 60 mil pessoas por ano e que torna deficientes mais 

de mais de 150 mil;  
• Governos estaduais e federal devem capacitar e assessorar os municípios 
a fim de que esses elaborem planos de mobilidade;  

• Implantar os Planos de Aceleração do Crescimento (PACs) da Mobilidade, 
que tiveram reservados R$ 153 bilhões para investimentos em sistemas 
estruturais de transporte; 

 • Atuar na qualificação do sistema de ônibus  convencional;  
• Barateamento das tarifas de transporte público;  
• Capacitar motoristas e cobradoras/es para lidarem com casos de assédio 

dentro dos coletivos;  
• Qualificar e ampliar as calçadas com acessibilidade universal;  
• Implantar redes cicloviárias integradas ao transporte público. (FNRU, 

2016, p.32) 

Como enfatizado pelo próprio FNRU, uma das principais pautas de atuação 

de suas entidades e organizações é a luta pela moradia digna. A questão 

habitacional ganha centralidade dentre suas ações e estratégias desenvolvidas, uma 

vez que a concretização do direito à moradia adequada requer a articulação entre 

diferentes políticas sociais. Portanto, lutar por uma moradia digna significa lutar pela 

garantia de direitos relativos à segurança da posse do terreno e ao cumprimento da 

função social da propriedade urbana, disponibilizando, assim, uma localização 

adequada, infraestrutura e equipamentos públicos nas áreas da saúde, educação, 

saneamento, emprego, lazer, cultura e etc. 

Dentre as principais pautas reivindicativas pelo fórum no âmbito da luta pela 

moradia digna para a população brasileira estão os seguintes: 

• Destinação de recursos governamentais para um programa habitacional 
que seja integrado aos programas sociais de saúde, educação, cultura, para 
crianças e adolescentes etc.; 

• Garantir a moradia para população de baixa renda nas áreas centrais e 
infraestruturadas das cidades, fazendo valer a função social da propriedade;  
• Efetivar a regulamentação e a implementação de instrumentos de política 

fundiária voltados para a ampliação do acesso à terra urbanizada pela 
população de baixa renda;  
• Ampliar o crédito do Programa Minha Casa, Minha Vida e garantir o 

atendimento de 60% da demanda do programa para famílias com até três 
salários mínimos;  
• Ampliar os programas e recursos destinados a cooperativas e entidades 

autogestionárias, nas quais a própria comunidade organizada é protagonista 
da produção habitacional;  
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• Promover o acesso das mulheres ao programa de crédito fundiário no 

meio rural e nas comunidades tradicionais – indígenas, quilombolas, negras 
e ciganas, respeitando suas especificidades;  
• Integrar as políticas setoriais voltadas ao desenvolvimento urbano, 

atentando para a lógica de planejamento e ordenamento territorial;  
• O fim das privatizações no setor de saneamento;  
• Implementar o plano nacional de universalização do acesso à água e aos 

serviços de saneamento ambiental. (FNRU, 2016, p.36) 
 

A luta do FNRU em prol da garantia do direito à moradia direcionada para a 

concretização dos direitos já conquistados e por sua ampliação demonstra o 

significativo avanço que as políticas sociais voltadas à habitação tiveram nos últimos 

anos. Especialmente com a criação do Programa Minha Casa Minha Vida que 

mobilizou não apenas as construtoras na edificação de conjuntos habitacionais, mas 

também todo o mercado de terras, necessitando, dessa forma, da aplicação e 

regulação de suas ações por meio da materialização da legislação urbana, a fim de 

garantir a priorização e atendimento dos interesses coletivos. 

Para o FNRU (2016), a luta pela construção de uma “cidade enquanto local 

de exercício de direitos e não de negócios e lucros individualizados para os grandes 

especuladores imobiliários” deve ser contínua. Ou seja, apesar de termos tido 

importantes conquistas com a finalidade de garantir uma democratização do acesso 

à cidade, é necessário continuar lutando pela aplicação dessas leis, especialmente 

as relacionadas à construção de cidades mais justas e igualitárias, à moradia digna, 

à mobilidade urbana e à construção de um planejamento e gestão democráticos no 

âmbito urbano.  

A postura autoritária do Estado brasileiro exige, conforme o FNRU, uma 

constante mobilização da classe trabalhadora, além do desenvolvimento de uma 

solidariedade de classe, a fim de barrar os inúmeros ataques aos seus direitos e, 

especialmente, a brutal tradição de realizações de despejos e remoções de famílias 

que ocupam terrenos de forma irregular.  Diante disso, o fórum estabelece que o 

movimento deve lutar pela: 

• A suspensão dos processos de remoções forçadas em curso no país. Nos 
casos em que as remoções já tenham acontecido ou não possam ser 
canceladas, é fundamental dialogar com as comunidades sobre a 

realocação e o pagamento de indenizações justas;  
• A implementação da Política Nacional de Prevenção e Mediação de 
Conflitos Fundiários Urbanos no Brasil (Resolução nº 87/2009);  

• A instalação de grupos de mediação de conflitos fundiários urbanos no 
interior dos Tribunais de Justiça estaduais e federais em todo o país;  
• A adoção pelas Corregedorias de Justiça estaduais e todos os tribunais 

estaduais e federais do Brasil de provimento que regulamente a ação 
judicial frente a uma ação possessória ou petitória, para que se garanta o 
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direito de defesa e da integridade física dos demandados, além da 

investigação do cumprimento da função social do imóvel em litígio;  
• A promoção de programas de urbanização das áreas ocupadas por 
favelas/ocupações e a titulação das moradias;  

• O investimento prioritário dos governos na regularização fundiária e 
urbanística das áreas e prédios públicos, quando ocupados por população 
de baixa renda;  

• A implementação, com participação popular, de ações, projetos e 
programas de moradia popular nos imóveis vazios ou subutilizados;  
• O investimento em programas de regularização fundiária das áreas de 

quilombolas/afrodescendentes, pescadores e comunidades étnicas;  
• A adoção, no caso de necessidade incontestável de remoção, dos 
procedimentos: 1) a realização de audiência pública com a comunidade ou 

o bairro envolvido na remoção, para a exposição dos motivos que obrigam o 
processo de remoção e a discussão do projeto de realocação das famílias; 
2) a realocação pelo Estado em área situada em até 2 mil metros de 

distância da residência original; 3) a constituição de uma comissão com 
representantes dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário, das famílias 
a serem removidas, dos movimentos populares urbanos e do Conselho das 

Cidades local, com a função de acompanhamento do processo de 
realocação;  
• A disponibilização de assessoria técnica gratuita nos casos de conflitos;  

• Sanções aos governos que promovem despejos com o uso de violência. 
(FNRU, 2016, p.41) 

 

Diante da exposição das estratégias de materialização dos eixos centrais 

elencados pelo FNRU e da nossa construção teórico-analítica sobre o solo histórico 

onde se movimenta e se desenvolve as determinações que conformam as cidades 

brasileiras podemos nos perguntar em que medida as ações e estratégias 

privilegiadas pelo fórum serão efetivas? É possível avançar na construção de 

cidades justas sem o debate dos fundamentos da sociedade capitalista? Sem a 

compreensão das particularidades do capitalismo dependente? Sem trazer para o 

centro do movimento de luta a contradição entre as classes sociais fundamentais? 

Mas uma vez é importante assinalar a multiplicidade de entidades 

representativas que formam o campo de tensões do FNRU e compreender também 

à que esse se propõe. A luta liderada pelo fórum não se propõe anticapitalista em 

seus princípios e estratégias, e isso não a faz menos importante.  

Entretanto, compreendemos que se a formação política destas organizações 

e entidades populares urbanas não partir de bases materiais, das condições e 

elementos histórico-estruturais que formam as cidades no capitalismo dependente, a 

luta pela construção de uma cidade justa e sustentável será uma reivindicação vazia 

de sentido histórico. Dessa forma, entendemos que o fetiche de que cidades justas e 

sustentáveis são possíveis nos marcos do capitalismo necessita ser desmistificado. 



110 

 

O que não significa mecanicamente o fim da luta por cidades melhores ou a 

desqualificação da necessidade de emancipação política.  

A luta urbana, levando em consideração os elementos históricos, econômicos, 

políticos e sociais do processo de consolidação do capitalismo no Brasil, não deve 

ter como horizonte final apenas a construção de políticas sociais urbanas. O resgate 

destes elementos nos fornece uma compreensão mais aprofundada dos entraves à 

concretização de cidades justas e democráticas. É preciso ir mais a raiz desta 

questão, pois como assinalado anteriormente, temos um conjunto expressivo de 

conquistas urbanas na legislação brasileira, o problema não está necessariamente 

situado na ausência de políticas sociais, mas sim nos limites da emancipação 

política no capitalismo que possui uma natureza desigual e dependente.  E é na 

problematização desta questão que iremos nos deter no próximo item. 

 

4.2 Emancipação política no Brasil atual: contrarreformas, lutas e 

entraves históricos. 

  

Vivemos um momento particular na história de nosso país. Como diria Ianni 

(1992), é um presente que não abandona seu passado, sempre o relembrando com 

um velho saudosismo – tanto em seus aspectos mais negativos, como também nos 

positivos com a mobilização e resistência da classe trabalhadora fruto do processo 

de radicalização da luta de classes. O golpe no governo posto a cabo, em 2016, pela 

então posição de direita (maior expressão no PSDB) e por setores mais reacionários 

da sociedade brasileira, apesar de apresentar suas particularidades em relação aos 

golpes de Estado anteriores, faz parte de uma cíclica trajetória de avanços e 

contínuos recuos no processo democrático brasileiro.   

Analisar o esgotamento da emancipação política no capitalismo dependente e 

no momento atual do Brasil não é uma tarefa simples. Assim como nos ensina Marx 

(2010) em sua análise sobre a questão judaica, a emancipação política de sujeitos 

sociais em relação a uma questão está diretamente relacionada ao tipo de Estado 

político presente em cada país. Assim, em um Estado que apresenta ao mesmo 

tempo poder político forte e uma soberania restrita e limitada – como nos casos 

latino-americanos, por exemplo - esses limites ganham contornos singulares em 

relação à emancipação política em outros modelos de Estado.  
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Em sua explanação sobre a questão da emancipação dos judeus na 

Alemanha, Marx (2010) debate a multiplicidade de formas e contornos que essa 

questão pode apresentar ao se levar em consideração as diferenciações concretas 

entre o Estado francês, o estadunidense e o alemão, por exemplo. É supra 

conhecido que o pano de fundo dessa construção teórica feita por Marx é a 

discussão entre emancipação política e emancipação humana. 

Em síntese, Marx (2010) busca com seu texto explorar as barreiras da 

emancipação política na atual ordem vigente, realizando assim uma sagaz crítica ao 

Estado político. Não é nosso propósito reproduzir nesse trabalho o debate feito por 

Marx (2010) sobre a emancipação política dos judeus e os limites desta numa 

sociedade de classes. Na verdade, acreditamos que mais que apenas um debate 

sobre uma questão específica, Sobre a questão judaica lança importantes 

fundamentos teóricos para compreendermos, não apenas a questão dos judeus na 

sociedade, mas também o movimento contraditório que ocorre no processo de 

absorção, pelo Estado, das demandas e reivindicações populares. 

Assim como Marx (2010) elencou uma questão específica para a construção 

de um debate mais profundo, entendemos que a análise, na realidade brasileira, da 

luta pela emancipação política da cidade nos proporcionará os elementos 

necessários para compreendermos os limites que a emancipação política e o Estado 

político apresentam na garantia de direitos e conquistas para a classe trabalhadora. 

É incontestável que a emancipação política, em uma sociedade desigual como a 

brasileira, é um progresso dentro dos marcos do atual sistema vigente. O que 

queremos apreender é o movimento contraditório que a emancipação política 

apresenta em um Estado historicamente autoritário e impositivo. 

Como assinalado anteriormente, diferentemente das demais expressões da 

questão social, os problemas urbanos apresentam um significativo avanço em 

termos de conquistas legais. Entretanto, apesar desse expressivo aumento no 

número de legislações que buscam regulamentar o espaço urbano, as cidades 

brasileiras ainda são marcadas por uma gritante e escancarada desigualdade 

socioespacial. É a partir desse cenário que nos perguntamos em que medida a 

emancipação política da cidade é eficaz na garantia de melhores condições de vida 

da população urbana brasileira?  

Para começarmos a compreender essa questão, precisamos interpretar, em 

primeiro lugar, o que Marx (2010) quer nos dizer quando afirma que “a cisão do 
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homem em público e privado (...) não constitui um estágio, e sim a realização plena 

da emancipação política”. Para Marx (2010) o elemento central para entendermos a 

emancipação política no capitalismo é a apreensão do Estado, pois, ele representa o 

mediador entre o homem e a liberdade do homem. 

Em outras palavras, a divisão entre questões públicas e privadas, entre 

indivíduo e cidadão, passa pelo Estado uma vez que este representa, segundo Marx 

(2010), o meio pelo qual o indivíduo poderá se libertar politicamente de uma 

limitação.  Para o autor, do ponto de vista estatal todos os indivíduos no âmbito 

público são apreendidos enquanto cidadãos, livres e iguais.   

O Estado, afirma Marx (2010), ao libertar politicamente o indivíduo sobre uma 

questão, o liberta apenas enquanto cidadão, ou seja, no âmbito público. Esses 

elementos não serão automaticamente extintos ou libertos na esfera privada da vida 

dos indivíduos. Dessa forma, o indivíduo passa a viver, de acordo com Marx (2010), 

uma vida dupla, uma vez que as questões ou limitações sociais emancipadas 

politicamente continuam subsistindo fora da esfera estatal. Nas palavras do autor: 

O Estado político pleno constitui, por sua essência, a vida do gênero 

humano em oposição a sua vida material. Todos os pressupostos dessa 
vida egoísta continuam subsistindo fora da esfera estatal na sociedade 
burguesa, só que como qualidades da sociedade burguesa. Onde o Estado 

político atingiu a sua verdadeira forma definitiva, o homem leva uma vida 
dupla não só mentalmente, na consciência, mas também na realidade, na 
vida concreta; ele leva uma vida celestial e uma vida terrena, a vida na 

comunidade política, na qual ele se considera um ente comunitário, e a vida 
na sociedade burguesa, na qual ele atua como pessoa particular, encara as 
demais pessoas como meios, degrada a si próprio à condição de meio e se 

torna um joguete na mão de poderes estranhos a ele (MARX, 2010, p.44) 
 

É por este motivo que Marx (2010), apesar de apreender a emancipação 

política enquanto um progresso dentro da ordem mundial vigente, chama-nos 

atenção para que não tenhamos ilusão quanto aos seus limites. Para o autor, é pela 

via dos elementos particulares que o Estado se constitui como universalidade, uma 

vez que necessita dos pressupostos materiais e espirituais da vida particular.   

(...) nos períodos, em que o Estado político é gerado por meio da violência 

como Estado político a partir da sociedade burguesa, em que a 
autolibertação humana procura realizar-se sob a forma da autolibertação 
política, o Estado pode e deve avançar até a abolição da religião, até a 

destruição da religião; porém, somente na medida em que avance até a 
abolição da propriedade privada, até o maximum, até o confisco, a taxação 
progressiva, em que avance até a abolição da vida, até a guilhotina. (...) 

Nos momentos em que está particularmente autoconfiante, a vida política 
procura esmagar seu pressuposto, a sociedade burguesa e seus elementos, 
e constituir-se como a vida real e sem contradição do gênero humano. No 

entanto, ela só consegue fazer isso caindo em contradição violenta com 
suas próprias precondições de vida (MARX, 2010, p.42).  
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  Dessa forma, para Marx (2010), a libertação política do indivíduo, via Estado, 

mantém inalterado o antagonismo secular entre interesse geral e interesse 

particular, ou seja, entre Estado político e sociedade burguesa. Quanto mais o 

Estado avança em termos de superar a limitada emancipação política, mais este 

esbarra em seus próprios pressupostos. Portanto, para Marx (2010) a religião, a 

propriedade privada, a expropriação dos trabalhadores dos meios de produção e dos 

recursos sociais de produção são elementos materiais que continuarão a existir 

mesmo com a plena realização de uma emancipação política, pois estes ao serem 

libertados da esfera pública passam a ocupar a dimensão privada da vida real. 

Portanto, o limite da emancipação política da questão urbana no Brasil é 

apreendido no momento em que, ao mesmo tempo no qual o Estado brasileiro 

liberta politicamente os sujeitos citadinos em relação ao não acesso ao direito à 

cidade, criando uma vasta legislação e assegurando conquistas sociais, ele deixa 

intacto – no âmbito da esfera privada - os entraves à materialização desses marcos 

legais. Que na nossa sociedade é representada pela supremacia da propriedade 

privada, a interdependência entre a burguesia interna urbana e rural, e sua 

subserviência em relação aos interesses do capital mundializado, assim como o ódio 

de classe e o descompromisso com os interesses e necessidades da classe 

trabalhadora.   

Diante destas particularidades da formação social, política e econômica da 

sociedade brasileira é importante assinalar que o próprio Estado – impositivo e 

autoritário – torna-se um dos entraves à plena emancipação política da classe 

trabalhadora, uma vez que a divisão entre interesses públicos e privados se torna 

caricata num Estado capturado pela burguesia interna dependente.  

Essa é, a nosso ver, uma das principais contradições que permeiam o 

processo de conquista da emancipação política da classe trabalhadora nos países 

de capitalismo dependente. Ou seja, ao passo em que os entraves estão postos 

dentro do próprio sistema mundial vigente, esta se torna extremamente necessária 

em “democracias blindadas”, com Estados fortemente imunes as reivindicações da 

classe trabalhadora. Portanto, em realidades como a do Brasil, a emancipação 

política de uma questão representa o resultado de intensas e duras lutas travadas 

pelos trabalhadores na busca por garantia de seus direitos, o acirramento das 
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contradições sociais dentro da estrutura de dependência torna essa disputa mais 

brutal que nas sociedades de capitalismo central. 

Em uma conjuntura de sucessivos retrocessos e expropriação de direitos 

sociais - como forma de sustentar os efeitos estruturais da crise do capital - o Brasil 

enquanto país que não teve em sua trajetória histórica, a existência de um sistema 

de proteção social consolidado passa por um processo de barbarização das 

condições de vida de sua população. A luta por mais direitos é fundamental para 

garantir as condições mínimas de sobrevivência e qualidade de vida da classe 

trabalhadora. Entretanto, é preciso compreendermos que as conquistas civilizatórias 

nos marcos do capitalismo não são perpétuas, uma vez que estão inseridas na 

correlação de forças sociais e sofrem avanços e recuos.    

Dessa forma, entendemos que o movimento de luta em prol das políticas 

sociais voltadas para a efetivação do direito à cidade precisa apreender esse 

movimento contraditório da emancipação política. Ou seja, na medida em que 

avançamos na conquista de mais direitos, esbarramos cada vez mais nos limites 

próprios desse tipo de emancipação. A luta, portanto, ao centrar-se na garantia e 

expansão na promoção de direitos, deve possuir uma clareza enquanto as 

limitações que essas ações possuem na condução de mudanças estruturais.  

Frente às contrarreformas operadas pelo governo golpista de Michel Temer 

tais como: a PEC 241 que regulamenta cortes de gastos orçamentários por 20 anos, 

a Reforma Trabalhista, Lei da Terceirização, Reforma da Previdência, e o desmonte 

do financiamento da Seguridade Social, para situar apenas as de maior impacto 

nacional - denominada pelas organizações de luta de “pacote das maldades”, - os 

movimentos sociais e entidades que lutam por cidades mais justas e sustentáveis 

precisam apreender a possibilidade de coexistência da luta por emancipação política 

e humana, ou seja, ao passo em que num cenário de massiva expropriação 

secundária a luta por direitos é indispensável, ela não deve ser a única emancipação 

almejada pela classe trabalhadora, pois, os limites dessa emancipação no âmbito 

urbano já estão traçados na própria dinâmica das estruturas internas do capitalismo 

no país, como analisamos anteriormente.  

Dessa forma, a luta anticapitalista torna-se vital para a materialização real de 

cidades mais democráticas, justas e sustentáveis. A luta urbana deve ter como 

horizonte, além da materialização das conquistas civilizatórias previstas em lei, a 

adoção de uma direção crítica socialmente referenciada nas necessidades da classe 
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trabalhadora. A sua formação política e a construção de sua agenda de luta não 

pode se abster de enfrentar teoricamente, os entraves e desafios encarados na 

prática cotidiana na produção das cidades brasileiras.  

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 A partir do percurso analítico empreendido nesse trabalho, pudemos nos 

aproximar das determinações que dão forma ao objeto em tela. A natureza teórica 

desse estudo é fruto do nosso propósito em extrair do movimento real do fenômeno 

analisando sua lógica interna, uma vez que para a compreensão dos entraves 

histórico-estruturais à plena efetivação do direito à cidade, torna-se necessário a 

imersão a um nível de abstração. 

 Iniciar nossas discussões com o debate ontológico da categoria espaço 

representou a tentativa de traduzir teoricamente, por meio da abstração, nosso 

problema de pesquisa. Dessa maneira, o desenvolvimento do trabalho, nos capítulos 

que o dão forma, buscou analisar a categoria do espaço, nos termos de Netto 

(2011), em sua vertente diacrônica – movimento que busca apreender a gênese e o 

desenvolvimento da categoria – e em sua vertente sincrônica, que analisa a 

estrutura e função da categoria na organização atual.  

 O entendimento do espaço enquanto categoria partiu da assertiva marxiana 

de que categorias são formas de modo de ser objetivas e reais, ou seja, são 

determinações de existência de ordem ontológica, sendo, portanto, históricas e 

transitórias. Logo, a fim de apreendermos a dimensão diacrônica da categoria 

espaço, traçamos no capítulo 2 sua evolução dentro das esferas ontológicas 

(inorgânica, orgânica e social) e afirmamos ser, o trabalho, a categoria fundante da 

dimensão social do espaço. Pois, é por meio deste que o espaço passa a agregar 

em sua dinâmica interna cada vez mais um caráter social, distinguindo-se da 

“processualidade muda” que o caracterizava. 

 Assim, as transformações realizadas no espaço natural, pelo indivíduo, 

agregam a este, características predominantemente sociais na medida em que seus 

usos refletem diretamente o desenvolvimento socioeconômico de cada momento 

histórico. Portanto, a diferenciação do espaço, em urbano e rural, constitui -se 

enquanto uma construção social condicionada pela forma de trabalho vigente em 
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cada quadra histórica, e pela relação estabelecida com os demais complexos 

parciais responsáveis pela reprodução do ser social. 

 Com o desenvolvimento da dimensão social do espaço, as cidades passam a 

ser, no atual estágio das forças produtivas, a formação social mais complexa da 

categoria espaço, ao estabelecer uma relação de condicionamento e 

interdependência com as formações sociais próprias do capitalismo, como 

mercadoria, trabalha alienado e valor. Dessa forma, as cidades do capital 

representam a predominância dos momentos de não identidade, em outras palavras, 

isso significa que estas refletem o mais elevado grau de distanciamento das 

barreiras naturais.  

 Portanto, é predominantemente nas cidades do capital que ocorre a 

aglutinação e o desenvolvimento das formações sociais que fundamentam o confli to 

capital versus trabalho. É importante assinalar que os problemas sociais, fruto dessa 

estrutura socioeconômica, são socialmente produzidos e não decorrem de causas 

naturais. Logo, a questão urbana é um problema artificialmente produzido, 

decorrendo das relações estabelecidas entre as diferentes categorias, próprias 

desse momento sócio histórico. 

 Fruto das necessidades de expansão e acumulação do sistema capitalista, a 

questão urbana apesar de ser um problema mundial, não deve ser analisada de 

forma homogênea. Deve-se, portanto, levar em consideração as particularidades 

assumidas pelas distintas formações sociais em cada realidade concreta. Ou seja, 

em países de capitalismo de natureza dependente, essa questão ganha contornos 

distintos se comparado à realidade dos países centrais, uma vez que categorias 

específicas como a dependência, o tipo característico de Estado, a superexploração 

da classe trabalhadora e a subserviência das burguesias internas condicionam as 

possibilidades internas de desenvolvimento desse problema. 

 Assim, a compreensão da questão urbana brasileira passa, indiscutivelmente, 

pela apreensão de dois elementos singulares da nossa formação sócio histórica:  

primeiro, pelo processo de acumulação primitiva no país que resultou na dissolução 

da contradição entre escravo e mercadoria, com a transformação do escravo em 

trabalhador livre (IANNI,1987); e segundo, pelo caráter duplamente articulado da 

economia brasileira - sintetizado na dependência dentro da dependência 

(FERNANDES,2008).   
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 A absorção desses elementos histórico-estruturais como importantes fatores 

de condicionamento no padrão de produção e apropriação das cidades brasileiras 

nesse início de século, só foi possível dado o desenvolvimento atual que nos 

forneceu as condições necessárias para apreendermos formas menos complexas. 

Dessa forma, as cidades brasileiras não representam uma síntese dessas marcas 

históricas, na verdade esses fatores se mesclam com um conjunto de novas 

determinações próprias do período pós-crise estrutural do capital, tais como a 

contrarreforma do Estado, as sucessivas e cada vez mais intensas expropriações de 

direitos e conquistas sociais, intensificação da superexploração da classe 

trabalhadora com a desregulamentação das relações trabalhistas, solidificação de 

democracias-blindadas às reivindicações populares e desmobilização da 

organização dos trabalhadores e movimentos sociais. 

 A estrutura e a função do espaço na organização atual tornam-se cada vez 

mais intensa e bárbara. Em realidades tão desiguais, como a sociedade brasileira, a 

luta coletiva por cidades mais justas torna-se urgente e necessária. Pois, a garantia 

da efetivação de direitos em um cenário de tantos retrocessos sociais, representa a 

resistência e a luta da classe trabalhadora diante de sistemáticos ataques. 

Entretanto, apesar da importância da luta por uma emancipação política dos 

citadinos, o propósito do percurso teórico analítico empreendido nesse trabalho foi o 

de nos relembrar que:   

Na produção social da própria existência, os homens entram em relações 

determinadas, necessárias, independentes de suas vontades; essas 
relações de produção correspondem a um grau determinado de 
desenvolvimento de suas forças produtivas materiais. A totalidades dessas 

relações de produção constitui a estrutura econômica da sociedade, a base 
real sobre a qual se eleva uma superestrutura jurídica e política e à qual 
correspondem formas sociais determinadas de consciência. O modo de 

produção de vida material condiciona o processo de vida social, política e 
intelectual. Não é a consciência dos homens que determina seu ser; ao 
contrário, é o seu ser social que determina sua consciência. (...) do mesmo 

modo que não se julga o indivíduo pela ideia de que si mesmo faz, 
tampouco de pode julgar uma tal época de transformações pela consciência 
que ela tem de si mesma. É preciso, ao contrário, explicar essa consciência 

pelas contradições da vida material, pelo conflito entre as forças produtivas 
sociais e as relações de produção (MARX, 2008, p.47) 

   

Portanto, a centralidade do trabalho no debate sobre a questão urbana no 

capitalismo dependente e sua compreensão baseada na perspectiva ontológica, a 

partir dos elementos histórico-estruturais que a condicionam, é indispensável para 
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avançarmos na garantia de cidades mais democráticas e menos desiguais, e na luta 

pela construção de uma nova ordem societária, em que o espaço passe a 

apresentar novas conformações em sua estrutura interna dada a inter-relação com 

novas formas sociais próprias de uma sociedade pós-capitalista.  
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