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OS MARXISTAS E O ESPAÇO URBANO
• 1- CAPITALISMO E CIDADE. Acumulação de capital e luta de classes na cidade. Os 

marxistas e o espaço urbano (ou ambiente construído).

• Espaço como receptáculo, arena, palco para as relações sociais. Visão ortodoxa. 
Especialmente a partir de 68: visão marxista. (Destaque para a Escola Francesa de 
Urbanismo)

•
• CIDADE COMO VALOR DE USO- como locus da reprodução ampliada da FT-

consumo coletivo crescentemente socializado e dependente do Estado (Castells): 
transporte, saneamento, educação, saúde, lazer, etc. (Mais além do salário e da 
distribuição individual da renda). Origem dos movimentos sociais urbanos. 

• CIDADE COMO VALOR DE TROCA- Cidade como produto- grande negócio . Circuitos 
de circulação de capitais e a distribuição de juros, lucros , rendas e salários 
(Lefebvre e Harvey). O papel do mercado imobiliário, dos investimentos e das 
grandes obras.  

• OPOSIÇÃO  BÁSICA ENTRE ESSES PAPÉIS



Principais capitais presentes na 
produção do espaço urbano

– PROPRIETÁRIOS DE TERRA 
– CAPITAL DE INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA 

(Topalov)
– CAPITAL DE CONSTRUÇÃO EDIFICAÇÃO
– CAPITAL DE CONSTRUÇÃO PESADA
– CAPITAL FINANCEIRO

– O conceito de máquina do crescimento-
articulação de interesses que toma o comando 
sobre a cidade (Logan&Molotch)



ESTADO

• O papel do Estado: controle do fundo público 
para investimentos, controle sobre o uso e a 
ocupação do solo (planos e leis), regulação 
dos salários, intermediador na distribuição de 
lucros, juros, rendas e salários (direto e 
indireto), entre outros papéis.



• Habitação: mercadoria especial, vinculada à 
terra ou pedaço de cidade

• Renda de localização
• No capitalismo periférico a 

autoconstrução: barateamento 
da força de trabalho



Segregados, ilegais, invisíveis





O (não) lugar da classe trabalhadora na 
(não) cidade



CIDADE NA CONJUNTURA ATUAL 
BRASILEIRA-

• Reestruturação produtiva (globalização) sobre 
herança colonial. Décadas perdidas e néo 
liberalismo. 



Reforma urbana: 
progressos significativos

• 1988 – Capítulo  na Constituição
• 2000- Estatuto da Cidade
• 2003 – Criação do Ministério das  Cidades
• 2003, 2004, 2005 and 2007 – Conferencia National das Cidades
• 2003 – Programa Nacional de Regularization Fundiária
• 2004 – Conselho Nacional das Cidades
• 2005 - Lei Federal de Consórcios Publicos
• 2005– Campanha Nacional do Plano Diretor Participativo
• 2005 – Lei Federal do Fundo Nacional de Habitação Social
• MINISTERIO DAS CIDADES FOI “DADO” PARA UM PARTIDO CONSERVADOR

• 2007-Lei Federal do Saneamento Básico
• 2007 PAC- Prorama de Aceleração do Crescimento (infra urbana e urb. de favelas)
• 2009 PMCMV- Programa Minha Casa Minha Vida e PAC 2
• 2011 PMCMV 2
• 2011 Lei Federal dos Resíduos Sólidos 
• 2012 Lei Federal da Mobilidade Urbana 
•

• Novo quadro legal, novas instituições



• NOVO QUADRO LEGAL. NOVAS INSTITUIÇÕES
• 20.000 CONSELHOS: crianças e adolescentes, 

educação, saúde, habitação, idosos, cidades, 
desenvolvimento urbano, assistência social ...

• Aumento real do s.m., Bolsa Família, Crédito 
consignado, Pró uni, Pronaf... 

• Subsídios à habitação social, pela primeira vez. 
Retomada do investimento em habitação e 
saneamento após quase 30 anos.



CEU- direito à educação com esportes, 
artes e atividades culturais-S. Paulo-2006

Sao Paulo



Sao Paulo



O paradoxo na retomada do 
crescimento econômico

• Mais do que nunca a cidade é dominada pelas 
forças do capital em associação com a grande 
mídia e fortemente apoiadas no 
financiamento de campanhas eleitorais. O 
papel dos fundos públicos é central. Nas 
cidades: desenvolvimentismo ou crescimento 
capitalista predatório.



Boom imobiliário: “o maior  aumento 
do mundo”- Revista Exame

• O paradoxo: depois de 29 anos sem ou com baixo 
investimento  o Governo Federal retoma investimento 
em habitação, saneamento e transporte mas… 

• Entre Jan 2009 e set 2012 os preços dos imóveis 
subiram 184.9% no Rio de Janeiro e 151.3% em São 
Paulo. O capital imobiliário invadiu as cidades com a 
ajuda dos legislativos e executivos municipais. Em 
muitas cidades a lei tem sido “flexibilizada”.

• Despejos violentos de favelas em várias metrópoles 
brasileiras. A periferia pobre avança para novas 
fronteiras. A segregação é reafirmada.



Fogo na Favela do Moinho
São Paulo 2012





• Automóveis, prioridade absoluta na matriz de 
mobilidade urbana (e na política de crescimento 
econômico) com consequências dramáticas para: 
– Sacrifícios na mobilidade do trabalhador (incluindo a 

classe média). Tempos absurdos de viagem. 
Desconforto, cansaço, stress.

– Poluição do ar com forte impacto na saúde em geral.
– Alto índice de mortes e incapacitação nos acidentes-

40.000 óbitos/ano
– Alto custo em horas paradas.
– Montadoras enviaram ao exterior o equivalente às 

desonerações concedidas  



E ainda tem mais: os megaeventos
• Copa Mundial de Futebol (2014) e Jogos Olímpicos 

(2016): radicalização do cenário descrito
• Megaeventos: tsunami de capitais que constroem um 

cenário espetacular são acompanhados pela 
especulação imobiliária e gentrificação. Deixam uma 
herança de elefantes brancos. 

• A centralidade da terra na reforma urbana foi 
esquecida. Alguns movimentos sociais lutam contra a 
remoção. Outros foram engolidos pela 
institucionalização.

• Política urbana tornou-se uma soma de obras contra o 
PD: PLANO SEM OBRAS E OBRAS SEM PLANOS 



Remoções de moradores no Rio de 
JaneiroElaboração L. Faulhaber com base em dados coletados na SMH.



QUANDO NOVÍSSIMOS ATORES 
ENTRAM EM CENA

• Prefeitura cancela (ou adia) a construção do túnel ilegal
• Transporte coletivo ganha visibilidade: corredores são 

implantados velozmente a um custo muito baixo.
• Aprovada CPI dos Transportes Públicos na Câmara 

Municipal 
• Contratada consultoria internacional sobre a tarifa dos 

ônibus
• Suspensa a licitação de R$ 43 bilhões sobre o 

transporte coletivo urbano
No Rio, o mais impressionante: prefeitura desiste de 
privatizar o Maracanã, desiste de remover a Favela do 
Autódromo ...


