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Resumo 

 

O presente trabalho tem como objetivo trazer uma discussão dos conceitos 

para análise das situações de vulnerabilidade urbana, uma vez que o mesmo 

se configura a partir de uma análise multidimensional, levando em 

consideração fatores quantitativos como renda, mais também questões 

subjetivas como capital social, tais fatores compõem um portfólio das 

inúmeras situações de pobreza e exclusão que as cidades brasileiras se vêm 

hoje obrigadas a lidar por meio de novas políticas públicas, sendo 

fundamental o entendimento dos conceitos de ativos e estratégias para o 

desenho de políticas mais eficientes. Tenta-se fugir da definição de 

urbanismo como conceito técnico, mas sim, resultado contingente da 

relação Estado, mercado e sociedade, que pode variar no tempo e espaço, 

evitando assim, qualquer teoria determinista e de longo prazo. Pode-se 

observar que para pensar a realidade das situações de exclusão e pobreza 

urbana e centralidades, devem-se compreender os diferentes tipos de forças 

que agem na materialização dessas situações, sendo essa concepção 

fundamental para fugir a homogeneizações que se traduzem em políticas 

ineficientes.  

Palavras chave: Produção do espaço, espoliação urbana, políticas públicas, 

centralidade urbana.  
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1. Introdução 

Pensar o cenário das cidades brasileiras nos remete a uma imagem de contradições, falta de planejamento, 

poluição, lixo e muitos outros cenários que podem variar conforme a cidade, mas de forma geral, o que se 

observa é um constante crescimento e concomitantemente, acentuação da questão urbana. Segundo Ribeiro 

(2004) “Hoje, como naquela época [período republicano], com efeito, as elites olham assustadas para a cidade 

e identificam na sua suposta desordem a causa dos seus problemas sociais”.  

Percebe-se que não existe um planejamento das cidades para que elas se desenvolvam harmoniosas e 

ambientalmente sustentáveis. O processo de urbanismo, portanto, se dá de forma desigual e seletiva, 

necessitando-se perguntar quem é o responsável por esse processo e os seus resultados.  

Uma resposta a essa pergunta fugiria a questões deterministas, uma vez que se devem observar as 

especificidades de cada situação, contudo, pode-se adiantar que é uma questão multidimensional, e muito 

além da questão visual ou arquitetônica, o processo de urbanismo se constitui um espaço de muitos fatores 

agindo simultaneamente e em diferentes graus, podendo resumir três principais atores: Estado, mercado e 

sociedade. Cada um, salvo suas especificidades, irá gerar diferentes espaços sociais de relações no espaço-

tempo entre os diferentes grupos sociais, que de forma simultânea desenhará o espaço físico, ou a “cara da 

cidade”. Portanto, poder-se-ia adiantar que uma cidade marcada por contrastes físicos, como favelas, bairros 

pobres com ausência de serviço e comunidades excluídas vivendo lado a lado de bairros nobres e áreas com 

serviços públicos de qualidade e segurança são reflexo do espaço e das relações sociais desiguais provenientes 

da relação: Estado, mercado e sociedade.  

Sendo assim, muito além da questão técnica de planejamento e da urbanística ligado à paisagem e do visual, o 

processo de urbanização é algo que está no campo da subjetividade e que tem reflexos físicos. 

Os principais reflexos que se observa hoje nas cidades são as inúmeras situações de vulnerabilidade e de 

iminente risco social, que aflige as comunidade mais pobres e carentes, sendo esse um dos principais desafios 

dos governos, e que constitui a “questão urbana”. Como desenvolver estratégias eficientes de combate à 

pobreza e exclusão urbana, ou entender como esse processo se materializa no espaço físico a partir das 

questões subjetivas que o constitui?    

 

2. A multidimensionalidade na análise da situação de vulnerabilidade urbana 

2.1 Crescimento das cidades/urbanismo/relação mercado-sociedade  

No Brasil a década de 1950 trouxe uma mudança na configuração do espaço urbano e na construção das 

cidades, uma vez que nesse período o êxodo rural e o movimento para os centros urbanos tomaram força e 

aumentaram consideravelmente. O processo de urbanização trouxe não só mudança nas paisagens dessas 

cidades como também alterou as relações sociais nesses espaços, que passaram a concentrar 

concomitantemente população e demandas sociais. 

O planejamento que acompanhou esse processo nas cidades foi guiado principalmente pela forma de mercado, 

uma vez que os sistemas de mercado e da organização dos meios de produção estão intrinsecamente ligados 

às formas que as políticas públicas são desenhadas.  Como afirma Ribeiro (2000), vários estudos já 

mostraram, com efeito, que a dinâmica urbana da cidade latino-americana tem como base a apropriação 

privada de várias formas da renda urbana, fazendo com que aqueles grupos que desfrutam de uma condição 

mais privilegiada mantenham seu status quo e desfrutem de um maior bem-estar social. Essa lógica também é 

verdadeira quando observada do ângulo oposto, uma vez que aprofunda as situações de pobreza e 

vulnerabilidade daqueles que já se encontravam numa situação desfavorável. 

Portanto, no processo de urbanização das cidades, em especial, os centros urbanos brasileiros, o planejamento 

urbano, ao invés de combater ou ser norteado por um princípio de equalizar o acesso aos serviços e mesma 
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estrutura de oportunidades ao cidadão, serviu para manter uma situação de desigualdade, que transpassava as 

relações trabalhistas, e tinham um reflexo no próprio espaço, a exemplo das favelas vizinhas a bairros nobres.  

Essa lógica de construção espacial (urbanização) ligada às formas que o mercado se organiza concretizou-se 

principalmente na década de 1990, quando o neoliberalismo, através do consenso de Washington, deixou 

claro o papel que os governos e as políticas públicas deveriam assumir, diminuindo a sua ação como Estado 

intervencionista e deixando o mercado agir de forma mais flexível através de suas ferramentas.  

Tendo como consequência “das transformações econômicas decorrente dessa nova estrutura econômica, 

apesar de controversa, diz respeito ao aumento das camadas superiores e inferiores da sociedade, com 

consequente redução das camadas médias, o que tornaria a estrutura social à imagem de uma ampulheta, 

como o que se verificou nas sociedades de economia mais avançadas” (RIBEIRO, 2000).  

As cidades dessa forma foram produzindo uma situação de contrastes, uma vez que concentravam os serviços, 

as possibilidades de negócios, o espaço das oportunidades de um lado, e o crescimento sem um real 

planejamento, o aumento das desigualdades sociais, poluição e precarização da qualidade de vida, lixo, esgoto 

e a exclusão, de outro.  

Esse fato já era previsível, uma vez que Karl Polanyi (2000) logo no início da revolução industrial observou 

como a mudança na organização da produção por um sistema capitalista, que em essência é seletivo e 

desigual, operando por uma lógica de mais valia, e que para se manter e perpetuar através da produção 

expandida se observa casos de espoliação urbana, nada mais previsível que a manutenção desse status quo  

uma vez que a essência do sistema permanecia a mesma. Associando esse processo a um “moinho satânico” 

uma vez que independente de cultura, individualidade, vontade e ideia, homogeneíza todos os indivíduos com 

base no mesmo sistema de produção, transformando: Terra, Individuo e Dinheiro em mercadoria. Tal 

processo também foi observado e discutido por David Harvey (1980) ao observar o desenvolvimento das 

cidades e o processo de urbanização, que mais que uma mudança paisagística, estava ligada a dinâmica das 

relações sociais construídas, sendo a cidade, como afirma Lefebvre, “o espaço da festa”, aonde as pessoas, 

independente de cultura e costumes se encontram e constroem as relações sociais, sendo a cidade palco desse 

processo.  

Contudo a urbanização e as relações são moldadas pela interação de três formas de integração econômica com 

base nas análises e no conceito de modos de integração econômica formulado por Polanyi (2000) e utilizado 

por Harvey (1980), em seu pioneiro estudo sobre a cidade e a justiça social. As trocas mercantis, a 

redistribuição institucional e a reciprocidade interpessoal, os quais, pelo menos nas sociedades modernas, se 

interpenetram formando combinações características no tempo e no espaço, operando em diferentes escalas.  

O mercado de troca ou as trocas mercantis se constituiu com base no lucro e da mais valia, que com a 

complexificação das relações econômicas se tornou a base da produção expandida capitalista, onde na cidade 

podia se observar tal processo uma vez que lá se encontrava a maior oferta de mão de obra, serviço e 

oportunidades do capital se perpetuar. O processo de urbanização, guiado por uma lógica de mercado, criou 

um espaço de conflito e aprofundamento das situações de precariedade, que se por um lado tinha o Estado 

como ator responsável por intermediar os interesses evitando o aprofundamento das trocas injustas, não foi 

eficiente em atingir esse objetivo uma vez observado que as políticas públicas não conseguiram mudar a 

essência das relações entre mercado e sociedade. 

Seguindo uma linha Marxista, a sociedade se via dividida em duas classes, os detentores dos meios de 

produção e aqueles que vendiam sua força de trabalho. Essa divisão, contudo não se aplica inteiramente para 

observar a complexidade que as cidades adquiriram ao longo do tempo, guiadas por um processo de 

urbanização que moldou não só as relações mercado-sociedade como a própria ação do Estado. Observa-se 

que o espaço social também se inscreve no espaço físico, o que permite compreender o território como sua 

expressão ou da relação entre os diferentes agentes e classes sociais que estabelecem proximidades ou 

distanciamentos uns em relação aos outros no espaço geográfico por decorrência da proximidade ou distância 

existente no espaço social. 
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Observar então a organização e a situação de vulnerabilidade vivida hoje nos centros urbanos, deve se basear 

e entender a complexidade dessas relações instituídas no tempo e que absorvem inúmeras variáveis. O 

resultado de um desenvolvimento econômico desigual leva a construção de um espaço marcado por 

contradições, de fragilidade nas relações sociais e consequente espoliação urbana, com a concretização da 

“teoria da ampulheta” em que se aumenta a base, indivíduos em situação de pobreza, segregação social e 

vulnerabilidade à medida que aumenta em menor proporção o topo, grupo que desfruta de um bem-estar 

social, de serviço e de uma maior estrutura de oportunidades.  

A cidade, ou o espaço urbano construído, traz consigo então essas características, sendo marca das cidades 

modernas tais contrastes, que não só refletem a ausência do Estado, como transcreve a organização do espaço 

social representado no espaço físico.  

 

2.2 Formação da diferenciação espacial - espoliação urbana 

A complexidade das relações sociais e as formas dos espaços construídos são então intimamente ligadas, 

sendo a cidade reflexo das desigualdades de determinada sociedade. Contudo, mais visível do que os 

subsistemas sociais e as relações de poder estratificadas historicamente num espaço construído, é a espoliação 

urbana desses espaços que de forma visível mostram a cidade como um espaço de luta desigual por recursos 

escassos. 

Segundo Ribeiro (2004), os projetos de intervenção urbana hoje assumem esse caráter dualisto das cidades, 

isso é, o espaço é marcado por “duas cidades” as periferias marginais, e os centros dinâmicos, sendo o desafio 

hoje conseguir integrar esses dois espaços claramente distintos numa mesma cidade. O “que no início da 

república eram “dois Brasis” hoje se reflete na cidade dualista, em que no atual urbanismo de melhoramento e 

embelezamento, o higienismo cede lugar à estratégia de utilização da imagem da cidade reunificada como 

vantagem competitiva na atração dos fluxos globais”, dessa forma a cidade é vista como maquina do 

desenvolvimento, sendo ela a própria responsável por sua inserção vantajosa na teia de competição por 

capital.  

O processo de urbanismo então, como não é um processo apenas paisagístico, mas está relacionado com o 

tripé Estado-mercado-sociedade, deve ser visto como um processo multidimensional, para isso é importante 

então observar esse processo como o impacto do modelo de organização econômica e dos meios de produção 

difundidos pela globalização com o aumento no contingente de pobres, desempregados, empregos precários, 

moradias em favelas, aumento da violência e da criminalidade que vem dando forma às cidades brasileiras, 

esse então, seria o ponto de análise do processo urbano que guia a ação dos atores na definição da cidade, 

buscando compreender as situações que se criam no espaço construído, como reflexo dessas relações, e como 

as ações dos governos e as políticas públicas são desenhadas na mudança dessa situação ou no caso mais 

perverso, na manutenção do status quo. 

O processo então definido como espoliação urbana, utilizado tanto por Lúcio Kowarick (1979), David Harvey 

(1980) e Ribeiro (2000), tenta definir de forma empírica, os reflexos perversos da forma de urbanização que 

as cidades reproduzem norteadas por um sistema de produção capitalista, desigual e seletivo. 

Segundo Kowarick, se entende por esse termo a depressão salarial (por um sistema maximizador do lucro), de 

inúmeras privações e precarização do Estado de welfare ou Bem-estar social, considerando que o regime de 

bem-estar social tem implicações importantes sobre as desigualdades sociais, decorrente do modo como se 

apresenta a organização social do território, o que pode contribuir para maior integração social entre os 

agentes sociais ou levar à situação de exclusão social. 

Esses autores, dessa forma, consideram que esse sistema, por essência desigual, passa a ter legitimidade por 

um Estado que se une ao mercado na tentativa de se tornar atrativo ao capital. Portanto, o fenômeno da 

espoliação urbana inicia-se antes do processo de globalização financeira, mas quando as cidades começaram a 

concentrar população, serviços e oportunidades do capital se reproduzir em escala. Reafirmando que, 
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enquanto uma pequena parte da população usufrui de uma cidade com serviços e qualidade de vida, outra 

parte formada por desempregados ou pessoas em situação de pobreza é espoliada por não terem reconhecidas 

socialmente suas necessidades de consumo habitacional (moradia e serviços coletivos) inerentes ao modo de 

vida urbano. Desenhando assim, cidades que concentram em seu seio desigualdades espaciais que não só 

refletem as distorções do espaço social, como servem na manutenção de um sistema de acumulação e 

produção capitalista.  

A partir década de 1980 e decorrer de 1990, o Brasil viveu momentos incisivos de espoliação urbana, 

principalmente pelo ressurgimento do liberalismo na forma do Neoliberalismo e as políticas que os governos 

passaram a adotar para se verem uniformes as demandas dos países desenvolvidos. Como resultado houve o 

aumento da situação de vulnerabilidade urbana, como pode ser observado através de alguns dados como: A 

subnormalidade habitacional medida pelo IBGE aumentou cinco vezes entre 1991 e 2000; na grande São 

Paulo, 20% da população mora em favela, quando em 1970 este índice era de apenas 1%; na cidade do Rio de 

Janeiro este percentual se eleva a 28%, em Salvador a 33%, e em Belém a 50%. Portanto, um dos medidores 

para se observar o fenômeno de espoliação urbana é observar a questão da moradia, dos bairros 

marginalizados e a presença do Estado nesses espaços, mesmo sabido que são muitas as variáveis que 

colocam um grupo ou subsistema social numa situação dessas.  

A posição do governo frente a esse processo então é fundamental, como ator capaz de reequilibrar a balança 

de redistribuição mais igualitária, observando quais estratégias seriam eficazes no combate a degradação da 

vida de alguns grupos sociais. Em contraposição, é valoroso observar concomitantemente as estratégias 

desenvolvidas pelos grupos em situação de vulnerabilidade, compreender suas próprias táticas de contornar 

situações de exclusão e reais necessidades, sendo nesse ponto fundamental a contribuição de Caroline Moser 

(1998) e Rubens Katzman (1997) no entendimento da dinâmica nesses espaços e fomentando as ações das 

políticas públicas, uma vez entendido qual a situação particular vivida em cada comunidade, para que o 

governo economize recursos e promova ações realmente eficientes no combate à exclusão urbana. 

 

2.3 Centralidade urbana e desigualdade na cidade  

O modelo de desenvolvimento, portanto, é capaz de gerar disparidades sociais com traços físicos, tendo nas 

cidades sua representação. Para o urbanismo há um modelo de crescimento urbano anelar, ou seja, a partir de 

um centro dinâmico, começa ao entorno uma espacialização urbana, controlada especificamente pelo mercado 

imobiliário. Historicamente, tal processo ocorria de maneira harmônica, principalmente nas cidades pequenas 

e médias que tinham em seus centros dinâmicos a prefeitura, o banco e a igreja. Obviamente, com o processo 

de financeirização, de expansão dos mercados globais notadamente marcados pela globalização, as cidades 

que anteriormente não eram vistas como fonte de renda, passam a ser. Os primeiros exemplos são das 

centralidades que se manifestam por um processo notadamente econômico, entre as nações desenvolvidas e 

periféricas (FURTADO, 1981) esse processo baseado nas trocas econômicas de matrizes diferentes expôs o 

que Harvey (2005) coloca como novo imperialismo em que a apropriação no tempo espaço dos espaços se dá 

principalmente pelas vantagens econômicas (flexibilização trabalhista, mão de obra barata, incentivos fiscais) 

o lado perverso é a chamada crise de sobre-acumulação. O fato é que as primeiras noções de centralidades 

começam entre as nações. O segundo processo se dá intra espacial em duas escalas: Nacional e local. A 

nacional pode ser observada na formação de espaços internos diferenciados num mesmo país. No caso 

específico do Brasil, há a histórica disparidade entre as regiões sudeste e nordeste que até os dias atuais 

cristalizaram centralidades empresariais, universidades, serviços culturais e valores simbólicos que se 

reproduzem de maneira desigual, o que Bourdieu (2004) demonstra a partir da reprodução do capital cultural 

como fator de distinção.  

O último fenômeno, e não menos importante de centralidade se dá de forma local; dentro de uma 

municipalidade ou região metropolitana (como é facilmente observado). A periferia desprivilegiada paga pelo 

ônus do planejamento público guiado pelas leis de mercado. As cidades geram o que Brandão (2012) chama 
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de estágios de reprodução do capital: homogeneização, integração, polarização e hegemonia. Nessas quatro 

fases as ultimas duas são responsáveis pela formação de centralidades espaciais (desde local ao global). A 

polarização é condição fundamental para o mercado imobiliário se reproduzir numa cidade. O lado perverso 

vem da desregularização estatal deste processo, as políticas públicas de combate à especulação vão de 

encontro ao interesse privado, e partindo de uma análise marxista, Offe (1989) já demonstrava a união e 

dependência estrutural do mercado e do Estado legitimando um ao outro. 

Um segundo fator, ligado atualmente às centralidades espaciais, está vinculado ao fenômeno estudado pelo 

urbanismo da gentrificação ou gentrification que segundo Arantes et. al (2000) passa pelo processo de 

revalorização de áreas da cidade para introdução no sistema global de cidades atrativas, esse mesmo processo 

vem acompanhado da necessidade de recriar símbolos e centralidades, sendo assim, partem do pressuposto 

das “cidades como máquinas do crescimento”. Tal fenômeno é responsável pela criação de um espaço dual 

que segundo Maricato (2000) pode ser descrito pela cidade legal e cidade ilegal, notadamente uma 

centralidade atrativa ao mercado, e aos interesses do capital especulativo e cultural. Contudo, cria-se no lado 

oposto uma periferia caracterizada pela exclusão física e simbólica, uma vez que é caracterizada pela não 

atratividade do capital. 

O perigo do planejamento público guiado pelo mercado é a criação permanente de centralidades que servem a 

uma pequena parcela dos habitantes ao preço de periferias, muitas vezes escondidas nas margens das cidades 

que pagam o ônus de um centro que concentra os investimentos públicos e privados. 

Alguns exemplos da centralidade e da periferia são os dados socioambientais que exprimem a desigualdade 

deste processo. Dados como renda média, escolaridade, acesso ao serviço de saúde, transporte público, horas 

despendidas no transporte ao trabalho, opções de lazer e por fim exposição à vulnerabilidade física e espacial 

como criminalidade, exposição ao tráfico de drogas, áreas de risco de deslizamento (todos dados sociais) 

como dados referentes à salubridade espacial (saneamento), coleta de lixo regular, coleta de esgoto domiciliar, 

e  índice de doenças advindas da insalubridade (dados ambientais); todos esses dados podem ser utilizados 

como demonstrativo do efeito perverso da centralidade espacial. 

As justificativas para esse processo podem ser basicamente duas: a primeira diz respeito à apropriação dos 

ideais do mercado pelo Estado, movido principalmente pelo incentivo ao mercado, acaba por criar 

centralidade urbana de forma contingente. O segundo fator é pelo não cumprimento das leis e políticas sociais 

de proteção social como o Plano Diretor, o Estatuto da Cidade e outras leis que regulam a produção do espaço 

urbano que em essência deve atender a toda população de forma igualitária garantindo o direito efetivo a 

cidade, isso é, qualidade de vida igualmente reproduzida independente de onde esteja localizada. 

A resposta que pode ser dada pode ser elencada a partir da ação da sociedade civil organizada, ocupando os 

espaços democráticos de gestão e participando da fiscalização e implementação do planejamento público. 

Conselhos de política pública pode ser um canal de pressão social.  

Uma outra ação, e essa ocorreu no Brasil nos meses de junho e julho de 2013, são os movimentos sociais que 

por sua vez faz transparecer os problemas “invisíveis da periferia”, uma vez definido por Maricato (2013) os 

motivos do protesto são as questões urbanas, ou melhor definido, a apropriação do mercado da produção e 

reprodução do espaço, impondo uma lógica de mercado em algo que antes de servir ao capital, deve servir ao 

bem estar da população, isso é, a terra.  

 

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Na constituição das cidades, o espaço construído foi sendo representação de toda a dinâmica e das relações 

sociais do espaço social, esse que era dinamizado e guiado principalmente pelas formas de produção e das 

relações de poder que se constituíram ao longo do tempo e espaço. Essas relações, mais do que hierarquizar 
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os diferentes grupos, construíram no espaço físico, distorções que hoje podem ser vistas nos bairros 

periféricos e carentes de intervenção pública em detrimento de bairros com serviços e segurança para os que 

habitam. 

Pretende-se assim, observar que a dinâmica econômica é um dos fatores que se pode utilizar no entendimento 

de um processo de urbanização, mas não o único, uma vez que determinado grupo poderia aumentar seu 

poder aquisitivo, mas em contraposição estaria ainda sem acesso à infraestrutura ou serviços públicos como 

saúde, por exemplo, concluindo então que as variáveis no entendimento das vulnerabilidades urbanas são 

multidimensionais, precisando um olhar atento e holístico da situação específica, entendendo assim, que para 

a teoria da ampulheta, essa classe média não estaria apenas atrelada ao poder aquisitivo, mas a um portfólio 

de necessidades que tomam uma dimensão maior.  

Dessa forma, o processo de urbanização e dos contrastes urbanos é definido a partir de uma relação 

contingente entre Estado, mercado e sociedade, e não apenas do tipo de planejamento técnico, sendo isso 

urbanística e não urbanismo, sendo esse último com maior carga de subjetividade e multidimensionalidade. 

Os processos de formação de centralidade urbana são indicadores de que o mercado vem impondo uma lógica 

do lucro sobre a terra, e como resultado a criação de espaços desiguais, notadamente marcados por centros 

dinâmicos, desenvolvidos, providos de serviços e mobilidade contrapondo-se às periferias de características 

opostas. Esse fenômeno, esta na raiz da reprodução do capital como observado por Harvey (1980) e Brandão 

(2012). Fenômeno esse multiescalar, mas que tem na cidade sua materialização.  

No estudo das ilhas de pobreza e bolsões de vulnerabilidade que constrói o contraste urbano é importante reter 

os inúmeros conceitos que ajudam a pintar o quadro atual das situações específicas, como os conceitos de 

integração econômica de Polanyi, para entender como os mercados agiram formando as relações de poder e 

relações sociais no espaço social. 

O processo urbano, portanto, se configura num constante conflito, desde simbólico pela reprodução das ideias 

e dos estigmas como de recortes físicos permitidos olhar pelos indicadores que se contrastam numa mesma 

cidade. Há uma urgente necessidade da democratização da terra, bem como da inserção dos atores sociais nos 

espaços políticos existentes para equilibrar o viés mercadológico das políticas públicas, que só não acentuam 

as centralidades, mas expõem as periferias a condições de vida cada vez mais vulneráveis sócio e 

ambientalmente, o que em essência acentua a falta de direito a cidade!  

A cidade, além do “espaço da festa” como afirmaria Lefebvre, é o espaço das relações subjetivas e onde toma 

forma, a partir do espaço físico, essas reproduções, sendo de fundamental importância o balanceamento 

através de políticas públicas que grandes hiatos se formem entre os diferentes grupos sociais que a formam, 

ou, que a ampulheta se constitua em uma estrutura rígida e de difícil mobilidade ascendente. 
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