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APRESENTAÇÃO

O livro Urbanismo Biopolítico é em parte resultado das atividades que compuseram o 
III Seminário Internacional Urbanismo Biopolítico, que aconteceu entre os dias 26 e 29 de 
agosto de 2019, em Belo Horizonte (MG), com o intuito de criar um ambiente de produção do 
conhecimento que destacasse trabalhos e temas envolvendo pesquisas extensionistas no campo da 
arte, da arquitetura e do urbanismo.

Dividimos a publicação em quatro partes, correspondentes aos eixos que compuseram 
o seminário: Geopolítica e Território, Tecnopolíticas Urbanas, Urbanismo Neoliberal e 
Resistências Biopotentes.

Na Parte I, discutem-se as dinâmicas políticas atuantes ao redor do globo e seus 
impactos territoriais, numa convergência com os esforços do grupo Indisciplinar em realizar 
análises territoriais transescalares e com a criação de um novo projeto de extensão, denominado 
“Geopolítica e Cidades”.

O primeiro texto que compõe esta seção é o artigo, em espanhol, “Geopolítica y Territorio 
en la disputa de Estados Unidos por América Latina en el siglo XXI”, assinado pela cubana Yazmín 
Bárbara Vázquez Ortiz, pesquisadora do Centro de Estudios Hemisféricos y sobre Estados Unidos 
(CEHSEU) e da Universidad de la Habana. Seu artigo trata das disputas entre forças políticas 
que operam na América Latina no século XXI, rastreando a contrarrevolução popular envolvendo 
múltiplas formas de articulação imperialista, capitaneada por atores importantes no processo, 
como os Estados Unidos, a direita hemisférica e o capital transnacional, em um avanço de táticas 
e estratégias neoliberais com ataque sistemático aos governos progressistas latino-americanos. 
Esta contraofensiva antiprogressista na América Latina, segundo a autora, tem adotado a Guerra 
Não Convencional, as Redes de Intervenção, a Guerra Irregular, e, finalmente, a Ideologia do 
Empreendimento, tão consubstancial ao neoliberalismo, articulando grêmios empresariais, 
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corporações, think tanks, agências de governo americano para promover a denominada Teologia 
da Prosperidade.

Outro texto selecionado para compor esta sessão foi o artigo “Cartografia das controvérsias: 
uma leitura transescalar das Jornadas de Junho de 2013”, desenvolvido pelos pesquisadores Maíra 
Nobre, Henrique Porto e Ana Schoenell, que utiliza o método de pesquisa denominado Cartografia 
das Controvérsias, ou Cartografias Indisciplinares, que o grupo Indisciplinar vem desenvolvendo 
ao longo dos últimos anos. O texto apresenta o processo de criação e implementação deste método 
cartográfico para a dissertação Levantes Urbanos, o ciclo de lutas pós crise do capitalismo de 2008 
(NOBRE, 2019), apontando a importância do método cartográfico adotado, assim como a 
necessidade de levantar dados que levem em consideração a transescalaridade dos levantes urbanos, 
principalmente em casos de levantes envolvidos em um ciclo de lutas globais — como foram as 
Jornadas de Junho de 2013 no Brasil.

O artigo “Do poder estatal à Fundação Renova: reflexões sobre a expansão do território 
minerário”, escrito por Laura Carneiro, aborda como o setor extrativo mineral avançou 
consideravelmente nos últimos anos sobre as cidades do estado de Minas Gerais e como o 
rompimento da barragem de Fundão expande o território dessa influência a partir da instalação da 
Fundação Renova sobre o território atingido — utilizando, como estudo de caso, o núcleo urbano 
da cidade de Barra Longa (MG), que teve grande parte invadida pelo rejeito. O texto ainda discute 
os movimentos de luta e resistência às práticas da Fundação Renova.

Em “Consultorias de engenharia e políticas do território: monopólios de conhecimento na 
era da financeirização do espaço”, Magaly Marques Pulhez discute a participação das consultorias 
de engenharia na formulação e implementação de políticas urbanas e territoriais no Brasil. 
Segundo a autora, de maneira geral, “o papel de agente intermediário, associado às atividades 
de consultoria, ganha projeção a partir da intensificação das reestruturações político-econômicas 
dos anos 1990, num processo reforçado pela influência do campo financeiro nas estratégias de 
mercado das empresas”, via fusões e aquisições, o que permitiu abrir cada vez mais espaço para a 
atuação deste tipo de agente, de forma transescalar.

 O artigo “Transposição do Rio São Francisco: a presença-ausência ao longo de seus 
eixos”, escrito por Carolina Sacconi e Karina Leitão, demonstra o impacto físico e social da obra de 
Transposição do Rio São Francisco, um projeto de infraestrutura de grande porte que se relaciona 
de forma contraditória e impactante com seu entorno, seccionando o território sem muitas vezes 
propor uma nova relação integrada com o entorno imediato.

Luciano Duarte, em “Aproximações à noção de dispositivos de cooperação: como os 
circuitos espaciais produtivos se lugarizam”, discorre sobre o conceito de dispositivo nas abordagens 
teóricas dos circuitos espaciais produtivos, destacando que, quando bem empregado na análise dos 
círculos de cooperação no espaço, tal conceito se mostra fundamental e possibilita avanços teóricos 

na compreensão dos mecanismos que os circuitos espaciais produtivos, especialmente aqueles mais 
globalizados, se valem para se realizarem e coordenarem suas ações nos diversos lugares em que 
atuam.

O artigo “Geopolítica da inovação: o espesso capítulo dedicado ao pré-sal na geopolítica 
brasileira”, que fecha a primeira parte da publicação, foi realizado pelo pesquisador e professor do 
IGC/UFMG Fábio Tozi. O texto analisa o papel político, econômico e estratégico do petróleo 
no contexto global, discutindo especificamente o caso brasileiro — a Petrobras e a descoberta do 
pré-sal — e a complexa narrativa histórica que desemboca na Operação Lava Jato e na deposição 
de Dilma Rousseff.

Os textos que compõem a Parte II, Tecnopolíticas Urbanas, debatem os efeitos da 
infiltração crescente das tecnologias de informação na vida cotidiana e nos processos de produção do 
espaço, com a emergência de agenciamentos capazes tanto de promover novas formas de vigilância 
e controle quanto de disputar ou reverter processos existentes de dominação, despertando novos 
modos de existência e/ou organização.

O texto que abre essa parte é da professora Mónica Arroyo e é intitulado “Digitalização 
e financeirização do território: uma imbricação que se renova no capitalismo contemporâneo”. 
Nele, a autora parte da teoria crítica do espaço de Milton Santos para analisar os desdobramentos 
da digitalização do território na contemporaneidade. Arroyo debate sua articulação profunda 
com os processos de financeirização e as repercussões crescentes na tecnosfera e na psicosfera, 
para finalmente indagar-se sobre as possibilidades para “um outro tipo de racionalidade e de 
subjetividade, em tempos de aceleração contemporânea e de celebração do individualismo”.

Carlos d’Andrea contribui para esta publicação em um capítulo escrito com a pesquisadora 
Ana Guerra, “A mobilidade urbana entre dados, plataformas, infraestruturas: os casos do 
Uber Movement e Uber Transit”, no qual conduzem uma discussão relacionando mobilidade 
e infraestrutura urbanas ao fenômeno de plataformização e ao uso de dados de usuários dos 
aplicativos Uber Movement e Uber Transit. A partir do estudo de tais projetos, os autores analisam 
a consolidação dos dados como forma de conhecimento hegemônica (datificação), a adoção 
da lógica tecnocomercial das plataformas online como padrão em diferentes setores sociais 
(plataformização) e uma ampliação da noção de infraestrutura.

O texto “Movimento Cultural das Periferias: práticas e tecnopolíticas urbanas”, escrito por 
Mary Oliveira, Sílvia Raimundo, João Mário da Silva e Vanessa Mendes, apresenta experiências 
do Movimento Cultural das Periferias (MCP), na cidade de São Paulo. A partir do relato das 
ações do grupo, discute-se como a tecnologia e o uso das redes são explorados na busca por outras 
epistemologias para as disputas materiais e simbólicas que atravessam os territórios periféricos 
de São Paulo, problematizando o papel do pesquisador e a produção do conhecimento fora do 
universo acadêmico.
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O artigo “Cartografias para uma outra Curitiba: prática docente para teorias em 
movimento”, de Maria C. Maziviero e Marcelo C. Andreoli, parte do relato de um projeto de 
ensino e extensão da UFPR para discutir outros olhares possíveis para as dinâmicas em curso 
na cidade. Nesse momento, a produção cartográfica é entendida como dispositivo tecnopolítico 
utilizado para suscitar compreensões alternativas da produção espacial e das redes de atores que se 
articulam nesses processos.

Já o trabalho “O cavalo de Troia Neoliberal: Dominação Articulada e Resistência 
Fragmentada”, escrito por Marcelle Conegundes, Victoria Tolledo e Marco Antônio Alves, debate 
como as tecnologias de comunicação no mundo contemporâneo são apropriadas pelo capitalismo 
neoliberal para constituir novos dispositivos de vigilância e controle, analisando como os serviços 
de comunicação online constituem um novo tipo cavalo de troia, na medida em que as comodidades 
e a eficiência que oferecem disfarçam a coleta de dados pessoais para a manipulação e o controle 
social — processos fortemente associados à produção e à experiência urbana.

Finalmente, o artigo “Parque São Bené: um estudo do VGI e do Geodesign como métodos 
para a representação e co-criação do território urbano em Santa Luzia, MG”, de Ana Carolina 
Mascarenhas e Ana Isabel de Sá, apresenta um processo de desenvolvimento coletivo de propostas 
para um parque urbano. Nele, discutem-se os métodos e as ferramentas utilizados para a condução 
de um processo de codesenho baseado em uma adaptação do “framework de geodesign”, com o 
suporte da plataforma digital IndAtlas, em desenvolvimento pelo grupo Indisciplinar (UFMG).

A Parte III da nossa publicação corresponde ao eixo Urbanismo Neoliberal e discute 
os instrumentos utilizados pelo Estado-capital para intensificar processos de financeirização do 
espaço urbano.

Em “Estado e capital na mercantilização e privatização do espaço nas cidades brasileiras: 
reflexões a partir das transformações na produção imobiliária e de infraestruturas no século XXI”, 
Beatriz Rufino discute a aproximação entre Estado e Capital na compreensão das transformações 
observadas na produção imobiliária e de infraestrutura das metrópoles brasileiras, aprofundando 
a análise das profundas relações entre a reprodução do capital e a produção do espaço urbano. 
Tais transformações são, segundo a autora, reveladoras da crescente mercantilização e privatização 
das cidades e apontam para a consolidação de um novo patamar de acumulação via produção 
do espaço e, também, para a profunda articulação entre as políticas públicas e os grandes grupos 
econômicos nacionais. 

Maria Lúcia Fattorelli, em “Neoliberalismo e financeirização da política monetária no 
Brasil do espaço urbano”, analisa a crise fabricada pela política monetária do Banco Central e como 
os próprios mecanismos que produziram essa crise favoreceram os bancos e estão sendo adotados 
também como estratégia para contorná-la. A autora, apresentando uma série de dados e estudos 
de caso, demonstra o aumento do poderio do mercado financeiro e o avanço na implementação 

da política neoliberal no Brasil, destacando o protagonismo da instituição Bank for International 
Settlements (BIS), organização privada que submete a maioria dos bancos centrais do mundo às 
suas determinações de política monetária e atua diretamente sobre a financeirização do capitalismo 
e das estruturas do Estado.

O artigo “Vivendo sob os escombros: o negativo da promessa neoliberal”, de Thiago 
Canettieri, apresenta um framework analítico para elucidar o que é o urbanismo neoliberal. O 
autor parte da relevância de Karl Marx para compreender o capital e o modo como sua condição 
de reprodução gera uma crise inescapável para, em seguida, argumentar que o neoliberalismo é a 
solução precária para esta crise intrínseca do capital, discutindo a criação de sujeitos monetários 
sem dinheiro e a conformação de uma gestão administrada da barbárie social e, em relação à 
produção social do espaço urbano contemporâneo, uma condição periférica onde a periferia 
torna-se o modelo do centro.

Na sequência, o artigo “O empresariamento urbano e suas relações com os projetos de 
revitalização: as intervenções do poder público na área central de Presidente Prudente (SP)”, 
de Bárbara Scudeller e Manuel Alves, analisa os processos socioeconômicos que influenciam a 
construção das cidades por meio do questionamento da atuação do poder público municipal 
de Presidente Prudente (SP) em projetos de intervenção urbana nos espaços públicos de sua 
área central, apontando que as intervenções, financiadas com recursos públicos, objetivaram a 
revitalização simbólica e econômica da área e também correlações entre a gestão pública municipal, 
as lógicas neoliberais de produção do espaço e atendimento a interesses dos setores financeiros, 
comerciais e empresariais.

O artigo “Do mito ao rito: financeirização, políticas públicas neoliberais e luta de classes 
socioespacial na Região da Luz”, de Guilherme Petrella e Antonio Fabiano Junior, analisa as PPPs 
de renovação urbana da região da Luz, área central de São Paulo, com foco nos impactos sociais e 
no modo como a reestruturação neoliberal e financeirização do espaço recoloca a experiência de 
luta e a forma de resistência, debatendo a necessidade de uma outra constituição do movimento 
social na qual a luta espacial poderia emergir como uma luta de classes sob outros meios.

No artigo “Prédio da Caixa: uma cidade da exclusão”, Cynthia Gorham e Luiz Eduardo 
Alves discutem a desocupação do Edifício Nossa Senhora da Conceição no Centro de Niterói 
(RJ). Para os autores, o edifício é um microcosmos da cidade segregada e, por isso, uma ameaça 
aos projetos de corte neoliberal de retomada das áreas centrais. O artigo apresenta reflexão sobre as 
condições e prerrogativas em que se deu o despejo, para trazer à tona a discussão sobre o destino 
das famílias e as políticas públicas voltadas, ou não, para habitação de interesse social.

Em “A cidade do medo e o medo da cidade: reflexões acerca das paisagens de hostilidade”, 
Bianca Comin parte da relação entre a presença de estruturas protetivas nas paisagens urbanas 
e a concepção de propriedade privada para discutir o ressignificado dos elementos do medo, 
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especialmente devido à formação de bolsões de uso exclusivo nos centros urbanos. Utilizando 
como estudo de caso o bairro Mossunguê – Ecoville, a autora argumenta que a negação do urbano 
enquanto espaço coletivo leva à formação de uma cidade “não cidade” que, ao negar a si mesma, 
encarcera os espaços de convívio e os torna agradáveis apenas para os que são convidados a entrar.

No artigo “Em qualquer parte, de qualquer maneira: necropolítica, neoliberalismo e os 
corpos rentáveis do crack”, Carolina Nasser e Natasha Ribeiro discutem a nova política de drogas 
implementada no Brasil em 2019, especialmente em relação ao crack, e o modo como dialogam 
com a razão neoliberal. O trabalho destaca a complementaridade entre governamentalidade, 
neoliberalismo e a noção de necropolítica, que norteia a condução contemporânea das gestões 
políticas de vida e morte no que tange ao proibicionismo e à espetacularização do uso e usuário 
de crack.

Já em “A produção neoliberal do espaço: um enredamento a partir das cenas de uso urbanas 
de crack e processos de gentrificação na região da Lagoinha”, Carolina Nasser, Susan Oliveira, 
Gabriela Bitencourt e Natacha Rena analisam a regulação espacial da pobreza e a sua relação com 
o precariado neoliberal na região da Lagoinha, em Belo Horizonte (MG). O artigo busca rastrear 
em que medida as políticas públicas voltadas aos usuários de crack contribuem para processos de 
gentrificação e atuam como políticas neoliberais de desmantelamento dos serviços públicos.

Em “Desvendando o cotidiano urbano militarizado: a operação segurança presente na 
cidade do Rio de Janeiro”, Horacio Nogueira Pizzolante aborda a produção do espaço a partir da 
perspectiva da dominação e controle sobre a vida cotidiana, com ênfase no processo de militarização 
do espaço urbano e no modo como a indefinição entre agentes públicos e privados colabora para 
evidenciar formas biopolíticas de vigilância e controle. O artigo apresenta como estudo de caso 
a Operação Segurança Presente realizada na cidade do Rio de Janeiro com a colaboração inédita 
entre diferentes atores sociais na promoção de segurança pública.

A Parte IV se intitula Resistências Biopotentes, e parte do pressuposto de que o 
neoliberalismo, mais que um sistema econômico ou uma ideologia, é uma racionalidade 
governamental, pautada pelos imperativos da competição, eficiência e acumulação 
individual.  Buscando dar visibilidade a outras racionalidades, reuniu-se aqui investigações 
sobre práticas e mecanismos de resistências (re-existências) cuja marca seja a potência da 
e pela vida.

Abrindo esse bloco, o artigo “Autoconstrução pelo direito de estar”, de Caio Santo 
Amore, Flávia Tadim Massimetti, Gabriel Cabral e Ana Maria Ferreira Haddad, aborda o tema das 
ocupações urbanas, partindo da complexificação do que seja a autoconstrução no Brasil nos dias 
de hoje. O caso da Ocupação Jardim da União é, então, apresentado no intuito de se fazer uma 
reflexão sobre autoconstrução e resistência, inclusive a partir de uma experiência potente junto à 

assessoria técnica do Peabiru Trabalhos Comunitários e Ambientais, cujo objetivo era a construção 
de um Plano Popular Urbanístico para a ocupação.

“Crise urbana e sujeitos coletivos: A Experiência do MTST em São Gonçalo (RJ)”, de 
Bruno José da Cruz Oliveira, apresenta um histórico dos movimentos de luta na cidade de São 
Gonçalo, localizada na Região Leste Fluminense, tendo como pano de fundo uma panorâmica 
nacional. O autor apresenta como o MTST (Movimento dos Trabalhadores Sem Teto) atua 
na construção de sujeitos coletivos em ocupações realizadas na cidade, por meio de atividades 
socioeducativas e culturais, inclusive com a participação de universidades, a partir da proposta 
freiriana de construção de uma leitura de mundo para desnaturalização da realidade social.

De Monique Nogueira, Natália Lemos e Liza Andrade, “Da terra à mesa: produção 
alimentar na relação campo-cidade como forma de resistência biopotente” abre a discussão sobre 
as biopotências para o campo ambiental. As autoras discutem formas de resistência por meio da 
questão alimentar local e regional, ampliando a discussão sobre a relação campo-cidade, rural-
urbano, a partir, inclusive, da afirmação dos saberes e conhecimentos sobre o alimento, visto que 
esses afetam tanto nossos corpos quanto a produção do espaço.

Escrito por Larissa Viana, “Ocupação Jardim da União e Produção do Espaço” foi realizado 
a partir de sua pesquisa de doutorado, realizada a partir de incursões etnográficas na ocupação, com 
enfoque na discussão sobre déficit de moradia, mercantilização da terra e políticas habitacionais 
do país. A autora também discorre sobre a assessoria técnica da Peabiru na Ocupação Jardim da 
União, apresentando as intervenções realizadas em três eixos: sistema viário, áreas comuns e lotes.

O texto “Performance, estigma e trabalho de rua: o mascaramento coletivo dos engraxates 
de La Paz como subjetivação política”, de Caio Santos, analisa o ato de engraxates bolivianos 
de taparem o rosto com máscaras, a partir de duas interpretações sociológicas possíveis: como 
dispositivo de invisibilidade social e como uma performance urbana. A primeira segue uma 
vertente boudieusiana, na qual os trabalhos subqualificados reduzem o sujeito a meros corpos e a 
figuras párias da sociedade. Já na segunda leitura, o corpo é entendido como lugar de resistência e 
a sua performance como campo de novos possíveis.

Na sequência, o artigo “Sujeitos Periféricos: novos faróis para o planejamento urbano”, de 
autoria de Gisele Brito, dá seguimento à discussão sobre o conceito de sujeitos periféricos, a partir 
de duas definições de sujeitos coletivos. A primeira, dada por Emir Sader, aborda a coletividade 
considerando conceitos relativos à identidade, práticas, organização e lutas. A segunda, definida 
por Holston, vincula a transformação dos sujeitos políticos ao próprio processo de luta por 
direitos. A autora aproxima as duas definições a partir do entendimento que em ambas o cotidiano 
e a experiência vivida são condições para uma verdadeira cidadania insurgente e para a entrada de 
novos atores na cena política.
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Finalizando a quarta parte e o nosso livro, o artigo “Territórios insurgentes: quem são 
os novos atores?”, de Carina Amancio, coloca questões importantes sobre os movimentos sociais 
e coletivos, que, ao longo da década de 2000, ganharam corpo e visibilidade na Grande São 
Paulo, abrindo espaço para uma nova percepção: o empoderamento dos sujeitos periféricos e a 
identificação de seu próprio papel na cidade.

Gostaríamos de agradecer a todas e todos que contribuíram com a realização desta 
publicação; aos autores convidados, a todos que submeteram e apresentaram trabalhos, e ao 
público do seminário.

Aos parceiros que nos ajudam a tecer esta rede, e aos movimentos sociais que estão sempre 
envolvidos em nossa atuação cotidiana. Agradecemos a todos os integrantes do grupo de pesquisa 
Indisciplinar, que têm realizado um trabalho coletivo, colaborativo e em rede. 

À equipe de produção do seminário, sob coordenação de Arlete Soares de Oliveira: Ana 
Carolina Costa D’Almeida, Lucca Gonzales Mezzacappa, Luciana Souza Bragança e Valéria Savia 
Tomé França.

À Letícia Oliveira, sob orientação da professora Fernanda Dusse (CEFET-MG), no 
estabelecimento do material e editoração inicial. 

A Urik Paiva, pela revisão e formatação, e Caio Gonçalves  e Saulo Maciel, pela diagramação 
dos textos que compõem este volume.

Finalmente, nossos imensos agradecimentos à Escola de Arquitetura da UFMG que nos 
possibilita realizar nossas ações dentro e fora do espaço institucional, à Pró Reitoria de Extensão e 
à Pró Reitoria de Pesquisa da UFMG. 

Os apoiadores financeiros do Seminário foram a UFMG com recursos do PAIE – 
Programa de Apoio Institucional a Eventos – e a CAPES – Coordenação de Aperfeiçoamento de 
Pessoal de Nível Superior.  

Os organizadores

Parte I:

Geopolítica e Território
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GEOPOLÍTICA Y TERRITORIO EN LA DISPUTA 
DE ESTADOS UNIDOS POR AMÉRICA LATINA EN 

EL SIGLO XXI

ORTIZ, Yazmín B. V.

La inserción de actores, espacios y mecanismos de gestión territorial en el ejercicio y 
las disputas por el poder desde las últimas décadas del siglo XX, ha exigido el enriquecimiento 
de la geopolítica como ciencia para comprender y explicar dichos procesos. En tal sentido, 
el estudio de las relaciones de poder bajo un análisis espacial por autores como Foucault, 
Raffestin y Claval; la visión de la acción del individuo, vinculado al Estado, como constructor 
de la entidad espacial desde la Geografía Política Humanística; así como la introducción por 
Peter J. Taylor de la perspectiva de la Economía Política en la explicación geopolítica y sus 
tres categorías: la economía-mundo, el estado-nación y la localidad, constituyeron importantes 
aportes desde lo que se conoció como Geopolítica Crítica.

La Geopolítica Crítica se constituyó en una perspectiva teórica del análisis sobre el 
proceso de expansión territorial de los Estados (considerado el objeto de estudio de la geopolítica 
clásica) que aportó la actualización de nuevos espacios, actores, dimensiones y prácticas que 
se insertan en el mismo desde el siglo XX con la aplicación del proyecto neoliberal. Como 
parte de ello, las dimensiones ideológicas y sus discursos como determinantes de las prácticas 
políticas; las intersecciones entre poder, conocimiento y geopolítica; así como la constitución 
de fuertes coaliciones entre individuos aislados geográficamente desde una identidad generada 
a través de la homogenización de los discursos en la Internet favorecida por el despliegue de las 
telecomunicaciones, contribuyó al asentamiento de subcampos para el análisis del fenómeno 
en cuestión como la geopolítica del conocimiento, la geopolítica de la sociedad civil, entre otras.

En lo que ha transcurrido del siglo XXI en América Latina la importancia 
del espacio geográfico territorial en los proyectos y modos de hacer de la diversidad de 
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fuerzas políticas que operan en la región se ha mostrado tanto en la articulación del pueblo 
organizado a procesos de gobierno y gestión de democracia, seguridad, desarrollo, desde la 
clase trabajadora que llega al poder ejecutivo (en la persona de líderes sindicales, militares, 
académicos etc), como en la refuncionalización de estas mismas fórmulas para deconstruir 
sus logros desde la ofensiva imperialista en la que se unen los Estados Unidos, la derecha 
hemisférica y el capital transnacional.

La complejidad que asumen en este entorno los procesos que ocurren a escala 
territorial se alinea con los que se dan como parte de la pugna de poderes que ocurre a escala 
nacional y regional. En los mismos se destacan paralelamente la decisión y creatividad en la 
búsqueda de nuevas arquitecturas, nuevos paradigmas financieros, económicos y sociales, en la 
lucha por una alternativa al capitalismo, y la presencia del programa neoliberal de expansión 
y profundización del mecanismo de mercado para facilitar o imponer la mercantilización de 
la vida, con referencias de su impacto incluso en los procesos políticos de orientación popular 
que no logran escapar al sentido común legitimador del sistema. Los análisis sobre el proceso 
de fortalecimiento material y simbólico del capital desde la acción de la derecha en América 
Latina a través de un discurso contra el neoliberalismo constituyen una muestra de ello 
(STOLOWICZ, 2017).

En este contexto, en el que importantes elementos de los sistemas de representación 
y organización política de la sociedad, como parte del sistema político1, son limitados en su 
capacidad para defender sus intereses y la soberanía de sus naciones, el proyecto neoliberal 
se destaca por su potencial de seducción para acallar debates en universidades, neutralizar 
los enfrentamientos de los gremios sindicales y prácticamente silenciar a los partidos 
políticos que encabezaron los movimientos sociales desde el siglo XX. La profundidad de su 
impacto hasta los valores, concepciones y creencias desde las que se orientan las conductas 
de los ciudadanos, los proyectos de vida individual y familiar, así como las apuestas sociales 
que sostienen su práctica política ha tenido impactos múltiples que incluyen las victorias 
electorales a través de las cuales llegaron a la presidencia Macri en Argentina (2015), Piñeira 
en Chile (2017), Duque en Colombia (2018), Bukele en El Salvador (2019), junto a procesos 
de cambio programático a favor del neoliberalismo sin deponer la fuerza política del poder 
ejecutivo, como el caso de Ecuador.

1 Sistema Político: la estructura u organización política de la sociedad que comprende el conjunto de organizaciones, 
organismos e instituciones políticas; las relaciones políticas (relaciones dentro de la organización política y de ésta 
con la sociedad en su conjunto); los elementos reguladores del sistema: normas políticas y jurídicas, especialmente 
la Constitución y las leyes de un país; y la cultura e ideología políticas orientadas al afianzamiento, desarrollo y 
mantenimiento de un determinado régimen social (DUARTE, 2002).

De tal suerte, a pesar de que el viraje político que se produjo en la región (desde la 
recomposición de la izquierda y el ascenso de fuertes movimientos sociales que permitieron 
victorias electorales para las fuerzas progresistas, en Argentina, Bolivia, Brasil, Ecuador, 
Uruguay, Venezuela y algunos otros países) permitió el impulso de políticas económicas y 
sociales alternativas, cuyos resultados positivos se constatan, tal y como se ha expresado en 
los informes de la CEPAL de los años 2012 y 20162, en la marcada reducción del índice de 
Gini en más de diez puntos en Argentina y Bolivia y de siete a diez puntos en Brasil, Perú, 
Uruguay y Venezuela, desde Estados y gobiernos más proclives a invertir en lo social y a utilizar 
mecanismos redistributivos, con un aumento sistemático del gasto social, en las políticas 
contracíclicas activadas sobre todo tras la crisis financiera mundial de 2008 para mitigar sus 
costos sociales, con una irrupción decidida de políticas centradas en derechos con vocación 
más universalista (por ejemplo en los ámbitos de la salud, las pensiones y jubilaciones), con 
impactos macroeconómicos en la tasa de variación del PIB y la contribución al crecimiento de 
los componentes de la demanda agregada, el crecimiento interanual del empleo cubierto por 
la seguridad social, el aumento de la inversión de empresas latinoamericanas, entre las que se 
destacaban las brasileñas, entre otros, desde la segunda década del siglo esta situación comenzó 
a cambiar con el avance de la derecha, y en general de las élites de poder articuladas en los 
espacios de poder territorial, nacional y regional.

Estos cambios han constituido objeto de debate en los ámbitos académico y político, 
y como parte de los mismos, la indagación sobre cómo amplios sectores de la sociedad 
latinoamericana beneficiados por los programas y las políticas de redistribución de la riqueza 
social aplicados desde gobiernos con representantes de fuerzas progresistas y de izquierda en 
el poder ejecutivo le han dado su apoyo a la derecha en procesos electorales o de otra índole se 
ha ubicado en el foco de atención.

Las hipótesis que se han manejado en función de explicar este fenómeno han sido 
múltiples, en un rango que incorpora por un lado, los errores de la izquierda y de otro, 
la reconfiguración del neoliberalismo, la reestructuración del proyecto de dominación de 
los Estados Unidos y la naturaleza contemporánea de su hegemonía en la geopolítica 
latinoamericana3. En el segundo orden de las hipótesis manejadas, y considerando la 
pertinencia de los elementos que alude, postulamos la necesidad de indagar, como parte de 
los mismos, en los procesos de subordinación de actores, espacios y mecanismos de gestión 

2 Véase, indistintamente los Informes titulados Cambio estructural para la igualdad. Una visión integrada del desarrollo 
y Panorama Social de América Latina.
3 En tal sentido véase Hernández (2016); Regalado (2014); Bárzaga (2017).
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territorial a las disputas por el poder político, atendiendo, en especial, a su capacidad de 
impacto desde lo acumulativo a escala nacional y regional.

En tal sentido, se plantea como objetivo del presente trabajo analizar la utilización 
de los actores, espacios y mecanismos de gestión territorial en la disputa geopolítica de 
Estados Unidos por América Latina. La estructura en la que se enmarcan los elementos 
cognoscitivos necesarios para tal fin consta de dos ejes temáticos: el primero, en función de 
abordar el despliegue de actores, mecanismos e instrumentos desde los Estados Unidos y el 
segundo, las variantes de acción que se configuran desde los mismos en la disputa geopolítica 
que se produce desde los territorios en la región, así como su diversidad de impactos a escala 
local y nacional.

Estados Unidos: reconfiguración de hegemonía y despliegue geopolítico

El despliegue de la geopolítica estadounidense en América Latina en el siglo XXI se 
ha mostrado en un interesante esquema que combina, según se requiera, actores, mecanismos 
e instrumentos de más reciente data con otros que muestran la continuidad en las maneras 
de operar desde un sistema de dominación que se ha ido perfeccionando gradualmente en la 
medida en que lo han exigido los obstáculos para mantener su hegemonía a escala regional e 
internacional.

En el siglo XXI, garantizar la hegemonía se ha constituido en pretexto y contexto de 
injerencia y dominación política ideológica a escala regional, hemisférica e internacional. Las 
líneas de trabajo que se han desplegado en función de ello abarcan el enriquecimiento y ajuste 
de concepciones, doctrinas, leyes, instituciones, organizaciones, de una parte, en las potencias 
hegemónicas y los actores a los que se articulan, y de otra, en aquellos países subordinados a la 
realización de sus intereses. 

En los Estados Unidos, como parte del primer grupo, los procesos referidos se 
enrumban a expandir la capacidad de intervención en sociedades, gobiernos e instituciones 
con función de regulación del orden regional e internacional. La creación de la Home Land 
Security, las Iniciativas de Seguridad, la Doctrina del Poder Inteligente - combinando los 
instrumentos tradicionales del denominado “poder duro”, relacionado con el uso de la fuerza 
militar y la coerción económica, con los del “poder blando”, que potencia la capacidad de 
persuadir utilizando la diplomacia, las transnacionales de la comunicación, la promoción del 
modo de vida norteamericano y la asistencia al exterior, entre otros, constituyen ejemplos 
de la diversidad de aristas que se incorporan en tal sentido, mostrando que la preservación 
de la hegemonía militar, cultural, política y económica estadounidense es una condición 

de seguridad nacional y esta se garantiza fuera de sus fronteras nacionales a través de la  
subordinación del resto del mundo.

La Guerra no Convencional, definida como el “conjunto de actividades dirigidas a 
posibilitar el desarrollo de un movimiento de resistencia o la insurgencia, para coaccionar, 
alterar o derrocar a un gobierno, o a tomar el poder mediante el empleo de una fuerza de 
guerrilla, auxiliar y clandestina, en un territorio enemigo”4 ha constituido uno de los contextos 
de expresión más importantes de los esfuerzos de los Estados Unidos dirigidos a cumplir sus 
objetivos estratégicos.

Como parte de la misma, la Subversión, definida como: “Acciones destinadas para 
socavar la moral o fuerza política, sicológica, económica o militar de un gobierno5 ha integrado 
los mecanismos contenidos en la concepción de la guerra psicológica que ubican al ser humano, 
y en especial a su mente, como el objetivo prioritario (ESCALANTE, 2016). En función de ello, 
la utilización de la propaganda como un arma estratégica y operacional dominante, como parte 
de lo que se ha definido como guerra de cuarta generación (FOGÓN, 2006) y la utilización 
de teorías científicas que se presentan como irrebatibles para promover la consolidación 
de paradigmas epistémicos que fundamenten una lógica cultural que, como construcción 
ideológica pretende, a través de la creación de los más diversos mitos, la legitimación de las 
relaciones de opresión se han promovido a través de las Redes de Intervención.

Las Redes de Intervención maximizan las posibilidades de influencia sobre el ser 
humano en el ámbito territorial a partir de la complementación de recursos de poder de los 
múltiples actores que las componen, a la vez que posibilitan diversificar los temas, espacios y 
áreas de acción social de influencia desde los ámbitos a los que pertenecen los mismos. Con 
antecedentes en el siglo XX, como parte de la aplicación del Proyecto Democracia6, en el XXI 
las mismas han alcanzado múltiples formas de expresión (VÁZQUEZ, 2019 a).

4 Conforme Circular de Entrenamiento (TC) 18-01 de las Fuerzas de Operaciones Especiales del Ejército.
5 Idem 4.
6 William Robinson en sus estudios sobre la articulación de actores gubernamentales y no gubernamentales 
estadounidenses y de otros países en Centroamérica para eliminar los procesos de lucha revolucionaria en Nicaragua 
y El Salvador, revela los medios utilizados para crear matrices de opinión pública y consenso racional como 
fundamento de la cooptación política de la sociedad. En tal sentido, el autor define como Red de Intervención 
un mecanismo compuesto por tres niveles de acción. El primero: que incluía la Casa Blanca, el Departamento de 
Estado, El Pentágono, la CIA, encargados del diseño más general y el montaje de programas. El segundo: en el 
que identificó organismos norteamericanos e internacionales estrechamente ligados con el Estado y con la política 
exterior de Washington a los que se le asignan millones de dólares como el Instituto Republicano Internacional 
(IRI), el Instituto Democrático Nacional para Asuntos Internacionales, el Instituto para el Sindicalismo Libre y la 
Solidaridad Laboral Internacional, la Fundación Nacional para la Democracia (NED), el Centro Internacional de 
la Empresa Privada (CIPE). El tercero: con grupos afines en el país intervenido a los que la red intervencionista 
proporciona “subvenciones” que incluyen: financiamiento, dirección, patrocinio político, etcétera a través de la acción 
de los organismos estadounidense e internacionales del segundo nivel (ROBINSON, 2008).
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En tal sentido, el enriquecimiento de la subversión, como una de las líneas de esfuerzo 
de la Guerra no Convencional, a través de la Guerra Irregular adquiere un alcance que 
frecuentemente excede las capacidades del Departamento de Defensa estadounidense por sí 
solo y se sustenta en el despliegue de alianzas con agencias del gobierno, así como con sectores 
de la sociedad civil que le permiten complementar recursos de poder y hacer más efectiva 
su acción combinando mecanismos e instrumentos de influencia cultural, poder económico 
y fortaleza militar, los tres pilares desde los que se han sustentado los resultados alcanzados 
en política exterior. En este entorno, la subversión político ideológica ha sido definida como 
la acción o conjunto de acciones que pretenden revolver, destruir e invertir, primero, las 
conciencias individuales con sus respectivos componentes emocionales, volitivos y cognitivos, 
para lo que comprende un conjunto de acciones que se proponen el cambio e inversión de 
gustos, preferencias, valores, creencias e ideologías, y tiene como meta la transformación de la 
conciencia social vigente (BARREIRO, 2014).

Con una historia cuyos modos de hacer se han enriquecido desde el siglo XX, en 
especial a partir de los resultados de la experiencia adquirida por medio de su aplicación exitosa 
en Europa Oriental y la URSS, así como por la incorporación de los logros de la ciencia y la 
técnica (ITURBE Y SOTOLONGO, 2012), en el siglo XXI sus alcances se multiplican desde 
la unión entre gobiernos imperiales, la clase capitalista transnacional y las fuerzas coordinadas 
de la derecha regional, hemisférica e internacional. En América Latina, especialmente en el 
contexto del ciclo progresista, este proceso ha tenido importantes desarrollos a través de, al 
menos, dos vertientes de acción, que aunque no abarcan el amplio espectro del que se trata, 
han sido medulares en la dinámica geopolítica regional para ajustar las condiciones en aras de 
una mayor posibilidad de injerencia de los Estados Unidos en la misma, la disputa de sentidos 
potenciada en el escenario virtual y la institucionalización de la dominación y la subversión 
política ideológica.

Desde estas líneas de acción, las sociedades latinoamericanas se ha constituido en 
un importante foco de influencia a escala territorial en pro de un ajuste cultural asociado al 
interés de la economía y el mercado, la desideologización de los móviles del comportamiento 
social en función del progreso, así como la promoción del liderazgo de empresarios y religiosos 
como vías para cooptar la acción de movimientos social-políticos y populares como actores 
geopolíticos en la disputa, construcción y el ejercicio del poder. Diversos son los ejemplos 
de cómo ello se ha concretado en la disputa geopolítica por América Latina. Con formas 
que varían desde las asociadas a la llamada Ideología del Emprendimiento consustancial al 
neoliberalismo, articulando a gremios empresariales, corporaciones, tanques de pensamiento, 
agencias del gobierno estadounidense; hasta las que han promovido la denominada Teología 
de la Prosperidad, desde Iglesias y ONGs.

En función de ello, el enunciado de Hayek, que refirió la necesidad de construir 
utopías liberales para promover el liberalismo como estilo general de pensamiento, análisis e 
imaginación y ocupar los espacios que a través de la actividad utópica o utopizante sustentaron 
gran parte del vigor de la izquierda y de su dinamismo histórico junto a la concepción de 
la Thatcher que identificó a la economía como el método, pero al alma como objetivo del 
cambio, ubicando el trabajo con la subjetividad social, así como el ajuste de sus entornos de 
conformación y regulación en el centro de atención, se constituyen en principios articuladores 
de un proyecto que desde el trabajo con la cultura se propone transformar todos los campos de 
la vida social, superando así los límites de un proyecto económico-político y alcanzando los de 
un modelo civilizatorio.

La construcción de fórmulas a la medida en función de ello también se ha sustentado 
en el estudio de la sociedad con la participación de redes de bases militares y de las Operaciones 
Militares de Apoyo a la Información (MISO, por sus siglas en inglés) como parte de las 
campañas de Guerra No Convencional (GNC). El despliegue de tales instrumentos ha sido 
relacionado con el imperativo estadounidense de estrechar la vigilancia de sus territorios en 
tres momentos, como parte de los cuales se destacan hechos como la invasión a Panamá, el 
comienzo del Plan Colombia y la reactivación de la IV Flota del Comando Sur. Estos sitios 
de avanzada procuran asegurar el dominio militar en el espacio aéreo, marítimo y terrestre de 
la región, garantizar el acceso de las empresas norteamericanas a los mercados, controlar los 
recursos naturales y proporcionar negocios a la industria militar. Ello implica operaciones de 
espionaje como monitorear gobiernos, partidos políticos y organismos sudamericanos que en 
la óptica estadounidense pudieran significar un peligro para sus intereses (LUZZANI, 2012).

América Latina: disputa de sentidos, territorio y dominación político-ideológica de 
base cultural

La disputa de sentidos se define como el proceso de apropiación y reconstrucción 
del imaginario social en función de incidir en la orientación de la conducta individual, así 
como de los proyectos de familia y sociedad a los que le apuesten los hombres y mujeres que 
la conforman. Como parte de la misma, en el contexto del ciclo progresista que se identifica 
en América Latina desde los primeros años del siglo XXI, la utilización del discurso, los 
símbolos y las prácticas utilizadas por las fuerzas progresistas y de izquierda con capacidad 
demostrada de movilización social se ubican a través de la promoción de la inclusión social, 
el empoderamiento, el fortalecimiento comunitario, las oportunidades económicas y la 
participación en las sociedades latinoamericanas en los programas, políticas e iniciativas 
aprobadas y promovidas desde el Congreso de los Estados Unidos y como parte de su 
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política exterior (CASTONERA, 2017) para vaciarlos de su potencial político en nombre 
de la eficacia técnica, deconstruir el capital social-político y subvertir los avances obtenidos 
desde el ciclo progresista en la región.

El despliegue de la diversidad de fórmulas desde las que se aplicó la disputa de 
sentidos fue favorecido, entre otras condiciones, por la legalización de la presencia de actores 
gubernamentales y no gubernamentales estadounidenses en espacios nacionales y territoriales 
de la región. En tal sentido, Iniciativas Presidenciales como la de Salud Global, Cambio 
Climático y Seguridad Alimentaria, de los años 2004, 2009 y 2010 indistintamente, junto a la 
estrategia para el logro de las metas del Milenio, sustentaron las orientaciones para programas 
de ayuda enfocados en Crecimiento económico sustentable, Democracia y Gobernabilidad, 
Seguridad Alimentaria, Salud Global, Cambio Climático, Ayuda Humanitaria, en cuyo marco 
se destacó la posibilidad de acción de la Agencia Internacional para el Desarrollo (USAID), 
con funciones ajustadas para estos fines desde el gobierno de los Estados Unidos, así como la 
acción del Centro Internacional de la Empresa Privada (CIPE) junto a la Fundación Nacional 
para la Democracia (NED), como importantes soportes para los cambios a realizar, en especial 
a partir de la utilización del conocimiento, o las alianzas con tanques de pensamiento como 
productores del mismo, para fundamentar su incidencia en la sociedad, en las apuestas políticas 
y los imaginarios que las nutren7.

Entre los múltiples ejemplos de la aplicación de la disputa de sentidos y de sus impactos 
en los modelos económicos y los sistemas políticos de los países de la región, situaremos algunos 
significativos por la evidencia que ofrecen alrededor de la utilización e impacto de la injerencia 
de los Estados Unidos en América Latina a través de los elementos antes referidos a escala 
territorial pero con impactos a nivel nacional.

En El Salvador en el contexto de los gobiernos del Frente Farabundo Martí para la 
Liberación Nacional (FMLN), se destaca la implicación de las Asociaciones de Desarrollo 
Comunal (ADESCOS) en el Modelo de Integración de Esfuerzos para el desarrollo rural. 
Como parte del mismo, que opera desde instrumentos como la planificación participativa 
en aras de “empoderar” a las comunidades en la solución de sus problemas y la gestión de 
sus desarrollo, la USAID, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), la corporación 
estadounidense Walmart y la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social 

7 El CIPE con una acción enmarcada en la “ideología del emprendimiento”, fundamentada en estimular el 
surgimiento de asociaciones empresariales y tanques pensantes como parte vital de la promoción de la cultura 
democrática e impulso para la reforma económica, establece alianzas con asociaciones empresariales, centros de 
investigación y otras organizaciones del sector privado, en pro de las reformas institucionales con un enfoque que 
destaca que los cambios no se producen de la noche a la mañana y que por ende se necesita un compromiso a largo 
plazo para su éxito (BOHN EN GEURTZ, ROGERS; SULLIVAN, 2001).

(FUSADES)8, “acompañan y orientan” al pueblo organizado en el cumplimiento de sus 
objetivos. A través de financiamientos y procesos formativos, asociados a una intensa influencia 
mediática, se produce un proceso de influencia en los valores, concepciones y actitudes políticas 
de este sector social que fundamentan sus apuestas por el progreso y que coincide con la 
disminución de su voto por el FMLN a nivel territorial (alcaldías), culminando en la derrota 
de esta fuerza política en las elecciones presidenciales de febrero del 2019 (VÁZQUEZ, 2018).

Este tipo de acción, orientada a la deconstrucción de capital político y la colonización 
de experiencias de desarrollo comunitario, que en El Salvador incluyó el trabajo por la ruptura 
de la lógica política en la gestión del desarrollo desde programas y políticas públicas, así como 
la colonización de la lógica comunitaria de gestión del desarrollo existente, forma parte de la 
recreación que la nueva derecha hace de los discursos y las prácticas que desde los proyectos 
de izquierda han mostrado capacidad de movilización y articulación de la sociedad para los 
procesos de cambio político. Sus antecedentes datan de los años 60 del siglo XX, cuando la 
Alianza para el Progreso da un gran espaldarazo a los programas de desarrollo comunitario en 
América Latina. Las razones: las potencias colonialistas consideraron el desarrollo comunal 
como un buen instrumento de persuasión y domesticación clandestina para mantener un 
dominio sutil sobre las colonias que accederían a su independencia (ANDER EGG, 1987).

En Venezuela, siguiendo esta misma línea, Henrique Capriles declara en el año 2014 
que desde algunos años atrás las fuerzas políticas de la derecha venezolana sabían que se 
necesitaba desarrollar nuevas formas de hacer política, que la política había que hacerla en 
las calles. El año 2014 es declarado por la Mesa de la Unidad Democrática como Etapa de 
lucha social. Se produce un proceso de reestructuración de los partidos y sus modos de acción 
(VÁZQUEZ, 2014): COPEI enuncia Bases programáticas con “apego al Poder Popular”; 
Voluntad Popular el Despliegue de organizaciones de base y vínculo con la lucha popular; Un 
nuevo tiempo: fortaleciendo el trabajo con el pueblo; Los espacios de poder popular se ubican 
en el foco de la mira de la estrategia desestabilizadora. Leopoldo López hace un llamado a los 
Consejos Comunales para construir una alternativa al gobierno de Maduro.

La derecha venezolana asistida por la NED y tanques de pensamiento articulados a 
las redes de intervención, progresivamente modificó sus modalidades de gobierno y actuación 
política con fines instrumentales ajustándose al nuevo sentido común chavista. Por ejemplo, 
Henrique Capriles, siendo gobernador del Estado Miranda, como parte de su estrategia 
para penetrar los sectores populares aplicó políticas comunitarias como banderas de disputa 

8 Un centro de pensamiento que surge en el contexto de la guerra de guerrillas de los años 80, de la mano de la 
USAID para desmontar la fuerza política de la izquierda, estrechamente relacionado con la familia Poma, una de 
las más importantes de la oligarquía salvadoreña.
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simbólica al chavismo en su propio terreno. Sobre estas bases promovió la interpelación popular 
al gobierno al tiempo que capitalizó políticamente los beneficios y apoyos materiales que el 
mismo brindaba para el fortalecimiento de un poder alternativo al capital.

Con similar sentido, en Brasil la aplicación de la política social, destinada a ciudadanos 
de bajo nivel de renta, fue capitalizada políticamente a favor de la derecha conservadora 
a través de contratos con diversas entidades sociales y religiosas en materia educativa, 
sanitaria, ayudas sociales, etc. para la implementación de programas federales, estatales o 
locales. El proceso de capitalización política se ha asociado al trabajo "moralizante", de corte 
conservador, que muchas de estas organizaciones e iglesias realizan a través de un discurso 
que combina moralismo conservador con liberalismo económico (VOLLENWEIDER, 
ESTER Y FRÉITEZ, 2017). Un discurso desde el que la Teología de la Prosperidad ha ido 
desplazando a la Teología de la Liberación, importante sustento de una de las tres fuerzas 
que llevaron a Lula a la presidencia de Brasil. La acción de segmentos evangélicos que tienen 
lazos probados con la nueva derecha cristiana estadounidense vía tele evangelistas desde 
fines del siglo XX ha sido esencial en tal sentido.

La Teología de la Prosperidad, desde un contenido que relaciona causalmente la 
prosperidad material con una buena o mala relación con Dios, ha aportado en dos sentidos. El 
primero, a la consolidación de la noción del emprendimiento como solución a los problemas 
económicos del individuo y su familia, ante un Estado, que por sus carencias morales 
(corrupción) no puede resolverlos. El segundo, a la demonización de partidos de izquierda, 
sus líderes, así como de la acción de protesta social cuando la misma es contra los intereses 
oligárquicos, imperiales y de mercado. El caso de Brasil es sustancial si de mostrar cómo ha 
operado esta fórmula se trata, sin embargo la misma, en uno u otro sentido ha estado presente 
en Argentina, Costa Rica, Chile, Ecuador.

El fenómeno definido como «Economía popular» permite analizar las características 
del sector social que se despliega en América Latina desde las fórmulas anteriores. Un sector que 
no pretende cuestionar o destruir al capitalismo, sino más bien es funcional a la reproducción 
del capital, porque vive de él, se alimenta y crece a través de él configurándose en el marco de 
lazos familiares, religiosos y comunitarios (ZEGADA, 2014).

Como expresión de la proyección política del mismo la formación de movimientos 
ciudadanos supuestamente desideologizados, que van “más allá de la política” se concretó en 
el partido de Macri en Argentina, con el emprendedurismo y el voluntariado como valores 
partidarios dominantes, un discurso «postideológico», una estética festiva y un liderazgo 
propio de un team leader empresarial. Elementos desde los que renovaron ese espacio político 
y accedieron a electores históricamente esquivos a él logrando la victoria en las elecciones 
presidenciales de 2015. De otra parte, está la presencia creciente de partidos de representación 

directa de neopoentecostales en la región, o aliados a derechas que se han destacado en procesos 
eleccionarios victoriosos para la misma en Brasil, Chile, Costa Rica (VÁZQUEZ, 2019 b)9.

En estos resultados se destaca, además, el impacto de un nuevo tipo de territorialidad, 
la virtual, que emerge con un alto grado de incidencia en los hogares y es utilizado para 
desacreditar a las fuerzas y gobiernos progresistas y de izquierda, así como para promover 
al empresariado como el liderazgo idóneo en procesos electorales para obtener el puesto 
presidencial. En Argentina, por ejemplo, a fines del 2015 - víspera electoral- la presencia de 
televisión en los hogares, de un 98%, seguido por un uso de computadora e internet con un nivel 
de penetración superior al 60%, tuvieron un imprescindible rol. En igual sentido, en el proceso 
electoral concluido el 28 de octubre de 2018 en Brasil las empresas de telecomunicaciones, 
a través del Whatsapp, promovieron la demonización del Partido de los trabajadores, de sus 
líderes y de la protesta social. Su acción, que también influyó en la opinión pública para la 
construcción de la imagen de Bolsonaro, es reconocida como importante condición en la 
victoria electoral de la derecha en el país. En El Salvador la victoria de Nayib Bukele en las 
elecciones presidenciales el 2 de febrero de 2019 también se ha relacionado con una campaña 
política dirigida a través de las redes virtuales.

La implementación de las formas y planos de acción antes referidos ha requerido dotar 
a la derecha tanto de cuadros políticos como técnicos de gestión. En tal sentido, debe destacarse 
la labor de ONGs y tanques de pensamiento en la construcción de liderazgos competitivos 
electoralmente, así como de fórmulas de organización y construcción de consensos que han 
demostrado su efectividad para debilitar los gobiernos y esmerilar su base de sustentación 
(BARRIGA, 2016). La configuración de una red transnacional que vincula dichos tanques 
pensantes también aporta a la articulación de lenguajes y discursos con cierta pretensión de 
homogeneidad para objetivos políticos y económicos comunes a la derecha a nivel regional, 
hemisférico e internacional. A través de estos, la derecha latinoamericana obtiene elementos 
para la configuración de estrategias políticas y comunicacionales, así como una fuente de 
financiamiento y de recursos humanos (GRASSETTI; PREGO, 2017).

La promoción de “líderes” empresarios y religiosos, ha resultado en la colocación de 
empresarios en funciones políticas de gobierno en Argentina, Chile, Colombia, El Salvador. 
Incluso fuera de lo que tradicionalmente se considera espacios de ejercicio del gobierno, tanques 

9 Este proceso forma parte de una tendencia presente en la región, donde la participación pública de pastores y 
seguidores de iglesias evangélicas o neopentecostales en los procesos electorales viene creciendo y haciendo sinergia 
en la ofensiva conservadora. Se han vuelto una parte activa, con diversos niveles de protagonismo, de las facciones 
de derechas en sus respectivos países, con partidos políticos en 10 de ellos. En Colombia jugaron un papel central 
en contra de ratificar el Acuerdo de Paz de La Habana en el plebiscito en 2016, en Brasil se reúnen a cerca de 22 
millones de militantes pentecostales con influencia decisiva sobre los destinos de la nación.
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de pensamiento nacionales e internacionales articulados con instituciones internacionales han 
promovido el cambio de contenidos de proyectos de izquierda en países como Ecuador, donde 
se destaca la acción articulada de la Heritage Foundation con universidades ecuatorianas, el 
FMI en pro, primero del cuestionamiento de los logros del gobierno de Correa y luego de la 
promoción de los “cambios necesarios” para lograr realmente el progreso, etc.

Este fenómeno, caracterizado por la articulación de empresarios, sus fundaciones, 
gremiales empresariales, corporaciones, y en calidad de estas últimas, medios de 
comunicación, tanques de pensamiento e iglesias, en las disputas de poder que tienen lugar 
a escala nacional, territorial e internacional, se ha definido como corporativización de la 
política. Con un despliegue de alcance hemisférico y global desde las dimensiones que en 
igual sentido adquiere la corporativización del conocimiento en la que funda, constituye 
este el escenario que ha favorecido la institucionalización de la dominación y la subversión 
política e ideológica de base cultural.

La institucionalización de la dominación y la subversión político e ideológica de base 
cultural se refiere a la incorporación de instituciones, leyes, políticas públicas y formas de 
gobierno a los instrumentos de trabajo para la cooptación de la sociedad civil y política o la 
eliminación de aquellos que como parte de las mismas persistan en oponerse al sistema. Desde 
esta línea de acción se ha promovido la corporativización de la política como escenario efectivo 
para el ajuste progresivo de los modelos económicos y los sistemas políticos de las naciones a 
las necesidades de expansión del capital y las potencias hegemónicas a través de procesos de 
ajuste legal, “fortalecimiento institucional” y “modernización de formas de gobierno” que se 
plantean como metas sociales, entre otras, el progreso, la democracia y la seguridad.

Los ajustes institucionales como condición de progreso, democracia y seguridad se 
constituyen en importantes soportes de procesos de dominio político ideológico de base 
cultural con capacidad de incidencia sobre importantes elementos del sistema políticos en 
países de América Latina y con altos costos para en la capacidad de sociedades y gobiernos 
para el ejercicio de la soberanía. En tal sentido, los procesos de ajuste legal han sido utilizados 
para acotar y moldear la existencia de espacios de organización, movilización y representación 
política de la sociedad para ejercer su derecho de participación política. La acción legal hacia 
sindicatos y partidos desde las reformas laborales y lectorales constituye una muestra de ello 
(VÁZQUEZ, 2019 c).

Las reformas laborales, por ejemplo, han formado parte de un proceso de reorganización 
social pautado por el debilitamiento de esquemas de organización sindical y la afectación severa 
de la capacidad de representación y fiscalización de las organizaciones sociales e instancias 
gubernamentales, respectivamente. El control social-político que se deriva de la aplicación de 
las legislaciones resultantes de la misma se completa en varios países de la región a través de 

las Iniciativas de Seguridad promovidas desde Estados Unidos que engloban mecanismos y 
acciones que tienden a imponer un concepto de seguridad regional en virtud del cual el control 
militar y policiaco se hace cargo del conflicto social (SALINAS, 2017). Las implicaciones 
posibles han sido reveladas ya en Chile con la aprobación de la Ley Antiterrorista 18.314, que 
ha servido para judicializar las demandas sociales y criminalizar la protesta social.

Como parte de la modernización de formas de gobierno, lo que se ha denominado 
gobierno abierto, ha estimulado al liderazgo empresarial como fuerza de cambio social desde el 
presupuesto de la importancia de darle participación a la sociedad civil para frenar y eliminar la 
corrupción ha potenciado la inserción del sector privado en espacios y funciones de gobierno, 
incluyendo la “colaboración” para la formulación de programas de desarrollo y políticas públicas. 
La resultados del denominado “Gobierno Abierto” en América Latina, según los estudios 
sobre el tema, apuntan a que se ha producido un proceso de corporativización del gobierno en 
el que el proceso social de decidir los objetivos de la convivencia, y las formas de coordinarse 
para realizarlos, se concibe bajo modos de asociación-coproducción-interdependencia entre 
el gobierno y las organizaciones privadas y sociales. Una forma de gobernación a través de 
la cual ONGs, asociaciones de negocios, uniones de comercio, entre otras, han dirigido sus 
formas de cabildeo hacia instituciones gubernamentales locales, nacionales y transnacionales 
(VALLEJOS et al., 2009). 

En este entorno, las transformaciones que experimenta el rol geopolítico del Estado 
han sido relacionadas en múltiples estudios con una mayor capacidad de decisión e influencia 
de actores no gubernamentales tales como empresas económicas, centros de pensamiento, 
organismos financieros internacionales, entre otros, en el procesamiento de los asuntos 
públicos, en la definición y orientación de políticas públicas, así como en el ejercicio directo del 
poder político a través de procesos redistributivos e ideológicos. Se señala que el poder político 
ha dejado de residir exclusiva o primordialmente en las instituciones de gobierno del Estado 
nacional y los actores e instituciones de la economía global están estableciendo cada vez más 
los patrones de la vida social (SERNA DE LA GARZA, 2010).

En tal sentido, como parte de la acción que desde los Estados Unidos se realiza 
sobre América Latina se destacan las posibilidades que los Tratados de Libre Comercio, a 
partir de lo que se ha definido como una integración de carácter corporativo que, aunque 
formalmente mantiene el carácter intergubernamental de los modelos precedentes y no se 
plantea en el corto plazo la institucionalización de órganos supranacionales regionales, supone 
una cesión asimétrica de soberanía y convierte en sujeto de derecho internacional a la empresa 
transnacional, en tanto los Estados se refuncionalizan y devienen facilitadores del proceso 
(REGUEIRO, 2008).



32 33

De otra parte, la americanización impulsada por la Organización Mundial de Comercio 
(OMC) y el Banco Mundial (BM), en paralelo a la estrategia capitalista que busca reducir las 
instituciones del Estado de bienestar para incrementar las ganancias y conquistar mercados, así 
como la interacción estratégica entre élites políticas, económicas y “lideres judiciales” que en sus 
respectivas sociedades son grupos hegemónicos pero que se sienten amenazados por impulsos 
provenientes de procesos democráticos, han sido ubicados en la base de la expansión global 
de un modelo constitucional que legaliza la capacidad de las corporaciones transnacionales 
para interpelar a Estados-gobiernos y a sociedades en función de la defensa de sus intereses 
económicos (SERNA DE LA GARZA, 2010).

Un proceso con una tendencia posible hacia la militarización a partir de la inserción 
del Comando Sur en el esquema de intervención promoviendo desde el año 2017 el despliegue 
de una “Red de Redes”, articulando las ya existentes, como modo más efectivo para hacer 
frente a los desafíos de los Estados Unidos en la región y desde el año 2018, destacan los 
pronunciamientos de altos mandos de sus fuerzas militares sobre el objetivo que perseguirán: 
valores, ideas e ideales a través de las fuerzas militares latinoamericanas como especial objeto 
de atención (COMANDO SUR DE LOS ESTADOS UNIDOS, 2017). Un modus operandis 
que ya mostró en Bolivia, recientemente, sus posibilidades de acción.

 
Consideraciones Finales

La disputa de sentidos, promovidas desde redes en el escenario virtual, junto a la 
institucionalización de la dominación y la subversión política ideológica de base cultural, 
constituyen un marco propicio para revelar la relación geopolítica-biopolítica desde la acción 
de actores gubernamentales y no gubernamentales estadounidenses en América Latina en la 
disputa por las bases sociales, la corporativización de los gobiernos y de los mecanismos de 
concertación política e integración. Un proceso que se proyecta desde la acción territorial hasta 
el entorno macro-social y regional en un continuo que persigue ganar las bases sociales para 
llegar a los gobiernos y reajustar la correlación de fuerzas en la región como paso esencial para 
la reconfiguración de la hegemonía imperial a escala internacional10.

10 No se puede desconocer que la inserción de Rusia y China en América Latina fue promovida como parte de las 
políticas y programas de los gobiernos progresistas. Ver como evidencias de ello el informe de la Organización de 
Naciones Unidas “World Report Investment 2019. Special Economic Zones”; el Informe Anual de la Comisión 
Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) “La inversión extranjera directa para América Latina y el 
Caribe 2019”: el análisis “Extra-regional actors in Latin American: The Unite Statesis not the Only Game in Town” 
de Douglas Farah y Kathryn Babineau; el artículo “¿El retorno del oso? La interacción rusa con América Latina: El 
caso Brasil” de Augusto César Dall Agnol, Boris Perius Zabolotski y Fabiano Mielniczuk.

De esta forma se ha trabajado desde los Estados Unidos, combinando seducción 
con coacción, según se requiera, para eliminar de forma radical cualquier oposición, presente 
o en futuro potencial a su hegemonía en la región. A los alcances que ha tenido su acción 
refieren de una parte, la capacidad para apropiarse de imaginarios, reconstruirlos y articular 
a diferentes grupos y organizaciones de la sociedad civil a sus modelos de gestión y procesos 
de disputa por el poder, especialmente a través de la acción territorial, real y virtual. Y de otra, 
la capacidad mostrada para cooptar los espacios de organización y participación política de 
la sociedad a través del ajuste de leyes que han debilitado la acción de sindicatos y partidos 
políticos como la reforma laboral y electoral, mientras se inhabilitan o reprimen por “vías 
legales” a líderes y movimientos sociales que no resulten convencidos, cooptados a través de los 
modos antes esbozados. Y no menos importante, no importa si la fuerza de izquierda está en el 
poder ejecutivo, lo conveniente y efectivo desde las matrices teóricas e instrumentos técnicos, 
supuestamente efectivos para obtener seguridad, progreso y democracia a nivel social, pueden 
secuestrar el rumbo del proyecto político, económico-social si no hay un pensamiento crítico 
articulado a los programas de transformación que contribuya a decantar y ajustar las mismas.
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CARTOGRAFIA DAS CONTROVÉRSIAS:  UMA 
LEITURA TRANSESCALAR 

NOBRE, Maíra R.

PORTO, Henrique D.

SCHOENELL, Ana L.

Introdução

O método Cartografia das Controvérsias ou Cartografias Indisciplinares tem sido 
desenvolvido pelo Grupo de Pesquisa Indisciplinar1 e testado em diversas frentes de atuação 
vinculadas ao grupo. Destacam-se as pesquisas Territórios Populares2 e Geopolítica e 
Territórios3, às quais está vinculada a dissertação Levantes Urbanos: O ciclo de lutas pós crise 

1 “O Grupo de Pesquisa Indisciplinar atua na elaboração de cartografias do processo de neoliberalização e produção 
biopolítica atrelados à produção contemporânea do espaço urbano. O termo cartografia descreve a opção teórico-
metodológica que pressupõe a não separação entre pesquisador e o objeto de pesquisa, e que identifica tanto os 
processos de investigação quanto as ações executadas. Neste contexto de intencional sobreposição entre teoria e 
prática, atores híbridos (pesquisadores, resistências, comunidades afetadas, entre outros) atuam em duas frentes 
de ação principal: (a) os processos destituintes contra o urbanismo neoliberal em suas múltiplas dimensões 
expropriadoras do patrimônio público; e (b) os processos constituintes/instituintes de novos espaços engendrados 
pela coletividade e autonomia cidadã em defesa do comum”. Informações retiradas da plataforma Wiki do grupo. 
Disponível em: http://wiki.indisciplinar.com/index.php?title=Indisciplinar#Sobre_o_Indisciplinar. Acesso em: 07 
jun. 2019.
2 A Pesquisa Territórios Populares: reestruturação territorial, desigualdades e resistências nas metrópoles brasileiras 
é desenvolvida pelo Grupo de Pesquisa Indisciplinar sob coordenação de Marcela Brandão e Natacha Rena, sendo 
parte integrante de uma rede de pesquisadores de diversas Universidades do Brasil criada e coordenada pelo 
LabCidades – USP, na figura da Prof.ª Dra. Raquel Rolnik. É possível encontrar mais informações sobre a pesquisa 
por meio do link: http://territoriospopulares.indisciplinar.com 
3 A Pesquisa Geopolítica e Territórios é desenvolvida pelo Grupo de Pesquisa Indisciplinar, sob coordenação de 
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do capitalismo de 2008 (NOBRE, 2019). A aplicação do método no desenvolvimento desta 
dissertação é o objeto de estudo do presente artigo.

Direcionada à investigação das lutas que tomaram diversas cidades do mundo após a 
crise do capitalismo de 2008 — a exemplo de Túnis, Cairo, Madrid, Nova Iorque e São Paulo —, 
a pesquisa de mestrado estruturou-se a partir de uma análise dessas resistências em um contexto 
neoliberal. A razão neoliberal atinge diferentes escalas, desde as instituições concentradoras 
de poder global, até os despontamentos resistentes, passando pelas subjetividades individuais 
(DARDOT; LAVAL, 2016). Sendo assim, vislumbrou-se o estudo das resistências como forma 
de compreender o sistema que combatem. 

Entendendo que o método científico tradicional não responde a maior parte das 
questões postas por um mundo contemporâneo, neoliberal, fragmentado e rizomático, 
observou-se a necessidade de construir uma forma de investigação baseada não mais na 
busca por verdades únicas e, na maioria das vezes, pré-estabelecidas, mas na construção de 
uma pesquisa de rupturas, na qual haja espaço para desvios, multiplicações, controvérsias, 
fios soltos e retornos. Uma pesquisa que comece pelo meio, sem buscar uma origem e nem 
mesmo um final. Isso porque o mundo contemporâneo, como se dá, não comporta uma 
análise linear e causal.

As multiplicidades são rizomáticas e denunciam as pseudomultiplicidades 
arborescentes. (...) Uma multiplicidade não tem nem sujeito nem objeto, 
mas somente determinações, grandezas, dimensões que não podem crescer 
sem que mude de natureza (as leis de combinação crescem então com a 
multiplicidade). Os fios da marionete, considerados como rizoma ou 
multiplicidade, não remetem à vontade suposta una de um artista ou de um 
operador, mas à multiplicidade das fibras nervosas que formam por sua vez 
uma outra marionete seguindo outras dimensões conectadas às primeiras. 
(DELEUZE; GUATTARI, 1995 p. 15).

Como identifica Latour (2012), há uma lógica moderna na construção de conhecimento 
— sobretudo naquilo que o autor denomina de Sociologia do Social (LATOUR, 2012) — 
baseada na identificação e repetição de padrões e categorias que, ignorando os desvios, acaba 
por reduzir aquilo que não é homogêneo. Assim, caracterizados pela heterogeneidade e pela 
fluidez, os levantes abordados para construção da dissertação tensionam o campo da produção 
de conhecimento, exigindo a complexificação das análises.

Natacha Rena. O projeto é apoiado pela Pró Reitoria de Pesquisa da UFMG. Mais informações:  http://lattes.cnpq.
br/5202973767095132.

Para tanto, lançou-se mão da Cartograf ia das Controvérsias, uma hibridação dos 
conceitos de cartograf ia, de Gilles Deleuze e Félix Guattari (1995), e da Teoria Ator-
Rede, de Bruno Latour (2012). O método configura um esforço de sistematização destas 
duas teorias, tendo a componente estética como elemento estruturador. Nesse sentido 
a análise foi composta por uma reunião e sobreposição de relatos a partir da separação 
em eventos, narrativas e atores humanos e não humanos. Estruturam-se três etapas de 
investigação: (i) criação de banco de dados; (ii) produção de linhas do tempo; (iii) elaboração 
de diagramas. Sendo a primeira um levantamento e sistematização de informações, enquanto 
as duas últimas procuram exprimir o tensionamento nas controvérsias e as formações de 
agenciamentos e redes dentre os atores levantados. Aposta-se aqui na capacidade estética 
da cartografia de, a partir da reunião e espacialização de informações coletadas em um 
percurso, explicitar as controvérsias e narrativas que se podem rastrear.

O objetivo deste trabalho, portanto, é analisar a aplicação da Cartograf ia das 
Controvérsias na dissertação Levantes Urbanos: O ciclo de lutas pós crise do capitalismo de 
2008 (NOBRE, 2019), como método de investigação capaz de compreender os seguintes 
princípios: (i) indissociabilidade entre pesquisador e pesquisado; (ii) pensamento 
transescalar; (iii) questões complexas, não binárias, mas múltiplas; (iv) levantamento de 
mais questões do que respostas; (v) compreensão da lógica rizomática; e (vi) entendimento 
processual e inacabado. 

Para tanto, propõe-se a construção de uma “meta-cartografia” que, partindo do 
entendimento da Cartografia como investigação em processo, permite a retomada das etapas 
de constituição das análises, a fim de se identificar suas potências e fragilidades. 

Criação do método Cartografia das Controvérsias: uma abordagem teórica

O debate travado sobre os modos de investigação que levou o Grupo Indisciplinar à 
construção da proposta aqui apresentada não é novidade em meio ao pensamento sociológico 
e filosófico. Ele já vem sendo historicamente construído. O questionamento de Friedrich 
Nietzsche, ainda no século XIX, sobre a verdade, posteriormente explorado por Michel 
Foucault em Microfísica do Poder (2015), por exemplo, é um dos expoentes da indagação 
sobre a existência de um absoluto que, posteriormente, tocará o campo metodológico do fazer 
científico. Para Foucault (2015), uma história narrada segundo o ponto de vista de uma verdade 
preexistente e inquestionável corrobora para a manutenção de determinadas estruturas de 
poder. A proposta, então, seria a construção de um outro processo investigativo que pusesse fim 
à ideia de existência de um pensamento único e correto, permitindo e provocando a emergência 
de vozes muitas vezes silenciadas.
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Mas não acreditemos mais "que a verdade permaneça verdadeira quando se 
lhe arranca o véu; já vivemos bastante para crer nisto". A verdade, espécie 
de erro que tem a seu favor o fato de não poder ser refutada, sem dúvida 
porque o longo cozimento da história a tornou inalterável. E além disto a 
questão da verdade, o direito que ela se dá de refutar o erro de se opor à 
aparência, a maneira pela qual alternadamente ela foi acessível aos sábios, 
depois reservada apenas aos homens de piedade, em seguida retirada para 
um mundo fora de alcance, onde desempenhou ao mesmo tempo o papel 
de consolação e de imperativo, rejeitada enfim como ideia inútil, supérflua, 
por toda parte contradita − tudo isto não é uma história, a história de 
um erro que tem o nome de verdade? A verdade e seu reino originário 
tiveram sua história na história. Mal saímos dela, "na hora da sombra mais 
curta" quando a luz não parece mais vir do fundo do céu e dos primeiros 
momentos do dia. (FOUCAULT, 2015, p. 13).

Já nos séculos XX e XXI, outros autores reforçaram esta crítica, propondo diferentes 
modos de investigação que extrapolasssem a ideia uníssona de verdade, abrindo-se para a 
emergência e atravessamento de outras concepções relativas ao mesmo evento. Pode-se citar 
Walter Benjamin (2006), Deleuze e Guattari (1995), Latour (2012), além das brasileiras Suely 
Rolnik (2011), Virgínia Kastrup (2008), Simone Paulon e Roberta Romagnolli (2010). 

As duas últimas autoras, cuja teoria foi fundamental para a composição do método 
aqui analisado, reforçam que, principalmente a partir da segunda metade do século XX, os 
pesquisadores passaram a se debruçar sobre outras formas de fazer e pensar a ciência, o que 
se deu, principalmente, em relação às inúmeras críticas traçadas frente aos pensamentos 
positivistas. Paulon e Romagnoli (2010) se debruçam sobre a busca por um fazer científico não 
convencional que levasse ao debate sujeitos e subjetividades e, por isso, muitas vezes, optam 
pelos caminhos da cartografia. 

O Grupo Indisciplinar, por muito tempo (e ainda em algumas pesquisas vigentes), 
optou por semelhante caminho (o da cartografia), entretanto, diante do amplo quadro 
supracitado de questionamentos já em desenvolvimento sobre campo da produção de 
conhecimento, tendo em vista a forma múltipla e rizomática em que se dão as relações 
e eventos na contemporaneidade e buscando evitar binaridades, pesquisadores do grupo 
perceberam a necessidade de ampliação complexificação deste método. Neste sentido, 
apostou-se em uma estratégia baseada na sobreposição de tempo, espaço, narrativas e 
atores na busca por controvérsias, buscando romper com possíveis absolutismos e até 
mesmo maniqueísmos. Foi neste contexto, então, que a cartografia, proposta por Deleuze 
e Guattari (1995) e abordada em Kastrup (2008), Paulon e Romagnolli (2010), ganhou 
companhia da Teoria Ator-Rede (TAR) de Bruno Latour (2012). Estava em curso a 
criação de uma forma de cartograf ia das controvérsias. 

Para que seja possível compreender esta proposta, é preciso entender, mesmo que de 
forma breve os significados da cartografia e da TAR. 

A cartografia bebe na imagem deleuziana de rizoma, oposta ao que se 
conhece por decalcomania. O rizoma, dentro do preceito da cartografia, é 
mapa, ‘inteiramente voltado para uma experimentação ancorada no real” e 
não decalque, “reprodutíveis ao infinito’ (DELEUZE; GUATTARI, 1995, 
p. 21). De acordo com Ana Isabel de Sá, Fernanda Quintão, Paula Bruzzi 
Berquó, Natacha Rena (2014, p. 175) a cartografia não é, simplesmente, 
um método geográfico territorial clássico, mas uma ‘tática micropolítica 
cotidiana composta pela ação política; um fazer insurgente, dinâmico, 
sempre processual e criativo’. Isso porque a ela são incorporadas potências, 
insurgências e fluxos que conectam pessoas e ações de diferentes esferas. 
(NOBRE, 2019, p. 31).

Neste sentido, é necessário compreender que todo mapa é uma construção social 
deformada da realidade, embedado de subjetividades que vem tanto do que é pesquisado, como 
do próprio pesquisador. Ou seja, quem constrói a cartografia é também parte dela, um ator na 
rede. Não existe um princípio de imparcialidade do pesquisador. Ele deve estar disposto a “se 
deslocar do lugar de especialista e incluir-se na análise dos jogos do saber-poder que compõem 
o campo e a realidade observada” (PAULON; ROMAGNOLI, 2010, p. 96). Neste sentido ele 
está sujeito às forças que compõe a rede, sendo desterritorializado e reterritorializado inúmeras 
vezes. Deleuze define a cartografia da seguinte maneira:

Nossa tarefa era analisar estados mistos, agenciamentos, aquilo que Foucault 
chamava de dispositivo. Era preciso não remontar aos pontos, mas seguir e 
desemaranhar as linhas: uma cartografia, que implicava numa microanálise, 
(o que Foucault chamava de microfísica do poder e Guattari, micropolítica 
do desejo). E nos agenciamentos que encontraríamos focos de unificação, 
nós de totalização, processos de subjetivação, sempre relativos, a serem 
sempre desfeitos a fim de seguirmos ainda mais longe uma linha agitada. 
Não buscaríamos origens mesmo perdidas ou rasuradas, mas pegaríamos 
as coisas onde elas crescem, pelo meio: rachar as coisas, rachar as palavras. 
Não buscaríamos o eterno, ainda que fosse a eternidade do tempo, mas a 
formação do novo, a emergência ou o que Foucault chama de “a atualidade”. 
(DELEUZE, 1992, p. 109).

A TAR, por sua vez, é criada por Latour (2012) não como um método, mas como uma 
teoria crítica sobre o fazer científico na qual a sociologia do social e seu modo de incorporar a 
pesquisa são questionados. Neste sentido, mais que propor uma nova metodologia, o autor aponta 
para o que, do pensamento tradicional, não deve ser reproduzido. E, por meio dessas dicas e negações 
de Latour (2012), é possível extrair parte do que sugere como novos rumos deste fazer científico. 
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Supuseram que o social é constituído essencialmente de vínculos sociais e, 
na verdade, as associações são feitas de vínculos não sociais por natureza. 
Imaginaram a sociologia limitada a um domínio específico, ao passo que 
os sociólogos devem ir atrás de quaisquer novas associações heterogêneas. 
(...) Insistem que já somos movidos pela força de uma sociedade — e nosso 
futuro político reside, ao contrário, na tarefa de decidir o que de fato nos 
une. (LATOUR, 2012, p. 27).

No livro Reagregando o Social, uma introdução à teoria Ator-Rede, Latour (2012) propõe 
cinco fontes de incerteza que, segundo o autor, devem ser alimentadas (e foram fundamentais 
para a construção do método da cartografia das controvérsias): (i) primeira fonte de incerteza: 
não há grupos, apenas formação de grupos; (ii) segunda fonte de incerteza: a ação é assumida; 
(iii) terceira fonte de incerteza: os objetos também agem; (iv) quarta fonte de incerteza: questão 
de fato vs. questão de interesse; (v) quinta fonte de incerteza: escrever relatos de risco.

Em resumo, a primeira fonte de incerteza — não há grupos, apenas formação de grupos 
— traz a ideia de uma temporalidade nas associações entre os atores e de um movimento dos 
mesmos na rede. Não é possível determinar que um ator está sempre associado a outro, ou a um 
grupo. Não se trata de uma instância fixa, o que leva a perceber a necessidade de seguir esses 
arranjos estabelecidos pelos atores ao longo do tempo e do espaço, buscando suas controvérsias 
e observando suas rupturas e rearranjos. Na segunda fonte de incerteza — a ação é assumida 
—, Latour (2012) aborda a natureza das ações como elemento complexo composto pelas 
imprecisões dos atores que pode ser modificado, traduzido e influenciado ao longo do tempo. 
“As ações são parte de um relato; possuem uma figura qualquer; opõem-se a outras ações 
rivais; e, por fim, são acompanhadas por uma teoria explícita da ação”. (LATOUR, 2012; p. 
84). Já na terceira fonte de incerteza, os objetos também agem, o autor traz à tona um importante 
ponto: não se trata mais apenas de atores humanos realizando as ações, mas também de atores 
não humanos. “A ação social não apenas é assumida por estranhos como se transfere ou é 
delegada a diferentes tipos de atores capazes de levá-la adiante graças a outros modos de agir, 
a outros tipos de forças”. (LATOUR, 2012, p. 107). Mais que agirem, estes objetos garantem 
a durabilidade da ação. A quarta fonte de incerteza — questão de fato versus questão de interesse 
—, por sua vez, revela a imagem das controvérsias. Não há fatos, sua natureza é questionada, já 
que são sempre figurados por determinada narrativa e esta está, inevitavelmente, relacionada aos 
interesses de determinado(s) ator(es). Por fim, a quinta fonte de incerteza escrever relatos de risco, 
trata do exercício do pesquisador de registrar e expor sua pesquisa. São escolhas sobre o que deve 
e o que não deve ser exposto e como isso será realizado. Este artigo, por exemplo, é um relato de 
risco sobre a própria construção do método — e, por que não dizer, uma meta-cartografia.

À medida que Latour (2012) explica cada uma das fontes de incerteza, sua crítica sobre 
a sociologia do social é reforçada, tal como a necessidade de abstenção das verdades absolutas 
e hipóteses preexistentes. O autor reforça, por exemplo, a inserção do pesquisador como ator 
da pesquisa, ou seja, questiona uma suposta isenção por parte deste investigador e assume que 
há interferências mútuas entre ele e o que está sendo investigado. Desta forma, Latour (2012) 
reforça a necessidade de deixar os atores falarem por si, segui-los e examinar seus movimentos, 
suas presenças, ausências e agenciamentos. É preciso observar constâncias e desvios, não na 
busca por padrões, mas por controvérsias e rupturas. A rede, então, deixa de ser analisada 
enquanto estrutura estática e passa a sê-lo de acordo com os movimentos que nela se dão. 

Por fim, a escolha deste método de análise está pautada no princípio da transescalaridade. 
Tendo em vista a relação assumida na contemporaneidade entre o local e o global, divisa por 
hora anulada, noutras ampliada, observa-se necessária uma investigação que relacione múltiplas 
escalas, em busca de uma complexificação dos pontos de vista. Zygmunt Bauman em seu livro 
Globalização (1999) anuncia esta dificuldade de separação entre o que é global e o que é local. 
Para o autor, “junto com as dimensões planetárias dos negócios, das finanças, do comércio e 
do fluxo de informações, é colocado em movimento um processo ‘localizador’, de fixação no 
espaço”. (BAUMAN, 1999, p. 8). Globalização e localização caminham juntas. 

A necessidade de uma abordagem transescalar é também trazida por Boaventura 
Santos (2016) ao afirmar que:

Os sistemas de dominação como o capitalismo ou o colonialismo 
apropriaram-se das grandes escalas (global e universal) porque são elas 
que garantem a hegemonia (as que desacreditam as alternativas) e a 
reprodução alargada. Às escalas menores (locais ou subnacionais) é deixada 
maior margem de liberdade. O colonialismo ofereceu os exemplos mais 
paradigmáticos por meio das várias formas de governo indireto — deixar o 
governo local entregue, em boa parte, às "autoridades tradicionais" —, mas 
o fenômeno é geral. O local permite combinar radicalidade e atomicidade. 
Quer no nível da denúncia e da resistência, quer no nível da proposição e da 
alternativa, o investimento político-emocional organizativo e comunitário 
é potencialmente radicalizador porque vive da transparência entre o que 
é defendido e o que é combatido. No entanto, dado seu âmbito limitado, 
pode ser ignorado (enquanto ameaça) e ser até funcional (enquanto energia 
desperdiçada) para as escalas de dominação envolventes. Claro que nem 
as funções evitam as disfunções nem os sistemas impedem a eclosão de 
antissistemas. O local de hoje pode ser o global de amanhã. Para isso, são 
necessárias imaginação e vontade política que deslocalizem o local sem 
o eliminar (a articulação entre lutas locais) e que desglobalizem o global 
existente deslegitimando-o (esta ordem é desordem, esta justiça é injustiça, 
esta liberdade é opressão, esta fraternidade é egoísmo naturalizado) e 
minando sua hegemonia (há outras ordens menos desordenadas, outras 
justiças mais justas, outras liberdades mais livres e outras fraternidades 
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verdadeiramente fraternas). Tudo isso é possível a todas as escalas, e 
a mudança social envolve sempre mudanças de escala (o que chamo de 
"transescala"). (SANTOS, 2016, p.130-131).

Cartografia das Controvérsias: um método em construção

Se o que se propõe é a construção de um método que conduza pesquisas de uma 
forma complexa e aberta, é preciso, também, compreender a necessidade de que o próprio 
método esteja inserido em mesmo contexto ou formato. Ou seja, o desenhar da cartografia das 
controvérsias é também parte e uma investigação múltipla e dotada de desvios, que se encontra 
em constante formação, deformação e reestruturação. Desta forma, o exercício deste relato de 
risco é, também, mais uma etapa de construção do objeto nele analisado que, inevitavelmente, 
exerce forças sobre ele aptas a modificá-lo. O que se pretende, neste momento, então, é expor 
a forma como, perante tantas críticas e proposições apresentadas no ítem anterior deste texto, 
o Grupo Indisciplinar se organizou no exercício de sistematização de um método próprio que 
vem sendo testado, aplicado e adaptado em algumas de suas pesquisas.

Como neste caso o objeto de estudo é a aplicação do método na dissertação Levantes 
Urbanos (NOBRE, 2019), observa-se que o texto é formado por dois momentos. O primeiro 
conta com uma análise bibliográfica que trouxe, em sua composição, a busca não pelos fatos, 
mas pelas controvérsias, por meio da sobreposição de diferentes narrativas que compõem a 
teoria base sobre a qual foi construída a análise. Já o segundo foi a criação de uma linha 
do tempo sobre cada um dos levantes analisados, composta pelos principais eventos que 
compuseram os acontecimentos desde um pouco antes de sua conhecida eclosão até um pouco 
depois da determinação de seu fim. Estes eventos, descritos nas linhas do tempo e marcados 
em tempo e espaço, são compostos por diversas narrativas também representadas nestas linhas. 
Narrativas estas que, por sua vez, figuram vários atores humanos e não humanos, também 
ilustrados. Em forma de diagrama, a Figura 1 abaixo ilustra a maneira como, ao longo do 
tempo, estas articulações entre eventos, narrativas e atores foram estabelecidas. A Figura 2, 
por sua vez, demonstra como ocorre a análise dos agenciamentos permitindo a emergência das 
controvérsias4.

4 Ambos os diagramas (Figuras 1 e 2) foram produzidos na pesquisa Territórios Populares desenvolvida pelo 
Grupo de Pesquisa Indisciplinar.

Figura 1: A ação é assumida: eventos, narrativas e atores humanos e não humanos e CONEXÕES e 
ARRANJOS.
Fonte: Elaborado pelo Grupo de Pesquisa Indisciplinar – Pesquisa Territórios Populares, 2019 e 
adaptado pelos autores.

Figura 2: Mapeamento das Controvérsias.
Fonte: Elaborado pelo Grupo de Pesquisa Indisciplinar – Pesquisa Territórios Populares, 2019 e 
adaptado pelos autores.

Estes esquemas demonstrados anteriormente foram sistematizados e organizados no 
formato de linhas do tempo (uma para cada levante). Mas, antes que ocorresse uma montagem 
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diagramática da linha, foi construído um banco de dados no formato de tabela, composto pelos 
mesmos elementos presentes na linha do tempo (eventos, narrativas, atores humanos e não 
humanos), além de um espaço destinado à citação das fontes analisadas (Figura 3).

Figura 3: Banco de dados para construção das linhas do tempo (ex: Jornadas de Junho de 2013).  
Fonte: Elaborado pelos autores.

A elaboração do banco de dados pode ser considerada, em si mesma, como um processo 
cartográfico. O levantamento de quais eventos iriam compor a linha do tempo foi fruto de várias 
etapas que passaram pela seleção de quais fontes seriam adotadas, seguida da sobreposição de 
diferentes narrativas, chegando, por fim, na composição dos eventos no tempo como relato dos 
pesquisadores.

A princípio, buscou-se pelos acontecimentos relacionados aos levantes de maneira 
generalizada. Sem grandes restrições, diversas fontes de naturezas distintas foram levadas em 
consideração. Vídeos e documentários, matérias da mídia hegemônica local e internacional, 
reportagens da mídia alternativa, páginas web dos movimentos envolvidos nos levantes e redes 
sociais foram algumas das fontes levantadas no processo cartográfico. Buscou-se identificar 
relatos de diferentes ângulos, a partir de vozes diversas de atores envolvidos nos acontecimentos, 
a fim de se compor um entendimento complexo acerca dos levantes estudados.  

Por exemplo, um acontecimento do Occupy Wall Street, muitas vezes, era descrito 
por ativistas na página Wiki do movimento, por tweets isolados de internautas, pela mídia 
hegemônica nova iorquina e eventualmente até por grupos organizados como os Anonymous ou 
o coletivo Adbusters. O levantamento de informações de tão diversas fontes foi fundamental para 
uma compreensão múltipla dos eventos, e suas delimitações como ponto no tempo e no espaço. 
Em seguida, passa-se para a segunda etapa, composta pela sobreposição dos relatos. A leitura 
das descrições dos acontecimentos por parte de cada ator envolvido, as narrativas associadas 

e os atores nelas figurados, permitiu um vislumbre das complexidades postas no interior dos 
acontecimentos e o levantamento de controvérsias acerca dos mesmos. Dessa forma, com relatos 
sobrepostos e analisados, chega a vez do pesquisador compor o próprio relato escolhendo de 
que forma agrupar e descrever os acontecimentos na composição dos eventos. Ou seja, após o 
contato com diferentes narrativas sobre o mesmo evento, o pesquisador cria um relato próprio, 
expondo, à sua maneira, o que foi por ele compreendido e destacado dentre a multiplicidade de 
informações. Evidente que a apresentação das narrativas recolhidas mantém a marca dos atores 
na forma como os eventos são descritos, entretanto, é inegável que a escolha por qual cronologia 
dos acontecimentos obedecer, como descrever e apresentar os eventos, representa uma implicação 
do pesquisador e, portanto, um relato de risco. 

Identifica-se, aqui, algo como um “começar do meio”, tal como descrito por Deleuze 
(1992), no sentido de que se busca, não por uma teoria universalizante que explique e descreva 
simultaneamente o levante, mas por uma compreensão advinda de suas entranhas, das vozes dos 
próprios atores envolvidos (que vez ou outra se misturam com a do pesquisador) e das inúmeras 
controvérsias que surgem ao identificá-las. Este “meio”, entretanto, tende a se expandir à medida 
que se realiza a pesquisa. Quanto mais relatos e acontecimentos são levados em conta na 
cartografia, mais complexidades e linhas de compreensão se apresentam, cabendo ao pesquisador 
delimitar os limites de sua investigação. Ainda assim, identifica-se neste processo uma potente 
capacidade de desvelar narrativas ocultas e trazer à tona tensões, controvérsias e complexidades 
que se estabelecem entre os atores e acontecimentos 

A sistematização destes dados e organização em um formato gráfico com identidade 
estética se dá devido à compreensão de que estes componentes fazem parte não só da 
apresentação, mas da construção da investigação em si. Desde quando criado, o Grupo 
Indisciplinar apresenta esta preocupação com a estética como parte inerente ao trabalho que, 
desta forma, também produz informação, não se comportando como elemento superficial e 
descartável, mas como parte essencial do estudo.

Esta compreensão da estética e da arte como elemento fundamental do fazer científico já se 
encontrava presente em Nietzsche (2015) quando o autor afirmava que a ciência deve ser abordada 
não sobre seu próprio terreno, que lhe é insuficiente, mas sobre o terreno da arte, afirmando, ainda, 
que a “existência do mundo só se justifica como fenômeno estético” (NIETZSCHE, 2015, p. 16).

Esta compreensão da estética é componente fundamental para a formulação das 
linhas do tempo. Isso porque a organização das informações, a paleta de cores, a diagramação 
das páginas e as demais escolhas de formato e apresentação são, também, bases informativas 
da pesquisa. A título de ilustração, a figura 4 representa parte de uma das linhas do tempo 
produzidas na pesquisa da dissertação, relacionada às Jornadas de Junho de 2013.
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Figura 4: ilustração da linha do tempo criada sobre as Jornadas de Junho de 2013.
Fonte: Nobre (2019).

Para que a leitura destas linhas do tempo seja facilitada, foi criado um diagrama 
(Figura 5) com indicativos que demonstram sua forma de compreensão. Cada dia 
de levante analisado é representado em uma folha A4 que apresenta os eventos, as 
narrativas e os atores humanos e não humanos que atuaram no levante naquela data. 
As páginas possuem tarjas laterais que indicam se aquela data compõem o levante em 
si ou os acontecimentos que o precederam ou ocorreram após seu fim. Ou seja, quando 
escuras designam o período determinado do levante, quando claras, mostram eventos que 
ocorreram em suas bordas temporais. Os eventos (caixas marrons), figurados no tempo 
e no espaço, são relatos feitos pelos pesquisadores por meio de investigação de diversas 
fontes. Além disso estão localizados no mapa da parte inferior da imagem, sendo possível 
perceber a dinâmica territorial do levante, observando a forma como ocupou diferentes 
cidades ao redor do mundo. As narrativas (caixas rosas), por sua vez, são relatos sobre os 
eventos selecionados pelos pesquisadores em uma ou mais fontes (indicadas no banco de 
dados). Elas são divididas em pauta e antagonismo, sendo que as primeiras aparecem em 
negrito, enquanto as segundas são redigidas em itálico. As pautas indicam as reivindicações 
dos atores presentes naquele evento que compõe o levante, os antagonismos expõe os 
atores a quem eles se opõem. Já os atores humanos (círculos amarelos) e não humanos 
(círculos azuis) foram figurados nas narrativas apresentadas e compõe a última camada da 
linha do tempo. Até o presente momento, eles foram o elemento central da análise, já que 
a busca por controvérsias estabelecida pela pesquisa passava justamente pelas contradições 

Figura 5: Indicações para leitura da linha do tempo.  
Fonte: Produzido pelo Grupo de Pesquisa Indisciplinar: Henrique Porto, Ana Luisa Schoenell, Felipe 
Hardy e Maíra Ramirez.
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expostas pelos atores. Desta forma, os diagramas criados para o desenvolvimento da 
investigação estavam centrados, primeiramente em todos os atores e, posteriormente, em 
alguns selecionados.

Após construídas as linhas do tempo buscou-se estratégias para que se fosse viável 
analisá-las. Este processo ainda está em andamento, mas o primeiro passo, como supracitado, 
foi a realização da análise de alguns atores considerados de suma importância para a 
construção do levante. A escolha destes atores se deu mediante o cruzamento do diagrama 
1 (Figura 6) com dados gerais da linha do tempo. Isso porque, tal diagrama demonstra, em 
escala, o número de vezes que cada ator foi figurado ao longo dos acontecimentos, segundo 
levantamento da pesquisa. Isso significa que as bolas maiores indicam que aqueles atores 
foram figurados muitas vezes, enquanto as menores representam apenas uma figuração. No 
caso das Jornadas de Junho de 2013, exemplificado na figura 6, observa-se que os atores 
escolhidos foram o Movimento Passe Livre (MPL), a Assembleia Popular Horizontal 
(APH) e o Comitê Popular dos Atingidos Pela Copa (COPAC), figurados 10, 15 e 17 
vezes, respectivamente. 

Após a seleção dos atores a serem analisados tendo como base o diagrama 1 
(Figura 6), investiu-se na criação do diagrama 2, representado pela mesma figura. Nele 
cria-se uma espécie de calendário, uma abstração da linha do tempo. Cada dia que, na 
linha do tempo era representado por uma página em formato A4, passa a ser caracterizado 
por um quadro cinza (os mais claros indicam antecedentes à eclosão do levante, quanto os 
escuros indicam os dias que o compuseram). Nestes quadros, não são mais representados 
eventos, narrativas e atores, tal como nas linhas do tempo completas, mas apenas indicado 
em quais dias os atores selecionados para análise foram figurados nas narrativas utilizadas. 
Assim, indicados por diferentes cores, cada ator tem destacado os dias de participação em 
ordem numérica. Ordem esta necessária para a composição do diagrama 3 (Figura 6), este 
específico para cada ator. Nele realiza-se uma espécie de zoom em cada dia do calendário 
exposto pelo diagrama 2, em que o ator que se pretende analisar é figurado. Quando 
ampliado, o dia representado pelo quadro cinza passa a, não só indicar qual determinado 
ator foi nele figurado, mas apresentar os agenciamentos criados por aquele ator naquele 
momento. Quando sobrepostos, como exposto no diagrama 3, estes agenciamentos podem 
ser comparados, o que possibilita a compreensão das mudanças estabelecidas ao longo do 
tempo e, consequentemente, expõe controvérsias associadas àquele ator.

Figura 6: Ilustração dos diagramas utilizados para análise das Jornadas de junho de 2013. Os diagramas 
apresentam a evolução da investigação a partir da estruturação da linha do tempo. Sendo assim, o 
diagrama 1 apresenta todos os atores figurados na linha escalonados de acordo com o número de vezes 
em que isso aconteceu. Partindo daí foi possível perceber quais atores foram figurados mais vezes, 
justificando a escolha daqueles a serem analisados. O diagrama 2, por sua vez, é uma abstração da linha 
do tempo já focada nos atores selecionados. Funcionando como uma espécie de calendário, ele indica em 
quais dias de evento cada um dos atores (diferenciados por cor) apareceram nas narrativas que compõem 
a linha do tempo. Já o diagrama 3 é estabelecido separadamente para cada ator. Ele funciona como um 
zoom nos dias em que os atores foram figurados mostrando os agenciamentos por eles estabelecidos. São 
as formações e modificações destes agenciamentos que trarão à tona as controvérsias.
Fonte: Elaborado pelos autores.
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Considerações Finais

A aplicação da Cartografia das Controvérsias na dissertação supracitada (NOBRE, 2019) 
apresentou-se como potente em diversos aspectos, sobretudo: (i) desenvolvimento processual; 
(ii) levantamento maciço de informações; (iii) disposição estética esclarecedora; (iv) potencial de 
apontar controvérsias e desvelar narrativas ocultas; (v) compreensão dos atores em movimento, de 
maneira complexa e não binária. Ao mesmo tempo, observa-se algumas principais fragilidades: 
(i) necessidade de maior abrangência na pesquisa e coleta de narrativas e financiamentos; (ii) 
carência de esclarecimento da formação dos relatos; (iii) premência de apuração e complexificação 
das diagramações e análises. Ainda assim, destaca-se a força processual do método aplicado, e sua 
capacidade de expansão, aprimoramento e aplicação em contextos diversos. 

Sobre as potencialidades listadas cabe ressaltar que o processo aqui exposto da meta-
cartografia, com uma construção de um método aberto não apenas para o fazer científico, 
mas também para o próprio processo de pensamento metodológico. A construção aberta que 
permite desvios, neste caso, integrou não apenas a teoria para formulação da investigação, mas 
o processo no seu mais íntimo. Entretanto, a multiplicidade de caminhos e os inúmeros desvios, 
apesar de um levantamento maciço de informações, acabou levando a uma constante sensação 
de incompletude. Não que o método se pretenda completo, mas os fios soltos, por vezes não 
podem permanecer assim. A escolha do que seguir e do que deixar, é penosa e algumas vezes 
se deu de forma equivocada. Por outro lado, a estética como ferramenta, além de bem-sucedida 
para uma experiência inicial, se apresentou como possibilidade ainda mais latente de evolução. 
A escolha dos atores para análise foi, a princípio, acertada, mas compreende-se que deve ser 
sempre bem justificada e que, alguns que se puseram ausentes devem ainda ser analisados 
para que seja possível uma compreensão mais ampla do processo. Por fim, o exercício de não 
binaridade se apresentou, por um lado, como o mais difícil de todo o percurso, já que se observa 
um certo vício de análises pré-estabelecidas que tendem aos maniqueísmos e, por outro lado, 
o mais potente da investigação, não só pela possibilidade de complexificação e compreensão 
ampla, mas também pela forma como atuou sobre os próprios pesquisadores, modificando, de 
forma profunda a maneira de encarar a ciência e a verdade.
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DO PODER ESTATAL À FUNDAÇÃO RENOVA: 
REFLEXÕES SOBRE A EXPANSÃO DO 

TERRITÓRIO MINERÁRIO

CARNEIRO, Laura L.

Introdução

Nos padrões do modelo de produção capitalista, o Brasil segue a política econômica 
desenvolvimentista, valorizando o lucro em detrimento da conservação dos recursos naturais 
utilizados em seu processo de produção (FERREIRA, 2016, p. 272-274). Neste sentido, o setor 
extrativo mineral, ao longo dos últimos 20 anos, desenvolveu um poder de influência desproporcional 
sobre os agentes públicos das cidades e do estado de Minas Gerais (MILANEZ et al., 2019 p. 1)

Associado a isso, a entidade privada Fundação Renova, criada após o rompimento da 
barragem de Fundão, expande o território dessa influência para além dos locais onde há exploração 
mineral. Este fato torna as cidades ainda mais frágeis ao controle e poder do capital hegemônico 
advindo desse setor. Ao mesmo tempo auxilia na compreensão dos impactos políticos e econômicos 
os quais esses municípios, situados ao longo da Bacia do rio Doce, vem enfrentando. 

Desta forma, fundamentado nessa evidência, o artigo aqui proposto baseado em revisão 
bibliográfica, análise documental e experiência participativa está estruturado em três seções, 
além da introdução. A primeira seção aborda as questões relacionadas ao poder da mineração 
sobre o estado de Minas Gerais, analisando também a influência da Fundação Renova após o 
desastre-crime sobre o território atingido. No segundo momento reflete-se sobre as implicações 
desse novo agente em cidades de menor porte, nas quais as escolhas políticas estão diretamente 
relacionadas às questões da estruturação territorial. Como estudo de caso, o artigo discute os 
impactos sociais, econômicos e políticos na cidade de Barra Longa/MG, localidade onde o 
rejeito cobriu parcialmente metade da área urbana, e a única onde a população conviveu e convive 
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diretamente com os rejeitos no território. A terceira e última sessão, aborda os movimentos de 
luta e resistência junto aos movimentos sociais no contexto da cidade em estudo.

As Minas da Mineração

O crescimento econômico do estado de Minas Gerais está intrinsecamente relacionado 
à exploração do recurso mineral. Esse processo suscitou diversas transformações no modo de 
organização das cidades, como também, no modo de vida. Leroy (2014, p. 26) ressalta que, no 
Brasil, apesar das diversas reestruturações políticas, econômicas e sociais, a característica de 
uma economia extremamente dependente da exploração de recursos naturais se manteve até os 
dias atuais. O autor ainda complementa:

a dependência do Estado brasileiro em relação a esse setor assim como 
a respectiva relação entre diferentes esferas do governo seja municipal, 
estadual ou federal e as empresas mineradoras tem um caráter histórico 
relevante. Desde a sua inserção no sistema-mundo capitalista, o território 
brasileiro (e latino-americano) é utilizado como uma fonte de recursos 
naturais, no qual o setor mineral está inserido, voltado para atender às 
demandas da metrópole. (LEROY, 2014 p. 27).

Como destacado por Milanez et al. (2019 p. 2) essas questões estão relacionadas a 
mecanismos de controle e de poder exercidos pelas corporações sobre o Estado, as quais se 
baseiam no estruturalismo material, na dimensão ideacional e na dimensão instrumentalista. 
No estruturalismo material os políticos tenderiam a associar-se as empresas de exploração 
mineral de maneira a serem beneficiados aos incrementos na economia que elas viessem a 
gerar. Na receita estadual de Minas Gerais, apenas o valor da arrecadação do imposto CFEM 
(Compensação Financeira pela Extração Mineral) em 2018, contribuiu com R$ 175 milhões 
para os cofres públicos, sendo que desde 65% são destinados aos municípios onde a exploração 
mineral acontece.

 A dimensão ideacional baseia-se na geração de símbolos e narrativas, assim cria-se à 
ideia de uma “vocação mineral” do estado para justificar a expansão do setor, e por fim, a dimensão 
instrumentalista. A dimensão instrumentalista, neste sentido, relaciona o financiamento das 
eleições estaduais com a influência sobre a fragilidade das legislações ambientais ou mesmo o 
código mineral1. De acordo com dados do jornal O TEMPO, nas eleições de 2014, mais de 

1 Em 2018 foi declarado inconstitucional o financiamento de campanha por empresas, porém muitas das decisões 
recentes no Estado de Minas Gerais sobre a legislação ambiental foram tomadas em períodos anteriores a esta 
proibição (MILANEZ et al. 2019, p. 2).

70% dos deputados estaduais eleitos foram financiados pelo setor mineral. Milanez et al. (2019, 
p. 3) ainda destaca duas práticas comuns relacionadas a dimensão instrumentalista, a primeira 
seria a “porta giratória” ao qual se refere “tanto a migração de representantes do setor mineral 
para cargos de decisão dentro dos órgãos públicos, quanto a contratação de gestores do alto 
escalão para trabalhar nas mineradoras”. A segunda reporta ao lobby dentro das instituições 
públicas por meio de indicação de representantes do setor mineral para assentos em conselhos 
participativos de órgãos ambientais ou de gestão de recursos hídricos. Assim, a partir dessas 
práticas o setor mineral exerceu, como ainda exerce, notória influência na econômica quanto 
na política no estado mineiro.

No entanto, essa complexa relação construída entre as mineradoras e as instituições 
do estado de Minas Gerais tornou-se instável devido ao desastre socioambiental, um dos 
maiores da história da mineração no mundo, o rompimento da barragem de rejeito de 
Fundão pertencente a mineradora Samarco S.A., uma joint-venture entre a brasileira Vale 
S.A. e a anglo-australiana BHP Billiton.

O rompimento da barragem de Fundão, ocorrido no município de Mariana (MG) 
em 2015, além de ocasionar a morte de 19 pessoas da comunidade rural de Bento Rodrigues 
e funcionários terceirizados da empresa Samarco, provocou imensuráveis impactos sobre a 
paisagem, a biota e os modos de vida ao longo da bacia do Rio Doce. Segundo estimativas 
do IBAMA, a área atingida chegou a 1.500 hectares, percorrendo mais de 650 km até a foz 
do rio Doce, em Linhares, no litoral do Espírito Santo. 

O comportamento do rejeito mostrou-se de diferentes formas sobre os rios atingidos, 
e consequentemente sobre a população. Ferreira (2016, p. 268) coloca o desastre-crime 
como responsável pela destruição de territórios e a inviabilidade de diversos modos de viver, 
refletindo, por exemplo, na destruição dos costumes dos índios Krenak, no desemprego de 
mais de 11 mil pescadores e dos agricultores e produtores de leite do Alto Rio Doce. A 
perda da identidade de lugar é outro impacto que se expressa fortemente nas comunidades 
afetadas. Segundo Lacaz et al. (2017, p. 6), o desastre provocou um profundo trauma na 
população, sobretudo na parcela deslocada, deixando-a sob importante pressão psicológica 
e em condições completamente distintas de sua forma de vida original, consequência 
da desterritorialização. A mudança na escala de espaço provocado pela relocação de 
comunidades rurais para áreas urbanas produz consequências irrefutáveis, como a perda da 
relação com a terra e a perda da identidade cultural, comumente observada na produção 
de geleia biquinho em Bento Rodrigues e na festividade de Folia de Reis em Paracatu. 
Desta forma, a alteração do cotidiano, anteriormente baseado nas relações comunitárias, e 
a insegurança, com relação à continuidade da comunidade, ainda são questões vivenciadas 
pelos atingidos.
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No ano de 2016, para reparar os danos causados ao direito coletivo após o 
desastre-crime, foi assinado o Termo de Transação e Ajustamento de Conduta (TTAC) 
entre a empresa Samarco, suas acionistas (Vale e BHP Billiton), e o Governo Federal, os 
Estados de Minas Gerais e do Espírito Santo, entre outras instituições e entidades. O 
termo estabeleceu diversas obrigações e diretrizes para as ações na área atingida, como 
também, previu a criação da Fundação Renova, que ficaria, responsável por elaborar 
e executar as medidas previstas nos programas socioambientais e socioeconômicos, 
também estipulados no acordo, como também o Comitê Interfederativo (CIF), 
associada ao Poder Público e responsável por fiscalizar a referida fundação (UNIÃO 
et al., 2016).

A organização privada denominada Fundação Renova é composta e mantida 
por membros da Samarco e suas acionistas, sendo responsável por recuperar, mitigar e 
compensar os impactos causados pelo rompimento de Fundão, como também gerir e 
coordenar os 42 programas que estão sendo implementados na área atingida da bacia do 
rio Doce e afluentes. 

Ao analisar o (des)equilíbrio de forças na elaboração do termo, apesar de 
haver a presença das componentes governamental, as entidades privadas mostraram 
um poder desproporcional para influir nas decisões. Assim, neste primeiro momento 
e documentado pelo TTAC, é visível o recuo e omissão do Estado sobre o desastre-
crime, ao conceder à Fundação Renova o poder de arbitrar sobre quem seriam as pessoas 
afetadas pelo rompimento, ao definir uma série de restrições e exigências para que as 
pessoas pudessem ser reconhecidas como atingidas e, consequentemente indenizadas. 
A população para conseguir ser cadastradas, teria que apresentar documentos que 
comprovassem seus dados pessoais, renda familiar e prejuízos sofridos, exigências 
complicadas para quem teve sua vida destruída pelo rejeito. Além de indicar que a 
negociação aconteceria diretamente entre a Fundação Renova e as pessoas atingidas, 
em esfera individual, sem garantias da mediação de agentes públicos. Acrescido a isso, a 
Renova ainda foi encarregada de realizar ou contratar estudos referentes a contaminação 
da água, solo, alimentos, pescado, entre outros.

Para além dessas questões, o TTAC ainda foi amplamente criticado pelo Ministério 
Público e pela sociedade civil, tendo em vista o fato de que o primeiro, não participou das 
discussões sobre os termos do acordo, assim como a população atingida, titular dos direitos de 
reparação em questão, que não foi sequer consultada durante todo esse processo (DORNELAS 
et al., 2016, p. 380).

Mesmo revogado e revisto nos anos de 2017 e 2018 respectivamente, o TTAC 
não conseguiu sanar questões cruciais relacionadas aos direitos dos atingidos, assim como 

sua participação nos processos decisórios. E foi, diante desse contexto, que a Fundação 
Renova se instalou em todo o território atingido. 

O contexto da Fundação Renova em cidades pequenas

As cidades pequenas apresentam uma configuração urbana peculiar, a tranquilidade 
e o envolvimento dos moradores com a rua, a praça e entre eles, caracterizando relações 
sociais intrínsecas à produção desse espaço. Gonçalves (2005) aponta questões importantes 
no tratamento das cidades de pequeno porte,

as dimensões espaciais, o número de habitantes, a pouca diversidade de 
funções urbanas, a dependência de um centro maior, a temporalidade 
lenta, a relação com a vida rural e a proximidade entre as pessoas 
são os principais elementos que caracterizam as cidades pequenas. 
(GONÇALVES, 2005 p. 20).

Porém, a dificuldade na conceituação a respeito dessas cidades, ainda é grande, 
devido, sobretudo, à diversidade e à proximidade delas com o meio rural, gerando uma 
relação direta entre o urbano e o rural. Neste sentido, o primeiro aspecto considerado por 
muitos autores é de caráter quantitativo, ou seja, a relação entre o mínimo e o máximo de 
habitantes para a cidade ser considerada pequena. Desta forma, baseado em estatísticas 
internacionais, Santos (1989) e Pereira (2007) acreditam que vinte mil habitantes seria o 
patamar máximo para classificar uma cidade como pequena. Corrêa (1999) classifica esses 
“pequenos centros” como aquelas que possuem, no máximo, cinquenta mil habitantes. Por 
fim, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE, 2010) as definem como 
aquelas que possuem até cem mil habitantes. 

O rompimento da barragem de Fundão atingiu diretamente 39 municípios — 
35 (trinta e cinco) municípios mineiros e 4 (quatro) municípios capixabas. Destes, 32 
(trinta e dois) (82%) são municípios com população inferior a 50 mil hab., e que possuem 
população urbana inferior a 20mil hab., exceto a cidade de Santana do Paraíso/MG com 
25.251 hab. (IBGE, 2010). Essa característica as enquadra nas definições posteriormente 
estipuladas, em que o valor quantitativo seria um limiar para defini-las como cidades 
pequenas. Assim, dentre as pequenas cidades atingidas, vinte e duas (68,75%) possuem 
população urbana inferior a 8 mil hab., e apenas três (9,3%) possuem população rural 
superior a urbana. A Figura 1 demostra a classificação da área urbana segundo a 
quantidade de habitantes:
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Figura 1: Percurso do rejeito com demarcação dos municípios atingidas e cidades classificadas segundo 
o quantitativo da área urbana.
Fonte: Elaborado pela autora, 2019.

Embora não seja possível identificar, devido ao extenso número de cidades, as mudanças 
concretas com relação a fixação de pessoas, serviços e estabelecimentos em todas as cidades 
apresentadas é fundamental relacioná-las a instalação de um novo agente social e econômico 
no território. Lellis e Araújo (2016, p. 1199) ressaltam: 

O caráter de indução da atividade minerária altera significativamente a 
realidade de onde o empreendimento é instalado e também das cidades 
que estão no seu entorno. Por ser uma atividade que serve de base para 
que outras atividades se desenvolvam, ela acaba gerando polos de 
desenvolvimento industrial que devem ser “abastecidos” por infraestrutura 
básica como habitação, comércio, serviços, transportes.

Portanto, assim como em cidades onde ocorre a abertura de uma indústria, ou mesmo 
de uma mineração, a chegada da empresa Samarco e posteriormente a Fundação Renova 
promoveram a reestruturação do espaço urbano.

Para Sposito a estrutura urbana designa um arranjo dos diferentes usos e das 
realocações/alocações das atividades econômicas, um produto da dialética entre produção do 
espaço e reprodução social, ou seja, a “forma como está organizado o espaço de uma cidade”. 
Porém, a reestruturação faz referência a um processo mais profundo, “um conjunto de mudanças 
que orienta os processos de estruturação urbana das cidades”, (SPOSITO, 2004), uma 
“ruptura nas tendências seculares e de uma mudança em direção a uma ordem e configuração 
significativamente diferentes” (SOJA, 1988, p. 193). As implicações da chegada de um novo 
agente sobre uma cidade e sua reestruturação urbana são enormes, em especial se considerado 
as características de influência e poder deste sobre a economia e a política.

O campo econômico sempre esteve diretamente relacionado ao político, esses laços 
são ainda mais fortes em cidades de pequeno porte, notadamente influenciando nas eleições 
municipais, como destacado por Cervi e Speck (2016, p. 82) “os recursos financeiros têm um 
lugar importante na disputa eleitoral, pelo seu efeito direto sobre o desempenho eleitoral, e este 
efeito direto é relativamente constante nos municípios com até 200 mil eleitores”. Outro fato a 
ser analisado refere-se à questão da “memória eleitoral”, a qual segundo Cervi e Speck (2016, p. 
57) nos pequenos municípios o personalismo na relação entre eleitor e classe política tornaria 
secundárias as siglas partidárias. Desde modo, a atuação do recurso financeiro se apresenta 
como fator decisivo para a disputa eleitoral, juntamente com a “memória eleitoral” que se 
tornam favoráveis a quem apresenta maior poder econômico.

Como estudo de caso analisa-se os impactos direitos desse novo agente sobre a 
cidade de Barra Longa/MG. Oriundo do encontro dos rios do Carmo e Gualaxo do Norte, 
o nome do município de Barra Longa também é dado ao seu distrito sede (área urbana), 
local onde acontece este encontro. Localizado na zona da mata mineira, cerca de 174 km da 
capital Belo Horizonte, a área urbana do município possui uma pequena população, no ano 
2000 representava 29,72% da população total do município e em 2010 passou a representar 
37,65%, totalizando aproximadamente 2.313 (IBGE, 2010). A característica física do sítio 
com topografia acidentada em conjunto com os rios e córregos que cortam o vale, foram fatores 
importantes para a formação morfológica da cidade, como pode ser visto na imagem a seguir:

A localização geográfica da cidade, associada às condições precárias da malha rodoviária, há 
apenas uma via pavimentada que conecta a MG-262 (principal acesso para a capital Belo Horizonte), 
dificulta o desenvolvimento econômico. Este fato, somado a poucos investimentos de infraestrutura, 
faz da cidade de Barra Longa dependente da cidade de Ponte Nova quanto a oferta de ensino superior, 
assistência médica e hospitalar, comércio de bens específico, entre outros. A economia da cidade baseia-
se principalmente na atividade agropecuária fato que evidencia uma dinâmica ruralista predominante. 
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De acordo com dados disponibilizados pelo SEBRAE, em 2011 26% da economia era proveniente da 
agropecuária, 10% da indústria e 64% proveniente de serviços. A típica cidade pequena.

Figura 2: Panorama da cidade de Barra Longa/MG.
Fonte: IBGE Cidades e acervo pessoal da autora. Elaborado pela autora (2019).

A instalação da Fundação Renova provocou o aumento da circulação de pessoas, empresas 
e serviços. A demanda de alugueis de casas, e a necessidade de locais para hospedagem provocou a 
elevação dos valores do aluguel juntamente com a construção de um novo hotel. Essa alteração também 
reflete sobre o valor da terra, os lotes centrais ficaram demasiadamente inflacionados, atualmente não 
se consegue alugar uma residência pequena por menos de 900 reais segundo entrevista com moradores 
de casas alugadas. Nas ruas, o trânsito de caminhões, máquinas e ônibus tornou-se comuns e constante. 
Todas essas novas interações dificultam a coexistência das pessoas nativas da cidade. 

Para além, houve incremento de renda, locações de empregos temporários e aumento no 
valor da taxa sobre a arrecadação fiscal do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN). O 
incremento econômico exacerbado, saltando em 2015 de R$ 88.540,33 para 2016: R$ 7.699.522,65 
e para R$ 4.937.919,79 em 2017 (SICONFI, 2019), movimentou a economia de tal forma que, de 
acordo com o Portal da Transparência somente as compras efetuadas no mês de novembro de 2017 
alcançaram o valor de R$153.460,31, ultrapassando o saldo total de arrecadação do ISSQN em 2015.  

Ainda no mesmo município, a movimentação econômica dos impostos refletiu diretamente 
nas eleições municipais que ocorreram no ano de 2016. O candidato eleito, com 40,69% dos votos, 
recebeu apoio do agora ex-prefeito, ambos filiados ao Partido do Movimento Democrático Brasileiro, 
(MDB). Além do apoio, segundo informações do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), o candidato 
eleito recebeu a maior quantia em recurso, aproximadamente quinze mil reais (18,6%) a frente do 
segundo candidato com maior recurso, e obteve o maior valor em doações de pessoas físicas (19,64%), 
quando comparado aos demais candidatos2 (TSE - Eleições Municipais 2016). 

Ambas as relações, econômicas e políticas, também são vistas em outros municípios 
atingidos, especialmente no campo da política em que o candidato foi reeleito a exemplo podemos 
citar os municípios de Rio Doce/MG, Alto Rio Doce/MG, Periquito/MG e Baixo Guandu/ES.  

Outro impacto referente à política está relacionado à falta quantitativa de técnicos especializados 
nos cargos dessas prefeituras, o que dificulta o controle do poder local sobre as atividades geridas pela 
Fundação Renova. A falta de corpo técnico capacitado é comumente observada em municípios pequenos, 
como relatado por Lollo e Gebarra (1999): “assim, a ausência, por parte da municipalidade, de um corpo 
técnico devidamente preparado para elaborar projetos, ou mesmo para avaliar projetos elaborados 
por empresas contratadas, tem sido a maior dificuldade encontrada, especialmente quando se refere a 
grandes projetos”. Neste sentido, a prefeitura não tem instrumentos, nem mesmo número quantitativo de 
técnicos para fiscalizar, contestar e/ou refazer os laudos e serviços realizados por profissionais contratados 
pela Fundação Renova, o que aumenta o controle e influência da Fundação sobre o território. 

Portanto, esse problema já recorrente foi ampliado após a chegada da Fundação 
Renova. Conjuntura que elucida a influência e consequências da instalação desse novo agente, 
o qual exerce domínio em cidades de pequeno porte, cidades nas quais a política acontece de 
maneira em que há uma ação direta do candidato com o eleitor.

Os movimentos de luta, embates e resistência

Diante de tantos acontecimentos e conflitos decorrentes do rompimento da barragem 
de Fundão, há a necessidade dos atingidos serem protagonistas nos processos de ressarcimento.  
Assim, no sentido da luta pelo direito dos atingidos, há outro agente que se destaca no território 
de Barra Longa: os movimentos sociais.

Os movimentos sociais, representados pelo MAB – Movimentos do Atingidos por Barragem, 
buscou promover o protagonismo do atingido, a auto-organização e a autonomia na luta pelos seus 
direitos e na conquista da reconstrução da cidade. Além da mais importante conquista, a contratação 

2 Candidato do Partido da República – PR: Doação de Pessoas Físicas (3.13%); Candidato do Partido Popular 
Socialista – PPS: Doação de Pessoas Físicas (4.63%). 
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de uma Assessoria Técnica — conquista advinda do MAB com a população — para auxilio dos 
atingidos/as frente aos técnicos da Fundação Renova. Sobre a conquista desse processo o MAB aponta:

os atingidos pautaram a Samarco por meio da Fundação Renova que pagasse 
uma equipe independente conforme já estava em discussão em Mariana. 
As negociações começaram em setembro de 2016, com a realização de 
assembleias, reuniões de coletivos para formular pré-projetos, escuta de 
entidades como Cáritas e AEDAS, tudo organizado pela Comissão de 
Atingidos e Atingidas e acompanhado pelo MPF. (MAB, 2018).

As assessorias, no contexto do rompimento, consistem em profissionais que visam auxiliar 
os atingidos frente aos técnicos da Fundação Renova, identificando, ouvindo e coordenando as 
demandas da população, e os problemas existentes no território, sempre atuando com a participação 
ativa dos atingidos. No caso específico de Barra Longa a assessoria é prestada pela Associação 
Estatual de Defesa Ambiental e Social (AEDAS), entidade que conta com treze profissionais entre 
Coordenação, Assistente Administrativa, Mobilizadores, Advogadas, Psicóloga, Assistente Social, 
Arquitetas e Engenheiro Agrônomo (AEDAS, 2018). Em relato uma atingida comenta: 

A assessoria nos deu condições de entender muita coisa que não estava 
claro para nós, além de ajudar a trazer os atingidos para as reuniões. Antes 
não tínhamos como mobilizar tanta gente nem reunir em pequenos grupos. 
Isto está sendo fundamental e agora vamos avançar. (MAB, 2018).

Através desse agente a configuração das forças tornam-se menos desproporcionais, 
a Assessoria procura trazer a Fundação Renova para o território da comunidade, visando 
restringir o modo como a empresa age sob as escolhas e direitos dos atingidos. Além de 
proporcionar discussões sobre temas importantes, e assim o empoderamento conceitual por 
parte dos atingidos, a partir dos seminários de formação e capacitação (AEDAS, 2018). 

Neste sentido, a assessoria elencou alguns benefícios alcançados com os atingidos, 
são eles: espaços coletivos que garantem acesso à informação; discussões acerca das propostas 
de reparação; sistematização das demandas; auxilio na elaboração técnica sobre as pautas; e 
esclarecimento de questões como a análise do ambiente de Barra Longa, que produzirá estudos 
confiáveis para embasar as decisões e proposições dos atingidos. 

Porém, mesmo contando com profissionais especializados a assessoria não consegue 
suprir toda a demanda de trabalho que envolvem o território atingido. Segundo dados disponíveis 
no site da AEDAS, atualmente a entidade trabalha em 10 comunidades rurais, e 10 localidades 
urbanas do município de Barra Longa. São 261 famílias, mais de mil moradores, reunindo-se 
e trabalhando juntas no dia a dia para a recuperação de suas vidas. Ou seja, demasiadamente 
desproporcional se comparada a força de trabalho da Fundação Renova, a qual de acordo com 

Pizarro e Ariadne (2019) contam com 500 empregados diretos e 8.000 prestadores de serviço 
dispersos em toda a bacia do rio Doce. 

Considerações Finais

O setor extrativista mineral sempre exerceu intensa influência no estado de Minas 
Gerais, seja por seus incrementos na economia, ou mesmo pelas interferências na política 
estadual, como também nas eleições dos municípios onde acontece a extração do minério.

Após o rompimento da barragem de rejeito de Fundão, pertencente a mineradora 
Samarco, esse território é expandido, principalmente por conta da criação da entidade privada 
Fundação Renova, que se instalou sobre todo o território atingido da bacia do rio Doce. Este 
novo agente aumenta o controle do capital hegemônico advindo desse setor, especialmente em 
cidades de pequeno porte, as quais representam 82% na área diretamente atingida pelo rejeito. 

Na cidade de Barra Longa, local em que a área urbana foi parcialmente recoberta pelo 
rejeito, a instalação da Fundação Renova provocou diversos impactos, os quais podem citar: 
alteração dos valores de imóveis, do aluguel, da comida, dificultando a sobrevivência dos barra-
longuenses dentro do seu próprio território. O aumento considerável do imposto ISSQN a 
partir de 2015, que influenciou diretamente nas eleições municipais de 2016. A demanda de 
fiscalização e inspeção sobre obras ou outras atividades promovidas pela Fundação, a qual 
impôs a um corpo técnico limitado alta capacidade de trabalho.

Essa realidade abre espaço para outro importante agente sobre o território: o MAB e 
a assessoria técnica AEDAS. Através desse agente a configuração das forças tornam-se menos 
desproporcionais, conquistando com os atingidos por exemplo, a escolha coletiva do local para 
o reassentamento de Gesteira, o reconhecimento de novas casas com danos estruturais pela 
intensa atividade de caminhões da Renova na cidade, entre outros (AEDAS, 2018).

A partir dessas discussões foi possível constatar que os impactos referentes ao 
rompimento, não se expressam somente nos campos socioeconômicos e socioambientais, 
como dimensionado no TTAC. Eles acontecem expressamente no campo do poder, seja ele 
simbólico ou estrutural. Neste sentido, o desastre-crime ressalta um conflito pré-existente, 
entre mineração e povos tradicionais, externalizando-o a partir da desterritorialização. Assim, 
tem-se um enfraquecimento da gestão local, gerando uma crescente fragmentação territorial e 
enfraquecimento do poder político e econômico dos agentes locais.

Portanto, deve-se atentar aos efeitos que a Fundação Renova exerce sobre essas cidades. 
Pois, como as mineradoras exercem influência e poder sobre o estado de Minas Gerais, a 
Fundação Renova controla e domina o território atingido especialmente sobre as atividades 
econômicas e, consequentes decisões políticas subjacentes. Desta forma, o novo agente domina 
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o território e negligencia as especificidades da sociedade local, podendo resultar em futuros 
impactos sobre a estruturação e reestruturações espaciais desses territórios.
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CONSULTORIAS DE ENGENHARIA E 
POLÍTICAS DE TERRITÓRIO: MONOPÓLIOS 

DE CONHECIMENTO NA ERA DA 
FINANCEIRIZAÇÃO DO ESPAÇO

PULHEZ, Magaly M.

Introdução

A narrativa construída por Campos (2014) sobre a gênese e o crescimento das grandes 
empreiteiras nacionais nos apresenta os vínculos estreitos da indústria da construção civil e 
de infraestruturas com um desenvolvimentismo de cunho essencialmente nacionalista, assim 
reivindicado pelas elites locais ligadas a este setor específico e que contribuíram para que ele, 
portanto, se firmasse de maneira endógena durante os anos 1960 e 70 no Brasil.

No caso das empresas responsáveis pela produção e pelo gerenciamento de projetos, o 
processo não foi diferente. Nascidas e crescidas como firmas e escritórios de projeto e cálculo 
ainda nos anos 1930 e 40, no período de arranque da industrialização e da urbanização brasileira, 
elas de fato se consolidam como grandes corporações a partir dos anos 1960 e 70, sob largo 
incentivo estatal, com lugar garantido na ciranda aquecida das vultosas obras de modernização 
do país, conformando o ramo nomeado “Engenharia Consultiva”.

Passados mais de quarenta anos da era do “milagre econômico” e após longos e oscilantes 
processos de reestruturação e de adaptação aos momentos de crise econômica e de investida 
neoliberal, o momento atual da Engenharia Consultiva no Brasil é de entrada em um circuito 
muito mais amplo de atuação e de produção de conhecimento sobre o território, num rearranjo 
de escala global associado a impactos locais que devem ser observados de maneira atenta.

Gigantes transnacionais como a holandesa Arcadis (28 mil funcionários espalhados em 
70 países), o grupo francês GDF SUEZ (maior gerador privado de energia elétrica do mundo), 
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as alemãs TÜV Rheinland (que se declara atuante em mais de 32 áreas de negócios, vários 
deles ligados à infraestrutura) e TÜV SÜD (conhecida por ser a responsável pelo laudo técnico 
de liberação da barragem rompida de Brumadinho) têm investido pesadamente em fusões e 
aquisições nos últimos anos, com a compra de diversas empresas brasileiras de engenharia que 
acumularam dados, informações, procedimentos e tecnologias sobre os territórios urbanos e 
regionais (e sobre suas políticas, evidentemente) ao longo de décadas — e que continuam a 
atuar localmente, oferecendo seus serviços de consultoria, projeto e gestão a agentes públicos 
e privados com interesse específico sobre o savoir-faire estratégico que elas monopolizam e 
comercializam.

Em escala global, a ampliação da atuação deste tipo de agente se reforça pela influência 
do campo financeiro nas estratégias de mercado das empresas em geral, representadas 
emblematicamente pelas fusões e aquisições ora mencionadas e por um rearranjo do controle 
acionário das grandes corporações a partir da diluição de fronteiras dos investimentos 
internacionais. Nessa movimentação, as consultorias passam, de um lado, a especializar-se em 
avaliar as transações de compra e venda de/entre empresas e em solucionar possíveis novos 
problemas na esfera organizacional daí decorrentes, e, de outro, começam elas mesmas a se 
fundir entre si, fazendo nascer gigantescos conglomerados internacionais (vários deles de 
capital aberto), especializados em temas os mais vastos e diversos — de inspeção técnica de 
produção metalúrgica ao controle de segurança em TI, passando por certificações em gestão 
ambiental e responsabilidade social, como é o caso das empresas que citamos anteriormente.

Toda esta movimentação acontece sob um novo entendimento de como as posições 
gerenciais devem passar a ser ocupadas, legitimadas não somente pelas disputas internas às 
diferentes empresas, mas pela capacidade de adquirir e gerenciar capitais que são oriundos 
de investimentos em outros campos de poder, o que se verifica com a proliferação de cursos 
de MBA, de consultorias de ex-CEOs, na aproximação do espaço acadêmico com mundo 
empresarial, nas fundações universitárias, etc. (DONADONE; NOVAES, 2015).

Recentemente, os estudos de viabilidade econômico-financeira de operações de 
risco comercializados há tempos pelas gigantes consultoras migraram do setor privado para 
o público de forma intimamente relacionada com a produção do espaço, como no caso das 
análises das Operações Urbanas Consorciadas postas em curso em diversas cidades brasileiras, 
exemplarmente o Rio de Janeiro, São Paulo, Curitiba e Belo Horizonte. Todo um conhecimento 
sobre procedimentos e técnicas financeiras e gerenciais construído, legitimado e vendido por 
consultorias de engenharia vem se convertendo em narrativas, práticas discursivas, “tendências”, 
para justificar a criação de parâmetros, modelagens, normas e convenções defendidos e 
institucionalizados pelos poderes públicos locais, com impactos efetivos sobre a transformação 
espacial das cidades (SANFELICI; HALBERT, 2016).

Nesse sentido, tomamos como hipótese que a trajetória recente da Engenharia 
Consultiva brasileira nos permite olhar o processo de financeirização da produção do espaço 
não apenas na dimensão dos fluxos de investimento e valorização em escala supranacional, mas 
também como parte de um rearranjo institucional que se rebate na estrutura local (Klink & 
Souza, 2017), a partir do delineamento de determinadas concepções discursivas e de práticas 
de gestão – o que implica em necessariamente verificar como conhecimento e informação são 
também ativos dessa mesma dinâmica.

Assim, partimos do caso das consultoras de engenharia brasileiras para, de um lado, 
problematizar a formação de redes e a influência de agentes intermediários dessa natureza 
no desenho de políticas locais e na produção da cidade, e de outro, contribuir, em perspectiva 
ampliada, para a construção de novas leituras críticas sobre os diversos segmentos envolvidos 
na reestruturação capitalista em curso, jogando luz sobre o lugar das consultorias e seus pacotes 
gerenciais nesse processo.

Consultorias, pacotes gerenciais e circuito financeiro

Segundo Donadone (2003), que estudou em profundidade a formação do universo 
empresarial das consultorias, foi o processo de crescimento e multiplicação dos complexos industriais 
e empresariais na virada no século XIX para o XX que solicitou aos mercados uma análoga negociação 
de conhecimentos especializados, conclamando determinadas categorias profissionais a uma atuação 
mais direta nos formatos organizacionais das novas empresas que se multiplicavam nos EUA e na 
Europa. A busca de “orientação” para a solução de problemas que surgiam nesse meio impulsionava 
o apelo aos tais serviços de “management engineering”, uma combinação de práticas de planejamento 
e gerenciamento, envolvendo expertises de engenharia, direito e contabilidade.

Nas primeiras décadas do século XX, os principais e maiores clientes destes que o 
autor identifica como os primeiros consultores de um mercado em expansão são os bancos, que 
necessitavam de assessoria para avaliar suas transações de fusões e aquisições, crescentemente 
demandadas, principalmente a partir dos anos 1920.

As firmas de consultoria que nesse contexto se multiplicam ganham novo e ainda 
maior impulso na década de 1930, com a quebra da bolsa de Nova York, quando passam a 
ser requisitadas para estabelecer planos de salvamento das grandes empresas em processo 
de falência. Para se ter uma ideia, “entre as décadas de 1930 e 1940, o número de empresas 
de consultoria cresceu a uma taxa de 15% ao ano, passando de 100 empresas, em 1930, 
para 400, em 1940” (DONADONE, 2003, p. 4).

Tais firmas passaram a ser também requisitadas para gerenciar as operações militares 
desencadeadas pela II Guerra Mundial, cuja complexidade exigia o desenvolvimento de 
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métodos de planejamento mais efetivos, já que, além do grande porte, envolviam também a 
articulação de forças armadas de diversos países (CODAS, 1987).

Durante o conflito, o governo americano contratou uma série de consultores para 
reorganizar as formas de gerenciamento das áreas militares, reestruturar e racionalizar a produção 
civil e também apoiar a expansão da estrutura administrativa federal, fomentada pelo esforço de 
guerra (DONADONE, 2003), o que demonstra certa longevidade dos apelos aos tais “pacotes 
gerenciais” também em âmbito estatal, com suas novidades organizacionais e seus argumentos 
de eficiência e racionalidade, derivados, na verdade, de técnicas de racionalização, maximização 
e incremento da produtividade industrial, difundidas desde pelo menos o final do século XIX:

Impulsionados pelas mudanças nas legislações relativas a impostos e à 
normalização das relações entre setor financeiro e empresas, os consultores 
percorreram um interessante caminho, surgindo como auxílio para 
problemas específicos e, depois, ganhando status de alternativa legítima 
e referencial na análise do desempenho das empresas, [...] [o que] na 
década de quarenta era estendido ao setor público. [...] Os consultores 
eram vistos como elos institucionais responsáveis pela transferência 
do conhecimento organizacional do setor privado para o setor público. 
(DONADONE, 2003, p. 5).

Nos anos que se seguiram à II Guerra Mundial, as consultorias tiveram um 
importante papel nos esforços de recuperação do continente europeu pelos EUA, 
ensejando a expansão de sua atuação também em outros países da Europa, como a França, 
por exemplo, onde o escritório central de coordenação do Plano Marshall estava localizado 
(DONADONE, 2003).

É possível estabelecer uma ponte entre as reflexões de Lopes (2006) sobre a 
reestruturação produtiva que em parte se vincula à aplicação de novas tecnologias (sobretudo 
as de informática), tantas delas tributárias da guerra, e de novos modelos gerenciais — 
que requisitaram não apenas novas plantas produtivas, mas também uma nova capacitação 
da força de trabalho (trabalhadores “informacionais”, como é exemplarmente o caso dos 
consultores) — e as análises de Teixeira & Silva (2011) a respeito da influência desse 
processo nos domínios de constituição de um savoir-faire gerencial estratégico também 
relacionado aos territórios. Estes autores chamam a atenção, assim como Manzoni Neto 
(2007), para o interessado espraiamento espacial das firmas de consultoria analisadas por 
Donadone (2003), que passaram a conformar uma engenhosa trama de subescritórios 
locais em diversos países e cidades, em processo análogo a um crescimento vertiginoso de 
porte e receita, sobretudo a partir dos anos 1990.

Para os estudos urbanos e regionais, as discussões a esse respeito são importantes 
porque demonstram como as gigantes da consultoria transnacional têm dominado um 

arcabouço cada vez maior de análises territoriais no Brasil e no mundo, capitalizando 
fortemente este conhecimento para informar processos de privatização do próprio 
território e de setores públicos estratégicos (como foi o caso, por exemplo, do setor 
elétrico, detalhado em Teixeira & Silva, 2011). Manzoni Neto (2007) fala em um 
“planejamento refuncionalizado a partir dos anos 1990” (“Com o objetivo de ampliar os 
espaços fiéis aos desígnios da dinâmica globalizadora, o Estado brasileiro recorre a um 
planejamento territorial carregado de ciência e informação”) e problematiza a envergadura 
das consultorias transnacionais nos processos de condução de novas análises territoriais 
no Brasil e no mundo.

Por aqui, o contexto das privatizações que caracterizou os anos 1990, que, 
além de transferir para o setor privado empresas estatais de grande porte, também 
fortaleceu, de forma entrelaçada, agentes como fundos de pensão e bancos, é uma 
importante chave de interpretação para as transformações do universo das consultorias 
em tempos mais recentes. E a financeirização certamente está no centro destas 
mudanças, em diferentes sentidos, porque cria um ambiente em que as empresas, 
altamente valorizadas pelo conhecimento que monopolizam e comercializam, se 
diversificam, algumas se agigantam de maneira notável, enquanto outras de pequeno 
porte surgem para responder ao crescimento da demanda pelo serviço de “consultor” 
(DONADONE; NOVAES, 2015).

O caso das empresas brasileiras de Engenharia Consultiva atuantes junto às 
políticas urbanas locais certamente se aproxima, em conteúdo, deste mesmo processo de 
legitimação, na medida em que elas também se valem dos mesmos preceitos de eficiência 
e qualidade migrados dos novos arranjos organizacionais para impulsionar a oferta de 
pacotes gerenciais vendidos aos poderes públicos, sobretudo os municipais, ratificando o 
Estado como o grande fiador de toda esta movimentação, desde pelo menos os anos 1940 
— e ainda hoje —, como veremos. 

Nesse sentido, há que se considerar, evidentemente, o fato de que estas empresas vêm 
sendo vendidas e incorporadas a grandes conglomerados que atualmente também assumem 
papel de investidores, fazendo valorizar seus títulos fictícios em bolsas de valores, mas não 
só. O argumento que aqui defendemos passa por uma patente reflexão sobre o caráter deste 
processo de fusões e aquisições, que é parte da dinâmica de financeirização em curso, mas 
procura ir além, problematizando, sobretudo, o lugar de tais consultorias, em sua relação com 
o Estado, na construção de um determinado repertório de discursos, instrumentos e práticas 
de gestão e de produção do espaço, tornados “essenciais” nos cotidianos de estruturação das 
políticas urbanas e que funcionam para mantê-las se reproduzindo segundo as métricas e 
convenções (financeiras) da vez. 
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Engenharia Consultiva e políticas urbanas no Brasil

Até a década de 1990, a história das empresas de Engenharia Consultiva é dividida 
por Camargo (1994) em três fases ou períodos: de 1943 a 1973, localizaríamos a fase de 
criação e diversificação das empresas, que se multiplicam em serviços para atender a demanda, 
respondendo também a uma política de reserva de mercado de consultoria já estabelecida no 
país, com a multiplicação de cursos superiores e a regulamentação profissional.

O período entre 1973 e 1980 é considerado como de consolidação das empresas: a 
economia brasileira continuava a crescer e o papel do Estado estava definido pelos militares, 
que permaneciam investindo em áreas estratégicas da economia, sobretudo na construção 
civil, às quais eram solidárias as firmas de Engenharia Consultiva. Muitas delas ultrapassaram 
2.000 funcionários à época, constituindo corpos técnicos qualificados, reunidos em equipes 
multidisciplinares (CAMARGO, 1994).

Os cortes de investimentos estatais já no início da década de 1980 marcam o 
princípio da fase de internacionalização e mudanças de rumo das empresas. A busca pelo 
mercado internacional (muitas delas se expandiram para a América Latina, África e Oriente 
Médio), o achatamento de salários e as demissões maciças e abruptas caracterizam o período 
de desestabilização e recessão econômica pelo qual passava o país. A partir de 1983 a queda 
nos investimentos federais é da ordem de 80%, o que de fato virá a afetar o setor de forma 
substantiva a partir da segunda metade da década de 1980.

Com o fim da ditadura militar inicia-se um processo extremamente oscilante 
nos níveis de faturamento e composição de quadros nas empresas: após anos seguidos de 
crescimento expressivo, entre 1982 e 1986, o faturamento do setor cai de forma acentuada, 
acompanhando queda correspondente do PIB (ALTHEMAN, 1999). De 1986 a 1993, os 
níveis de faturamento se desequilibram fortemente, ainda que o setor apresente, de todo modo, 
algum crescimento. Em 1998, a Engenharia Consultiva retorna ao patamar que ocupava por 
volta de 1987, passando a uma fase de estabilidade que perdura, com poucas variações negativas, 
até 2003, quando retoma agressivamente o crescimento, a partir do início da era de governos 
Lula e Dilma Rousseff.

A virada dos anos 1980 para 90, de fato, é um período chave para a engenharia 
nacional e para as empresas consultivas especificamente. Não havia mais grandes projetos e 
obras de infraestrutura a desenvolver, os investimentos encolhiam e o mercado se forçava a 
redirecionamentos necessários na prestação dos serviços de consultoria. Nos momentos de 
maior crise, em meados de 1980, com a retração na contratação de grandes projetos por parte 
dos governos — estradas, barragens, portos, hospitais, etc., que exigiam desenho e detalhamento 
complexo e especializado, para os quais estava voltada a atuação de tais consultorias —, muitas 

destas empresas passaram por revisões de seus processos internos e de sua oferta de serviços, de 
modo a tomar medidas que garantissem, em meio ao quadro desfavorável da economia do país, 
níveis satisfatórios de produtividade e lucro.

Além da implementação de procedimentos de reestruturação, como o aumento da 
terceirização e diminuição de custos, flexibilização de serviços, adoção de indicadores de 
gestão e políticas de qualidade total, complementarmente, alguns autores apontam também 
a recessão da década de 1980 como o principal motivador do aumento da oferta de serviços 
de gerenciamento e gestão prestados pelas empresas de Engenharia Consultiva no Brasil 
(CODAS, 1987). Dentre as medidas de “salvamento” para o setor que estava sendo francamente 
atingido pelos atrasos de pagamento dos clientes e pela retração de novas contratações, estaria 
a aposta em atividades que não requereriam demasiado investimento e formação, como é o caso 
do gerenciamento de empreendimentos, em contraposição à atuação em áreas de criação de 
novas vertentes tecnológicas.

Todo um mercado gerencial se voltou nos anos 1990 ao atendimento de poderes 
públicos locais pouco qualificados institucionalmente para operar as engrenagens cotidianas 
de execução das políticas urbanas em curso, num movimento, por outro lado, claramente 
apoiado na agenda reformista das agências internacionais, como o Banco Mundial e o BID 
– Banco Interamericano de Desenvolvimento, com suas exigências contratuais de adesão aos 
chamados “componentes de gestão” e procedimentos “racionalizados” de administração privada 
(ARANTES, 2004).

No caso brasileiro, a passagem dos anos 1980 para os 90 demarca justamente o período 
em que tais agências passam mais claramente a normatizar e apostilar recomendações sobre a 
melhor forma de se governar num contexto reformista, definindo padronagens para a aplicação 
dos investimentos públicos e para a própria conformação do aparato estatal, com rebatimentos 
imediatos na operacionalização da política, que passa a orientar-se, cada vez mais, para um 
modelo de gestão pública terceirizada, fazendo alocar no coração do aparato estatal um corpo 
técnico privado cada vez mais denso — constituído por empresas de gerenciamento, fundações 
privadas, ONGs e toda sorte de consultores que se possa idealizar (ARANTES, 2004), 
acompanhando o processo de intensa disseminação de “modismos gerenciais” que marca os 
anos 1990 (DONADONE; NOVAES, 2015).

Para o ramo da Engenharia Consultiva, este movimento significou uma ampliação em 
larga escala de sua participação como agente “intermediário” nas rotinas de implementação das ações 
públicas locais, suprindo lacunas referentes a capacidades administrativas de estados e municípios em 
variados setores, sobretudo aqueles relacionados à produção de infraestrutura e habitação. 

Para além disso, a contratação de tais empresas, que passaram a concentrar dados, informações 
e expertise sobre as intervenções encampadas, reunindo técnicos especializados formados a partir 
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de projetos públicos, permitiu que se formasse um circuito de conhecimento sobre as populações, os 
territórios e suas demandas, fazendo com que se constituísse uma rede bastante restrita de empresas 
consultoras atuantes neste nicho e que se tornaram também influentes na própria estruturação da 
política e não apenas em sua execução (PULHEZ; FERRARA, 2018).

É interessante registrar que, embora tenham se expandido fortemente durante os anos 
1990, o surgimento de firmas particularmente especializadas em pacotes gerenciais, como uma 
derivação dos serviços ofertados pela Engenharia Consultiva no Brasil, aconteceu, na verdade, 
na virada das décadas de 1960 e 70, na mesma esteira da produção de infraestrutura em grande 
escala já mencionada, passando a constituir “um setor específico, diferenciado da engenharia de 
projetos, de construção e de suprimentos”, funcionando como uma espécie de interface entre 
estes três setores, sem a predominância de nenhum deles, “pela acumulação da função gerencial 
do conjunto com a precípua daquele setor” (CODAS, 1987).

Podemos destacar, nesse nicho, a LOGOS Engenharia, criada por um grupo de técnicos 
que conduziu, no setor público, as obras da Hidrelétrica de Estreito, na região sudeste do país, 
em 1969, e a DUCTOR, formada, no início dos anos 1970, por profissionais de engenharia 
ligados à implementação das obras do metrô da cidade de São Paulo. Já nesse momento, 
percebe-se a migração de conhecimento do setor público para o privado, constituindo uma 
circulação de técnicos e profissionais entre eles que ainda hoje se registra (PULHEZ, 2014).

Atualmente, entre as maiores firmas engenharia de projeto e consultoria atuantes 
no país, encontram-se listadas empresas especializadas em gerenciamento — ou que atuam 
exclusivamente neste ramo, ou que o tem como base majoritária de suas atividades. No Quadro 
1, apresentado logo adiante, que lista as 20 maiores empresas consultoras de engenharia atuantes 
no Brasil em 2016, destaque-se que 15 delas concentram 50% ou mais de suas atividades nos 
serviços de gerenciamento, sendo que 3 delas dedicam-se 100% a eles (ressaltadas em cinza 
claro). Apenas 2 dedicam menos de 5% de suas atividades ao gerenciamento e outras 2 têm 
o projeto de engenharia como foco prioritário (50% ou mais das atividades desenvolvidas) 
(destaque em cinza escuro).

Embora o setor, de maneira geral, venha apresentando quedas bruscas no faturamento 
desde 2014, algumas com variação de mais de 60% para menos, muito em função do 
quadro geral da engenharia no Brasil, após os escândalos de corrupção e a refreamento do 
investimento estatal em obras públicas, toda a década de 2000 representou, na verdade, um 
período de forte aquecimento e expressiva arrancada das empresas de Engenharia Consultiva, 
ao mesmo tempo com uma concentração de arrecadação, postos de trabalho e contratos em 
um número pequeno delas.

Dados divulgados em 2011 pelo SINAENCO, sindicato que representa as empresas 
de Engenharia Consultiva, demonstravam que, naquele momento, enquanto aquelas com 

menos de 20 vínculos ativos ou profissionais contratados representavam, em escala nacional, 
um universo de 49.389 empresas, ou seja, 97,03% do total, com crescimento estimado de 7,84% 
no exercício de 2010, as que possuíam 20 ou mais vínculos — 1.509 empresas, 2,96% do total 
— apresentaram um crescimento de 11,53% no período considerado. Este grupo também 
foi “responsável pela maior concentração de vínculos empregatícios e por grande parte do 
volume de receita gerada pelo setor” (SINAENCO, 2012). Em termos de faturamento, dentre 
o universo das 1.509 empresas de maior porte em termos de postos de trabalho, a receita 
operacional líquida chegou, em 2010, a R$ 21,6 bilhões, ante 17,6 bilhões alcançados em 
2009, representando um crescimento de 22,37% no período. O lucro líquido registrado foi de 
R$ 2,6 bilhões.

Embora, como já dito, tenha havido, desde então, um freio no ritmo de crescimento 
que o setor veio apresentando ao longo dos anos 2000, com registro de uma retração real do 
lucro líquido de 9,73% em 2014 e de 15,83% em 2015, números mais atualizados não apontam, 
no entanto, nenhuma mudança estrutural no que diz respeito ao perfil geral do setor, que segue 
apresentando grandes disparidades em relação ao porte das empresas:

para o exercício de 2015, as firmas que têm menos de 20 vínculos ativos, 
isto é, menos de 20 pessoas envolvidas, sejam elas sócios, dirigentes ou 
celetistas, correspondem a 96,68% do total. Já as empresas com 20 ou 
mais profissionais ocupados constituem apenas 3,32% do total, com 2.045 
organizações. [...] Em 2015, essas empresas [as com maior número de 
profissionais contratados] eram responsáveis por 56,50% postos de trabalho. 
Elas ocupavam 192.506 profissionais: 97,95% em regime celetista e 2,05% 
como sócios ou dirigentes (SINAENCO, 2017).

Levando em conta, sobretudo, estes últimos dados, parece evidente que, no sentido 
de dar continuidade à classificação proposta por Camargo (1994) em relação aos períodos 
que marcaram a história das empresas de Engenharia Consultiva no Brasil, uma definição 
possível para a fase atual seria a passagem para um processo de “oligopolização do setor”, hoje 
caracterizado por um número reduzido de firmas de grande porte que reúnem, em alto grau, 
um arcabouço vultoso de recursos materiais e humanos frente a um mar de médias, pequenas 
ou microempresas, sem meios viáveis de competitividade nesse mercado. 

As recentes fusões, associações entre empresas ou a venda para conglomerados 
internacionais, também verificadas como uma movimentação em franca expansão, como já 
registrado, compõem um outro dado que parece corroborar a hipótese aventada: dentre as 20 
gigantes a seguir listadas, 6 passaram nos anos 2000 por este processo; 2 já estão vinculadas 
desde antes de 2000 ao capital internacional; uma delas se trata de um grupo estrangeiro que 
nunca contou com capital nacional; 4 delas têm capital aberto.
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Logos e Ductor, há pouco citadas como algumas das primeiras firmas consultoras 
especializadas em gerenciamento, ilustram parte desse processo: ambas foram vendidas entre 
o final dos anos 1990 e início dos 2000 para empresas multinacionais de maior porte, embora 
tenham mantido os nomes e as divisões no mercado brasileiro. Cabe ressaltar ainda que ambas 
são também firmas extremamente atuantes junto ao poder público municipal em São Paulo, 
sobretudo na implementação de empreendimentos habitacionais e de urbanização de favelas. 
A Ductor, especialmente, presta serviços à Secretaria Municipal de Habitação de São Paulo, 
de forma praticamente ininterrupta, desde 1990, acumulando um arcabouço extraordinário de 
conhecimento sobre o setor habitacional na metrópole paulista (PULHEZ, 2014). Atualmente, 
esta empresa pertence ao grupo alemão TÜV Rheinland, criado em 1872 na área de segurança 
do trabalho, e que hoje oferece uma gama variada de serviços mundo afora — certificações, 
inspeções, auditorias, gerenciamento de projetos e treinamento1.

De maneira geral, o perfil das multinacionais (e também das nacionais) que ora 
atuam no país como consultoras de engenharia é o mais amplo possível em termos de oferta 
de produtos e serviços, nas mais diferentes áreas, como mostra a sistematização do quadro 
a seguir. São empresas que reúnem conhecimento em projetos de engenharia e arquitetura 
e em gerenciamento, mas também em testes laboratoriais, inspeções, monitoramentos, 
certificações, estudos de impacto de vizinhança, estudos de viabilidade econômico-
financeira, etc. Uma delas, inclusive, é a maior geradora e comercializadora privada de 
energia do Brasil, e que, além da venda de energia, presta serviços de implantação de 
instalações de equipamentos de produção de energia. Várias delas possuem escritórios em 
dezenas de cidades espalhadas por todos os continentes e um número de funcionários que 
ultrapassa as centenas de milhares.

Para o caso das consultoras especializadas em gerenciamento contratadas pelos agentes 
estatais como suporte aos cotidianos administrativos da política pública, em nível local, os efeitos 
deste processo de fusão e/ou de venda para outras empresas não são, de todo modo, perceptíveis. 
Elas seguem desenvolvendo as mesmas atividades de antes, demandadas pela burocracia estatal, 
embora sobrevivam estrategicamente num cenário de redução dos investimentos e de guinada 
cabal a um determinado modelo de empresariamento urbano defendido pelas administrações 
públicas em tempos recentes, como é o caso dos governos em São Paulo, tanto em nível estadual 
quanto municipal. Esta condição certamente aponta questões um tanto veladas, mas bastante 
importantes para pensar o seu lugar como agente privado presente nos cotidianos da gestão 
pública, tal como procuramos tratar na seção seguinte, de conclusão do texto.

1  https://www.tuv.com/brasil/br/meta-navigation/sobre-nós/tüv-rheinland-brasil/o-que-fazemos/. Acesso em: 29 
set. 2019.

Empresas Fundação Receita 
bruta 
em 2016 
(R$x1.000)

Área de atuação Aquisições por 
empresas estrangeiras

1 CONCREMAT 
ENG. 

1952 771.307 Edificação; 
energia; 
industrial; 
infraestrutura 
urbana; 
mineração; 
petróleo/gás; 
saneamento; 
telecomunicação; 
transporte.

Em 2017, adquirida 
pela China 
Communications 
Construction Company 
– CCCC, uma das 
líderes mundiais 
nos segmentos de 
construção e projetos 
de infraestrutura.

2 ARCADIS 
LOGOS

1970 381.267 Edificação; 
energia; 
industrial; 
infraestrutura 
urbana; 
mineração; 
petróleo/gás; 
telecomunicação.

Multinacional de 
origem holandesa, a 
Arcadis associou-se à 
brasileira Logos (de 
1970) em 1999.

3 FALCÃO 
BAUER

1953 254.465 Edificação; 
energia; 
industrial; 
infraestrutura 
urbana; 
mineração; 
petróleo/gás; 
saneamento; 
telecomunicação; 
transporte.

-

4 PROGEN 1987 197.128 Edificação; 
energia; 
industrial; 
infraestrutura 
urbana; 
mineração; 
petróleo/gás; 
saneamento; 
transporte.

-
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5 TRACTEBEL 
ENGINEERING 
(LEME 
ENGENHARIA)

1965 195.770 Energia; projetos 
de água e 
infraestrutura; 
transporte; e 
meio ambiente.

Originalmente 
Leme Engenharia, 
adquirida em 2000 pela 
americana Tractebel 
Engineering, por sua 
vez parte integrante 
do grupo francês GDF 
SUEZ, maior gerador 
privado de energia 
elétrica do mundo.

6 EGIS 2011 (se   
estabelece no 
Brasil, com 
a compra 
de três 
consultorias 
nacionais)

163.643 Transportes; 
desenvolvimento 
urbano; 
construção 
civil; indústria; 
recursos hídricos; 
meio ambiente 
e energia; 
desenvolvimento 
de projetos 
nos setores 
rodoviários e 
aeroportuários; 
investimento em 
capital; entrega 
de projetos turn 
key; e serviços 
de operação e 
mobilidade.

Grupo internacional 
de consultoria e 
engenharia, a francesa 
Caisse des Dépôts 
detém 75% do 
capital da Egis e os 
outros 25% são de 
propriedade da Iosis 
Partenaires.

7 EPC 
ENGENHARIA 
PROJETO 
CONSULTORIA

1972 161.059 Mineração; 
siderurgia e 
metalurgia; 
óleo e gás; 
infraestrutura; 
energia; celulose; 
portos; e 
estaleiros.

-

8 ENGEVIX 
ENGENHARIA E 
PROJETOS

1965 (em 
2013, passa 
a se chamar 
NOVA 
ENGEVIX)

153.030 Energia (geração, 
transmissão e 
distribuição de 
energia; óleo e 
gás; químico e 
petroquímico; 
indústrias de 
base); siderurgia, 
mineração, 
cimento, papel 
e celulose; e 
infraestrutura 
(rodovias, 
ferrovias, trens 
metropolitanos, 
aeroportos, portos, 
saneamento, 
edificação e 
metrôs).

-

9 INTERTECHNE 1987 151.159 Usinas 
hidrelétricas; 
barragens; metrô; 
aeroportos; óleo 
e gás; portos; 
ferrovias.

-

10 SISTEMA PRI 1982 149.408 Edificação; 
energia; industrial; 
infraest. urbana; 
saneamento; 
transporte.

Em 2017, adquirida 
pelo Grupo Bureau 
Veritas, líder mundial 
em avaliação de 
conformidade e 
certificação.

11 PÖYRY TECNOL. 1958 147.247 Consultoria 
florestal, papel 
e celulose, 
mineração e 
metalurgia, 
químicos e 
biorrefinaria, 
energia e 
infraestrutura.

Em 1999, total 
desvinculação da 
sociedade com players 
brasileiros e integração 
absoluta ao Grupo Pöyry 
(finlandês) por meio da 
atual Pöyry Tecnologia 
Ltda.
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12 PROMON 1960 132.034 Energia elétrica, 
indústrias de 
processo e 
manufatura, 
infraestrutura 
e edificações 
especiais, 
mineração e 
metalurgia, óleo 
e gás, química 
e petroquímica, 
meio ambiente.

-

13 COBRAPE 
COMPANHIA 
BRASILEIRA DE 
PROJETOS

1990 130.714 Abastecimento 
de água; 
desenvolvimento 
institucional 
e capacitação; 
desenvolvimento 
regional; 
desenvolvimento 
territorial e 
urbano; drenagem; 
economia 
e finanças; 
edificações; 
energia e 
telecomunicações; 
esgotamento 
sanitário; 
habitação; meio 
ambiente; políticas 
públicas sociais; 
programas 
integrados; 
recursos hídricos; 
resíduos sólidos; 
sistemas de 
informação 
e modelos; 
transporte e 
logística; e 
urbanização de 
favelas.

-

14 PROSUL - 
PROJETOS, 
SUPERVISÃO E 
PLANEJAMENTO

1987 113.840 Transporte; 
meio-ambiente; 
energia; gás; 
construção 
civil; captação 
de recursos; 
recursos 
hídricos; e 
saneamento.

-

15 STE SERVIÇOS 
TÉCNICOS DE 
ENGENHARIA

1973 113.432 Energia e 
comunicação; 
infraestrutura; 
meio-ambiente; 
recursos 
hídricos; 
saneamento; e 
transporte.

-

16 DUCTOR 970 (aprox.) 99.212 Edificação; 
industrial; 
infraestrutura 
urbana; 
saneamento; e 
transporte.

Em 2007, passa ao 
controle acionário 
da empresa alemã 
TÜVRheinland.

17 SONDOTÉCNICA 1954 97.316 Transporte; 
saneamento; 
hidráulica; 
meio ambiente; 
eletricidade; 
petróleo e 
gás; e projetos 
especiais.

-

18 SGS ENGER 1979 95.725 Transporte; 
saneamento; 
usinas 
hidrelétricas; 
barragens; 
metrô; 
aeroportos; 
portos; e 
ferrovias

Originalmente 
ENGER, empresa 
nacional, adquirida em 
2013 pela gigante suíça 
SGS, líder mundial em 
inspeção, verificação, 
testes e certificação.
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19 TIME-NOW 
ENGENHARIA

1996 93.517 Transporte; 
oleodutos; usinas 
hidrelétricas; 
siderurgia; 
metalurgia; 
metrô; 
aeroportos; 
portos; e 
ferrovias.

-

20 GERIS   TU-
VRHEINLAND 
SERVIÇOS IN-
DUSTRIAIS

(não 
encontrado

88.233 Energia; 
habitação; e 
transporte.

Originalmente GERIS 
Engenharia e Serviços, 
em 2010 é adquirida 
pela empresa alemã 
TÜVRheinland.

Quadro 1: 20 maiores empresas de projeto e consultoria no Brasil 2016.
Fonte: Elaboração da autora, a partir de dados do Ranking da Engenharia Brasileira de 2017 – Revista 
O Empreiteiro2.

Considerações Finais

A empresa Amaral D’Avila Engenharia de Avaliações não aparece entre as 20 gigantes 
do ramo consultivo registradas no ranking da Revista O Empreiteiro, aqui reproduzido, e 
tampouco como contratada de agências estatais para a prestação de serviços de gerenciamento. 
No entanto, trata-se de uma firma com propósitos de mercado bastante semelhantes aos 
daquelas listadas no Quadro 1, também alocada no setor da Engenharia Consultiva brasileira, 
nascida, como a maioria, nos anos 1990, e que ainda pertence exclusivamente ao capital nacional.

Sua menção aqui, de todo modo, não é fortuita. A Amaral D’Avila é uma das consultoras 
que tem hegemonizado o mercado de venda de estudos de viabilidade técnica, econômica e 
financeira de Operações Urbanas Consorciadas e demais modalidades de PPPs e concessões. 
Especializou-se, desde a Operação Urbana Consorciada Água Espraiada (de 1998), em avaliar 
riscos e taxas de retorno de empreendimentos desse tipo, e recentemente tem prestado consultoria 
a diversos poderes públicos municipais no sentido de orientá-los a construir discursos e 
procedimentos convincentes sobre a valorização dos ativos urbanos para investidores financeiros.

2 A revista “O Empreiteiro” realiza a pesquisa sobre o perfil da engenharia brasileira anualmente, através de 
questionários enviados a cerca de três mil empresas de construção e engenharia em todo o território nacional. O 
critério de classificação no ranking é baseado na receita operacional bruta no ano de 2016, conforme o balanço 
contábil apresentado pelas empresas.

As teorizações acerca da financeirização vêm já há algum tempo extrapolando as 
explicações baseadas tão somente em modelos econômicos e em experiências de operadores 
financeiros no mercado de capitais, tal como nos lembram Klink & Souza (2017), a partir da 
ampla revisão que empreendem sobre o conceito, no sentido de que ele possa contribuir mais 
fortemente para entender o planejamento e a produção do urbano hoje.

Nesta perspectiva, recorrendo a autores como Mackenzie (2005) e Sanfelici & Halbert 
(2016), Klink & Souza (2017) reforçam a dimensão da construção das narrativas e das estratégias 
discursivas como fundamental para entender como alguns parâmetros que orientam políticas e 
práticas urbanas são criados a partir da métrica financeira defendida por determinados agentes — 
financeiros e não financeiros. Conforme enfatiza Daniel Sanfelici, os processos de transferência 
de capital que a rigor são o molde destas práticas (HARVEY, 2013a; 2013b) não podem ser 
traduzidos em sua total complexidade sem que se leve em conta as mediações da comunidade 
profissional que defende e compartilha determinadas concepções de mundo, convenções e rotinas.

Quando, portanto, se recorre aqui ao universo ampliado das consultorias de 
engenharia, em suas diferentes estratégias de interação com os demais agentes do urbano 
para se (re)pensar criticamente os diversos segmentos envolvidos na reestruturação capitalista 
em curso, o que se pretende sustentar como argumento é que, tal como já enunciado desde 
a Introdução, conhecimento e informação podem e devem também ser considerados ativos da 
dinâmica financeira contemporânea, tanto por aquilo que potencializam enquanto estratégia 
de valorização, quanto pela condição de valor em si que assumem enquanto produto 
comercializável no mercado de capitais.

Veja-se que, tal como as grandes transnacionais, a consultoria brasileira em engenharia 
também passou por um processo de migração para áreas de atuação que até determinado 
momento sequer existiam como campo no país — e que não apenas passam a existir com força 
e escala a partir de variados acordos e condicionantes, mas também são constituídas como locus 
privilegiado do desenvolvimento de um certo know-how, “pertencente” a este intermediário de 
forma hegemônica e assim reconhecidos nas redes em que são mobilizados.

No momento atual, de “contrarreforma urbana”, a presença maciça de agentes privados 
nos cotidianos da máquina pública, após décadas de modelagens normativas bem-sucedidas no 
sentido de justificá-la e afirmá-la imprescindível para a execução da política, certamente faz 
reforçar as estratégias de poder que podem ser mobilizadas nas dinâmicas de mercantilização da 
cidade. Se elas seguem cumprindo, ou não, seu papel “tradicional”, de gestão pura e simples ou 
de consultorias para assuntos mais complexos e especializados, não se pode desconsiderar que 
sua inserção no circuito global de financeirização as capacita em outros termos. No mínimo as 
potencializam como agentes legitimadores de determinadas concepções e ações — ao mesmo 
tempo em que as valorizam, em si, como ativos dessa mesma dinâmica.
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TRANSPOSIÇÃO DO RIO SÃO FRANCISCO: A 
PRESENÇA-AUSÊNCIA AO LONGO DE SEUS EIXOS

SACCONI, Carolina J. D.

LEITÃO, Karina O.

Introdução

O Nordeste semiárido brasileiro é um território físico, ecológico e antropogeográfico 
da ordem espacial de duas a três vezes a do estado de São Paulo. O nível de interiorização do 
ambiente sertanejo atinge centenas de quilômetros (em muitos casos, de 600 a 700 km), desde 
os limites com a Zona da Mata até os sertões mais distantes, ou desde a praia até o chamado alto 
sertão ou, ainda, desde o Rio Grande do Norte até o Sul-Sudeste do Piauí (AB’SABER, 1999, 
p. 14). Traduzindo em números o tamanho do semiárido, essa região cobre 57% da área total 
do Nordeste e, aproximadamente, 40% de sua população. No semiárido, a precipitação média 
anual é inferior a 800 mm (SUASSUNA, 2005), possuindo chuvas escassas e mal distribuídas 
ao longo do ano, concentradas no período de fevereiro a maio. Dessa forma, parte considerável 
da região Nordeste brasileira convive historicamente com o problema da seca. 

A convivência com a adversidade climática foi e ainda é uma das maiores preocupações 
da população do semiárido nordestino. Grande parte da população depende da captação e 
armazenamento de água pluvial, visto que o regime dos rios e de chuvas é intermitente e irregular, 
e os solos costumam apresentar reduzida capacidade de retenção de água. Segundo a Embrapa, 
a estiagem costuma atingir de 18 a 20 anos de um período de 100 anos, sendo que no século XX 
foram registrados 27 anos de seca, com a mais abrangente delas durando de 1979 a 1984. Foram 
registradas ainda secas intensas em 1998, 2001 e de 2012 a 2017 (EMBRAPA, s. d.).

Não é recente que obras hídricas, de infraestrutura e planos regionais iniciaram a ser 
pensados e elaborados para a região do semiárido nordestino. Em meados do século XIX, 
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a seca nordestina já era agenda do Estado brasileiro e, desde então, diversos projetos foram 
elaborados e por vezes executados, assim como medidas políticas e inclusive constitucionais 
foram tomadas. Apesar do acúmulo de estudos e experiências, a questão da seca e da pobreza 
nordestina permanece até os dias de hoje como uma questão a ser resolvida. 

Embora a seca esteja na agenda das ações governamentais desde os tempos do Império, a 
insistência em saná-la via obras hídricas de grande impacto permanece até os dias atuais, incluindo 
a execução recente da obra de transposição aqui mencionada. Muito embora já houvesse um 
pensamento crítico amplamente construído em relação a esse tipo de intervenção na região, a obra 
em questão encontra-se parcialmente executada, com uma série de contradições entre os objetivos 
propostos no discurso técnico e político e a prática, perdendo seu caráter de obra para promover o 
desenvolvimento regional e se tornando mais uma grande obra hídrica de alto impacto.

O presente artigo é fruto de uma pesquisa de uma pesquisa de dissertação acerca da 
Transposição do rio São Francisco, desenvolvida entre os anos 2017 e 2019, no Programa de 
Pós-Graduação da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo. 
Pretendeu-se aqui demonstrar o impacto físico e social da obra de Transposição, um projeto 
de infraestrutura de grande porte, que previu 700 km de canais de concreto, distribuídos entre 
dois eixos, os Eixos Norte e Leste, cruzando distintos lugares da região semiárida nordestina, 
distintos tipos de assentamentos, comunidades rurais e cidades nos estados de Pernambuco, 
Paraíba, Ceará e Rio Grande do Norte para o desvio das águas do rio (ver Figura 1).

Figura 1: O Projeto de Integração do Rio São Francisco com as Bacias Hidrográficas do Nordeste 
Setentrional (PISF).
Fonte: BRASIL. Ministério da Integração Nacional. Relatório de Impacto Ambiental – RIMA: Projeto de 
Integração do Rio São Francisco com Bacias Hidrográficas do Nordeste Setentrional.  Brasília, 2004, p. 42.

A hipótese que será aqui apresentada é a de que a obra de transposição se tratou de uma 
estrutura que se relaciona de forma contraditória e impactante com seu entorno, seccionando o 
território sem muitas vezes propor uma relação integrada com o entorno imediato. Essas relações 
da inserção da obra nos territórios por onde passou, que foram nomeadas na pesquisa de presenças-
ausências (cf. LEFEBVRE, 1983) da obra ao longo de seus eixos, refletiram também as contradições de 
planejamento e elaboração de projeto. A investigação será apresentada a partir de materiais coletados 
em trabalho de campo e de entrevistas com população atingida, beneficiada, com planejadores e 
engenheiros que participaram do projeto, além da análise documental do projeto em questão.

Uma breve historiografia do projeto

O Projeto de Integração do Rio São Francisco com as Bacias Hidrográficas do Nordeste 
Setentrional (PISF), nome que o projeto de Transposição do rio São Francisco ganhou a partir 
do Governo Lula (2003-2011), é um projeto cujo ideário veio sendo construído desde o século 
XIX, recebendo uma série de propostas ao longo desses dois séculos, anunciando ser um projeto 
que solucionaria a questão da seca do semiárido.

Para a compreensão do que se tratou no âmbito da construção dessa ideia de se transpor 
águas para o rio São Francisco visando o combate à seca, tornou-se importante resgatar desde 
a primeira proposta registrada, no século XIX, até a proposta atual, do século XXI, quando o 
projeto começou a ser construído.

Procurou-se reconstruir as cartografias (quase não havia registros cartográficos do 
projeto) de cada proposta ao longo destes dois séculos (ver Figura 2), além de compreender o 
objetivo e contexto político em que cada uma surgiu. A partir da construção dessa historiografia, 
foi possível compreender contradições primárias deste projeto, ajudando o esclarecimento do 
projeto que ao final iniciou a ser construído.

Através da análise cartográfica das versões do projeto ao longo de dois séculos, foi 
possível observar que o projeto foi resgatado em diversos momentos ao longo da história, em 
geral decorrente de alguma grande seca e, na medida em que a estiagem terminava, o projeto 
era abandonado. Além disso, a cada retomada, independente do momento histórico, do tipo 
de governo, fosse ele imperial, militar, governo democrático de direita e esquerda, alteravam-
se os interesses e objetivos do projeto, porém seu traçado pouco mudou. Note-se que algumas 
ideias se desenvolveram no século XIX, mas no século XX, quando a questão regional assumiu 
centralidade no debate governamental, a profusão de projetos para o transpor o rio se tornou 
menos espaçada, e no início do século XXI, a ideia se realizou, num momento em que a gestão 
federal empreende esforços para recuperação da capacidade de planejamento e de investir em 
infraestrutura regional e urbana.
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Figura 2: Mosaico de todas as versões do projeto de transposição. Pesquisa e elaboração: Carolina 
Sacconi e Ana Carvalho, 2017.
Fontes: HENKES, 2014; DEMENTSHUK, 2014; CASTRO, 2011.

Embora houvesse um discurso técnico e/ou político que embasasse as 
especificidades de cada versão do projeto ao longo da história, inclusive a última, que 
foi parcialmente construída, as divergências e permanências entre elas evidenciam que o 
modelo de infraestrutura foi pouco questionado, permanecendo a ideia da grande obra como 
a grande solução para a seca, ou a grande infraestrutura para promover desenvolvimento, 
independente do objetivo final, dos seus grandes impactos socioambientais e de como 
esse grande objeto se relacionaria com os lugares por onde passasse, lugares que tanto 
mudaram ao longo do tempo. 

Passando de um território a ser despovoado diminuídos pressões fundiárias, no início 
do século XX, até se tornar um semiárido urbanizado, no século XXI, em que o objetivo da 
Transposição se tornou prioritariamente promover a segurança hídrica aos centros urbanos 
da região, a grande obra de transposição perpassou todas essas transformações sem grandes 
alterações em seu desenho, conformando-se, pois, em uma obra que certamente gerou e ainda 
pode gerar muitos conflitos em sua realização e operação.

O projeto final, os documentos oficiais e o contexto político econômico

Em sua versão reformulada no governo Lula, o PISF ganhou a conotação de um 
projeto voltado ao desenvolvimento social e à integração regional (BARROS, 2014, p. 96). 
Muito embora isso tenha sido reapresentado e reforçado na gestão de Lula (2003-2011), tanto 
a ideia do desenvolvimento a partir de eixos, quanto a concepção do projeto da Transposição 
propostos naquele momento, já haviam sido apresentados em gestões anteriores do governo 
federal, em especial na gestão de Fernando Henrique Cardoso (FHC – 1995-2002). 

Neste momento, foram reelaborados apenas os documentos referentes ao Licenciamento 
Ambiental: os Estudos de Impacto Ambiental (EIA-RIMA) (BRASIL, 2004) e os decorrentes Planos 
Básicos Ambientais (PBAs) (BRASIL, s/d.), que seriam as ações estabelecidas a partir das diretrizes do 
EIA-RIMA. O EIA-RIMA embasaria o discurso oficial em relação ao desenvolvimento regional que 
o PISF poderia promover, no entanto, este não evidenciou os conflitos a serem engendrados pela obra 
com muita clareza e apresentou cartografias excessivamente simplificadas sobre possíveis repercussões, 
setorizadas por assunto, que não evidenciam a complexidade da obra e sua inserção no território. Ou seja, 
trata-se do documento que oficialmente apresentou a obra para a população, mas que ao fim e ao cabo, 
não apresentou a obra de fato como ela é, nem demonstrou com clareza a magnitude dos seus impactos.

No plano discursivo, o projeto tem como pretensão abastecer de água 12 milhões de 
pessoas, de 390 municípios (BRASIL, 2004, p. 3). O cálculo para se chegar nesse número foi feito 
com base na projeção do número de habitantes dos 390 municípios por onde a obra passaria até 
2025 (SARMENTO, 2018, p. 309) (ver Figura 3). Mas dado que a obra teria o principal objetivo 
de abastecer centros urbanos e nem todo assentamento humano nesse percurso dos Eixos Norte 
e Leste estaria contemplado com água, esse número era impreciso. Ou seja, apesar do suposto 
número de pessoas que seriam abastecidas, amplamente divulgado pelo governo federal, publicado 
no EIA-RIMA (BRASIL, 2004, p. 9) e em notícias de jornal, esse número foi inflado na estimativa. 
Além disso, se nem mesmo as cidades que seriam abastecidas foram divulgadas ao público com 
clareza, a totalidade da população atendida fora das cidades foi menos ainda.

Em 2004, a Transposição do rio São Francisco passou a ser chamada de Projeto de 
Integração do Rio São Francisco com as Bacias Hidrográficas do Nordeste Setentrional 
(PISF). A mudança do nome do projeto trouxe a ideia de um projeto que não beneficiaria 
apenas a região receptora de águas, mas traria consigo uma ideia de integração humanitária 
e sustentável, muito baseada no trabalho feito por uma equipe interministerial, que articulava 
naquele momento distintos atores sociais. Essa mudança de objetivo do projeto junto ao 
discurso e atuação política talvez tenham possibilitado acordos necessários para a viabilização 
da obra, desde a mediação de conflitos entre estados doadores e receptores, até a aprovação das 
licenças ambientais (BARROS, 2014, p. 91-92).
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Figura 3: O Projeto de Integração do Rio São Francisco com (PISF) inserido na topografia e 
hidrografia da região, com limites dos estados, pontuando os centros urbanos dos municípios (Mapa 
elaborado pelas autoras, 2018). 
Fonte: IBGE, 2016; MI, 2018; Natural Earth, 2018.

Apesar das articulações políticas feitas pela equipe Interministerial, descritas por 
Sarmento (2018, p. 254), a reelaboração do EIA-RIMA entregue em 2004 não contou com 
a participação da população. As audiências públicas foram marcadas apenas quando o EIA-
RIMA havia sido protocolado no Ibama (IBAMA, 2005, p. 2) — órgão federal de regulamento 
e controle de licenciamentos ambientais —, com o objetivo de apresentar o PISF, com pautas 
prontas, sem abertura para modificações, conforme depoimentos de entrevistas realizadas em 
campo. Isso gerou muitos conflitos, fazendo com que algumas audiências inclusive tivessem 
de ser canceladas (IBAMA, 2005, p. 2). Mesmo assim, as audiências foram consideradas 
formalmente realizadas e, em 2005, foi emitida a Licença Prévia do empreendimento 
(BARROS, 2014, p. 109).

Para a obtenção da Licença de Instalação (LI), foi exigida a elaboração dos 38 
Programas Básicos Ambientais (PBAs), que seriam o desenvolvimento de premissas 
estabelecidas no EIA-RIMA, só que para execução. Os programas ambientais 
começaram a ser elaborados no mesmo ano, e em 2007, após quase dois séculos, a obra 
de transposição foi iniciada.  

Talvez, mais importante que o discurso do projeto apresentado acima, o grande 
viabilizador da obra tenha sido o programa no qual o PISF foi inserido: Programa de 
Aceleração do Crescimento (PAC), que promoveu a execução não apenas dessa obra, 

mas de outras grandes obras de infraestrutura social-urbana, logística e energética 
distribuídas pelo país ao longo do governo Lula e Dilma. O PAC se tratou de um 
programa do governo federal criado em 2007 para destinar recursos públicos para a 
execução de grandes obras de infraestrutura em um contexto de crise financeira mundial. 
Entre 2008 e 2009, o PAC passou a contribuir fortemente com o crescimento do país 
tanto no que diz respeito ao PIB quanto à geração de empregos formais, garantindo uma 
política econômica baseada no consumo de bens e serviços e na expansão da construção 
civil, aliviando os efeitos da crise sobre as empresas nacionais. Não sem críticas, o 
programa buscou retomar as obras de infraestrutura cuja construção o Governo Federal 
praticamente abandonara desde 1980 (LEITÃO, 2009, p. 220), como foi o caso da 
Transposição. Sem muito questionamento sobre as matrizes tecnológicas e territoriais 
sob as quais as obras se assentariam, o PAC ensejou construções logísticas e energéticas 
de impacto altamente predatório em termos ambientais no Brasil1. Foi através do 
ambiente macroeconômico promovido pelo PAC que o governo federal conseguiu 
driblar os históricos interesses regionais divergentes em torno desse projeto e aprovar a 
construção da obra da Transposição (BARROS, 2014, p. 91-92).

Sem desmerecer o extenso arcabouço documental que compõe o planejamento 
do PISF, nem os profissionais que trabalharam na elaboração dos estudos do PISF, que 
demonstraram enorme competência nas entrevistas realizadas para essa pesquisa, parece 
ter havido uma lacuna no que foi proposto, no que foi executado e uma desconsideração 
às preexistências locais, como será evidenciado no próximo item deste artigo. O processo 
de planejamento se tratou de um processo muito conflituoso, longo e complexo, em 
que estavam em confronto distintos interesses, povoados, cidades, estados, técnicos e 
políticos. Tratou-se de uma obra de escala regional e isso por si só já colocaria um grande 
desafio a ser enfrentado. Mas discutir a inserção do projeto apenas em âmbito técnico e 
político parece ter promovido um descolamento dessa obra em relação a seu entorno, com 
a realidade sócio-territorial. Além de que, com a proximidade de sua finalização, muitas 
incógnitas ainda permanecem, tais como o preço da água, que órgão faria a gestão do 
PISF, quem receberá e como poderá usar a água e até mesmo denúncias de programas que 
foram mal implantados (ou não implantados).

Além disso, o PAC se tratou de uma carteira de obras, de complexa gestão financeira, 
que deixou os programas ambientais e sociais em segundo plano. Um verdadeiro plano de 
desenvolvimento, passaria pelo questionamento do modelo econômico em questão (LEITÃO, 

1 No que tange o seu eixo social-urbano, há que se reconhecer seu caráter inovador e sua importante atuação sobre 
assentamentos precários no país (LEITÃO, 2009).
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2009, p. 220) ou, no mínimo, se articularia com os planos e programas de desenvolvimento 
regional. Assim como o projeto do PISF deveria ter passado por um questionamento de sua 
matriz de desenvolvimento e proposta de intervenção, o que por não ter sofrido significativas 
alterações, não parece ter acontecido. 

A obra e suas presenças-ausências

Dada a superficialidade dos documentos oficiais em relação às análises territoriais 
do PISF, para se compreender como se deu o desenvolvimento e detalhamento do 
projeto dos canais nesta última versão, foi preciso entrevistar alguns técnicos, arquitetos 
e engenheiros, que participaram deste processo. Segundo os mesmos, os canais foram 
definidos a partir de levantamentos por aerofotogrametria e posicionados na região em 
função da topografia, com o objetivo de que se intervisse o mínimo possível no solo, 
reduzindo assim os custos da obra. Além disso, buscou-se passar os Eixos por locais 
teoricamente mais vazios, fugindo dos perímetros urbanos, povoados etc. (ALMEIDA, 
informação verbal, 2017)2. Ou seja, para o detalhamento e desenho preciso de onde 
passariam os canais, pouco se considerou das preexistêcias socais, culturais e ambientais 
do território, tais como por exemplo, comunidades indígenas, que possuem outra forma 
de ocupar o território em relação aos assentamentos urbanos e rurais convencionais.

Apesar disso, ainda assim a obra possuiu um grande trabalho de terraplanagem e 
corte-aterro, conforme demonstram as Figuras 4 e 5, se tornando uma grande interrupção na 
continuidade do território, um objeto intransponível, a não ser por alguns poucos viadutos para 
carros, ao cruzar com estradas, e passarelas para pedestres, distribuídas em média a cada 11 km 
no Eixo Leste e a cada 20 km no Eixo Norte, uma distância muito longa para um pedestre. 
Além disso, apesar de os engenheiros terem buscado considerar os locais mais vazios para 
localizar os canais, ainda assim se tratava de uma região habitada, ainda que não o parecesse, de 
forma que os canais criaram uma relação dicotômica por onde passou.

Por um lado, a obra impactou e transformou muito a paisagem, os fluxos, as vidas de 
quem lá morava; por outro, pouco se relacionou com o pré-existente, pouco se permitiu que 
a infraestrutura fosse apropriada por quem lá vivia, uma infraestrutura presente fisicamente 
e ausente em sua apropriação. Ou seja, pode-se perceber que o critério para os desenhos dos 
canais foi de fato mais técnico-topográfico e menos territorial, no sentido do cuidado com os 
locais e condições pré-existentes pelos quais passou.

2 Entrevista realizada com o funcionário da Engecorps e arquiteto Andrei Almeida, no dia 30 de maio de 2017, 
em São Paulo.

Figura 4: Eixo Norte, próximo a Cabrobó, em obras e o trabalho de terraplanagem. Foto: Carolina 
Sacconi. Cabrobó (PE), julho de 2013.

Figura 5: Corte-aterro no Eixo Leste, próximo a Monteiro, e trabalhadores na obra. Foto: Carolina 
Sacconi. Monteiro (PB), setembro de 2017.

Essas relações dicotômicas, das presenças e ausências da obra no território puderam 
ser exemplificadas a partir de diversas situações tipo ou pontuais ao longo dos Eixos levantadas 
em campo e serão apresentados alguns exemplos a seguir. O conceito aqui utilizado para fazer 
essa análise é o da presença-ausência (LEFEBVRE, 1983), par dialético que vai ser usado para 
explorar criticamente a obra, articulando as distintas relações dos canais com os espaços por 
onde passou, fossem físicas, subjetivas, diretas ou indiretas. A presença-ausência da obra no 
território indica as contradições entre o processo de concepção de projeto, de planejamento, de 
execução da obra, da ação do estado e da inserção da territorial do PISF.
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As situações apresentadas aqui constituem um quadro temporário, entrevistas feitas 
em um determinado momento da obra, que, conforme mencionado acima, ainda não estava 
concluída, mas que serviram para se refletir sobre o como foi esse processo.

Ao longo de toda a extensão dos Eixos, foi desapropriada uma faixa de 200 m (ver Figura 6) 
de terras ao longo dos canais, fazendo com que 25.000 ha de áreas de imóveis rurais fossem atingidos 
(PBA-07, s. d., p. 1). Essa faixa foi desapropriada tanto para a execução da obra, havendo uma 
estrada ao longo dos eixos para acessibilidade das máquinas e caminhões, quanto para manutenção 
e proteção dos canais construídos (ver Figuras 6 e 7), havendo uma cerca demarcando esse limite de 
área desapropriada, sem maiores destinos para essas terras posteriormente à obra finalizada.

Figura 6: Diagrama (sem escala) para ilustrar a área desapropriada e a estrada ao longo dos canais. 
Elaboração: Carolina Sacconi, 2019. 
Fonte: BRASIL. Ministério da Integração Nacional. Programa de Indenização de Terras e Benfeitorias 
– PBA 07. Brasília: s. d., p. 1.

Figura 7: Foto do Eixo Leste com estrada ao lado do canal e área desapropriada e cercada ao lado. Foto: 
Carolina Sacconi. Monteiro (PB), 05 de setembro de 2017.

Nos locais onde não havia cerca, o que ocorreu por vezes quando os canais foram 
conectados com reservatórios existentes, a interação da população com a obra foi inevitável, de 
maneira que a população os acessava ou para pegar água (ver Figura 8) ou para tomar banho 
(ver Figura 9). Porém, tratava-se de uma interação que teria curto prazo, pois a água transposta 
deverá ser paga e não vai poder ser retirada assim livremente, como os caminhões da foto a seguir 
(Figura 8) estavam fazendo; ou uma interação proibida por ser perigosa, no caso de uso da água 
para banho, pois a infraestrutura do PISF não foi projetada para funcionar como áreas de lazer 
e convivência, de maneira que já houve alguns casos de morte por afogamento no momento em 
que as bombas do PISF foram automaticamente acionadas para bombear a água (POLLO, 2017).

Figura 8: Caminhões-pipa se abastecendo no reservatório Barreiros (Eixo Leste), próximo à cidade de 
Sertânia. Foto: Andrea Muner. Sertânia (PE), 7 de setembro de 2017.

Figura 9: População quando tem acesso à infraestrutura do PISF. 
Fonte: POLLO, Luiza. “Após três afogamentos, Helder Barbalho quer grades em transposição do S. 
Francisco”. São Paulo: O Estado de S. Paulo, 28 de março de 2017.
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Dessa forma, percebe-se o PISF como uma infraestrutura hidráulica cujo 
funcionamento foi pensado para não comportar atividades além do transporte de águas 
do São Francisco, um projeto elaborado sem levar em conta os locais por onde atravessaria 
no sentido de sua habitabilidade, ou sem levar em conta as possíveis apropriações, 
apenas considerando seu isolamento com as áreas imediatamente habitadas para evitar 
esse tipo de interação.

Em relação aos estudos de ordem terriorial, na gestão de Fernando Henrique 
Cardoso (FHC – 1995-2002), através da elaboração dos Estudos de Inserção Regional 
(BRASIL, 2000a), houve um levantamento dos programas públicos de irrigação, dos 
tipos de solo, dos tipos de produtores dessa região, entre outros levantamentos, com um 
viés bastante crítico aos modelos de produção que não fossem irrigados, condicionando 
a questão da instabilidade hídrica à existência da pobreza no semiárido. Porém, mais 
do que a questão hídrica, um dos grandes problemas que sempre foi protagonista 
da desigualdade social não apenas do semiárido, mas também em todo o Brasil, é a 
concentração de terras, poder e riqueza, resquícios ainda do período colonial brasileiro 
(OLIVEIRA, 1981, p. 60). 

Diante disso, no projeto de Transposição vigente, a única ação perante a 
questão fundiária do PISF foi colocada através do PBA-19, referente ao “Programa 
de Regularizac ̧ão Fundiária nas Áreas do Entorno dos Canais”, cujo objetivo foi de 
regularizar as terras do entorno, um raio de 5 km a partir dos Eixos, de pessoas que 
não tinham seus terrenos registrados em cartório, situação que representava 26% das 
propriedades ao longo da Transposição (PBA-19, s. d., p. 1). Porém, o texto do programa 
declarou que não tinha por objetivo controlar as pressões de mercado nessas regiões, que, 
com a Transposição em funcionamento, certamente ocorrerão e gerarão uma ocupação 
desigual do território, expulsando os mais pobres para longe dos canais. Em entrevista 
concedida para a presente pesquisa, o Presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais 
de Sertânia (PE), José Monteiro de Almeida, conhecido por Sr. “Bó”, comentou que, 
mesmo antes que o PISF fosse concluído, já havia muita gente interessada nas terras, que 
por ainda não estarem recebendo as águas transpostas, permaneciam, todavia, baratas, 
processo que também ocorreu em algumas cidades, como Sertânia (PE).

O PBA-15 – "Apoio Técnico para Implantação de Infraestrutura de 
Abastecimento de Águas ao Longo dos Canais" (PBA-15, s. d.) relacionou duzentas e 
cinquenta e cinco localidades e povoados rurais situadas dentro da Área Diretamente 
Afetada (ADA) pelo PISF, nos quais, segundo este PBA, vivem cerca de nove mil 
quinhentas e cinquentas famílias e aproximadamente quarenta e cinco mil pessoas, que 
seriam abastecidas pelas águas transpostas (PBA-15, s. d., p. 4). Entretanto, essa lista foi 

pouco (ou nada) divulgada, fazendo com que em campo muitas pessoas questionassem se 
seriam abastecidas. Além disso, em um universo de doze milhões de pessoas que, segundo 
o EIA-RIMA (BRASIL, 2004, p. 9), seriam atendidas pelo PISF, 45 mil pessoas não 
representando nem 10% do abastecimento por essa água transposta, o que reforça que a 
prioridade do PISF seria de atender as cidades do "Nordeste Setentrional", sendo muito 
pertinente essa dúvida dos moradores rurais.

Apesar do PBA-18, de "Apoio e Fortalecimento dos Projetos de Assentamentos 
Existentes ao Longo do Canal" (PBA-18, s. d.), que propôs garantir o acesso a água 
a essas cidades para o consumo doméstico, a dessedentac ̧ão dos animais e garantir 
condic ̧ões mínimas (infraestrutura e apoio técnico) necessárias à pequena irrigac ̧ão, 
onde e como isso ocorreria, não ficou claro, não foi cartografado e tampouco esgotariam 
o que se chama de um desenvolvimento regional.

Ou seja, os programas mais territoriais, que trataram da questão fundiária, de 
apoio ao abastecimento e da produção agrícola, pareceram ações pontuais e limitadas, 
pouco claras, e não um verdadeiro plano de desenvolvimento regional, no sentido de um 
generoso aproveitamento da infraestrutura que o PISF ali representaria. Tratou-se de 
uma obra de uma obra que intervém de modo contundente no território, desapropriando 
muitas famílias, transformando a paisagem, alterando fluxos. 

Em relação à população removida de suas casas pela obra, foram feitas as Vilas 
Produtivas Rurais (VPRs), vilas destinadas aos reassentados pela obra, assentamentos 
onde também se previa o incentivo à agricultura familiar promovida pelo PISF, talvez 
o programa, teoricamente, mais próximo ao que seria um projeto de desenvolvimento 
regional para os mais vulneráveis. Mas o que se viu na prática também teve limitações 
nesse sentido, como veremos a seguir.

O PBA-08 (PBA-08, s. d.), referente ao Programa de Reassentamento das 
Populações, indicou que 25 mil hectares seriam desapropriados ao longo dos dois canais, 
atingindo 1889 propriedades rurais e reassentando 845 famílias (PBA-08, s. d., p. 3). 
Para reassentar a população impactada e que optou por ser reassentada e não indenizada, 
foram construídas dezessete Vilas Produtivas Rurais (VPRs), localizadas dentro de uma 
faixa de 2,5 km ao longo dos canais, sendo quinze no Eixo Norte (ver Figuras 10 e 11) 
e 2 no Eixo Leste (ver Figura 12).
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Figura 10: Vilas Produtivas Rurais (VPRs) no Eixo Norte, meta 1. 
Fonte: BRASIL. Projeto de Integração do Rio São Francisco com Bacias Hidrográficas do Nordeste 
Setentriona. Brasília, 2018a.

Figura 11: Vilas Produtivas Rurais (VPRs) no Eixo Norte, meta 2. 
Fonte: BRASIL. Projeto de Integração do Rio São Francisco com Bacias Hidrográficas do Nordeste 
Setentrional. Brasília, 2018a.

Figura 12: Vilas Produtivas Rurais (VPRs) no Eixo Leste. 
Fonte: BRASIL. Projeto de Integração do Rio São Francisco com Bacias Hidrográficas do Nordeste 
Setentrional. Brasília, 2018a.

No projeto das VPRs cada família reassentada receberia dois lotes: um lote de 1 
ha irrigado com as águas transpostas para a promoção da agricultura familiar; e um lote 
“seco”, de 4 ha, ou seja, sem infraestrutura para irrigar. Neste segundo, o lote seco, ainda 
haveria uma casa de alvenaria para a família morar. Veja-se na Figura 13 um exemplo de 
planta da VPR Uri, em Salgueiro, em que em azul turquesa são os lotes secos, onde cada 
família teria uma casa e em marrom, os lotes irrigados.

Para essa pesquisa, foram visitadas duas Vilas Produtivas Rurais em 2017, uma no Eixo 
Norte, a Vila Uri, próxima à cidade de Salgueiro (PE), que fora construída havia 7 anos, e outra no 
Eixo Leste, a Vila Lafaete, próxima à cidade de Monteiro (PB), que era mais recente, funcionando 
há aproximadamente dois anos. Em ambos os casos, foi possível perceber que a Transposição 
transformou em absoluto a vida daquelas pessoas, que haviam deixado suas antigas casas e modos de 
vida para trás, vivendo em um modelo de comunidade rural novo para elas. Apesar disso, também 
em ambos os casos, inclusive na VPR próxima à Monteiro (PB), onde as águas do São Francisco já 
corriam, o cultivo do lote irrigado ainda não existia, pois a água ainda não tinha sido levada para lá. 

Ou seja, muito embora aquelas pessoas tenham optado por viver o modo de vida 
que a Transposição havia proposto e formado o grupo de pessoas que promoveria grande 
parte da agricultura familiar oficialmente promovida pelo Projeto, o plano até então não 
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havia sido concretizado, fazendo com que a espera pela água ora viesse por meio de 
frustração, ora por meio de esperança. Era a Transposição presente na vida daquelas 
pessoas de forma muito transformadora, porém incompleta no que havia sido proposto. 

Figura 13: Planta da Vila Produtiva Rural Uri, em Salgueiro, no Eixo Norte. 
Fonte: BRASIL. Projeto de Integração do Rio São Francisco com Bacias Hidrográficas do Nordeste 
Setentrional. Brasília, 2018a.

Considerações finais

Após esse breve panorama sobre o planejamento, execução e alguns exemplos da 
presença-ausência da obra no território, foi possível compreender que o PISF foi viabilizado 
no bojo de um programa de alta complexidade administrativa, um programa não territorial, 
ou seja, sem um cuidado em relação às características específicas culturais e sociais de cada 
espaço, tratando, pelo contrário, o território de maneira homogênea, como espaços de interesse 
financeiro, sem necessariamente se articular ou priorizar a viabilização dos planos e programas 
para o estímulo do desenvolvimento regional.

Isso refletiu diretamente na execução do projeto, este que por si só, em sua concepção, 
já seria de grande impacto, sendo as decisões de seu partido tomadas a partir de questões de 
ordem técnica e setorial e não de ordem territorial, cultural e social. Tratou-se de uma grande 
obra de infraestrutura para o estímulo do desenvolvimento regional e que, com a simplificação 

dos programas socioambientais, se tornou mais uma grande obra hídrica, um sistema de 
abastecimento complexo e com desafios de gestão e viabilização para sua operação (tais como 
o custo da água). Dessa forma, a presença-ausência da obra no território permitiu que as 
discrepâncias entre os planos, a realidade socioespacial e execução da obra se tornassem visíveis.

Tratou-se de uma obra regional, que tem implicações territoriais (poder e espaço) 
dada sua presença impactante nos espaços, gerando transformações espaciais e sociais. 
Ao mesmo tempo, sua ausência espacial pela não-entrega, ou por não atender a todos, ou 
sua ausência pelas decisões de funcionamento igualmente geraram efeitos, dada a forte 
presença da mesma durante séculos no ideário da população, como a grande solução para 
a seca. Às vezes, sua presença se fez não pela obra, mas pela água, o que também gerou 
transformações socioespaciais.

A presença-ausência da obra no território se deu de forma dialética, em que a presença 
não existiu sem a ausência da obra, fosse na esfera física, fosse na subjetiva. Não houve situação 
em que a presença da obra não viesse com alguma ausência, ou não existiria ausência de obra 
se esta não estivesse presente de alguma maneira. Essa dialética se deu pelos impactos diretos 
que reassentaram pessoas; na espera da obra e da água que não chegavam; na construção dos 
canais e ausência do abastecimento, seja nas VPRs, seja em assentamentos ao longo dos Eixos; 
na chegada da água ainda com indefinições da gestão dos recursos hídricos; na chegada da água 
e a falta de informação à população em relação ao funcionamento da obra e permissões para 
uso da água; na perenização de rios sem que se tenha previsto uma adequação territorial desse 
entorno; no embate territorial do projeto com as etnias indígenas, desconsideradas de forma 
explícita no planejamento da obra, conforme evidenciaram as entrevistas de campo.

Reunindo-se essas leituras sobre o processo de construção da obra, encerra-se aqui o 
artigo. Quer-se deixar claro que, por um lado, as questões levantadas em campo retratam um 
panorama que abrange até o presente momento, em que a obra ainda não foi completamente 
concluída (meio de 2019), enquanto, por outro, esse retrato permite a reflexão das contradições 
da viabilização dessa grande obra de infraestrutura e a reflexão das contradições da prática 
do desenvolvimento regional no país, a partir deste estudo de caso. Os impactos e problemas 
gerados a partir do PISF talvez sejam resultantes de um problema de concepção de projeto, 
de um problema com a matriz de desenvolvimento por ele proposta e com o processo de 
planejamento, pois, mesmo que se o PISF fosse viabilizado por um programa territorial (o que 
não foi o caso), talvez, com esse projeto, não houvesse a possibilidade haver baixo impacto e 
uma inserção territorial sem presenças e ausências.
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APROXIMAÇÕES À NOÇÃO DE DISPOSITIVOS DE 
COOPERAÇÃO: COMO OS CIRCUITOS ESPACIAIS 

PRODUTIVOS SE LUGARIZAM

DUARTE, Luciano

Introdução

A partir do presente texto, não se almeja a elaboração de um conceito, no limite o 
que se intenta é a proposição de uma noção que possa contribuir para as análises espaciais, 
especialmente preocupadas com as dinâmicas das divisões territoriais do trabalho. Apesar 
de se apresentar de forma pouco elaborada e permeada de imprecisões, a proposição desta 
noção, nomeada temporariamente de dispositivo de cooperação, emerge da tentativa de se 
estabelecer um diálogo profundamente tensionado e repleto de divergências filosóficas entre 
conceitos muito caros a dois grandes pensadores do século XX: Michel Foucault e Milton 
Santos. O primeiro conceito, o de dispositivo, se localiza no centro do léxico do filósofo 
francês, ainda que este em raros momentos de sua obra o defina com maior precisão. O 
segundo conceito, por sua vez, o de círculos de cooperação no espaço, não compõe cerne do 
arcabouço teórico do geógrafo brasileiro, de todo modo, ele participa de uma abordagem 
metodológica de análise da divisão territorial do trabalho, este sim essencial em sua 
proposição teórica sobre o espaço geográfico.

A despeito das discordâncias que ambos pensadores possuem, sobretudo com 
relação ao papel do espaço nas relações sociais de poder, revisitar e tensionar mais uma vez 
as possibilidades de se estabelecer um diálogo entre ambos se mostra, ao menos, como um 
interessante exercício de reflexão. Com esse espírito, este trabalho, portanto, se apresenta 
enquanto um pequeno ensaio teórico. Como tal, ele se permite abrir algumas questões, mas 
fornecer poucas respostas; não estabelecer trilhas, mas abrir caminhos possíveis. Desse modo, 
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este trabalho busca testar os limites de prováveis intercâmbios conceituais, consciente de que 
isso necessita de um refinado trabalho de tradução, mediado pela teoria maior (sistema de 
conceitos) do qual cada um dos conceitos faz parte, o que não será possível de ser integramente 
feito aqui, mas de forma exploratória iniciado.

Para chegar a uma tentativa de formulação inicial à noção de dispositivo de 
cooperação, o presente texto apresenta três movimentos preparatórios: o primeiro, em que 
se apresenta de forma breve algumas definições dos conceitos de circuito espacial produtivo 
e círculos de cooperação no espaço; o segundo, em que se introduz algumas interpretações 
do conceito de dispositivo dentro da obra de Michel Foucault; e o terceiro, indicando alguns 
usos e operacionalizações mais atuais e próximas às preocupações concernentes à produção e 
economia. Por fim, na quarta parte do texto, se ensaia uma tentativa de definição da noção, 
seguido de algumas considerações finais.

Conceitos de circuito espacial produtivo e círculos de cooperação no espaço

Como já introduzido, o conceito de circuito espacial produtivo não se encontra no centro 
da teoria de Milton Santos sobre o espaço geográfico. Porém, se tomado como um quadro mais 
dinâmico da divisão territorial do trabalho (Santos e Silveira, 2011, p. 132), ou seja, uma forma 
ou um instrumento analítico de apreensão deste elemento constituinte da natureza do espaço 
geográfico, então o conceito de circuito espacial produtivo ganha um estatuto fundamental na 
teoria de Milton Santos. Isso se faz devido ao seu entendimento de que a divisão do trabalho é 
hoje o principal motor da diferenciação espacial, o processo pelo qual os recursos (materiais ou 
não) necessários à produção são distribuídos social e geograficamente (Santos, 2009). Assim, 
a cada movimento de transformação das dinâmicas de produção, os lugares ganham novos 
conteúdos e funções, novas formas geográficas são depositadas e novas ações passam a ser 
empreendidas nos e a partir dos lugares.

De modo simplificado, é possível compreender os circuitos espaciais produtivos 
como a espacialidade da produção-distribuição-troca-consumo como movimento circular 
constante (MORAES, 2017 [1985]). Mantendo a totalidade abstrata que constitui a 
“produção em geral” no modo de produção capitalista, a análise de um circuito espacial 
produtivo centra os estudos sobre um determinado ramo da produção, que, por sua vez, 
possui um determinado produto como elemento central (SANTOS, 1986, 1999). A partir 
do uso de tal conceito pode-se analisar a dinâmica dos lugares, das regiões e das cidades, 
entendendo-os enquanto expressões das múltiplas vinculações estabelecidas entre os 
agentes sociais atuantes nos planos econômicos e políticos, dispostos diferencialmente no 
espaço geográfico (Barrios, 2015 [1980]). Ao mesmo tempo, ao operacionalizar o conceito 

de circuito espacial produtivo, torna-se possível reconhecer as ações e as vinculações 
que estabelecem os agentes econômicos numa dada região, entendendo, todavia, que os 
processos produtivos de que estes participam escapam aos limites daquele subespaço 
(ROFMAN, 2016 [1980]).

Com base em tais definições do conceito de circuito espacial produtivo, nota-se 
que sua potência explicativa se origina do fato que seu emprego nas análises espaciais 
permite uma compreensão das vinculações que constituem a totalidade do processo 
produtivo, revelando tanto suas etapas quanto os lugares onde o circuito se faz presente. 
Ao mesmo tempo, como as dinâmicas dos circuitos produtivos são importantes motores 
das transformações dos lugares, tanto com relação a sua organização material quanto da 
vida de relações dos agentes sociais que os animam. A partir disso, cabe se perguntar: o 
que constituiria as vinculações desses circuitos, que interligam as etapas, agentes e lugares 
que o constituem? E quais seriam as principais correias de transmissão entre tais circuitos 
e os lugares no período no atual período da história?

Uma resposta possível para tais questões está justamente em um dos aspectos 
mais importantes da constituição dos circuitos: a própria circulação dos produtos, bens 
e mercadorias fruto do processo produtivo. Porém, no período da globalização, para 
que as etapas historicamente separadas entre empresas e lugares se integrem, se torna 
cada vez mais exigente o uso de novas formas de cooperação. Nesse período da história, 
que se expressa no meio técnico-cientítico informacional, as formas de cooperação 
são realizadas sobretudo via fluxos imateriais, mediante mensagens, ordens, capitais 
e informações, formando verdadeiros círculos de cooperação (SANTOS; SILVEIRA, 
2011). Estes se conformam em dois planos, no mundial, de modo a integrar diferentes 
lugares numa mesma circularidade; desenhar hierarquias, especializações e fluxos; 
delinear a divisão territorial do trabalho e no seu interior movimentar os processos de 
transferência geográfica de valor. E no plano local, indicar a capacidade dos lugares de 
internalização das dinâmicas de acumulação dos circuitos, em muito expresso no volume 
e magnitude do capital fixado, que, ao seu turno, atua na atração de novos investimentos 
(MORAES, 2017 [1985]).

Mas além do reconhecimento da morfologia e organização da produção e das relações 
entre os agentes produtivos, é igualmente fundamental se analisar os mecanismos para o 
estabelecimento dessas formas de solidariedade organizacional entre os circuitos e os lugares. 
Estas se mostram cada vez mais importantes na coordenação, no controle e determinação 
das ações dos agentes vinculados aos círculos de cooperação no espaço, especialmente quando 
relacionado ao conjunto de empresas fornecedoras e prestadores de serviços dos globais 
circuitos espaciais produtivos.
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Definições iniciais do conceito de dispositivo

Segundo Giorgio Agambem (2005, p. 9), o termo técnico “dispositivo” está no centro 
do pensamento de Michel Foucault, sobretudo quando este começa a se ocupar com o que 
ele chamava de “governabilidade” ou de “governança dos homens”. Apesar desse elevado 
estatuto dentro do pensamento e obra de Foucault, raramente o pensador francês explicitou 
uma definição mais acabada para tal noção e como este deveria ser compreendido dentro de 
suas análises.

Em um desses raros momentos de sua obra, Michel Foucault (1994, p. 299-300) 
define dispositivo enquanto um conjunto heterogêneo de elementos que incluem discursos, 
instituições, planejamentos arquitetônicos, decisões normativas, leis, medidas administrativas, 
enunciados científicos, proposições filosóficas, morais, daquilo que é dito e não dito. Ele é a 
rede que se estabelece entre esses elementos. As ligações entre tais elementos podem aparecer 
como o programa de uma instituição ou como elemento que permite justificar e esconder uma 
prática que dá acesso a um novo campo de racionalidade. 

O dispositivo, continua Michel Foucault (1994, p. 299-300), tem por função maior 
responder a uma urgência, ou seja, tem uma função na estratégia dominante. Nesse processo 
de estabelecimento de um objetivo estratégico, num primeiro momento o dispositivo tem 
o papel de sobredeterminação funcional, posteriormente, o de perpetuar a substituição da 
estratégia. Isso supõe que o dispositivo lida com a manipulação das relações de forças, de uma 
intervenção racional e concertada nessas relações de forças, seja para as desenvolver para um 
determinado sentido, seja para as bloquear ou mesmo as utilizar com outro objetivo. Por essa 
razão, o dispositivo se encontra sempre em um jogo de poder.

Ao observar a forma como Michel Foucault analisa os dispositivos, Gilles Deleuze 
(1990) reconhece que estes possuiriam três instâncias ou dimensões: do poder, do saber e 
da subjetividade. A primeira dimensão estabelece as linhas de luz (ou de visibilidade) do 
dispositivo, podendo se apresentar enquanto máquina ótica para ver sem ser visto. A segunda, 
ao seu turno, remete às linhas de enunciação, nas quais se distribuem as posições diferenciais 
dos elementos que compõem o dispositivo. Por fim, é na dimensão da subjetividade em que 
as linhas se curvam, se fundem e se fazem subterrâneas, quando as linhas de força passam a 
afetar-se a si mesmas. De modo que haja uma produção de subjetividade num dispositivo, um 
processo de individuação que se refere a grupos ou pessoas.

Após fazer uma profunda retomada da gênese do termo dispositivo no pensamento 
de Michel Foucault, Giorgio Agambem (2005, p. 13) propõe uma definição mais ampla para 
tal conceito. O filósofo italiano então passa a entender o dispositivo como “qualquer coisa que 
tenha, de algum modo, a capacidade de capturar, orientar, determinar, interceptar, modelar, 

controlar e assegurar os gestos, as condutas, as opiniões e os discursos dos seres viventes” ou 
das substâncias. Desse modo, continua o autor, “a caneta, a escritura, a literatura, a filosofia, a 
agricultura […], os computadores, os telefones celulares e — por que não — a linguagem […] 
teve a inconsciência de se deixar capturar”.

Com base nesse entendimento, Agambem (2005, p. 13) ainda irá entender que 
o momento atual do capitalismo pode ser entendido como uma ilimitada proliferação de 
dispositivos, que é acompanhada por uma igualmente proliferação de processos de subjetivação. 
Ao ponto que não seja difícil reconhecer um único momento da vida dos indivíduos que não 
seja modelado, contaminado ou controlado por um dispositivo.

Dessas definições iniciais, e em grande medida já consideradas “clássicas” para o 
conceito de dispositivo, destacamos alguns pontos que se mostram mais relevantes para 
o encaminhamento à noção de dispositivo de cooperação. O primeiro ponto diz respeito 
ao entendimento de que o dispositivo se constitui enquanto um conjunto de elementos 
heterogêneos, não só discursivos, mas também materiais. Outro ponto importante está 
ligado ao fato de os dispositivos buscarem responder a estratégias de agentes hegemônicos, 
dentre eles, destacamos aqui os econômicos e produtivos, participantes dos circuitos 
espaciais produtivos. Por fim, outro ponto importante está no fato dos dispositivos 
também incluírem processos de força, controle e comando dos sujeitos também em suas 
dimensões de subjetivação.

Avanços e adaptações recentes ao conceito de dispositivo

A partir dessas definições iniciais do conceito de dispositivo, é possível iniciar um 
processo de reconhecimento de uma série de avanços e adaptações que o mesmo sofreu ao 
perpassar e ser operacionalizado em diversos campos do conhecimento. Como este conceito se 
encontra presente em uma diversidade enorme de trabalhos de natureza teórica, foi selecionado 
somente algumas abordagens que, de alguma maneira, contribuíssem com o objetivo de nos 
aproximarmos da noção de dispositivo de cooperação. Ou seja, interpretações que de um modo 
ou de outro tangenciem as discussões sobre as formas de organização econômica, produtiva e, 
especialmente, espacial.

Com tais preocupações em mente, poderíamos iniciar por análises que contribuam 
para compreender como se dão as novas formas de organização da miríade cada vez 
maior de agentes econômicos envolvidos nos processos produtivos. Assim, ee uma forma 
um pouco genérica, é possível dizer sociologicamente que os agentes hegemônicos dos 
circuitos produtivos globais se valem cada vez mais de ferramentas de gestão para organizar 
o conjunto de empresas que lhes fornecem bens, insumos e equipamentos, ou lhes prestam 
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serviços de toda ordem. Segundo o entendimento proposto por Éve Chiapello e Patrick 
Gilbert (2013, p. 29–30), mais do que lidar com informações recolhidas, transformadas, 
formatas e difundidas, tais técnicas são aplicadas mais precisamente à coordenação das 
interações humanas, prescrevendo formas de ação, construindo uma unidade de ação no 
trabalho coletivo, produzindo assim sistemas econômicos e dispositivos de mercado. De 
forma mais crítica, é também possível compreender tais instrumentos de gestão a partir 
da noção de dispositivo. 

Outros autores também irão partir do conceito de dispositivo, retrabalhando-o ao 
ponto de proporem a noção de dispositivos de mercado (CALISKAN, 2007; CALLON, 
2017; MUNIESA, MILLO E CALLON, 2007). Para Michel Callon (2017, p. 397, 
tradução nossa), esses dispositivos se assemelham a uma “máquina destinada a fabricar 
objetos homogêneos a partir de ingredientes heterogêneos”. Eles também se mostram 
como “suficientemente flexível e variável (reconfigurável) para explicar os mecanismos 
de criação, inovação e mudança, e suficientemente rígido para identificar o que nessas 
dinâmicas se revela da repetição ou da reprodução”. Apesar desses autores aprofundarem 
suas discussões a partir do conceito de agenciamento (agencement), tal como proposto por 
Gilles Deleuze, ou seja, agenciamentos de mercado; eles entendem a operacionalidade 
do conceito de dispositivo ao entendê-lo enquanto objetos que possuem agência. Nesse 
sentido, eles podem ajudar, em seu sentido mínimo ou somente instrumental; ou forçar, 
em sua expressão máxima ou determinista, os sujeitos a fazerem coisas. Dentre essas coisas, 
esses dispositivos (ou agenciamentos) contribuem para a construção de um mercado 
(MUNIESA; MILLO; CALLON, 2007).

Outros autores que vem aprofundando as discussões sobre esse conceito são 
Pierre Dardot e Christian Laval (2016, p. 324), ao proporem a ideia de dispositivo 
de eficácia. Para estes, os dispositivos de eficácia são representados por um arranjo de 
processos de normatização e técnicas disciplinares. Para eles, “os sujeitos nunca teriam se 
‘convertido’ de forma voluntária ou espontânea à sociedade industrial e mercantil apenas 
por causa da propaganda do livre-câmbio ou dos atrativos do enriquecimento privado”. 
Para isso, “era preciso pensar e implantar, ‘por uma estratégia sem estrategista’, os tipos 
de educação da mente, de controle do corpo, de organização do trabalho, moradia, 
descanso e lazer que seriam a forma institucional do novo ideal de homem, a um só 
tempo indivíduo calculador e trabalhador produtivo”. Desse modo, concluem os autores, 
“foi esse dispositivo de eficácia que […] produziu incessantemente as mentes e os corpos 
aptos a funcionar no grande circuito da produção e do consumo. Em uma palavra, a nova 
normatividade das sociedades capitalistas impôs-se por uma normatização subjetiva de 
um tipo particular”.

Se aproximando da geografia, campo disciplinar do qual partimos e com o qual 
este texto visa contribuir, Michel Lussault (2007, p. 201-207) extrapola o sentido de 
dispositivo, tal qual dado por Michel Foucault, para quem a preocupação maior seriam os 
“dispositivos particulares” (disciplinares), que seriam as prisões, hospitais e os quarteis. A 
partir desse entendimento que o geógrafo francês propõe a noção de dispositivo espacial. 
Este seria um tipo de agenciamento espacial que possui características normativas e 
prescritivas acentuadas, constituído de modelos de organização do espaço, portador de 
modelos coletivos de “boas práticas sociais”.

Ainda segundo o estendimento de Michel Lussault (2007, p. 201-207), os 
dispositivos espaciais são recorrentemente instalados pelos agentes com capital social 
mais elevado. Diríamos nós, agentes hegemônicos no interior de uma situação geográfica 
dada. Desse modo, depreende-se que são tais agentes que são capazes de construir um 
dispositivo e, por relação, organizar o espaço de modo que possa servir de quadro à 
ação de outros agentes. Por essa razão, pode-se afirmar que o dispositivo espacial possui 
a intencionalidade e visa produzir efeitos de regulação do campo social e político. A 
isso acrescentaríamos, constituir uma situação geográfica em que as ações de agentes 
hegemônicos, mesmo que estranhas e violentas, sejam melhor acolhidas e pouco sofram 
resistência por parte da vida de relações até então vigentes.

Tentativa inicial de definição da noção de dispositivo de cooperação

Inspirado nesse conceito de dispositivo, tensionado pelas diversas reinterpretações 
apresentadas, e buscando traduzi-los ao método e seu sistema de conceitos geográfico aqui 
mobilizados, sobretudo o de círculo de cooperação no espaço, é possível conceitualizar tal 
plataforma como dispositivo de cooperação. Estes dispositivos podem se mostrar enquanto 
técnicas, normas, objetos e ações que fornecem ao circuito produtivo os “recursos territoriais” 
necessários para sua realização nos lugares, assim como aos lugares a possibilidade de se 
vincularem de certos circuitos produtivos. No entanto, isso é feito segundo uma “organização”, 
uma “docilização” e uma aceitação de diversos aspectos e agentes dos lugares dada pelos 
circuitos espaciais produtivos que neles buscam se realizar.

Nesse sentido, pode-se dizer que a difusão desses dispositivos no espaço claramente 
tem como objetivo dotar os lugares de maior “racionalidade”, segundo o entendimento 
de Milton Santos (2009, p. 300) de espaço racional, para quem, se “supõe uma resposta 
pronta e adequada às demandas dos agentes, de modo a permitir que o encontro entre a ação 
pretendida e o objeto disponível se dê com o máximo de eficácia”. Para isso, os agentes se 
valem da “técnica contida nas coisas e nas ações. A validade mercantil da técnica depende 
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das garantias de que iniciada a ação ela vai ter a trajetória e os resultados programados. Daí 
a importância atual das normas de ação”.

O que autoriza afirmar que os circuitos espaciais produtivos são mais ou menos 
globais não somente em razão de sua extensão geométrica no espaço, mas sobretudo 
segundo a intensidade e diversidade dos círculos de cooperação no espaço mobilizados e 
os dispositivos de cooperação empregados. Além das atividades produtivas em si, o que 
irá definir mais precisamente a escala de realização do circuito são suas complexas relações 
imateriais de cooperação. 

Ao se analisar de forma mais atenta os círculos de cooperação no espaço e os 
dispositivos de cooperação empregados, torna-se possível melhor compreender como as 
divisões do trabalho internacional, nacional e local se imbricam, e como isso redefine o 
espaço em todos os seus níveis de organização ou em todas as escalas, inclusive, fazendo 
com que os níveis inferiores passem a ter um papel relevante na redefinição dos níveis 
superiores, da nação ao universo (SANTOS, 1992, p. 49). Igualmente, permite dar maior 
relevo ao fato de que cada vez mais a organização que os diversos círculos de cooperação 
no espaço visam dar aos circuitos e aos lugares de sua realização passam a preceder 
e presidir a estruturação do trabalho (idem). O que permite também dizer que antes 
dos circuitos produtivos se realizarem nos lugares, cada vez mais se exige destes uma 
adequação, uma disposição, ou ainda, uma docilização às ações hegemônicas dos principais 
agentes participantes dos circuitos produtivos que passam a vigorar e a partilhar da vida 
de relações que animam esses espaços.

No atual período histórico, profundamente marcado pelas lógicas neoliberais, 
podemos entender como cada vez mais os lugares precisam responder de forma rápida 
às velozes transformações e dinâmicas da economia global, aqui expressa na figura 
dos circuitos produtivos. Dentre diversas formas de entendimento desse estado de 
atenção por parte dos lugares, isso pode ser interpretado pela exigência de organização 
e reorganização constante de seu espaço às sempre novas e violentas exigências dos 
agentes hegemônicos dos circuitos. 

Por diversas vezes, tais ditames não se apresentam mais por meio desses agentes 
econômicos, mas por um amplo conjunto de agentes mais próximos à vida de relações 
cotidiana dos lugares. Dentre eles se destacam aqueles de natureza estatal, lidando 
sobretudo com os sistemas de objetos já depositados ou a serem instalados nos lugares; e 
os chamados agentes de solidariedade, mais voltados a preparar os sistemas de ações que 
precisam responder diretamente às diretrizes produtivas, mas igualmente as demais que, 
de um modo ou de outro, podem vir a ser um impasse às lógicas hegemônicas.

Considerações finais

A partir dessas discussões teóricas, buscamos mais uma vez ensaiar tensionados diálogos 
entre perspectivas teóricas muito distintas. Justamente por ter esse caráter, tal aproximação pode 
fazer emergir novas noções teóricas que contribuam para orientar nosso compreendimento da 
realidade concreta do espaço geográfico no período atual. 

Na sua fase mais contemporânea, esse período, que podemos ainda nomear de 
globalização, parece aprofundar, intensificar e cada vez mais acelerar as crises estruturais que 
o constituem (SANTOS, 2012). Ao contrário de outros períodos, essas crises não marcam 
seu declínio e o nascimento de outro momento histórico. De igual modo, as crises no atual 
período não são referidas somente às disfuncionalidades do movimento do capital, mas ao 
contrário, passam a ser uma das principais razões para a manutenção de suas taxas crescentes e 
valorização, ainda que mais modestas se comparadas a outros momentos.

Ao menos em parte, isso pode ser explicado pela ascensão e violência com que se move 
e majoritariamente se valoriza o capital no período da globalização: as finanças. Expressão 
essa do capital que só se torna hegemônica e ganha tal velocidade de circulação graças à sua 
virtualização e informatização, sobretudo por meio das técnicas baseadas em informação.

Apesar desse dinheiro em estado puro não ser a única forma de valorização do capital, 
ele passa a ser a referência e o fundamento de outros meios de tal processo. Como é por 
exemplo no processo de produção de bens, mercadorias e serviços, aqui reconhecido pelos 
circuitos espaciais produtivos. Desse modo, tais circuitos produtivos, sobretudo aqueles mais 
globalizados, passam cada vez mais a se dinamizar segundo a velocidade, instabilidade e 
racionalidade dessas finanças. Por essa razão, os lugares, cidades e regiões que participam ou 
são chamados a participar desses circuitos são cada vez mais alvo de poderosos dispositivos de 
cooperação. Criados e instaurados por um amplo número de agentes hegemônicos que buscam 
para viabilizar a ação dos agentes econômicos do circuito, estes dispositivos são difundidos no 
espaço com o intuito de tornar algumas de suas frações mais receptíveis aos ditames do circuito.

Desse modo, os círculos de cooperação no espaço, se valendo de variados e complexos 
dispositivos, passam a ser crescentemente necessários para fazer com que os lugares respondam 
velozmente e, por vezes, antecipem a viabilização de seus espaços às lógicas externas trazidas 
pelos circuitos espaciais produtivos. Ao ponto que tais frações do espaço não só respondam 
a partir de momentos de “urgência” e de imposição de uma nova “estratégia” dos agentes 
hegemônicos do circuito. Mas antes, que esses lugares, se disponham e se coloquem à disposição 
de suas ações. O que pode ser observado no aprofundamento e agravamento da competição 
entre lugares, chamado por Milton Santos (2012) de “guerra dos lugares”. Onde cidades e 
regiões passam a ter como característica principal sua “competitividade global”.
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GEOPOLÍTICA DA INOVAÇÃO: O ESPESSO 
CAPÍTULO DEDICADO AO PRÉ-SAL NA 

GEOPOLÍTICA BRASILEIRA1

TOZI, Fábio

Uma questão nacional, um contexto global: o petróleo e a Petrobras

Assegurar que o petróleo poderia estar aprisionado na camada do pré-sal era uma 
declaração difícil de ser sustentada teoricamente e empiricamente. Especialmente antes da 
Teoria de Placas Tectônicas, desenvolvida nos anos 1960, a prospecção de recursos guiava-se por 
outras formas de compreensão dos sistemas naturais. Portanto, não se trata de ufanismo afirmar 
que a história das descobertas do pré-sal brasileiro é revolucionária, e revela a convergência 
geopolítica — ou estratégica —, entre política, economia e território, tendo a inovação como 
fio diretor (TOZI, 2015; 2018). 

O Brasil dos anos 1960 ainda era um país cujo território estava sendo conhecido, 
seja pela ocupação propriamente dita, seja pelos monitoramentos remotos por radar e 
aerofotogrametria. O conhecimento da porção oceânica era igualmente inicial, quando sequer 
existia. Um terceiro elemento diz respeito à dimensão técnica: os instrumentos necessários 
a tais tarefas eram de controle restrito e estavam concentrados nas mãos de alguns Estados 
hegemônicos do pós-Segunda Guerra. Um quarto elemento relaciona-se à racionalidade 
econômica, centrando-se ao redor da questão: qual a vantagem econômica de exploração em 

1 Uma primeira versão, simplificada, desse texto foi publicada nos Anais do XVIII Encontro Nacional de Geógrafos de 
São Luís, em 2016. O texto é um excerto da pesquisa de Pós-Doutorado financiada pelo CNPq junto ao Programa 
de Pós-Graduação em Geografia do Departamento de Geografia, Instituto de Geociências, Unicamp. A pesquisa 
esteve vinculada ao Projeto “Novos usos do território e renovação das materialidades na Baixada Santista (SP). 
Nexos político-institucionais entre os entes da federação e articulações econômicas entre os circuitos da economia 
local e o circuito global do petróleo”, sob coordenação do Prof. Dr. Márcio Cataia. 
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nesta ou naquela situação geográfica? Evidentemente, a resposta não se deu — e não se dá —
numa esfera econômica autônoma — ou microeconômica —, uma vez que o elemento político 
assume a primazia, exigindo, portanto, que se pensasse, nesse percurso, a economia política do 
território nacional. 

Assim, a conjunção entre uma nova concepção teórica sobre os movimentos do planeta, 
o aprofundamento do conhecimento do território, o desenvolvimento de novas tecnologias e 
um projeto político desenvolvimentista (de viés nacionalista) criaram a situação necessária para 
que a Petrobras se tornasse, algumas décadas após a sua criação, uma das mais importantes e 
lucrativas empresas brasileiras. Nos primeiros anos do século XXI, a comprovação da existência 
de gigantescas reservas na camada do pré-sal (Figura 1) significou, para a empresa, uma 
reconfiguração da sua importância tanto nacional quanto internacional.

Figura 1: Petrobras: evolução das profundidades dos poços e seus respectivos campos (1977-2007).
Fonte: Petrobras. Disponível em: http://exposicao60anos.agenciapetrobras.com.br/decada-1990.php. 
Acesso em: 10 ago. 2018. 

A título de exemplo, e como elemento simbólico do predomínio de uma lógica 
macroeconômica sobre uma lógica microeconômica, cabe mencionar, no período mais 
recente, a Lei 12.858 (de 9 de setembro de 2013), a qual disciplina a destinação dos 
royalties do petróleo do pré-sal para a educação (75%) e para a saúde (25%). Do ponto 
de vista técnico, há uma multiplicidade de saberes específicos densamente técnico-
científicos e informacionais de difícil compreensão mesmo entre áreas de conhecimento 
próximas (como é o caso da Geofísica e da Geologia). Logo, trata-se de uma especialíssima 
divisão social e territorial do trabalho necessária aos chamados setores de vanguarda 
tecnológica. 

Especificamente no que tange às inovações desenvolvidas pela Petrobras e 
seus parceiros, é preciso considerar, igualmente, o elemento geopolítico que vincula 
tecnologia e soberania. Em face a um mercado global da commodity petróleo e grandes 
corporações multinacionais do setor que dominam não apenas as áreas de exploração, 
mas as tecnologias mais produtivas, a primazia tecnológica da Petrobras em águas 
profundas e ultraprofundas é objeto de cobiça em sua forma legal (compra ou cessão de 
patentes, parcerias e cooperações) e em sua forma ilegal (espionagem industrial, fraude, 
engenharia reversa).

A questão federativa da República brasileira é outro elemento político inalienável, 
uma vez que estados e municípios são entes com autonomia relativa no fazer político. 
Acrescente-se o fato de que o grande “centro político do petróleo” continua sendo o 
estado e, particularmente, a cidade do Rio de Janeiro. A antiga capital “perdeu” quase 
todos os centros decisórios e normativos para Brasília, mas, entre aqueles que manteve, 
está a Petrobras, além do CENPES (Centro de Pesquisas Leopoldo Américo Miguez de 
Mello, integrado ao campus Fundão, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, UFRJ) 
e de importantes poços de exploração e portos, além de uma série de serviços de apoio 
logístico e fornecedores a eles vinculados, conformando um complexo circuito espacial 
produtivo com largos círculos de cooperação equivalentes. Com as descobertas do pré-sal, 
Santos (SP) ganha relevância geopolítica a partir da instalação, no Valongo, área portuária 
degradada, da Unidade Operacional Baixada Santista (UO-BS) do pré-sal (Imagem 02), 
fruto de uma sofisticada articulação política que envolvia, direta ou indiretamente, os dois 
grandes partidos que até recentemente simbolizavam a polarização política brasileira: o 
PT, com a Presidência da República e o PSDB, com o governo do estado de São Paulo 
e a prefeitura de Santos. Um dado geográfico inegável é que as descobertas do pré-sal, 
variável dependente da natureza, coincidem com as áreas mais ricas do país, variável 
dependente da política.
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Figura 2: Unidade Operacional (UO-BS) da Petrobras no bairro Valongo, Santos (SP) – Maquete 
digital do projeto e torre edificada (2016).
Fonte: Imagem da esquerda: elaboração própria (21/08/2015); imagem da direita: http://www.rra.
com.br/en/projetos/uo-bs-petrobras-santos. Acesso em: 25 ago. 2015.

Há, assim, uma disputa pelo controle da parcela técnica e da parcela política da 
produção, conforme a proposta de Santos (1994, p. 17). Na primeira há, em certa medida, uma 
possibilidade local e/ou regional de controle de alguns elementos da produção propriamente 
dita (o ente municipal possui prerrogativas inalienáveis quanto ao planejamento e organização 
do território, da mobilidade, saúde, segurança e educação). Já o controle da parcela política 
da produção teve inicialmente a forma jurídica do monopólio estatal da Petrobras (Lei nº 
2.004/1953), que abarcava, à exceção do consumo, as demais etapas produtivas (exploração, 
produção, refino e transporte). No ano de 1997, durante o governo do Presidente Fernando 
Henrique Cardoso (PSDB) a Lei nº 9.478 permitiu que outras empresas privadas 
desenvolvessem atividades do poço ao posto, como se diz num jargão da área, quebrando parte do 
monopólio histórico da empresa.

  Por sua vez, a Lei do Pré-sal (n° 12.351/2010), ao mesmo tempo em que assegurava 
privilégios para a empresa, também abria caminhos que permitiam novas formas de cooperação 
com empreendimentos privados estrangeiros. A nova normatização do território pressupunha 
a presença de uma Operadora (Petrobras), contratadas (a Petrobras ou o consórcio por ela 
obrigatoriamente constituído e ganhador de licitação pelo regime de partilha) e as para-
petroleiras (fornecedores de tecnologia, equipamentos e serviços).

Nesse momento, foram amplos os debates defendendo tanto o modelo de partilha, por 
fim adotado, quanto o de concessão como sendo o “melhor para o Brasil”, e, prática difundida 
no país, modelos e exemplos de outros países foram trazidos como cases de sucesso, ou de 
fracasso. Para além das aritméticas político-financeiras que parecem assegurar que o regime de 
partilha traria mais dividendos para o Estado, não há dúvidas de que esse modelo, que imputava 

a participação total ou de no mínimo 30% da Petrobras em todos os leilões de campos de 
exploração do pré-sal assegurava um maior controle político da produção.

Embora empresa de capital misto, a característica predominantemente estatal da 
Petrobras lhe autoriza a ser uma empresa (a maior empresa do país, em investimentos) vinculada 
a projetos nacionais de desenvolvimento. Por isso, como afirma Lima (2015), atividades menos 
produtivas ou rentáveis sempre foram mantidas pela empresa como parte de sua função pública. 
Embora tal ação seja alvo de debates ideológicos constantes (especialmente aqueles entre 
acionistas privados, de um lado, e o sindicato dos petroleiros, partidos e pensadores progressistas 
e desenvolvimentistas, de outro), a ação da empresa na redução das desigualdades regionais e 
no controle político do preço, em Reais, dos combustíveis em face às variações internacionais 
em Dólares estadunidenses é historicamente fundamental. A greve dos caminhoneiros, em 
2018, e os altos preços ao consumidor em 2020 escancaram a importância social da empresa2. 

Esse debate remete, enfim, à própria criação da empresa, nos anos 1950. O Presidente 
Getúlio Vargas a defendia como sendo vetor do desenvolvimento nacional e, em sua carta-testamento 
(de 23/08/1954), dizia: “Quis criar a liberdade nacional na potencialização das nossas riquezas através da 
Petrobras”. Oliveira (2008 [1977]), debatendo a partir da paradigmática questão “O que é o Estado 
no capitalismo monopolista3?” afirma que a industrialização do país, tanto no período pré como pós-
64 é um movimento de intervenção do Estado no terreno produtivo, determinado, segundo o autor, 
pelo próprio caráter expansionista e centralizador do capitalismo monopolista. 

O Estado utilizara, para o autor, o imposto como crédito para financiar o movimento 
de centralização dos capitais. Recusa-se, logo, à sua utilização como gasto improdutivo e se 
lança na esfera produtiva, transformando seu papel de um simples agente técnico da divisão 
do trabalho naquele de um agente diretor da divisão social do trabalho. Para o autor, o Estado 
se transformou, dessa maneira, também em um produtor de mais-valia: por isso as empresas 
estatais deixaram de ser deficitárias e se tornam superavitárias. O autor sublinha, ainda, que 
esta é uma transformação radical e não apenas contábil. 

O caráter técnico da Petrobras não se alterou nessa passagem (de empresa dependente 
dos impostos para uma empresa que gera seus próprios fundos de expansão). De uma situação 
a outra, a Petrobras não passou a extrair, p. ex., maior quantidade de gasolina da mesma 

2 O preço do barril de óleo cru (crude oil brent, conforme a designação da commodity), era, em média, de USD 
105 em janeiro de 2014, chegando a USD 115 em junho do mesmo ano, e apresentando queda sucessiva desde 
então, atingindo menos de USD 50/barril em janeiro de 2015. Em julho de 2015, os preços médios internacionais 
estavam em torno de USD 58/barril. No início de 2016, os países produtores sinalizam diminuição da produção 
para forçar aumentos (‘recuperação’) dos preços. Em abril de 2019 o barril estava cotado a USD 75, caindo para 
aproximadamente USD 55 em fevereiro de 2020. Fonte: NASDAQ. Disponível em: http://www.nasdaq.com/
markets/crude-oil-brent.aspx?timeframe=18m. Acesso em: 15 fev. 2020.
3 O autor dialoga especialmente com a resposta mais comum da teoria marxista ao papel do Estado em sociedades 
capitalistas: mero suporte para não deixar que se concretize a tendência à taxa decrescente de lucro.
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quantidade de petróleo, uma vez que isso é relativo ao seu nível técnico, porém, ela deixa de 
transformar matéria em uma apropriação de valor; ela passa a produzir mercadorias (Oliveira, 
2008 [1977], p. 231-232). Essa mudança seria estratégica. 

Como é evidente na análise da Petrobras, o papel do Estado no Brasil não foi apenas, 
portanto, o de impedir e/ou reverter a tendência decrescente da taxa de lucro da empresa. Os 
ramos e setores nos quais o Estado era monopolista encontravam-se entre os mais dinâmicos 
do país, sendo essenciais a diversos outros ramos e setores econômicos, conclui o autor. A 
expressão foi cunhada após algumas décadas, por Mazzucatto (2013) mas não deixa de ser 
explicativa desse movimento histórico nacional: o Estado é empreendedor.  

Embora não seja o objetivo deste texto, uma pequena palavra acerca do município de Santos 
(SP) é bem-vinda, visando contribuir a uma interpretação complementar àquelas predominantes 
sobre temas como inovação e Propriedade Intelectual (PI). No primeiro caso, adianta-se, predomina 
uma visão etapista que pressupõe cenários e modelos de desenvolvimento e que incorre, muitas vezes, 
em análises distanciadas da concretude da ação dos agentes brasileiros; no segundo caso, adota-se 
acriticamente a ideia de PI sem considerar que a informação — especialmente a estratégica — é um 
instrumento de poder e, assim sendo, sua difusão e controle são de desigual apropriação. Logo, as 
teorias da inovação pressupõem um nível ou estágio ideal a ser alcançado. A partir desta finalidade 
abstrata, meios concretos, normalmente transformados em políticas e procedimentos standards, são 
— ou deveriam ser — colocados em prática. 

Mas, em Santos, planejamento nacional e planejamento urbano se cruzam: concebeu-
se um Parque Tecnológico municipal inserido na armadura urbana originária da cidade, isto é, 
na área vulgarmente chamada de “centro antigo”, rebatizada, todavia, como “centro histórico”. 
Nesse espaço predominam desenho urbano, gabarito de lotes e construções arcaicas. O projeto 
do Parque, porém, vislumbrava injetar nessas formas geográficas conteúdos emblemáticos da 
divisão social do trabalho mais avançada. Não há dúvidas, como pudemos observar em trabalhos 
de campo e visitas técnicas, que a exploração do pré-sal estava promovendo significativa 
reorganização do espaço metropolitano, tanto em suas dimensões técnicas e normativas, quanto 
dos nexos entre Região Metropolitana, estado, país e mundo. 

Inovação, ideia abstrata em territórios concretos?

As complexas articulações geopolíticas costuradas ao redor do pré-sal no levam a 
recuperar o debate proposto por Lash (2002), ao lembrar-nos que existe uma desinformada 
sociedade da informação. Por isso, o autor divide as sociedades entre sociedades conhecimento-
intensivo e sociedades trabalho-intensivo, configurando, respectivamente, zonas vivas e zonas 
mortas da cultura informacional sob um regime informacional. A “sociedade da informação” 

pressupõe, para o autor, produção e difusão do conhecimento e sofisticada divisão social e 
territorial do trabalho, com papel central da inovação, da criação, da invenção (protótipos), da 
P&D (laboratórios), do design (trabalho informacional intensivo). 

Essa reflexão de Lash é fundamental para a compreensão do que de fato é inovar, 
em tempos nos quais vulgarizou-se um “mito da inovação e do empreendedorismo” como 
sendo apenas a realização de um instinto agressivo e pessoal independentemente das condições 
objetivas da sociedade e do território. Qual a inovação possível em um Brasil onde as condições 
objetivas de financiamento, produção, circulação, distribuição, consumo, formação, entre outros, 
mostram, desde 2016, um país que desestrutura suas forças produtivas materiais e imateriais4? 

Por isso, em uma perspectiva histórica do desenvolvimento, o tema da inovação ganha 
status de elemento impulsionador do take off de empresas e países, permitindo, portanto, 
aprofundar análises para além da inovação como mero “surto criativo” individual, muitas vezes 
fruto “do acaso”. Geograficamente, ele foi trabalhado de forma seminal por Hägerstrand (2013 
[1952], 1965, 1967) a partir do que ele denominou “Difusão da inovação como um processo 
espacial”, adotando isolinhas para a propagação das ondas da inovação. O autor se dedicou a 
estudar, com amplos levantamentos empíricos, a difusão do automóvel e do rádio na Suécia do 
séc. XX. A hierarquia de centros urbanos tinha um papel essencial, pois era a partir deles que 
haveria uma certa ordem da difusão da inovação, com um privilégio temporal para os centros 
regionais mais importantes, como ele revela em sua série de mapas empíricos. 

Essa perspectiva teórica do autor explicita a sua preocupação com o uso e localização 
e não apenas com a concepção dos objetos. Ele identificava, assim, dois processos de difusão 
especial da inovação: i) efeito de vizinhança (neighbourhood effect), no qual os lugares 
próximos, em distância, ao centro da inovação (o local da origem da inovação), adotam-na 
mais precocemente e lugares com distâncias similares ao centro experimentariam um processo 
de difusão similar; ii) efeito hierárquico (hierarchical effect), a partir do qual os lugares mais 
próximos ao centro da inovação (definido pela concentração populacional) adotam a inovação 
mais precocemente e lugares com hierarquia similar têm processo de difusão similar. 

4 Não faremos essa revisão aqui, pois não é o objetivo deste texto. Mas, uma pesquisa rápida nos índices econômicos 
oficiais revela um processo de recessão em 2019-2020 na maioria dos setores econômicos (indústria, comércio, 
serviços...), com a manutenção das altas taxas de desemprego e níveis recordes de informalidade e redução da 
produtividade do trabalho. Como exceção, alguns setores, como o agroexportador, têm mantido um ritmo virtuoso 
de crescimento. Há que se pensar, igualmente, os cortes federais nos orçamentos das Instituições de Ensino Superior, 
das bolsas e editais de pesquisa, além da desestruturação progressiva de boa parte das Fundações estaduais de 
fomento (como FAPEMIG, FAPERJ, etc.), desestabilizando grupos e redes de pesquisa que levaram décadas para 
serem constituídos, e levando à chamada “fuga de cérebros”. Resumindo: a situação brasileira, grosso modo, tornou-se 
desfavorável à inovação. 



128 129

 Outro geógrafo contemporâneo, Méndez (1997), se dedicou a pensar as etapas dos 
processos inovativos e suas possibilidades de desenvolvimento local. Para isso o autor se dedicou 
a entender as etapas do ciclo de inovação tecnológica: origem (inovação radical), juventude 
(difusão), maturidade e saturação, momento no qual uma segunda inovação radical começa 
a ser dominante em relação à sua antecessora. Mais recentemente, e adotando um método 
histórico na análise do desenvolvimento dos países, Chang (2004 [2002]) e Mazzucatto (2013) 
tratam a forma concreta (e não idealista-etapista) como a inovação se deu nos países capitalistas 
centrais, tendo o papel sempre presente do Estado, que assumiria a figura de um empreendedor, 
tipo normalmente vinculado como pertencendo, pelo contrário, à esfera privada. 

Mazzucatto (2013) apresenta, a partir do case da Apple, a face oculta das grandes 
empresas tidas como inovadoras nas sociedades capitalistas contemporâneas: as tecnologias ou 
os financiamentos que as beneficiam são estatais. O caso da Apple não será aqui debatido pois 
é trazido a título de exemplo e foi escolhido por ser a empresa que simboliza a competência 
técnica e organizacional rumo a uma curva ascendente de inovações radicais. Ora, as tecnologias 
que permitem o funcionamento dos gadgets iPod, iPad e iPhone da empresa têm suas origens, 
de fato, no complexo militar-industrial — conforme a expressão que se popularizou a partir 
do discurso de despedida do ex-Presidente dos EUA Dwight D. Eisenhower, em 1961) —,  
subsidiado pelos fundos públicos dos EUA: memórias digitais internas de alta capacidade 
(DRAM), baterias de longa duração, telas táteis, sistema de geolocalização (GPS), sistema 
de reconhecimento de voz (SIRI), tecnologia de comunicação celular, discos rígidos para 
microcomputadores, microprocessadores.  

Todavia, parece-nos necessário reler essas teorias não apenas à luz do processo de 
desenvolvimento, mas também do seu oposto-complementar, o subdesenvolvimento, que 
caracteriza a formação socioespacial brasileira. As desigualdades internacionais em relação à 
inovação revelam a divisão territorial do trabalho entre os países. Dagnino (2007, pp. 91-
92), revela a participação do capital estrangeiro na produção nacional de inovação: para o 
autor, em relação às suas matrizes, o esforço tecnológico das filiais brasileiras é pequeno, e, 
fato mais grave, é a constatação de que entre as 500 maiores empresas brasileiras, aquelas cuja 
propriedade é estrangeira respondiam por 46% da produção total nacional. Concentravam-se, 
particularmente, nas áreas caracterizadas como de maior intensidade tecnológica, com 92% 
de participação no segmento eletroeletrônico, 85% do automobilístico, 78% do segmento 
de computação e 74% daquele de telecomunicações (Dagnino, p. 91-92). Logo, às matrizes, 
cabe criar, às filiais reproduzir. Por outro lado, as universidades estatais brasileiras aparecem 
como agentes fundamentais: são elas e não as empresas privadas as principais produtoras de 
patentes (AMADEI & TORKOMIAN, 2009; SILVA & DAGNINO, 2009; TOZI, 2013), 
essa informação estratégica simbólica da inovação no período da globalização. 

Entretanto, afora as universidades públicas, um dos ramos nos quais o Brasil pôde, 
historicamente, acumular inovações em processos, produtos e serviços, registrar patentes, 
marcas e tornar-se referência internacional é o de petróleo e gás. A criação da Petrobras, em 
1953 (MORAES, 2013; TURCHI, DE NEGRI e DE NEGRI, 2013), é um dos principais 
eventos desencadeadores desse processo, que hoje constituiu densos circuitos espaciais 
produtivos e círculos espaciais de cooperação em todo o território nacional, com ramificações 
internacionais profundas. Portanto, face ao processo de controle técnico-normativo 
capitaneado pelas empresas dos países capitalistas centrais nos ramos mais tecnologicamente 
intensos, o ramo petróleo é, até o momento, uma “exceção”. O ramo de Petróleo e Gás 
comprova a importância do Estado como impulsionador da inovação (financiando os custos 
de P&D, à montante e impondo políticas de compra, como as de “conteúdo local”, à jusante). 
A primazia é da Petrobras nos pedidos de depósito de patentes no Brasil na primeira década 
do séc. XXI (TOZI, 2013).

De acordo com a Pesquisa de Inovação Tecnológica 2008 (PINTEC), elaborada pelo 
IBGE (2010), o setor de “refino de petróleo” destaca-se entre os anos de 2006 e 2008 com 
elevado percentual de gasto em atividades internas de P&D sobre o total do faturamento 
(0,96%). A taxa de inovação desse setor foi de 45,6% enquanto o do coque e biocombustíveis 
foi de 46,0%. Ambos são classificados como atividades de “média-baixa intensidade” e tiveram 
índices acima das médias da indústria nacional (IBGE, 2010, p. 44).

Ainda para este período, foram 100 as empresas que realizaram dispêndios em áreas 
inovativas (empresas que implementaram produto e/ou processo novo ou substancialmente 
aprimorado) em “fabricação de coque, de produtos derivados do petróleo e de biocombustíveis”, 
sendo 27 delas em áreas internas de P&D. totalizando R$ 1,7 bilhão enquanto no refino de 
petróleo foram 37 as empresas a realizarem dispêndios em áreas inovativas e, destas, oito em 
atividades internas de P&D, atingindo aproximadamente R$ 1,7 bilhão. 

No mesmo período, 286 empresas implementaram inovações ou possuíam projetos 
vinculados a produtos e/ou processos nas atividades de fabricação de coque, de produtos 
derivados do petróleo e de biocombustíveis e 82 empresas da categoria refino de petróleo. 
Todavia, quando considerada a implementação de inovações como novidade em “produto” na 
categoria “novo para o mercado mundial”, apenas um produto e/ou processo é apontado para 
a atividade de fabricação de coque, de produtos derivados do petróleo e de biocombustíveis 
e outro para a atividade de refino de petróleo. Ademais, o grau de novidade atribuído é 
“Aprimoramento de um já existente” e não “completamente novo para a empresa”, ou seja, trata-
se de uma inovação de segunda grandeza. Por sua vez, na categoria “processo”, foram listados 
três “completamente novos para a empresa” de fabricação de coque, de produtos derivados do 
petróleo e de biocombustíveis e um no refino de petróleo. 
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 A pesquisa também detalhou os métodos de proteção utilizados pelas empresas que 
implementaram inovações entre 2006 e 2008. Os resultados revelam que na atividade fabricação 
de coque, produtos derivados do petróleo e de biocombustíveis, 19 empresas solicitaram 
patentes e 40 empresas demandaram registro de marca. Ademais, as inovações consideradas 
estratégicas, isto é, que ainda não foram formalizadas por escrito totalizam 34 empresas 
(incluindo complexidade no desenho e segredo industrial). Na atividade “refino de petróleo” 
foram seis e 14 as empresas a demandarem, respectivamente, patentes e marcas, enquanto 12 
empresas declararam possuir inovações estratégicas não formalizadas. Finalmente, no período 
2006-2008, 286 empresas brasileiras que implementaram inovações na fabricação de coque, 
produtos derivados do petróleo e de biocombustíveis depositaram patentes e 82 empresas na 
atividade de refino de petróleo.

 Destaca-se, assim, a relevância de empresas, institutos e centros de pesquisa na inovação 
e no registro de conhecimentos sob patentes ou outras formas de proteção. A Petrobras 
destaca-se como o principal agente desse processo, tanto em uma análise quantitativa quanto 
qualitativa. Esta situação brasileira é destacada internacionalmente: de acordo com o relatório 
The 2008 EU industrial R&D Investiment Scorebord (EU, 2008, p. 27), a Petrobras é a empresa 
brasileira que mais investe em P&D, e consta entre as aquelas que mais depositam patentes no 
país e no exterior. De acordo com a publicação, a Petrobras teve uma taxa de crescimento em 
investimentos em P&D, entre 2006 e 2008, de 52.6%, à frente de suas grandes concorrentes 
em um mercado oligopolizado em escala global, como a Gazprom (38.4%), Chevron (32.4%) 
e China Petroleum & Chemical (31.1%). 

 No ranking geral de investimentos em P&D em 2008, a Petrobras era a segunda 
empresa mundial, ultrapassada apenas pela Royal Dutch Shell (Reino Unido), estando, 
todavia, à frente de grandes empresas de países centrais do capitalismo, como a Total e Areva 
(FR), Exxon Mobil e Schlumberger (EUA), além das principais corporações Norueguesas, 
Suecas, Japonesas, Italianas, Russas, Chinesas e Coreanas (EU, 2008, p. 25-26). Ainda, a 
empresa foi premiada por três vezes pela Offshore Technology Conference (OTC) com o OTC 
Distinguished Achievement Award for Companies, Organizations, and Institutions. Em 1992, 
pelos avanços técnicos relacionadas ao desenvolvimento de sistemas de produção em águas 
profundas (Campo de Marlim, Bacia de Campos); em 2001, pelos avanços nas tecnologias e 
na economicidade de projetos de águas profundas (Campo de Roncador, Bacia de Campos); 
em 2015, pelo conjunto de tecnologias desenvolvidas para a produção da camada Pré-Sal. As 
tecnologias de prospecção em águas profundas são uma fronteira do conhecimento desse ramo 
econômico, liderado, repete-se, pela empresa brasileira. 

A Petrobras faz parte, assim, de um grupo de grandes empresas petrolíferas globais que 
têm prerrogativas de agentes decisores dos processos tecnológicos e não apenas compradores 

tecnologias e de insumos e/ou exploradores de reservas. Por isso, o ramo do petróleo e gás 
apresenta, no Brasil, altos índices de inovação, com altos investimentos em P&D e de depósitos 
de patentes e/ou registros de produtos, serviços e processos. 

O avanço tecnológico relativo à exploração do pré-sal levou à criação de um novo marco 
jurídico para esta situação, a partir do processo de partilha. Com ele, empresas estrangeiras eram 
compulsoriamente mantidas em situações satélites ao redor da Petrobras, com quem cooperavam 
na exploração de poços. Veja-se o caso do consórcio ganhador do leilão do Campo de Libra em 
novembro de 2013: além da Petrobras (Operadora), as empresas estrangeiras parceiras eram: Total 
(FR), Shell (Reino Unido), com 20% de participação e as estatais chinesas CNPC e CNOOC, 
com 10% de participação. Portanto, a decisão sobre o “modelo de exploração” significou decidir, 
concomitantemente, sobre a organização e o uso do território brasileiro. 

Fato a ser destacado nesse recente processo é que rapidamente a inovação ultrapassa 
a fase das “ideias de laboratório” para aquela da explotação sistemática de petróleo das 
camadas ultraprofundas do pré-sal: em poucos anos, chegou-se a 750 mil barris por dia, ou 
aproximadamente 25% do total diário em território nacional. Os investimentos da Petrobras 
multiplicaram-se por dez entre 2002 e 2012, o que a transformou na empresa que mais investia 
no país. É ainda classificada como a maior produtora mundial de petróleo entre as empresas de 
capital aberto desde 2014 (LIMA, 2015), uma vez que a boa parte das empresas desse ramo, 
no mundo, são monopólios estatais ou inteiramente privadas. 

Além disso, os 30 principais poços em volume de produção, em 2016, ao contrário 
do passado recente, estavam no mar, especialmente na camada do pré-sal, todos nas bacias de 
Santos e Campos (Imagem 03). Nestas, os campos de Sapinhoá, Lula e Jubarte apresentavam 
poços cuja produção diária era de 40.000 barris ao dia. Logo, além das reservas gigantescas do 
pré-sal (estima-se para as áreas de Lula, Búzios e Libra, 8 bilhões de barris em cada uma). A 
produção e a produtividade de cada poço individual eram superiores aos volumes dos poços em 
terra e daqueles a baixas e médias profundidades marítimas. Portanto, mesmo numa lógica da 
administração da empresa, o investimento apresenta seu retorno5.

A explotação dos poços do pré-sal permitiu que a empresa se reorganizasse. Essa sua 
nova configuração pode ser apreendida no fato de que em maio de 2015, 93% do petróleo 
explotado e 77% do gás natural eram marinhos. Dos 9.059 poços operados pela Petrobras, 
8.256 eram terrestres e 803 marinhos, dentre os quais, 49 eram do pré-sal. A despeito do 
número absoluto menor, já respondiam pelas maiores produções e produtividades individuais 

5 O custo de perfuração de um único poço para exploração no pré-sal era de cerca de R$ 200 milhões de reais, nos 
informou um informante durante uma entrevista. Esse custo apenas reforça a hipótese da importância dos fundos 
públicos e da alta qualidade técnica dos funcionários da Petrobras, pois os poços perfurados apresentam margens de 
erros mínimas em relação aos modelos geofísicos de qualidade e produtividade desenvolvidos.
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e por 25% da produção total, ou cerca de 750 mil barris por dia, de acordo com a Agência 
Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP, 2015). A Petrobras possuía, ainda, 
hegemonia sobre a produção (92%), sendo que as demais empresas, todas estrangeiras, possuiam 
baixa participação (8% no total, sendo 3% para a Shell Brasil, 2% para a Statoil Brasil, 1% 
para a OGX, Chevron Frade e demais Operadoras. Essa situação deve ser progressivamente 
modificada, com a aprovação da Lei Nº 13.365, de 29/11/2016, como se discutirá adiante.

No circuito espacial produtivo do petróleo, ainda se preservam elementos de monopólio 
na produção (explotação) de petróleo à Petrobras (notadamente nas áreas in shore e off shore 
próximo, coexistindo com regime de operação partilhada no pré-sal). Todavia, é preciso 
analisar outro aspecto complementar fundamental: como grande consumidora, a empresa 
configura um monopsônio, isto é uma estrutura de mercado na qual há um único comprador 
de uma mercadoria específica. A ocorrência de um monopsônio puro, embora raro, se dá 
frequentemente com empresas estatais e suas compras estratégicas. Aqui, dadas as condições 
tecnológicas e geográficas específicas do petróleo em camada pré-salina, as encomendas são 
altamente especializadas, quando não exclusivas, isto é, desenvolvidas primeiramente para a 
Petrobras, frequentemente com sua cooperação técnica. 

Simultaneamente, são poucos os fornecedores, na escala mundial, capazes de suprir as 
grandes empresas petroleiras, configurando, no outro extremo, oligopólios, ou seja, uma estrutura 
das economias capitalistas nas quais um número restrito de empresas detém o controle da maior 
parcela do mercado. O porte dessas empresas é grande e, embora as fusões ou eliminação de 
concorrentes sejam práxis (por compra e dumping, por exemplo), havia cooperação e uma divisão 
geográfica da ação que tomava a forma jurídica a partir da associação entre a Operadora (a 
Petrobras, no Brasil), contratadas (a Petrobras ou o consórcio por ela constituído e ganhador de 
licitação pelo regime de partilha) e as para-petroleiras, as fornecedoras de tecnologia, equipamentos 
e serviços especializados ao ramo do petróleo e do gás. Nessa direção, Gielfi (2013), destaca 
que a cadeia de suprimentos da indústria do óleo apresenta: a) uma complexidade sistêmica 
de alto nível, incorporando diferentes tecnologias interdependentes exigentes de extensivos 
conhecimentos de base; b) desenvolvimento tecnológico dirigido a adaptar-se às condições 
geofísicas das áreas de produção; c) intensiva em capital e tecnologia, com alta lucratividade. 

 Todavia, embora recente, essa breve história da inovação no Brasil carece da adição de 
novos capítulos. O mesmo deve ser dito a respeito desta pesquisa, que mereceria, com o devido 
tempo e dedicação, ser atualizada no que diz respeito ao quadro jurídico nacional, à conjuntura 
política brasileira, à geopolítica mundial do petróleo, às novas formas de organização interna 
da Petrobras e suas novas cooperações tecnológicas e institucionais. A tarefa é exaustiva. 
Apresentamos, a seguir, alguns apontamentos para contribuir ao necessário debate sobre este 
tema, cujo interesse é de diversas áreas, acadêmicas ou não. 

Da promessa de prosperidade à maldição do “ouro negro”? Alguns apontamentos 
para o debate

Entre algumas questões que poderiam ser consideras relevantes para compreender 
a interface entre a geopolítica da inovação e a geopolítica do petróleo, um deles se destaca: 
uma mudança global no preço geral das commodities e do barril de petróleo, em particular, 
como apresentamos anteriormente. Essa mudança apresenta uma reorientação geopolítica 
entre alguns dos países produtores, mas, também, uma possível retração na política dos 
grandes compradores globais. Como decorrência, há uma reorientação estratégica das 
empresas petrolíferas (estatais, privadas e de capital misto) em todo o mundo, aí incluída a 
Petrobras. Além disso, outra linha de frente da inovação visa substituir os hidrocarbonetos 
como combustíveis em veículos, sob alegação de questões ambientais, o que não descarta a 
disputa entre os agentes pela definição de um novo padrão tecnológico hegemônico, que 
asseguraria sua dispersão geográfica nas décadas seguintes. Embora importante, esse tema 
abrange apenas o uso de alguns derivados de petróleo, o que não significaria a superação do 
seu uso nas mais diversas formas e setores econômicos. Logo, ele seguirá, provavelmente, 
sendo um recurso essencial.

Cabe, também ressaltar o papel energívoro dos Estados Unidos, cujas corporações, 
assim como aquelas britânicas, russas, holandesas e chinesas, estão entre as maiores 
exploradoras de petróleo e gás em países em todos os continentes. Nessa direção, deve-
se analisar a ação das empresas multinacionais para além do Brasil, pois os modelos 
geofísicos que se desenvolveram a partir da prospecção em águas ultra profundas brasileiras 
modificaram a possibilidade de descoberta de novas reservas alhures. Nesse sentido, Augé 
(2014) destaca que há uma ligação geológica, na bacia atlântica, entre a costa da América 
do Sul e seu “espelho” na África. Assim, descobertas de um lado do Atlântico devem 
conduzir a novos fatos geopolíticos na outra extremidade. O mapa das áreas de Concessão 
à exploração de petróleo off shore na Nigéria, p. ex., já revela a criação de verdadeiros 
monopólios marítimos de exclusividade de cada empresa. As situações de crise na 
Venezuela e Irã, as pressões geopolíticas envolvendo a Rússia (a grande fornecedora de 
gás à península europeia), e as guerras e disputas constantes envolvendo os demais grandes 
produtores mundiais de petróleo e gás.

Os Estados Unidos mantêm um papel geopolítico de destaque nesse tema. Em 
documento de 2011, o Governo dos Estados Unidos declarou estar “trabalhando com parceiros 
globais para incrementar a produção de óleo e assegurar fontes de abastecimento suplementares seguras” 
(USA, 2011, p. 16). O mesmo documento da Casa Branca menciona a parceria realizada com 
o México para a exploração de fontes offshore na fronteira comum entre os dois países e cita 



134 135

a visita realizada pelo Presidente Barack Obama ao Brasil em março de 2011, no qual ele 
teria discutido com a Presidente Dilma Rousseff (PT) o trabalho conjunto como parceiros 
estratégicos na produção de energia, incluindo as vastas reservas de óleo e gás no pré-sal6. 
Internamente, a extração de petróleo e gás de xisto, especialmente pelo controverso método de 
fratura hidráulica, também revela a busca pelo recurso por fontes não convencionais, visando 
assegurar a sua “soberania energética”.  

 Internamente, para além da Operação Lava jato7, no que tange à Petrobras, a 
Presidente Graça Foster, que ocupava o cargo desde fevereiro de 2012, foi substituída 
por Aldemir Bendine em fevereiro de 2015. Sob sua gestão, um ousado Plano de 
Desinvestimentos8 e venda de ativos é lançado. Esse evento é paradigmático da atuação 
da empresa, que, repita-se, é a maior empresa do país e a que mais investe nele. Com o 
governo interino de Michel Temer (PMDB) e o afastamento definitivo da Presidente 
Dilma Rousseff (PT), Pedro Parente foi nomeado Presidente da Petrobras, em março 
de 2016. Mais uma vez, há uma mudança radical na política da empresa, com o apoio 
à mudança na legislação da participação obrigatória da Petrobras como Operadora nos 
campos do pré-sal, alegando que a perda do privilégio estatal à empresa seria uma etapa 
importante de modernização da mesma. A partir de então, e até o momento, setores 
de atuação da empresa antes considerados estratégicos à soberania energética nacional 
passam a ser desativados e/ou privatizados.

Juridicamente, destaca-se a mudança da Lei nº 12.351/10, que definia o sistema 
de Partilha e a obrigação da participação mínima da Petrobras. O Projeto de Lei (PL) 
nº 4567/2016, com origem na PLS nº 131/2015, de autoria do Senador José Serra 
(PSDB-SP), tramitou em Regime de Urgência, foi aprovado em 05/10/2016 na Câmara 
dos Deputados, por 292 votos a 101 e, sancionado, tornou-se a Lei nº 13.365, de 29 de 
novembro de 2016. Em consequência, subtraiu-se a participação obrigatória da Petrobras 
como Operadora nos leilões do pré-sal. Uma nova situação já se desenha no país, com a 
presença crescente de empresas estrangeiras como Operadoras de blocos exploratórios do 
pré-sal (Figura 3).

6 “During his March 2011 visit to Brazil, Presidents Obama and Rouseff agreed to work as strategic energy partners to the 
benefit of both countries, including in the safe development of the vast oil and gas resources in pre-salt prospects in Brazil ’s 
Outer Continental Shelf ” (USA, 2011, p. 16).
7 Trata-se de uma investigação da Polícia Federal iniciada em março de 2014 e envolvem empreiteiras, funcionários 
da Petrobras, “Operadores financeiros” e políticos. 
8 O Plano de Desinvestimentos foi aprovado pela Diretoria Executiva da empresa em 26 de fevereiro de 2015. O 
total de reduções nos investimentos é de US$ 13,7 bilhões (mais de R$ 40 bilhões) para o biênio 2015-2016. Os 
desinvestimentos entre as áreas são: Exploração & Produção no Brasil e no exterior (30%), Abastecimento (30%) 
e Gás & Energia (40%). O Plano prevê, também, alienação de ativos. Todavia, os detalhes do Plano são sigilosos.

Figura 3: Empresas operadoras de blocos exploratórios na Bacia de Santos (2019).
Fonte: SILVA (2019, p. 124).

As implicações dessa mudança tangem aspectos centrais como o controle tecnológico 
da exploração em altíssimas profundidades e a participação de uma empresa de interesse 
público nas reservas públicas do recurso em subsolo soberano, além da destinação de dos 
royalties ao Fundo Social do pé-sal à saúde e educação, entre todos os entes da federação, 
não apenas os estados e municípios diretamente ligados ao processo de exploração (Lei nº 
12.858, de 09/09/2013). Assinada pela Presidenta Dilma Rousseff (PT), a Lei respondia a um 
dos grandes temas políticos daquele período, com a presença do que se chama vulgarmente 
de “Junho de 2013” e as demandas por melhorias no sistema educacional e de saúde. Em 
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2019, durante o Governo de Jair Bolsonaro (PSL, posteriormente sem partido), o Executivo já 
articulava visando revogar essa lei. 

Quanto à Operação Lava Jato, uma de suas decorrências mais diretas para a Petrobras 
foi a elaboração do Plano de Desinvestimentos. Entre todas as esferas possíveis e necessárias para 
se compreender esse processo, cabe destacar a repercussão midiática da Operação, criando uma 
psicoesfera (SANTOS, 1994) cujas decorrências são ainda incertas, mas que envolvem a difusão 
de valores, crenças e ideologias quanto a uma “corrupção” inata do Estado, oposta a uma “pureza” 
inalienável ao mercado. Como as ciências sociais e a vida prática revelam, tal psicoesfera não encontra 
embasamento na realidade concreta, uma vez que Estado e Mercado são opostos-complementares 
que duelam, mas, especialmente, cooperam. Como mostramos anteriormente, no Brasil o mercado 
privado é tacanho na inovação, cabendo ao Estado o papel de empreendedor. Certamente veremos, 
nos próximos anos e décadas, análises aprofundadas sobre esse período tumultuado da história 
brasileira. Todavia, parece-nos apropriado sugerir que se recupere o caso Dreyfus9. 

 A Petrobras, cabe relembrar, é uma das principais empresas em seu ramo em todo o 
mundo, possui reservas comprovadas gigantescas e, fato importante, é uma das poucas empresas 
estatais brasileiras que não foram alienadas nas últimas duas décadas quando a racionalidade do 
neoliberalismo ganhou força. Trata-se, portanto, de uma empresa de base territorial nacional, embora 
bastante globalizada: há uma experiência acumulada de décadas que envolve círculos de cooperação 
com inúmeros centros de pesquisa, universidades e empresas (boa parte delas, nacional); trata-se 
de uma empresa cujo progresso funda-se no conhecimento progressivo do território brasileiro; a 
empresa beneficia-se da grande proteção monopolística assegurada pelo Estado em diversas etapas 
do circuito espacial produtivo do petróleo e do gás; há, ainda, a segurança permitida pelo domínio do 
mercado interno; seus recursos são extraídos do território sob soberania nacional.

No que diz respeito a este último item — recursos extraídos do território nacional —, é 
importante, como temos repetidamente feito (TOZI, 2015, 2018), ressaltar que as descobertas do pré-
sal expandem para as águas profundas os circuitos espaciais produtivos, obrigando que a Geografia, 
bem como as demais disciplinas dedicadas a pensar o espaço, voltem seus recursos analíticos para 
compreender que a dimensão espacial da política, do mercado, da soberania e da defesa militar não 
se resumem mais ao território como solo e à sua camada aérea. O oceano, ou a Amazônia Azul, é um 
novo agente da política e da geopolítica brasileira.

9 Dreyfus, capitão da artilharia, judeu, foi acusado de alta traição e espionagem em 1894. Julgado a portas fechadas, 
foi condenado ao degredo perpétuo. O caso é marcado pela adoção não corriqueira de regras de procedimento 
jurídico. Em 1899 Dreyfus foi indultado e libertado após muitas pressões populares e em 1906 foi inocentado e 
reintegrado ao exército. Um dos momentos mais notórios e importantes do caso é a publicação do texto “J’accuse”, 
de Émile Zola no jornal L’Aurore de 13/01/1898. 
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DIGITALIZAÇÃO E FINANCEIRIZAÇÃO DO 
TERRITÓRIO: UMA IMBRICAÇÃO QUE SE 

RENOVA NO CAPITALISMO DO SÉCULO XXI1

ARROYO, Mónica

Quando, no início da década de 1990, Milton Santos analisa criticamente a globalização, 
o faz com preocupação teórica e política. Busca criar, aperfeiçoar, atualizar conceitos visando à 
construção de uma teoria social renovada que permita um entendimento aprofundado do mundo 
contemporâneo para, dessa forma, contribuir na sua transformação. Aliás, essa é a marca de toda 
a sua obra. No Encontro Internacional O Novo Mapa do Mundo, em setembro de 1992, Santos 
profere a conferência de abertura e, ao evocar momentos culminantes de épocas anteriores, 
salienta que “a aceleração contemporânea impôs novos ritmos ao deslocamento dos corpos e ao 
transporte das ideias mas, também, acrescentou novos itens à história” (SANTOS, 1992, p.15). 
Surgem novos materiais e novas formas de energia, intensa urbanização, consumo exacerbado, 
proliferação de símbolos, palavras, imagens, enfim o império da velocidade e da vertigem se 
impõe a passos largos e exige pensar a maneira como o espaço traduz esse movimento. Nessa 
perspectiva, o autor propõe entender o espaço “através da tecnosfera e da psicosfera, que, juntos, 
formam o meio técnico-científico” (SANTOS, 1992, p.1 7). O meio geográfico se atualiza com 
um crescente conteúdo de ciência e de técnica, mas também de informação, que “tanto está 
presente nas coisas como é necessária à ação realizada sobre essas coisas” (1994, p. 51). 

1 Este texto, apresentado na Universidade Federal de Minas Gerais em agosto de 2019, recupera os argumentos 
desenvolvidos em dois eventos anteriores: no IV Simpósio Internacional Metropolização do Espaço, Gestão Territorial e 
Relações Urbano-Rurais, realizado na PUC-Rio em outubro de 2018; e na Sessão Livre “Aceleração contemporânea, 
informação e disputas territoriais no Brasil atual” durante o  XVIII Encontro Nacional da Associação Nacional em Pesquisa 
e Pós-graduação de Estudos Urbanos e Regionais (XVIII ENANPUR), realizado na cidade de Natal em maio de 2019.  
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Santos oferece conceitos que são, ao mesmo tempo, constitutivos e operacionais. A 
tecnosfera é o resultado da crescente artificialização do meio ambiente, compreende o conjunto 
de objetos técnicos na cidade e no campo. A psicosfera compreende as ideias, crenças, desejos, 
vontades, paixões, hábitos e o âmbito da produção de um sentido. Ambas são subordinadas 
à lei dos que impõem mudanças, isto é, dos agentes hegemônicos da economia, da política 
e da cultura. Através de ambas, o meio geográfico introduz a racionalidade, mas também a 
irracionalidade e a contra-racionalidade (SANTOS, 1994, 1996). 

Neste artigo analisamos o período contemporâneo a partir da teoria crítica do 
espaço na qual Milton Santos se inscreve. Por isso, iniciamos nossa apresentação com seu 
conceito central: o meio técnico científico informacional, fundamentado na existência de uma 
tecnosfera e de uma psicosfera que se ajustam a ritmo acelerado. Propomos fazê-lo a partir 
de dois processos concomitantes que marcam a conjuntura histórica atual: a digitalização do 
território e a financeirização do território. Na primeira e segunda parte do texto discorremos 
sobre cada um desses processos e, na última, indagamos sobre os caminhos para construir um 
outro tipo de racionalidade e de subjetividade, em tempos de aceleração contemporânea e de 
celebração do individualismo.

A digitalização do território

A informação ganha um status central na dinâmica atual do território reunindo 
suas diferentes porções e comunicando, instantânea e simultaneamente, o acontecer de cada 
lugar (SANTOS, 1994, 1996). A informação, presente nos objetos e nas ações, imprime uma 
permanente modernização e precisão nos processos produtivos e na vida. Cada vez mais as 
informações são produzidas por meios digitais. Trabalho remoto, compras online, câmeras 
digitais, serviços de streaming, contratos assinados eletronicamente são algumas das expressões 
dessa era digital; trata-se de serviços e atividades mediados por novas plataformas de produção 
de conteúdo e interação social. 

O uso de aplicativos destinados às mais variadas fun começam a irromper no dia a 
dia, dentre muitos exemplos: redes sociais de comunicação (Facebook, Instagram, Twiter, 
Whatsapp), videoconferências (Zoom, Hangouts Meet), entrega de comidas (iFood, Rappi, 
Uber Eats), serviços de táxi (Uber, 99), hospedagem (Airbnb, Booking), banco digital (Nubank), 
criação e edição de vídeos (TikTok), streaming filmes séries shows (Youtube, Netflix). A 
proliferação desse tipo de softwares cresce nos anos 2000 com a popularização dos aparelhos 
celulares, computadores portáteis e tablets, ao mesmo tempo em que as tecnologias de rede 
sem fio facilitam a conexão de diversos dispositivos a uma mesma rede. A internet, a grande 
rede de computadores interconectados, ganha centralidade nessa dinâmica.   

Surge, recentemente, uma expressão vinculada à interconexão digital de objetos: 
“internet das coisas”. Refere-se a qualquer objeto que recebe a implementação de sensores 
e outros sistemas digitais para funcionar por meio da troca de informações com pessoas e 
outros objetos. Conectados à internet e a outros dispositivos, itens usados no dia a dia 
(carros, eletrodomésticos, tênis, roupas, maçanetas etc) podem ser controlados remotamente, 
permitindo o envio de comandos, a identificação da presença um do outro, a troca de dados 
direta e instantânea entre eles, além de outras funções. Objetos informacionais cada dia mais 
precisos e aparentemente autônomos, porém, lembrando Milton Santos (1996), com extrema 
adaptação a uma ação planejada que torna possível sua exatidão e eficácia. 

As chamadas cidades inteligentes (smart cities) são um correlato dessa tendência e 
se apresentam como o resultado da conectividade entre máquinas e dispositivos por meio 
da tecnologia digital, que possibilita recolher grande quantidade de dados, processá-los e 
utilizá-los para melhorar serviços como transporte, energia, saúde, educação, segurança etc. Os 
entusiastas da iniciativa estabelecem sempre um vínculo com o planejamento e a gestão urbana 
e estendem o conceito para além da digitalização, associando-o com uma nova forma de viver, 
consumir e desfrutar o espaço urbano (CUNHA et al., 2016). Dentre os objetos conectados e 
inteligentes que configuram essa materialidade, pode citar-se por exemplo: redes hidráulicas 
controladas por centrais remotas; semáforos com sensores para cartões magnéticos usados por 
pedestres idosos e portadores de necessidades especiais; sensores subterrâneos que detectam as 
condições de tráfego e reprogramam os semáforos; aplicativos para o poder público informar à 
população sobre qualquer problema. Todavia cabe notar que, nos casos geralmente citados, os 
investimentos maciços envolvidos apenas cobrem fragmentos da cidade, isto é, alguns bairros, 
avenidas, ruas ou prédios, sem evitar a lógica da segregação socioespacial presente no espaço 
urbano, independentemente de sua intensidade.        

Outra denominação a divulgar-se recentemente é “indústria 4.0”, mencionada pela 
primeira vez em 2011 na Feira de Hannover (Alemanha), para fazer referência à automatização 
nos processos industriais (SCHWAB, 2016). Tendência em curso que se aprofunda em razão de 
uma combinação de vários mecanismos: internet das coisas, inteligência artificial, robotização, 
big data, computação na nuvem. Um dos objetivos principais é conectar as máquinas em redes 
capazes de controlar o processo de produção de maneira autônoma; a inteligência artificial 
participa na criação de softwares destinados a simular a capacidade humana de analisar 
dados e tomar decisões. Combina-se o sistema industrial com o avanço da computação, 
facilitando a recolecção de grandes volumes de dados, seu armazenamento e processamento, e 
o desenvolvimento de ferramentas para gerar inteligência a partir da informação armazenada. 
Atualmente os países com os maiores investimentos em automatização e digitalização na 
indústria são Alemanha, Estados Unidos e China (CASALET, 2018).
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A digitalização do território em curso existe graças à complexidade que gradativamente 
adquire a tecnosfera. Os sistemas de engenharia que servem à internet atendem níveis de 
organização com uma diversidade de objetos e serviços que garantem o tráfego de dados e o seu 
acesso (computadores, roteadores, servidores, provedores, cabos de cobre, cabos modem, fibra 
ótica, rádio, antenas, satélites, cabos submarinos). A rede principal, ou o backbone (“espinha 
dorsal” na tradução literal), faz a conexão de todas as outras redes possibilitando a troca de 
informações entre servidores a longa distância, espalhados no território nacional e fora dele. 
Os cabos submarinos são os responsáveis pela maior parte das comunicações transoceânicas, 
e os satélites se apresentam como alternativa nas áreas onde ainda não existe estrutura de 
cabeamento ou quando sua implantação é difícil. Cabos de fibra ótica substituem fios de cobre 
para aumentar a capacidade de tráfego de voz, vídeo e dados de alta velocidade. Por sua vez, 
a existência de protocolos se torna necessária para que as máquinas conectadas à internet se 
comuniquem entre si; ou seja, por meio de um conjunto de normas se estabelecem padrões que 
definem a configuração dos computadores segundo os mesmos parâmetros (ISRAEL, 2019).

Ao longo dos anos 2000, algumas grandes empresas se destacam pelo vertiginoso 
crescimento e concentração de serviços na internet. O relatório da Conferência das Nações Unidas 
sobre Comércio e Desenvolvimento (UNCTAD), publicado em setembro de 2019, aponta 
que sete plataformas norte-americanas e chinesas detêm dois terços do valor total do mercado 
digital no mundo: Microsoft, Apple, Amazon, Alphabet/Google, Facebook, Tencent/WeChat 
e AliBaba. Em conjunto, elas controlam um mercado que, em 2017, foi estimado em US$ 7,1 
trilhões — individualmente, o valor de cada uma supera os US$ 250 bilhões (WENTZEL, 
2019). Essas empresas não apenas monopolizam a exploração comercial dos dados como também 
ganham uma centralidade política na disputa do poder mundial. Segundo o citado relatório, a 
crescente diferença entre países na capacidade de processamento de dados abre caminho para um 
“colonialismo digital”, com a submissão e dependência de muitos deles perante os Estados Unidos 
e a China, que lideram os avanços digitais, controlando mais de 90% do valor de capitalização de 
mercado das 70 maiores empresas online do mundo (WENTZEL, 2019).

Nesse sentido, é muito interessante a discussão trazida por Carolina Israel sobre as 
escalas da internet, as geometrias do poder e a soberania territorial.

O reconhecimento de que o espaço nacional e sua esfera normativa são 
um espaço pertinente — e cada vez mais presente — para a definição das 
qualidades do ciberespaço, recoloca as redes digitais dentro de um escopo 
de investigação que ultrapassa a simples interpretação dessa tecnologia 
como um fenômeno puramente transnacional, convidando a reflexões 
que considerem a emergência de espacialidades que resultam de uma 
interpenetração de escalas, do local ao global, passando inapelavelmente 
pelo nacional. (ISRAEL, 2020, p. 80).

Essa geografia do controle que se estabelece na esfera técnica também se manifesta 
no campo simbólico. Com efeito, a trama densa que a tecnosfera imprime ao território, 
garantindo o funcionamento e a interconexão de milhões de dispositivos digitais (computador, 
notebook, tablet, smartphone), tem um correlato na criação de uma psicosfera. Houve um 
grande entusiasmo, em meados da década de 1990, com o ambiente de liberdade que a internet 
promovia, democratizando os fluxos de informação dominados pelas grandes empresas de 
comunicação, ou com o potencial da web a respeito do consumo, facilitando as compras e a 
liberdade de escolha dos usuários. Ainda existe essa percepção vinculada aos aspectos positivos 
da era digital, atrelada à discussão mais ampla sobre a contribuição do progresso tecnológico 
para o desenvolvimento da vida humana. Um contraponto seria o debate recente em torno 
do chamado capitalismo de vigilância, trazido por Shoshana Zuboff, argumentando que a 
telemática inaugura uma era do controle comportamental. Nas palavras da autora, 

Somos os objetos cuja matéria é extraída, expropriada e em seguida injetada 
nas usinas de inteligência artificial do Google, as quais fabricam os produtos 
preditivos que são vendidos a clientes reais — as empresas que pagam para 
jogar nos novos mercados comportamentais. (ZUBOFF, 2019).

Criam-se softwares configurados para intervir em situações da vida real, influenciando 
comportamentos em determinadas direções, estimulando um tipo de consumo, inserindo frases na 
lista de notícias da página da internet consultada, em constante atualização, dentre inúmeros outros 
exemplos. Diversos autores alertam sobre como os sistemas inteligentes, originalmente concebidos 
para otimizar os processos, são utilizados cada vez mais para manipular os indivíduos; grandes 
empresas e corporações desenham plataformas das redes que direcionam os conteúdos a ser absorvidos, 
controlando as experiências de usuários no âmbito virtual. Tais mecanismos de controle nas redes 
digitais se realizam por meio dos códigos e algoritmos que compõem os softwares, atualizando os 
conceitos de manipulação e modulação na sociedade contemporânea (SOUZA, et al., 2019). 

A digitalização do território está associada diretamente ao processo de concentração e 
centralização do capital. Precisa-se de investimentos maciços para transformar e renovar a base 
técnica, o que reforça seu caráter oligopolizado. 

A financeirização do território

O papel das finanças na organização do território se expressa de maneiras diferentes ao longo 
do tempo. Os tipos de dinheiro, a ação dos bancos, dentre outras variáveis financeiras distinguem 
os lugares e intervêm na divisão territorial do trabalho (SANTOS, 1996, 2000). Nesse sentido, 
cabe apontar que os processos de informatização e financeirização do território estão intimamente 
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associados, não somente por ser a informação a matéria-prima das atividades do sistema financeiro, 
mas também por serem essas atividades as que melhor se beneficiam das tecnologias informacionais 
de alcance planetário. São as grandes organizações no nível mundial que “comandam as técnicas 
hegemônicas da produção da informação e da finança, por intermédio das quais ganham o comando 
do tempo hegemônico e realizam a mais-valia” (SANTOS, 1996, p.168).

O poder de tratamento da informação por algoritmos outorga uma nova capacidade à 
gestão corporativa. Precisa-se de planos amplos de investimento para desenvolver a infraestrutura 
que possibilite e suporte a expansão dessa atividade. Assim a atualização permanente da 
tecnosfera aproxima interesses empresariais no âmbito das finanças e das telecomunicações.

Para agilizar a movimentação de dinheiro, grandes empresas, 
particularmente os bancos comerciais e de investimento, as seguradoras e 
as empresas de ações juntaram-se a companhias de telecomunicação para 
construir uma extensa rede de linhas de fibra óptica e ligar os principais 
centros financeiros do mundo. (WARF, 2016, p. 398).

As mudanças apontadas se realizam no contexto atual do capitalismo financeiro, no 
qual aumenta a força assumida pelo capital portador de juros (dinheiro que gera dinheiro, sem 
passar pela produção). Como explica François Chesnais (2005) esse capital a juros aplicado 
em títulos de todos os tipos, cujos agentes são os bancos, as bolsas, as instituições financeiras, 
os fundos de pensão, estimula a crescente subordinação do capital produtivo à lógica da 
acumulação financeira.

As transferências efetivas de riqueza para a esfera financeira outorgam um caráter 
predominantemente rentista aos agentes que nela operam, crescendo a partir de operações 
baseadas em lucros puramente financeiros, sem passar por investimentos produtivos; se trata de 
uma atividade especulativa, que não gera nova riqueza nem valor. Os grandes grupos industriais 
são também movidos pela lógica do curto prazo do capital financeiro, sendo regulados pela 
cotização das ações de suas empresas na bolsa; cada departamento e cada filial deve reproduzir 
a rentabilidade mínima exigida pelos acionistas. Ladislau Dowbor (2017) denomina essa nova 
arquitetura do poder como “a era do capital improdutivo”, e o ilustra da seguinte maneira:

Gera-se uma clara clivagem entre os que trazem inovações tecnológicas e 
produzem bens e serviços socialmente úteis — os engenheiros do processo 
— e o sistema de intermediários financeiros que se apropriam do excedente 
e deformam a orientação do conjunto. Os engenheiros do processo criam 
importantes avanços tecnológicos, mas a sua utilização e comercialização 
pertencem a departamentos de finanças, de marketing e de assuntos 
jurídicos que dominam as empresas, e acima deles os acionistas e grupos 
financeiros que os controlam. (DOWBOR, 2017, p. 30).  

Uma pergunta que habitualmente aparece em matérias jornalísticas refere-se aos 
caminhos do dinheiro, ou melhor, aos caminhos invisíveis do dinheiro, e a resposta mais 
frequente vincula-se aos mecanismos da finança internacional representados pelos paraísos 
fiscais. Existe uma massa de fluxos financeiros que transita por lugares com nula ou baixa 
regulação para esses capitais. Conforme esclarece Lia Osório Machado (2016), trata-se de 
arranjos espaço-jurisdicionais criados para implantar centros financeiros offshore e/ou lugares-
refúgio para a evasão fiscal. Podem ser países, ou áreas determinadas em alguma cidade ou 
província, que oferecem isenção de impostos aos seus usuários e segredo das transações. 
Utiliza-se o princípio de extraterritorialidade, que permite a oferta de serviços financeiros 
para indivíduos e instituições não residentes com uma regulação diferente daquela válida para 
operações no mercado doméstico. Um conjunto de serviços especializados se estabelece em 
torno dessa dinâmica que opera em rede. Os diversos fluxos financeiros circulam numa rede, na 
qual os paraísos fiscais são pontos de apoio que sustentam essa dinâmica de alcance mundial. 

Um dos aspectos geográficos mais interessantes dos arranjos espaço-
jurisdicionais, quando instituídos como centros financeiros offshore e/
ou paraísos fiscais, é o funcionamento em rede: uma parafernália de 
organizações privadas (bancos, firmas de intermediação financeira, trustes, 
corporações, fundações, escritórios de contabilidade, consultoria e advocacia 
etc.) formam conexões quase-orgânicas de alcance global, mesmo quando 
competem entre si. (MACHADO, 2016, p. 332).

Nesse contexto, a questão da soberania territorial se mantém como uma discussão atual 
e vigente, dentre outros prismas, no tocante às políticas macroeconômicas de âmbito nacional, 
em particular à política tributária. Quando empresas multinacionais transferem os lucros do 
local onde a atividade econômica se realiza para jurisdições com baixa ou nenhuma tributação, 
prejudica-se significativamente as sociedades onde esse dinheiro foi gerado. Pelo fato de os 
lucros não serem reinvestidos produtivamente no território de origem e de não pagarem 
impostos, diminui a capacidade de arrecadação por parte dos governos e, consequentemente, 
a possibilidade de que esses fundos sejam destinados para educação, saúde, mobilidade, 
infraestruturas. Some-se a isto o impacto negativo na geração de empregos, no consumo, na 
reativação de investimentos, na distribuição de renda (DOWBOR, 2017).

 O papel que os paraísos fiscais tem como facilitadores de evasão fiscal, fuga de capitais 
e operações de lavagem de dinheiro ganha maior visibilidade desde a crise de 2008, quando 
se intensifica o debate a propósito da transparência sobre os fluxos financeiros. Os escândalos 
internacionais derivados dos vazamentos de informações — Luxemburgo Leaks, 2014; Swiss 
Leaks, 2015; Panamá Papers, 2016; Bahamas Leaks, 2016 — ajudaram nesse sentido. Essas 
investigações jornalísticas permitiram revelar o ocultamento de propriedades de empresas, 
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ativos, lucros e evasão tributária de chefes de Estado, ministros, personalidades dos negócios, 
esportes e artes, além de mostrar o uso dessas manobras também na lavagem de proventos 
do crime organizado. Embora não sejam ilegais, os paraísos fiscais suportam estruturas que 
servem para encobrir conflitos de interesse ou mesmo propina, corrupção e apropriação 
indébita (STIGLITZ; PEITH, 2017; VALERDI, 2017).

Na lista das 500 corporações internacionais publicada pela revista estadunidense Fortune 
em 2014, aparecem empresas tecnológicas — Apple, Microsoft e Google — com subsidiárias 
localizadas em paraísos fiscais e centros financeiros offshore (MACHADO, 2016). As empresas 
vendem ou licenciam os direitos de propriedade intelectual desenvolvidos nos Estados Unidos 
para subsidiárias em países que oferecem benefícios fiscais ou que possuem brechas para reduzir a 
quantidade de imposto pago. O caso da Google, por exemplo, envolveu principalmente a Irlanda, 
os Países Baixos e as Ilhas Bermudas. A empresa transferiu várias patentes tecnológicas para a 
Irlanda aproveitando as regras que este país oferecia; por sua vez as subsidiárias irlandesas, que 
usam as patentes, estão registradas nas Ilhas Bermudas, o que permitiu a Google não pagar 
impostos relativos aos lucros auferidos sobre o uso das patentes por suas subsidiárias irlandesas. 
Trata-se de estratégias empresariais com artifícios intrincados, mas baseados em operações que 
são legais porque autorizadas pelos estados nacionais ou protetorados hospedeiros. 

Aumenta a porosidade territorial para o capital financeiro, cada vez com menos travas 
jurídicas e políticas para circular, ao passo que uma tecnosfera crescentemente mais sofisticada permite 
operar em altíssima velocidade. Segundo Bernie Warf (2016, p. 403), “os centros financeiros offshore 
aumentaram com a rede mundial de fibra óptica e existem apenas porque os fundos eletrônicos 
cruzam fronteiras nacionais com bastante facilidade”. Na realidade, o debate sobre a expansão das 
redes digitais e a regulação dos mercados financeiros é bastante amplo e está presente em diferentes 
campos disciplinares. Saskia Sassen (2010), ao discutir a reorganização do poder estatal no contexto 
da crescente relevância das finanças e da digitalização de atividades políticas e econômicas, indaga 
sobre a imbricação existente entre as redes digitais, o território e a autoridade estatal. A redefinição 
das fronteiras e das escalas de ação introduz, de acordo com a autora, novas territorialidades graças aos 
avanços nas tecnologias de informação terem possibilitado, em esferas onde antes dominava a escala 
nacional, a ascensão de escalas subnacionais, como a das cidades globais, e de escalas supranacionais, 
como a dos mercados financeiros eletrônicos.     

A financeirização do território manifesta-se também na vida cotidiana das populações 
urbanas, na relação entre o aumento do crédito e a expansão do consumo das camadas de baixa 
renda (MONTENEGRO; CONTEL, 2017). Isto se observa tanto nas periferias metropolitanas 
como nas cidades médias que compõem a rede urbana (SILVEIRA, 2016). Conforme explicam 
estes autores, nos últimos anos constata-se uma crescente oferta de crédito por parte de instituições 
financeiras não bancárias, como agências financeiras de crédito pessoal e grandes redes de varejo 

e de serviços. Diferentes estratégias por parte dessas instituições, como a desburocratização das 
exigências de acesso ao crédito, a proliferação dos cartões, o parcelamento, a possibilidade de 
realizar saques no cartão e o pagamento a prazo, estimulam o consumo, mas simultaneamente 
provocam o endividamento das famílias, comprometendo o orçamento doméstico. Ainda as altas 
taxas de juros cobradas elevam o grau de endividamento e a inadimplência. Segundo afirma 
Dowbor (2017), com os juros praticados, a capacidade de compra é apropriada pelos intermediários 
financeiros, o que, numa análise macroeconômica, trava a demanda interna e a economia no seu 
conjunto, esterilizando em grande parte o processo redistributivo e a dinâmica do crescimento. 
Cabe lembrar que as principais instituições financeiras de crédito pessoal pertencem a grandes 
bancos, cujos lucros não param de crescer, evidenciando que os caminhos do dinheiro drenam 
recursos para usos não necessariamente produtivos.  

Paradoxalmente em momentos de crise econômica, instala-se uma psicofera carregada 
de velhos conceitos. Certas frases se repetem com bastante frequência nos médios de 
comunicação, seja por dirigentes políticos seja por jornalistas de plantão: “o problema reside 
nos gastos do Estado, considerados excessivos” ou “o Estado é o problema e não solução”. 
Perante o crescimento da dívida pública, começa a pregação por políticas de austeridade e 
de controle dos gastos públicos; as tentativas de reduzir os déficits fiscais apoiam-se quase 
exclusivamente no corte de despesas em saúde, educação, mobilidade. É frequente também 
a criação de uma psicosfera de celebração do individualismo, que insiste na consecução da 
prosperidade individual a qualquer custo, endeusando a competitividade, a meritocracia, o 
empreendedorismo, valores promovidos pelo neoliberalismo reinante.   

Caminhos de emancipação

A imbricação entre as revoluções tecnológicas e o capital financeiro ao longo da 
história do capitalismo estimulou a produção de um meio geográfico crescentemente carregado 
de um conteúdo técnico, científico e informacional. No final do século XX os processos 
de digitalização e financeirização do território se retroalimentam em novos patamares de 
complexidade e sofisticação. Conforme mencionado, o avanço na capacidade de armazenamento 
e processamento de um grande volume de dados impulsionou o uso de algoritmos e de 
inteligência artificial e as conexões entre indivíduos, máquinas e dispositivos tornam-se cada 
vez mais íntimas. No bojo dessas transformações, igualmente sobressai o crescimento das 
formas de dinheiro eletrônico e seus desdobramentos para a vida cotidiana. Esse movimento 
sempre esteve associado a um elevadíssimo grau de concentração e centralização de capital, 
com uma base técnica altamente centralizada e oligopolizada sob comando de poucos agentes 
hegemônicos, e com uma psicosfera correlata que reforça as relações de poder vigentes. 
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Não obstante, a luta pela construção da consciência social em prol de um mundo mais justo 
e igualitário tem longa data, e persiste. Voltando à aceleração contemporânea de Milton Santos 
(1992), lembramos a importância que o autor outorga ao tempo plural do cotidiano compartilhado.    

(...) por meio do lugar e do cotidiano, o tempo e o espaço, que contêm a 
variedade das coisas e das ações, também incluem a multiplicidade infinita 
de perspectivas. Basta desconsiderar o espaço como simples materialidade, 
isto é o domínio da necessidade, mas como teatro obrigatório da ação, ou 
seja, o domínio da liberdade. (SANTOS, 1992, p. 21).

Na sequência, o autor agrega uma importante sentença, “a vida não é um produto da 
Técnica mas da Política, a ação que dá sentido à materialidade” (SANTOS, 1992, p. 21). É 
justamente no âmbito da ação política onde se disputam os usos do território e a construção de 
outros sentidos e racionalidades. Não é diferente, por exemplo, no campo da internet. Segundo 
Carolina Israel (2018), as redes digitais estão em constante transformação e as relações de poder 
são equalizadas a partir da complementariedade entre suas dimensões lógica, normativa e de 
conectividade, existindo buscas por caminhos alternativos em todas elas. A autora menciona as 
raízes abertas e alternativas geridas por organizações civis (como Open-Root, ORSN - Open 
Root Server Network, OpenNIC, New Nations) que, mesmo não sendo numerosas, desafiam os 
órgãos estadunidenses atuantes na formulação de protocolos que sustentam o funcionamento da 
rede (administração dos números e nomes de domínio da internet). Isto se relaciona à história 
da internet que foi conduzida para um sistema técnico onde os Estados Unidos desempenham 
papel hegemônico na administração dos recursos da rede, concentrando no seu território 
as instituições responsáveis pela gestão dos nomes e números bem como os dispositivos que 
concretizam essas operações. No Brasil, cabe destacar o Marco Civil da Internet, aprovado em 
2014 e regulamentado em 2016, sendo considerado uma conquista resultante de uma longa 
agenda dos grupos ativistas. Com efeito, existem diversas entidades presentes na discussão de 
normas e políticas públicas, produzindo documentos embasados juridicamente para contestar 
projetos de lei que comprometam os direitos digitais dos usuários da internet (ISRAEL, 2018).  

A edição especial da revista Caros Amigos de 2017, intitulada “Tecnomundo, a 
humanidade nunca mais será a mesma”, discute o avanço da tecnociência como um campo 
fértil de benefícios, mas alerta sobre a necessidade de fazer com que a tecnologia seja mediada 
por instrumentos de controle democrático (já que nenhuma tecnologia é isenta em seu uso). 
Melissa Steda, uma das autoras presente na publicação, recomenda ter especial atenção com 
projetos públicos e privados orientados à difusão do acesso ao conhecimento e às novas 
tecnologias de maneira inclusiva e adequada às realidades dos povos e dos lugares. Ela cita 
alguns exemplos de resistência como a Rede Latino-Americana de Estudos sobre Vigilância, 

Tecnologia e Sociedade (Lavits) e a Coalizão Direitos na Rede, que reúne entidades no esforço 
pela garantia de internet livre e aberta no Brasil (STEDA, 2017).

Nessa perspectiva, Mait Bertollo (2019) entende que a banalização do uso do smartphone 
para acesso à internet e sua capilaridade no território brasileiro abriu novas possibilidades 
para a população, apesar da informação ser carregada de intencionalidades articuladas pelo 
poder hegemônico. Um usuário de smartphone não é apenas receptor de mensagens, pode 
também produzir e difundir informações, com diferentes conteúdos (textos, imagens, sons) e, 
em determinados casos, elaborar aplicativos para uso de grupos locais e regionais. Esse objeto 
técnico, pela sua importância no cotidiano dos cidadãos, pode estimular um uso econômico 
e político emancipatório e criador de solidariedades sociais. A autora destaca, por exemplo, 
a atuação dos provedores regionais que ajudam a popularizar o acesso à internet em cidades 
brasileiras de 5 mil até 50 mil habitantes, com demanda de conexão, mas não atendidas por 
grandes empresas ou com o valor do serviço muito alto para a renda da população.

No campo das finanças também existem formas alternativas de organização, por meio de 
iniciativas como o microcrédito, os bancos comunitários, as moedas locais, a economia solidária. 
Carolina Gabriel de Paula (2015) estuda a dinâmica de bancos comunitários e moedas locais 
no Brasil, resultado da ação de grupos sociais que buscam a sua adaptação às circunstâncias 
e necessidades de cada lugar. Criam-se outras maneiras de fazer circular os excedentes locais, 
auxiliando as populações mais pobres a manter os excedentes gerados nos lugares, para assim 
melhorar parte de sua sobrevivência cotidiana. A autora analisa os problemas e as limitações 
enfrentadas por essas experiências, mas também ressalta a sua potencialidade para tecer outras 
formas de racionalidade, fundadas num uso alternativo das finanças.  

Para Adriana Bernardes da Silva (2015), projetos em disputa no território revelam a 
existência de círculos informacionais descendentes e ascendentes, isto é, os primeiros voltados à 
gestão das grandes empresas, que preparam a seletividade espacial dos investimentos; os segundos em 
que prevalecem informações voltadas à sobrevivência, à reprodução, à resistência, arraigados ao lugar. 
Nas palavras da autora, “um campo ascendente potencialmente construtivo à ação emancipatória” 
(SILVA, 2015, p. 135). Nessa perspectiva, André Pasti (2018) aponta políticas para ampliação da 
comunicação ascendente, a partir de saberes locais nutridos pelo cotidiano, segundo experiências de 
regionalização da produção audiovisual baseada em processos participativos.

A multiplicidade de perspectivas que pode surgir nos lugares continua sendo o 
alicerce da ação social e política. Como nos diz Milton “... a base da ação reativa é o espaço 
compartilhado no cotidiano” (SANTOS 1992, p. 21). É preciso resgatar a política, a defesa 
de um mundo menos desigual e mais justo, e de um projeto de desenvolvimento autônomo e 
soberano. Uma construção permanente que compete a todos e todas, valorizando o público, o 
coletivo, o comum, na busca de novos projetos de futuro.
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A MOBILIDADE URBANA ENTRE DADOS, 
PLATAFORMAS, INFRAESTRUTURAS: OS CASOS 

DO UBER MOVEMENT E UBER TRANSIT

D’ANDREA, Carlos

GUERRA, Ana

Introdução

Em março de 2019, a Uber anunciou a criação de "Pontos de Encontro Uber" em 
Heliópolis, a maior favela de São Paulo. A instalação de estruturas físicas integra o projeto 
“Feito em Heliópolis”, cujo objetivo é facilitar o encontro de motoristas e passageiros. Essa 
iniciativa, por sua vez, é parte do Uber Move e foi apresentada como uma “plataforma de 
impacto social”, figurando "a primeira intervenção da Uber em uma comunidade em todo o 
mundo", o que indica ser o primeiro passo de um projeto maior de entrada em comunidades. 
Heliópolis funcionaria como um laboratório de "testes e aprendizados"1. 

Já em dezembro de 2019, a Uber anunciou a oferta de patinetes para aluguel em 
Santos (SP)2. O desbloqueio e o pagamento do novo serviço são feitos pelo aplicativo da 
Uber, que passava, com isso, a ofertar várias opções de transporte. Em março de 2020, após o 
"credenciamento como operadora de micromobilidade" na Prefeitura de São Paulo, o serviço 

1 UBER. Uber Move e os Pontos de Encontro em Heliópolis: um bom ponto de partida, 12 mar. 2019, Uber Blog. 
Disponível em: https://www.uber.com/pt-BR/blog/sao-paulo/uber-move-pontos-de-encontro-em-heliopolis/. 
Acesso em: 05 jun. 2020.
2 MONTEIRO, André. Uber lança patinetes elétricos no Brasil começando por Santos, 04 dez. 2019. Uber 
Newsroom. Disponível em: https://www.uber.com/pt-BR/newsroom/uber-lanca-patinetes-eletricos-no-brasil/. 
Acesso em 05 jun. 2020.
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passou a ser ofertado também na capital paulista3. No mês anterior, a Uber havia sido a 
única empresa a manifestar interesse em gerir e promover as ciclofaixas de lazer da cidade, 
implementadas aos domingos e feriados. A proposta foi aceita pela prefeitura em abril4.

Bastante diferentes entre si, os exemplos acima têm um ponto em comum: explicitam 
como a plataforma Uber atua, gradativamente, em serviços que vão muito além da articulação 
de deslocamentos baseados em veículos automotivos. Por meio de uma infiltração diversificada 
em vários setores, a empresa busca conciliar a adesão de usuários-fim — motoristas e passageiros 
— com ações e parcerias com poderes públicos e empresas de base tecnológica, constituindo-
se, assim, como uma grande articuladora de mercados e serviços de mobilidade urbana. 
Nesse movimento, a Uber vem expandindo sua posição como um ator capital no processo de 
plataformização (POELL; NIEBORG; VAN DIJCK, 2018), tendo como parte fundamental 
dessa expansão a produção e a agregação de dados sobre as cidades onde atua. 

O argumento defendido neste trabalho é que a atuação da Uber se dá, de forma crescente, 
por meio de uma articulação entre sua capacidade de geração, processamento e intercâmbio de 
dados e sua forte presença como uma plataforma baseada na prestação de serviços sob demanda. 
Nesse sentido, o objetivo deste artigo é discutir as relações entre datificação e plataformização da 
mobilidade urbana, tendo como base dois projetos implementados pela plataforma Uber: o Uber 
Movement5 e o Uber Transit6. Com base nessa articulação, apontamos como esses dois projetos 
nos ajudam a compreender uma ressignificação da dimensão infraestrutural do espaço urbano.

Lançado em 2017, o Uber Movement é um produto baseado inicialmente na 
disponibilização de parte dos dados gerados pelos "motoristas parceiros" conectados ao 
aplicativo Uber Driver. A oferta de uma série histórica de informações sobre o "tempo de 
viagem" foi o ponto de partida para parcerias com instituições de algumas das maiores 
cidades do mundo, inclusive São Paulo. A partir de 2019, novos módulos do Uber Movement 
sinalizaram uma ampliação da datificação da mobilidade urbana articulada pela empresa, que 
se mostra menos dependente dos veículos automotivos e disposta, inclusive, a influenciar em 
políticas públicas. 

Já o Uber Transit, lançado em 2019, é um serviço que permite a simulação de viagens 
em transportes públicos, por meio do aplicativo voltado para o usuário comum. Ao integrar 

3 UBER é a única interessada em patrocinar ciclofaixa de lazer de SP. G1, 18 fev. 2020. Disponível em: https://
g1.globo.com/sp/sao-paulo/noticia/2020/02/18/uber-e-a-unica-interessada-em-patrocinar-ciclofaixa-de-lazer-
de-sp.ghtml. Acesso em: 05 jun. 2020.
4 UBER vai assumir ciclofaixas de lazer de São Paulo. Metro Jornal, 02 abr. 2020. Disponível em: https://www.
metrojornal.com.br/foco/2020/04/02/uber-ciclofaixas-de-lazer-sao-paulo.html. Acesso em: 05 jun. 2020.
5 UBER Movement. Disponível em: https://movement.uber.com/?lang=pt-BRhttps://movement.uber.
com/?lang=pt-BR. Acesso em: 14 jun. 2020.
6 UBER Transit. Disponível em: https://www.uber.com/br/pt-br/ride/transit/. Acesso em: 14 jun. 2020.

serviços de terceiros ao seu aplicativo, a Uber se posiciona como uma efetiva articuladora 
do ecossistema de plataformas vinculadas à mobilidade urbana, o que inclui a agregação de 
dados fornecidos por outras plataformas (como o Moovit). O objetivo, conforme o CEO 
Dara Khosrowshahi, é “reduzir a propriedade individual de carros, expandir o acesso ao 
transporte e ajudar governos a planejarem o transporte”, o que aponta para uma estratégia 
empresarial ampla e ousada.

Para discutir esses dois projetos da Uber, nos baseamos em três frentes analíticas: a 
consolidação dos dados como forma de conhecimento hegemônica (datificação), a adoção 
da lógica tecnocomercial das plataformas online como padrão em diferentes setores sociais 
(plataformização) e uma ampliação da noção de infraestrutura. Sobre este último conceito, 
buscamos, aqui, deslocar um olhar que se limita às questões materiais e propomos que 
infraestruturas sejam vistas como “redes que facilitam o fluxo de bens, pessoas ou ideias e 
permitem suas trocas pelo espaço” (LARKIN, 2013). 

Essa perspectiva enfatiza as dimensões performativas, políticas e materiais das 
infraestruturas, que combinam formas de racionalidade política com imaginários, afetos e 
experiências dos atores envolvidos. Já Rossiter (2016) destaca a capacidade das infraestruturas 
de criar e coordenar “mundos” com base na datificação e na quantificação de aspectos como o 
trabalho e a logística. Especificamente no caso da Uber, nota-se, no contexto da mobilidade 
urbana, uma crescente indissociabilidade entre a prestação de serviço oferecida pela plataforma 
e sua capacidade mais ampla de reconfigurar e fazer emergir infraestruturas baseadas na 
produção e no intercâmbio de dados. Trata-se, portanto, de um exemplo do duplo movimento 
de “plataformização das infraestruturas” e “infraestruturização das plataformas”, conforme 
discutido por Plantin et al. (2016).

Um pano de fundo para compreendermos o reposicionamento da Uber é a 
popularização da noção de Mobility as a Service (MaaS), ou seja, mobilidade como um serviço. 
Presente em narrativas que articulam inovação a um entusiasmo mercadológico e tecnológico, a 
MaaS reverbera a retórica da economia do compartilhamento (SLEE, 2017). Essa perspectiva 
privilegia e exalta o “livre mercado” e as possibilidades abertas pelo uso individual, personalizado 
e sob demanda das plataformas online. 

Entre as implicações desse processo, estão as renegociações das atribuições entre 
a iniciativa privada e o setor público. Van Dijck, Poell e De Waal (2018) apontam que são 
históricos os esforços do setor público para garantir o transporte como um “valor público”. 
Essa mediação é feita principalmente por meio de regulações, subsídios e outras medidas 
coordenadas pelos poderes locais. A compreensão da mobilidade como um serviço atribui 
maior valor econômico à exploração e à gestão dos espaços urbanos, consolidando a ideia de 
parcerias público-privadas como modelo prioritário. 
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Essa gestão compartilhada se dá, entre outros aspectos, pelo intercâmbio de dados 
gerados de diferentes modos: pelos sensores instalados nas ruas e no transporte público, pelos 
aplicativos usados por motoristas e usuários e pela notificação colaborativa sobre incidentes a 
partir de funcionalidades de serviços como o Waze. Como em outros setores reorganizados 
pela plataformização, as relações entre os setores público e privado são marcadas por grandes 
assimetrias. Van Dijck, Poell e De Waal (2018), Marshall (2018) e Morozov e Bria (2019) 
registram a dificuldade de autoridades locais para obterem dados das plataformas que articulam 
novas formas de transporte urbano, mesmo mediante decisões judiciais. 

Essa tensão é especialmente evidente no caso da Uber, que, além de se ver pressionada 
a compartilhar dados, tem sido questionada em função de questões trabalhistas, do aumento de 
congestionamentos e da concorrência predatória em relação aos táxis. Não por acaso, o termo 
“uberização” tornou-se sinônimo de precarização e informalização do trabalho; enfraquecimento 
das leis trabalhista e dos mecanismos de proteção ao trabalhador; e da caracterização de 
trabalhadores como “empreendedores-de-si” (POCHMANN, 2016; ABÍLIO, 2017). É nesse 
cenário adverso que a empresa parece ter, a partir de 2017, assumido a insuficiência de um 
modelo de negócio dependente da prestação de serviços baseada no trabalho de “motoristas-
parceiros” e investido em uma ampliação de serviços e de parcerias. 

Desde sua fundação, em 2009, a Uber foi alvo de críticas acirradas quanto à sua postura 
predatória em relação às cidades onde atua, seja por desrespeitar legislações locais e afetar 
a qualidade do trânsito, seja por prejudicar os taxistas e a receita de sistemas de transporte 
público. Isso se torna visível nas relações tensas entre a Uber e os governos locais e nas 
disputas legais quanto à regulamentação de suas atividades e da relação trabalhista com os 
motoristas. A plataforma tem histórico de processos contra cidades e estados por medidas que 
inviabilizavam seu modelo de negócios. Em 2019, entrou com uma ação contra a cidade de 
Nova York (VIEIRA, 2019b) por causa de uma medida que limitava a presença de motoristas 
sem passageiros em algumas áreas e, em 2020, contra o estado da Califórnia, após a sanção de 
uma lei que passou a conceder a prestadores de serviços cadastrados em plataformas o status de 
empregados (VIEIRA, 2020). A estabilidade da Uber em alguns mercados é frágil, inclusive, 
ela chegou a perder a licença para operar na cidade de Londres (VIEIRA, 2019a) e a deixar 
a Colômbia por decisões de reguladores locais, retornando após ajustes em seu modelo de 
serviços (MARTÍNEZ-VARGAS, 2020).

 No Brasil, a plataforma foi protagonista de uma série de disputas judiciais quanto 
ao vínculo com os motoristas e à regulamentação de sua atuação no país. Embora tenha 
saído vitoriosa na votação do projeto de lei que regula o transporte por aplicativos em âmbito 
nacional, em 2017, ainda enfrenta atritos com poderes municipais. A Uber também esteve 
envolvida em uma série de controvérsias envolvendo assédio sexual de passageiras e dados 

de usuários. Também em 2017, a campanha #DeleteUber resultou na perda de centenas de 
milhares de usuários ativos para a Uber (UBER TECHNOLOGIES, INC., 2019). 

Esses exemplos apontam para uma série de fatores que podem afetar a rede de usuários da 
plataforma, da qual seu modelo de negócios é altamente dependente. Em seu prospectus, documento 
protocolado antes da abertura de capital de empresas privadas nos EUA, com informações voltadas 
a potenciais investidores, a Uber reconhece essa relação de dependência: “se não formos capazes 
de atrair e manter uma massa crítica de motoristas, consumidores, restaurantes, expedidores e 
carregadores7 (...) nossa plataforma se tornará menos atrativa (...) e nossos resultados financeiros 
serão adversamente impactado” (UBER TECHNOLOGIES, INC., 2019, p. 29). 

O prospectus descreve ainda o fornecimento de oportunidades para as cidades como parte 
importante da atitude da Uber em relação a seu futuro como plataforma: “nós celebramos as 
cidades, e estamos comprometidos com complementar as infraestruturas das cidades colaborando 
com líderes e comunidades locais” (p. 160). Entre as ações voltadas para essa relação de parceria 
com as cidades, estão a incorporação de outros meios de transporte além dos carros, como 
opções de transporte público, bicicletas e patinetes, e o fornecimento de “dados valiosos para 
cidades que facilitam novos insights e ajudam a melhorar a infraestrutura das cidades”. Nesse 
sentido, a plataforma posiciona-se como um prestador de serviços às cidades, um parceiro da 
administração pública e um ator que participa da reformulação e otimização das infraestruturas 
urbanas. Conforme discutiremos a seguir, projetos como o Movement e o Transit demonstram 
um reposicionamento de mercado que afasta a centralidade da rede de usuários-fim e investe em 
serviços baseados em uma vasta infraestrutura de dados e sua aplicação na gestão e planejamento 
urbanos e na ampliação dos serviços incorporados ao seu aplicativo. 

Partindo desse cenário, a discussão deste artigo dialoga e visa contribuir com um 
extenso e diverso conjunto de estudos que se dedicam às relações entre cidades e tecnologias 
digitais. Em especial, nos alinhamos a abordagens que buscam um olhar crítico sobre as 
“smart cities” (MOROZOV; BRIA, 2019) e trazemos para o debate algumas especificidades 
da atuação flexível e capilarizada de uma plataforma online8. Buscamos também trazer novas 
questões para os estudos que discutem as especificidades e os desafios de temas como o trabalho 
plataformizado e as agências algorítmicas (ROSENBLAT; STARK, 2016; VAN DOORN, 
2017; FIRMINO; EVANGELISTA; CARDOSO, 2019; GUERRA; D’ANDRÉA, 2021).

7 Refere-se também aos serviços Uber Eats, de delivery de alimentos e Uber Freight, de transporte de cargas.
8 Ao contrário dos grandes projetos de vigilância e controle implementados em algumas cidades, a incorporação 
da lógica de “mobilidade como serviço” pela Uber está fundamentalmente associada ao uso e intercâmbio mais 
descentralizado de dados. Como afirma Barns (2019), “nossa interface diária com smartphones e dispositivos 
inteligentes está se tornando muito mais influente na formatação da infraestrutura informacional das nossas cidades 
do que qualquer estratégia particular de cidade inteligente” (p. 12-13). 
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Datificação da mobilidade: o Uber Movement

Seguindo Van Dijck (2017), propomos aqui o uso do termo “datificação” para 
enfatizarmos que os processos de monitoramento, predição e ranqueamento baseados em dados 
devem ser entendidos como uma forma emergente de conhecimento, ou um “novo paradigma 
na ciência”. Nesse modelo, assume-se ser possível transformar “tudo” em dados armazenáveis 
e passíveis de serem interpretados visando à criação de modelos e à redução de incertezas. A 
combinação de dois processos caracteriza o processo de datificação, conforme Mejias e Couldry 
(2019): a quantificação da vida humana em dados e o uso deles para diferentes tipos de geração 
de valor. A comercialização é o principal modo de geração de valor, mas não o único.

Uma das consequências da consolidação da datificação é o avanço da ideologia do 
dataísmo, ou seja, de uma “crença generalizada na quantificação objetiva” (VAN DIJCK, 
2017, p. 43) propiciada pelos dados. A perspectiva crítica da autora ancora-se em um 
conjunto de discussões que, desde o início da década de 2010, vem enfatizando que não há 
objetividade ou neutralidade nas iniciativas de armazenar, interpretar e gerir o social a partir 
de dados estruturados — ver, por exemplo, as críticas de boyd e Crawford (2012) ao termo 
“big data”. Com base nessa visada crítica, devemos questionar ainda o uso de termos como 
“dados brutos” e “mineração de dados”, que dão a entender que existe uma matéria-prima 
informacional a ser explorada.

A associação entre dados e gestão de cidades não é, evidentemente, algo novo: o uso de 
estatísticas e de formas afins de saber-poder é um aspecto constituidor dos territórios urbanos 
modernos. Associada aos modelos computacionais e à retórica do big data, a datificação 
impulsiona e remodela a ideia de que é possível controlar e planejar os usos e ocupações das 
cidades. Trabalha-se crescentemente com a possibilidade de “monitorar, modelar, estimar, 
alocar, otimizar, ajustar, gerenciar e exibir atividades urbanas” (GRAY; MARRES, 2018). Para 
Morozov e Bria (2019), as cidades são hoje pressionadas a quantificar seus desempenhos para 
se tornarem “mais confiáveis, competitivas e administráveis” (p. 41). Ao se tornarem auditáveis, 
as cidades alinham-se às exigências neoliberais de um capital financeiro privado especialmente 
interessado “no gerenciamento, na manutenção e na construção de infraestruturas”.

A grande concentração de dados gerados ou processados pelas plataformas online 
provocou uma forte pressão, por parte de governos, para que essas informações fossem 
compartilhadas. Umas das respostas às demandas por transparência foi o Uber Movement 
(https://movement.uber.com/), lançado em 2017. Trata-se de um produto inicialmente 
baseado no processamento de dados gerados a partir da geolocalização de motoristas da 
Uber conectados ao Uber Driver. Sob o mote "vamos encontrar caminhos mais inteligentes 
para seguir em frente, juntos", o site do produto informa que "o Uber Movement compartilha 

dados agregados anonimizados das mais de 10 bilhões de viagens para ajudar o planejamento 
urbano pelo mundo" e posiciona a Uber como uma parceira na gestão do acelerado 
crescimento das cidades. 

Três conjuntos de dados são ofertados, a depender da localidade desejada: tempo de 
viagem [travel time], velocidades [speeds] e o novo mapa de calor de mobilidade [new mobility 
heathmap]. Os dados acumulados desde 2016 são atualizados periodicamente. Os interessados 
podem fazer download de uma base de dados agregados do Movement no formato .csv ou 
manipulá-los por meio de um "Movement data toolkit"9. 

Apesar da abertura do acesso ao público geral, o produto parece seguir visando 
prioritariamente a parcerias com pesquisadores, planejadores urbanos, agências reguladoras 
e governos locais. De acordo com o site, por meio do Uber Movement, planejadores urbanos 
podem "identificar e mensurar congestionamentos em sua jurisdição; calibrar e validar 
modelos de demanda por viagens; mensurar a eficácia de políticas e investimentos de 
infraestruturas; construir indicadores de desempenho de transportes para uma cidade ou em 
uma região". A abordagem adotada é anunciada como particularmente eficiente para prover 
dados sobre ruas com menor volume de tráfego e nas quais a instalação da infraestrutura 
de sensores fixos seria cara e ineficiente, fornecendo “dados precisos onde eles são mais 
escassos”. Nesse sentido, a infraestrutura de coleta de dados da Uber viria a suprir uma 
carência anterior de dados e de infraestruturas.

As bases de dados sobre tempo de viagem foram as primeiras a serem disponibilizadas 
e baseiam-se em dados produzidos pelos smartphones de motoristas. Informações são 
enviadas pelo GPS vinculado ao aplicativo Uber Driver a cada quatro segundos. Os dados 
coletados incluem latitude, longitude, data e hora. De acordo com o documento que explica 
a metodologia aplicada10, esses dados já são coletados e utilizados em outras funcionalidades 
do sistema de gerenciamento da mobilidade e do trabalho da Uber, como o fornecimento de 
rotas, o cálculo de preços e o pareamento entre motoristas e passageiros. Dessa maneira, o 
módulo “tempo de viagem” do Movement tem como base o reaproveitamento de dados para 
criação de um novo produto. 

Essa base de dados é a única das três modalidades disponíveis para uma cidade 
brasileira. Em 2019, a Uber passou a disponibilizar dados sobre tempo de viagem na região 
metropolitana da cidade de São Paulo, possibilitando a consulta de informações sobre 39 
municípios. O lançamento foi acompanhado pela publicação de uma pesquisa realizada 

9 MOVEMENT-data-toolkit. NPM. Disponível em: https://www.npmjs.com/package/movement-data-toolkit. 
Acesso em: 07 jul. 2020.
10 UBER Movement: Travel Times Calculation Methodology. Disponível em: https://d3i4yxtzktqr9n.cloudfront.
net/web-movement/76002ded222a46a02ae89f207e91e335.pdf. Acesso em: 07 jul. 2020.
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pela plataforma em parceria com a Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe). 
Entre os dados destacados pela pesquisa, está o impacto de acontecimentos atípicos, 
como as tempestades e a greve dos caminhoneiros de 2018 nos padrões de deslocamento 
da região. O relatório publicado pela Fipe salienta o "altíssimo grau de precisão" dos 
resultados obtidos e recomenda a aplicação dos dados em outros estudos e no apoio ao 
planejamento de políticas públicas (FIPE, 2019).

Figura 1: Interface do Uber Movement usada para calcular aumento na duração do trajeto entre Jardins 
e Alphaville, em São Paulo, em função de um viaduto que cedeu na marginal Pinheiros, em 2018. 
Exemplo mencionado pela Uber em Monteiro (2019a).

O relatório enfatiza a aplicabilidade e a importância dos dados fornecidos para países 
em desenvolvimento, como o Brasil, que são apontados tanto como os mais atingidos por 
grandes congestionamentos urbanos quanto como os que mais carecem de investimentos para 
um monitoramento adequado do trânsito:

o problema dos congestionamentos carece de medidas quantitativas que 
permitam o seu monitoramento e entendimento em escala adequada. 
Medidas tradicionais de mensurac ̧ão do tra ̂nsito são limitadas em termo 
de sua cobertura têmporo-espacial ou requerem altos investimentos por 
parte dos órgãos públicos de monitoramento do trânsito, o que nem sempre 
é factível, especialmente em cidades de países em desenvolvimento. 
(FIPE, 2019, p. 8, grifos nossos). 

 
A pesquisa da Fipe operacionaliza e, por extensão, legitima os dados fornecidos pela 

Uber ao propor um indicador inédito, nomeado “índice de congestionamento”. Para validação 
da nova metodologia, o estudo aponta um “alto grau de correlação” com os dados oficiais da 

Companhia de Engenharia de Trânsito (CET), que é a “principal medida de monitoramento 
da lentidão do trânsito paulistano”. 

As diferenças entre os resultados da Fipe e os dados da CET são explicadas pela 
capilaridade inédita dos dados no Movement. Enquanto a CET monitora apenas vias com 
maior fluxo de veículos a partir de pontos fixos, o índice de congestionamento baseia-
se em “viagens efetivamente realizadas”. Conforme aponta o coordenador do estudo, o 
economista Eduardo Haddad: “o indicador oficial considera apenas as vias principais da 
cidade, já o índice do Uber Movement abrange implicitamente todas as vias da cidade” 
(MONTEIRO, 2019a). Desse modo, o estudo da Fipe incentiva o uso dos dados do 
Movement para análises que extrapolam as limitac ̧ões te ̂mporo-espaciais do indicador 
tradicional de lentidão da CET. 

Mais recentemente, dois novos módulos foram agregados ao Uber Movement: 
“Velocidade”, lançado em 2019, e “Novo mapa de calor de mobilidade”, em 2020. Em comum, 
estes novos serviços parecem apontar para um esforço da Uber em avançar no processo 
de datificação da mobilidade urbana, indo além do processamento de dados gerados pelos 
motoristas. O módulo “Velocidade”, por exemplo, tem como base a integração com dois 
serviços de referência: o Open Street Map (OSM) e o SharedStreets Referencing System. 
Conforme apresentam Gilbertson e Strand (2019), há um “comprometimento” da Uber em 
tornar o módulo “velocidade” compatível com “padrões abertos” adotados por esses serviços, 
que são tomados como “bens comuns digitais sem fins lucrativos”. Essas integrações, afirmam, 
“servem como ponto de partida para poderosas parcerias público-privadas”.

No caso do Open Street Map, dados são incorporados pela Uber e transformados em 
"mapas internos" capazes de interpretar as relações entre os trechos de ruas e suas interconexões. 
O esquema abaixo (Figura 2), extraído da metodologia do módulo “Velocidade”, ilustra como 
o serviço é baseado na integração entre os dados obtidos via GPS no aplicativo Uber Drive e 
em uma base cartográfica externa:

Figura 2: Visão geral da metodologia de cálculo dos dados de velocidade.
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Sobre o módulo “Novo mapa de calor de mobilidade”, dois aspectos chamam a atenção. 
Em primeiro lugar, o foco passa a ser a circulação de bicicletas pelo espaço urbano das oito 
cidades europeias e estadunidenses já contempladas. Instituições como “PeopleForBikes”, “North 
American Bikeshare Association” e “League of American Bicyclists” são mencionadas como 
apoiadoras. Em segundo lugar, o novo serviço é anunciado como parte de uma "Campanha 
de Mobilidade Urbana, que apoia a legislação que exige que novas faixas de mobilidade sejam 
adicionadas como parte de projetos de reforma de ruas" (TSAY, 2020). O documento referenciado 
por Tsay (2020) sobre a Campanha de Mobilidade Urbana não está mais disponível.

A descrição exploratória sobre a implementação e as transformações do projeto Uber 
Movement nos permite identificar que, inicialmente, a datificação da mobilidade urbana pela 
plataforma baseava-se apenas nos dados compartilhados pelos motoristas-parceiros. Gerados 
a partir da circulação capilarizada de carros, os dados disponíveis por meio do módulo 
“tempo de viagem” prometem ampliar as possibilidades de interpretação, antes limitada às 
principais vias das cidades. Já os dois módulos lançados posteriormente apontam para uma 
crescente complexificação do processo de datificação coordenado pela Uber. Para além dos 
dados próprios, “Velocidade” e “Novo mapa de calor de mobilidade” baseiam-se na integração 
com outros serviços, na superação do modelo fundamentado em veículos automotivos e na 
interlocução efetiva com políticas públicas que regulam a mobilidade urbana. 

Plataformização da mobilidade: Uber Transit

Para melhor compreender o processo de plataformização da mobilidade urbana, cabe, em 
primeiro lugar, nos voltarmos para a noção de plataforma. Em trabalho recente, Poell, Nieborg 
e Van Dijck (2019, p. 3) definem plataforma como "infraestruturas digitais (re)programáveis 
que facilitam e moldam interações personalizadas entre usuários finais e complementares, 
organizadas através da coleta sistemática, processamento algorítmico, monetização e circulação 
de dados”. Essa definição, assim como um conjunto de reflexões denominado Estudos de 
Plataforma (D’ANDRÉA, 2020), propõe uma visada analítica que busca articular as dimensões 
técnicas, políticas e econômicas das ambiências digitais contemporâneas. 

Um aspecto que consolida e singulariza a ideia de plataforma é a crescente adoção 
de uma arquitetura computacional baseada na conectividade e orientada para o intercâmbio 
e uso de dados. Fundamentadas em robustas infraestruturas, as plataformas consolidam-se 
por controle de fluxos informacionais e financeiros. Por outro lado, a interoperabilidade entre 
as plataformas faz emergir um “ecossistema” que se articula de modo distribuído. Centralizar 
e, ao mesmo tempo, descentralizar é apenas um dos “paradoxos” que marcam a atuação das 
plataformas online (VAN DIJCK; POELL; DE WALL, 2018, p. 13). De modo próprio, 

as plataformas propõem novos modos de tornar mensuráveis diversas práticas sociais, 
contribuindo decisivamente para a consolidação da “datificação” como forma hegemônica de 
conhecimento (VAN DIJCK, 2017).

Uma das consequências do crescente poder de mediação exercido pelas plataformas 
é o contínuo processo de plataformização, isto é, da "penetração de infraestruturas, processos 
econômicos e estruturas governamentais de plataformas em diferentes setores econômicos 
e esferas da vida" (POELL; NIEBORG; VAN DIJCK, 2020, p. 5). Conforme Helmond 
(2015), esse processo foi iniciado ao longo dos anos 2000, quando a adoção generalizada 
de Interfaces de Programação de Aplicações (em inglês, Application Program Interfaces, 
ou simplesmente APIs) permitiu às plataformas instituir um intercâmbio controlado de 
dados que se opunha ao modelo mais descentralizado que orientara o funcionamento da 
World Wide Web. 

A partir da “plataformização da web” (HELMOND, 2015), diferentes instâncias 
da vida social foram moldadas pela lógica das plataformas, entre as quais está o “transporte 
urbano”, como discutem Van Dijck, Poell e De Waal (2018). Para esses autores, nota-se a 
“emergência de uma ecologia de plataformas para o transporte urbano” (p. 74), o que inclui, 
além da Uber e serviços afins, aplicativos que ajudam a planejar o deslocamento pelas cidades 
e outros que permitem aluguel de carros, bicicletas ou patinete. Nesse ecossistema, destaca-se 
a centralidade do Google Maps, que não apenas é o serviço mais popular, mas também foi 
responsável pela criação e implementação de formatos de dados hoje adotados como padrão, 
como a “General Transit Feed Specification” (GTFS). 

Lançado no início 2019, o Uber Transit integra uma tentativa da empresa de se 
posicionar como um aplicativo de referência para mobilidade urbana em geral, indo além dos 
serviços de solicitação de veículos. Para figurar como um "balcão único" de transporte nas 
cidades pré-selecionadas, o Transit tem a proposta de tornar “mais fácil encontrar o melhor 
caminho — com informação em tempo real sobre o transporte público no aplicativo Uber". 
Desse modo, a plataforma assume como objetivo principal "dar aos passageiros um modo 
‘uniforme’ de acessar esta opção diretamente no nosso aplicativo" (REICH, 2019).

O Transit funciona de forma integrada ao aplicativo utilizado pelos passageiros para 
solicitar viagens de carro: no momento em que o usuário informa os locais de origem e destino, 
a interface do aplicativo pode exibir, além de opções de modalidades de corridas Uber (UberX, 
Uber VIP, Uber Comfort), alternativas de transporte público, intituladas Transit. Quando a 
opção Transit é selecionada, o aplicativo exibe uma interface semelhante à de aplicativos como 
o Google Maps e o Moovit, com um percurso passo a passo até o destino final via transporte 
coletivo (Figura 3). Nessa opção, o passageiro é informado sobre o preço da passagem e a 
estimativa da hora de chegada.
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Figura 3: Interface do Uber Transit indicando percurso via transporte público. Extraído de publicação 
na página brasileira da Newsroom da Uber, disponível em: https://www.uber.com/pt-BR/newsroom/
uber-lanca-nova-versao-do-app-para-integrar-mais-servicos-como-informacoes-de-transporte-
publico/.  Acesso em: 06 jun. 2020.

O Transit foi inicialmente testado na cidade de Denver, nos Estados Unidos, em parceria 
com o Distrito Regional de Transportes da cidade. Além das informações sobre as opções de 
deslocamento via transporte público, a parceria com a cidade também inclui a possibilidade de 
que passageiros comprem passagens diretamente pelo aplicativo da Uber. Conforme Sandoval 
(2019), Denver funciona como uma “cidade-laboratório de um sistema de transporte urbano 
completamente integrado na plataforma do Uber, dos patinetes às limousines”. 

No Brasil, o serviço foi lançado oficialmente em novembro de 2019, na região 
metropolitana de São Paulo, e apresentado como “um novo recurso do aplicativo que integra 
os transportes públicos e privados” (MONTEIRO, 2019b). Na ocasião do lançamento, o então 
Secretário de Transportes Metropolitanos, Alexandre Baldy, destacou a complementaridade 
entre transporte público e privado sintetizada pelo Transit, também apontada pela CEO da 
Uber no Brasil, Claudia Woods. 

O serviço é um marco no reposicionamento da Uber. De um lado, aponta para a 
ambiciosa meta de se tornar “um sistema operacional para o dia a dia”11 e alcançar o status de 
“Amazon do transporte Urbano” (SANDOVAL, 2019). O potencial — ao menos retórico — do 

11 UBER lança nova versão do app para integrar mais serviços, como informações de transporte público. Uber 
Newsroon, 27 set. 2019. Disponível em: https://www.uber.com/pt-BR/newsroom/uber-lanca-nova-versao-do-
app-para-integrar-mais-servicos-como-informacoes-de-transporte-publico/. Acesso em: 06 jun. 2020. 

plano da Uber projetado sobre o Transit residiria não apenas na oferta de informações, como faz 
o Google Maps, mas na possibilidade de concluir a ação por meio de pagamentos (HAWKINS, 
2019a). De forma complementar, o Transit reforça o discurso de parceria entre a plataforma e as 
cidades onde já opera através do Movement e visa responder a críticas que apontam seus impactos 
negativos sobre o transporte público das cidades (HAWKINS, 2019 a).  

Em fala sobre o Transit reproduzida na Newsroom da Uber, Khosrowshahi afirma que 
a empresa compartilha com as cidades o objetivo de "reduzir a propriedade individual de carros, 
expandir o acesso ao transporte e ajudar governos a planejarem o transporte"12. Nesse sentido, 
a integração das informações sobre transporte público ao aplicativo é apontada como apenas 
o começo de um projeto mais amplo. A retórica de parceria com as cidades em um projeto 
voltado a uma gestão mais eficiente e sustentável da mobilidade urbana subsidia a proposta de 
criação de uma “rede compartilhada, combinando os serviços de compartilhamento de corridas 
como a Uber, ao transporte público”13. Conforme defendido no site da empresa:

com opções de transporte confiáveis, o compartilhamento de viagens pode 
não apenas ajudar as pessoas a chegarem ao ponto de transporte público mais 
próximo, mas também: 1) Preencher as lacunas no serviço de transporte público; 
2) Prover acesso a comunidades sub-atendidas; 3) Aliviar a demanda por 
estacionamento; 4) Reduzir os custos de rotas ou serviços subutilizados. 

Desse modo, a relação entre a plataforma e o sistema de transporte público que se 
desenha nessa retórica é mais de complementaridade do que de predação. Em publicação que 
enumera “princípios infraestruturais” da empresa nos Estados Unidos, o Transit é mobilizado da 
seguinte maneira: “a Uber não está interessada em substituir modais tradicionais de transporte 
público (...) acreditamos que empresas de compartilhamento de viagens (...) podem cumprir 
um papel vital para ajudar sistemas de transporte a performar em com maior eficiência” 
(DOOLEY, 2019). O texto defende uma série de ações que, por meio de parcerias entre 
empresas e governos locais, as quais vão da reformulação do design de vagas e acostamentos 
nas ruas das cidades à atualização da base de dados de transporte nacional, visam “ajudar a 
promover soluções infraestruturais do século 21 conforme nossa sociedade vai em direção a um 
futuro mais compartilhado, elétrico e automatizado”.

Além de contar com bases de dados sobre transporte público fornecidas pelas próprias 
administrações de cidades como Boston, nos EUA, e Nice, na França, o Transit também se sustenta 

12 ÀS VEZES o caminho mais rápido é o transporte público. Uber. Disponível em: https://www.uber.com/br/pt-
br/ride/transit/. Acesso em 06 jun. 2020.
13 PARTNERING with transit systems. Uber. Disponível em: https://www.uber.com/us/en/community/
supporting-cities/transit/. Acesso em: 6 jun. 2020.
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a partir do intercâmbio de dados via API com outras plataformas: “formando parcerias com outros 
aplicativos, esperamos ajudar cobrir lacunas no sistema de transporte garantindo certeza e confiabilidade 
na rotina dos passageiros”. Uma das plataformas parceiras mais fundamentais para a consolidação do 
Transit é o Moovit, descrito como “nosso provedor de dados em tempo real sobre transporte público e 
de planejamento de rotas”. O Moovit agrega dados de mais de 7000 agências de trânsito, além daqueles 
gerados por mais de 350 milhões de usuários14. A parceria entre as duas plataformas é anterior ao 
Transit: em 2016, a Uber anunciou que o Moovit passaria a disponibilizar seu serviço de transporte 
individual como uma das opções de deslocamento para usuários de diferentes países. 

Já o Masabi15 entra como parceira fundamental no experimento de Denver. A 
plataforma de “pagamento de tarifas como um serviço” [Fare Payment-as-a-Service] atua em 
onzes países e é descrita em seu site como a líder global de “passagens móveis”. Por meio da 
integração com o aplicativo da Uber, o Masabi permite que usuários comprem passagens de 
transporte público diretamente pelo aplicativo, gerando uma “mobile ticket”. A Uber aponta a 
parceira como uma oportunidade para que usuários combinem o uso do transporte público a 
outras formas de deslocamento. 

Uma terceira parceria destacada pela Uber como parte da concepção no Transit é a 
TransLoc16, plataforma que oferece serviços voltados a agências de trânsito municipais e campi 
universitários e corporativos nos Estados Unidos, além do aplicativo de planejamento de 
rotas. “Integrando a API da Uber ao aplicativo TransLoc, os passageiros receberão uma jornada 
personalizada com a combinação ótima entre o percurso a pé, transporte público e viagens de 
Uber”. Assim como com o Moovit, a parceria antecede o lançamento do Transit, tendo sido 
iniciada em 2016, e diz respeito a um esforço anterior de expansão da Uber por meio de sua API. 

Esse conjunto de parcerias caracteriza o Transit como um produto que enreda um ecossistema 
de plataformas voltadas ao transporte e à mobilidade urbana em geral. Desse modo, engendram uma 
racionalização datificada das cidades e, ao mesmo tempo, passam a moldar, por meio de interações 
personalizadas, a experiência cotidiana dos usuários e os modos como se deslocam e vivenciam nas 
ruas. A este conjunto, somam-se outras parcerias e fusões encabeçadas pela Uber para ir “além de 
do compartilhamento de viagens” (KHOSROWSHAHI, 2018) e se articular a outros modais 
de transporte, não somente aos carros. Essas iniciativas incluem as bicicletas e patinetes elétricas 
compartilhadas JUMP e serviços de aluguel de carro em parceria com a Getaround17, que funciona 
segundo a lógica de “compartilhamento” a partir do aluguel por hora ou dia via aplicativo. 

14 UBER Taps Moovit for Its Transit Data. Moovit Blog, 31 jan. 2019. Disponível em: https://moovit.com/blog/
uber-transit/. Acesso em: 06 jun. de 2020.
15 MASABI. Disponível em: https://www.masabi.com/. Acesso em: 14 jun. 2020.
16 Disponível em: https://transloc.com/.
17 Disponível em: https://www.getaround.com/.

O Transit, portanto, é ilustrativo de uma ampliação e fortalecimento do processo de 
plataformização da mobilidade. Por um lado, exemplifica um movimento de aderência da Uber 
a infraestruturas de transporte público que a antecedem. Por outro, o Transit consolida a Uber 
como uma articuladora fundamental de um ecossistema baseado em um amplo intercâmbio 
de dados sobre transporte público. Sendo assim, o serviço é subsidiado por bases de dados 
variadas de origens diversas, ao mesmo tempo que capacita a produção de novos dados a 
partir das atividades dos usuários. Como coloca Khosrowshahi, "seja a forma como queira se 
deslocar, seja o serviço que você precisar, queremos que o app da Uber seja o que você vai abrir" 
(HAWKINS, 2019b). O que interessa à Uber é que o aplicativo integre a rotina dos usuários: 
"se mais pessoas abrirem nosso aplicativo com mais frequência, então haverá negócios mais 
adiante. Nós poderemos monetizar isso de um jeito ou de outro”. 

Delineia-se, assim, uma dinâmica recursiva entre a datificação e a plataformização. 
O exercício de padronização, mensuração e predição que constituem a primeira subsidiam a 
segunda. Esta, por sua vez, modula a datificação e empacota os dados para o usuário em forma 
de serviços personalizados e sob demanda. O Movement e o Transit descrevem movimentos 
complementares. Se, por um lado, apontam para direções distintas – um expande o alcance da 
Uber quanto a sua posição na produção e fornecimento de dados sobre mobilidade, e o outro 
reforça a lógica do aplicativo, canalizando a aplicação e produção de dados –; por outro, ambos 
evidenciam a dimensão infraestrutural da infiltração de plataformas como a Uber na gestão da 
mobilidade urbana, como retomaremos a seguir.

Mobilidade e infraestruturas: articulações

O objetivo principal deste artigo foi discutir as relações entre datificação e 
plataformização da mobilidade urbana com base em dois projetos implementados a partir de 
2017 pela plataforma Uber: o Uber Movement e o Uber Transit. A análise dessas iniciativas nos 
ajuda a compreender como a Uber vem buscando articular uma ampliação de sua capacidade de 
geração, processamento e intercâmbio de dados com sua consolidação como serviço prioritário 
a ser consultado pelos cidadãos que buscam informações sob demanda sobre deslocamento. 

A partir dessa associação entre plataformização e datificação, nessas considerações 
finais, nos concentramos em apontar questões que nos ajudem a compreender a ressignificação 
da dimensão infraestrutural do espaço urbano. Como apontamos na introdução, a concepção de 
infraestrutura adotada aqui se alinha a uma abordagem que busca contemplar suas dimensões 
políticas, materiais e performativas. 

Nesse sentido, vale chamar a atenção para as estratégias retóricas da Uber ao 
afirmar não ter interesse ou ingerência nas infraestruturas urbanas, pois estas seriam de 
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competência — e responsabilidade — exclusiva do poder público. Nesse reposicionamento 
empresarial, é ilustrativa a fala conciliatória de Andrew Salzberg, diretor de políticas de 
transporte da Uber, a respeito do lançamento do Uber Movement: "Nós não gerenciamos 
as ruas. Não planejamos infraestrutura. Então, por que manter essas coisas guardadas 
quando podem proporcionar um imenso valor às cidades em que estamos trabalhando?" 
(DAVIES, 2017). O interesse da empresa seria apenas no fornecimento e intercâmbio de 
dados que ajudassem na melhoria da gestão das cidades e, por extensão, na consolidação 
da mobilidade como um serviço. 

No entanto, conforme Gray e Marres (2018, p. 13), “infraestruturas de dados devem ser 
entendidas (...) como dispositivos de enquadramento ou roteirização que formatam ativamente 
as atividades que eles propõem mensurar”. Assim, apontamos que, ao agregar e disponibilizar 
dados através do Uber Movement e ao integrar serviços em sua plataforma (Uber Transit), a 
empresa não apenas oferece mais indicadores para melhorar a gestão do trânsito, mas contribui 
fortemente para a consolidação de uma concepção de mobilidade que pressupõe a presença 
dos carros e outros serviços credenciados pela própria empresa. Uma das consequências é o 
reconhecimento da Uber como uma parceira do poder público, e não apenas como uma empresa 
privada a ser regulamentada. Inicialmente baseada na datificação, essa “parceria” já contempla 
propostas de políticas públicas, como sinalizam as iniciativas mais recentes do Movement junto 
com associações de ciclistas nos EUA. 

A ambição da Uber em se tornar um “sistema operacional do dia a dia” e se 
consolidar como a “Amazon do transporte urbano” passa pela diversificação dos produtos e 
serviços oferecidos e pelo enredamento de outros atores — governos locais, pesquisadores, 
organizações da sociedade civil — por meio de parcerias segundo uma retórica de 
colaboração e complementaridade. Em vez de regular, fiscalizar e examinar as ações da 
Uber apenas de um ponto de vista externo, esses atores passam a operar também dentro 
da dinâmica da plataforma. A ampliação da infraestrutura de dados cumpre um papel 
fundamental nesse projeto. 

A centralidade dos dados como forma de conhecimento (VAN DIJCK, 2017) 
consolida tanto sua oferta voltada para pesquisas e elaboração de políticas (Movement) quanto 
sua incorporação à lógica tecnocomercial do aplicativo voltada ao usuário comum (Transit). 
Assim, a articulação entre plataformização e datificação subsidia a emergência de infraestrutura 
que, como aponta Larkin (2013), baseia-se tanto na racionalidade política dos gestores quanto 
nos desejos, experiências e mesmo imaginários dos cidadãos.

Seguindo essa dupla dimensão (racional e afetiva) das infraestruturas, vale relembrarmos 
a menção feita, na abertura do artigo, à criação, pela Uber, de pontos de encontro na favela de 
Heliópolis, em São Paulo. Nesse caso, faz-se visível uma demanda infraestrutural que atende a 

urgências bem diferentes das convocadas pelas propostas e intervenções voltadas para a “cidade-
laboratório” de Denver, nos EUA, ou para a região central da cidade de São Paulo. A busca pelo 
atendimento dessa especificidade local, no entanto, não contradiz a estratégia da Uber de ser 
uma protagonista do modelo “mobilidade como um serviço”, mas, sim, ilustra sua capacidade 
de ampliar ou adaptar sua atuação à heterogeneidade dos territórios por ela infiltrados.
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MOVIMENTO CULTURAL DAS PERIFERIAS: 
PRÁTICAS E TECNOPOLÍTICAS URBANAS

OLIVEIRA, Mary Helen S.

RAIMUNDO, Sílvia L. 

SILVA, João Mário S. da

  MENDES, Vanessa

Introdução

Quem organiza a memória dos movimentos sociais? Qual o sentido de registrar 
as ações, relatar as práticas, relacionar conceitos e construir teorias? Qual a contribuição da 
pesquisa e a partir de que lugar pesquisadores compreendem e interpretam o que percebem? 
Quais são as trocas possíveis entre universidades e universos que se constituem a partir de 
lugares, práticas e saberes em movimento? 

Essas e outras perguntas animaram a formação de um grupo entre pessoas que 
participam de construções do Movimento Cultural das Periferias (MCP), na cidade de 
São Paulo. O MCP luta para que a periferia seja a centralidade da nossa cidade, para que 
os saberes periféricos reunidos nas experiências em terreiros, rodas de jongo, capoeira, 
rodas de samba, batuques, teatro, festas de hip hop e histórias populares sejam expressão 
livre de nosso desenvolvimento como ser humano. Seguindo o mesmo princípio, o grupo 
busca outras formas de fazer pesquisa que sejam situadas, problematizando a posição 
de pesquisadores, os lugares da produção de conhecimento e o seu sentido político. 
Procuramos contribuir para a conceituação e elaboração teórica a partir de experiências 
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e práticas da própria realidade, tendo como referência principal o repertório das pessoas 
que participam do MCP.

Assim como o MCP, que se constitui de modo orgânico, agregando diversas pessoas 
e coletividades articuladas em torno de pautas comuns, nosso grupo de pesquisa não se 
define em linhas precisas, mas busca se organizar como espaço de construção coletiva para 
reflexão e crítica de práticas e conhecimentos relacionados à atuação política do movimento. 
Entendemos a pesquisa como prática política, ato de resistência. Teorizar a construção coletiva 
de conhecimento nos coloca como agentes fortalecedores do diálogo entre as nossas e os nossos, 
nos permite circular esses conhecimentos para além dos nossos nichos ao mesmo tempo em 
que nos possibilita sistematizar o que muitas vezes fica restrito nas nossas fronteiras territoriais.

Nossa metodologia de trabalho consiste fundamentalmente em encontros presenciais 
e virtuais para trocas e compartilhamentos de ideias e no exercício da escrita coletiva. Visamos, 
através dessa, acessar e compartilhar experiências militantes, acadêmicas, teóricas e empíricas. 
Nesse sentido, o 3º Seminário Internacional Urbanismo Biopolítico se apresenta como uma 
possibilidade de acúmulo para a partilha: nossa intenção é promover discussões a partir das 
experiências geradas por meio deste estímulo. Compartilhar as experiências de construção 
coletiva de escrita e participação em um seminário nos permite sintetizar o que estamos 
produzindo e serve como guia para os nossos próximos passos ao fomentar os rumos por onde 
devemos seguir.

Este ensaio, o primeiro produzido coletivamente pelo grupo para uma publicação 
acadêmica, tem como objetivo relatar algumas práticas conduzidas na trajetória do Movimento 
Cultural das Periferias. O ensaio se estrutura a partir de uma breve contextualização e 
apresentação do MCP e se desenvolve em relatos de práticas que permeiam sua atuação e 
organização, nos quais buscamos reunir, problematizar, valorizar e sistematizar as expertises 
periféricas, intuições construídas ao longo das movimentações e insurgências históricas. 

O primeiro relato, sobre o sarau na periferia, identifica a poética e o processo pedagógico 
de escuta e amplificação de vozes que orientam o movimento. Os demais relatam momentos 
importantes na trajetória do MCP no período entre 2013 e 2018: A Lei de Fomento à Cultura 
das Periferias, o Seminário Insurgências Periféricas, a Unidiversidade de Saberes e os Encontros 
Territoriais. Cada relato está relacionado ao tempo e à linguagem, o que acreditamos valorizar 
as experiências e a memória de quem narra, representando os múltiplos olhares que atravessam 
este texto, que procura se constituir como uma narrativa coletiva. Os critérios para a escolha 
das práticas a serem relatadas foram a participação e o envolvimento de pessoas do grupo de 
pesquisa nesses momentos, a cronologia, e a relevância de cada prática em relação ao tema 
do 3º Seminário Internacional Urbanismo Biopolítico no eixo Tecnopolíticas, com foco nos 
modos de produção do espaço que entrelaçam redes e ruas, universidade e sociedade.

Nossa participação neste seminário se deu pelo interesse de relatar práticas do 
movimento relacionando-as a conceitos já estabelecidos, valorizar modos de produção de 
conhecimento fora das instituições acadêmicas e, ao mesmo tempo, reconhecer o espaço 
da universidade e da educação pública como fundamentais para o pensamento crítico e 
contribuição nas disputas políticas. Nosso vínculo com o Instituto das Cidades (Unifesp) deu-
se pela própria essência da instituição, criada a partir da relação da Universidade Federal de 
São Paulo com os movimentos sociais que lutam há anos pela criação de universidades públicas 
na periferia da Zona Leste. Os autores dos Projetos Político e Pedagógicos do Instituto das 
Cidades e dos primeiros cursos planejados, os docentes efetivos e colaboradores do projeto 
e do Campus Zona Leste, localizado em Itaquera nas instalações da antiga fábrica Gazarra, 
criaram a partir do diálogo com os movimentos sociais e da interlocução entre a universidade e 
a sociedade uma diversidade de atividades de ensino, pesquisa e extensão, estabelecendo assim 
um projeto comum de criação de uma universidade de caráter popular. 

Com esse percurso, encontros e tramas construídas, compreendemos que as práticas do 
MCP relatadas podem ser entendidas como tecnopolíticas urbanas na medida em que ativam 
processos de articulação, participação e coprodução de conhecimento a partir de pedagogias 
criadas no lugar. São práticas democráticas que trabalham outras epistemologias para disputas 
materiais e simbólicas e tecnologias que utilizam sistemas em rede, instrumentos e recursos 
digitais para incidir diretamente nos modos de produção do espaço urbano.

Movimento Cultural das Periferias: Corpo coletivo, o período popular da história e a 
revanche do território

Milton Santos (2002) lembra que mesmo em tempos nos quais a tirania da informação 
e do dinheiro aprofundam o grau de competitividade, o empobrecimento da população e o 
surgimento de novos totalitarismos, podemos perceber um movimento de pessoas que, ao se 
apropriarem de novas técnicas e tecnologias, conseguem criar novas concepções sobre o mundo 
e seus lugares, divulgando-as em diferentes linguagens artísticas, como o cinema, o teatro, 
a dança, a música e a literatura. Conteúdos e ações fogem da ideia do pensamento único 
divulgado pelas grandes agências internacionais de informação. Nesse processo, a sociedade 
começa a experiência de viver em uma transição entre o período técnico científico-informacional 
e o período popular da história, contexto marcado pelo rico protagonismo de pessoas que 
constroem narrativas a partir do cotidiano, fazendo surgir outras versões da história.

No plano teórico o que verificamos é a possibilidade de produção de um 
novo discurso, uma nova metanarrativa, um novo grande relato. Esse novo 
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discurso ganha relevância pelo fato de que, pela primeira vez na história do 
homem, se pode constatar a existência de uma universalidade empírica. A 
universalidade deixa de ser apenas uma elaboração abstrata na mente dos 
filósofos para resultar numa experiência ordinária de cada homem. De tal 
modo, num mundo datado como o nosso, a explicação do acontecer pode 
ser feita a partir de categorias de uma história concreta. E isso, também, que 
permite conhecer as possibilidades e escrever uma nova história (SANTOS, 
2002, p. 21).

Então, surgem discursos sobre projetos invisibilizados pelos meios de comunicação de 
massa, processo no qual as periferias colocam-se como centralidade do pensamento crítico e 
da produção cultural da cidade. 

Nas periferias, coletivos organizados em espaços públicos, ocupações culturais, bibliotecas 
públicas, centros culturais e pontos de cultura criam e divulgam, em outra lógica, diferente da 
imposta pelo mundo da mercadoria, visões sobre o mundo e uma diversidade de ações culturais, 
educativas e políticas que surgem como ‘revanche do território’ (SANTOS, 2002).

Essa espécie de revanche acontece quando um conjunto de ações incentiva 
parte da população a lançar olhares críticos sobre o território e projetar caminhos para 
as transformações necessárias, ainda que seja necessário desobedecer a leis e normas, 
anteriormente criadas. Essas insubordinações à lógica imposta pela racionalidade hegemônica 
estão na “proliferação de ‘ilegais’, ‘irregulares’, ‘informais’” (Santos, 2002, p.120), tanto na 
organização dos loteamentos nas áreas periféricas, como nas ocupações culturais, nos graffitis 
que gritam transgressões, uma subversão característica do período popular da história. Desses 
movimentos, o que inicialmente pode tratar-se apenas de uma narrativa sobre o cotidiano 
dos “lugares opacos” (SANTOS, 1996), das quebradas, dos pedaços habitados por frações 
da classe trabalhadora, desvendando os problemas causados pela realidade suburbana e os 
códigos de ética e comportamentos da juventude, como revelam as extensas letras de rap, 
podem também mostrar o surgimento de movimentos transformadores de pensamento e do 
próprio espaço urbano (CAVALCANTI, 2008). Então,

Por meio da cultura [os jovens] projetam-se socialmente por um canal 
legítimo, e na nova perspectiva se tornam sujeitos plenos, cidadãos 
empoderados. É por meio da cultura e dos grupos que podem propor outras 
experiências de vida, e é através das suas ações que se percebem enquanto 
sujeitos políticos, participantes da sociedade e capazes de mobilizar e 
transformar. (MAIA, 2014, p. 61).

E, distanciando-se do anterior, esse novo período promove um caminho contrário 
ao individualismo e à competitividade, à medida em que possibilita novos encontros, ricos 
em trocas de conhecimento e na construção de novos saberes, bem como o surgimento do 

“indivíduo liberado partícipe das novas massas e não o homem acorrentado; o pensamento 
livre e não o discurso único” (SANTOS, 2001, p. 14) — o que podemos perceber nas práticas 
da trajetória do Movimento Cultural das Periferias (MCP) na cidade de São Paulo.

A história do MCP carrega em seu interior o histórico de todos os outros movimentos 
e articulações realizadas anteriormente e concomitantemente, como os movimentos culturais 
de Guaianases, Penha, São Miguel Paulista, Itaim Paulista, São Mateus, M’Boi Mirim, 
Campo Limpo, Perus entre outros, que articulados perceberam coincidências nos problemas 
enfrentados no cotidiano do fazer artístico e cultural de onde foram surgindo demandas 
por espaço e recursos para desenvolverem as atividades, por exemplo. À medida em que os 
encontros foram acontecendo, seus integrantes percebiam que enfrentavam problemas muito 
semelhantes, criavam afinidades, identidades e alteridades e fortaleciam-se como movimento. 

Depois de alguns seminários e muitos encontros, surgiram alguns desdobramentos, 
entre esses, as lutas pela criação de Centro Culturais e Casas de Cultura, manutenção das 
Ocupações Culturais e criação de um fomento voltado exclusivamente para as periferias: a 
Lei de Fomento à Cultura das Periferias. Uma proposta de política pública pensada para 
contemplar os projetos culturais de coletivos das periferias e ir além de outros programas que 
eram vistos como insuficientes para a realização das atividades, sobrevivência e formação dos 
artistas e produtores culturais e artísticos.

O MCP nasce das lutas históricas por direitos e por uma cidade mais justa, que 
também passam pelas Jornadas de Julho de 2013, e das caminhadas para prestigiar o fazer 
artístico do outro, dos encontros entre as diferentes coletividades, da pesquisa para a criação 
da Lei e do Movimento pelo Território Urbano realizado para a apresentação do texto da Lei 
para diferentes quebradas. E fortaleceu-se na luta quando foi necessário aprender os caminhos 
para garantir orçamento e aprovar a Lei na Câmara Municipal. Durante meses, mulheres e 
homens, alguns muito jovens, outros nem tanto, passaram horas se articulando politicamente 
com técnicos, secretários municipais e vereadores de diferentes partidos para terem a Lei de 
Fomento à Cultura das Periferias aprovada por unanimidade.

Essa história também está nos Saraus de poesia, no Seminário Insurgências Periféricas, 
na Unidiversidade de Saberes e nos Encontros territoriais, ações e estratégias de formação e do 
fazer político consciente, a práxis do Movimento Cultural das Periferias, feitas na apropriação 
de tecnologias características da tecnosfera (Santos, 1996), onde estariam as chamadas 
tecnopolíticas, presentes nas práticas dos hackers, dos cyberativistas, dos militantes por sotfwares 
livres e também nos encontros, experiências que demonstram o apoderar-se de metodologias 
baseadas no diálogo como acontecem na construção das cartografias críticas, emergentes e 
insurgentes, nos processos de educação popular, na quilombagem ou no quilombismo como 
desejaram Clóvis Moura (1988) e Abdias do Nascimento (2002), respectivamente.
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Figura 1: Espiral do Tempo MCP (em construção)1.

Relatos

Sarau na periferia: epistemologias de vidas insubmissas

O percurso formativo dos sujeitos periféricos (D’ANDREA, 2013) da cidade São Paulo, do 
Brasil, e do mundo, é carregada de lutas e incríveis movimentações culturais. São memórias ancestrais 
imperecíveis salvaguardadas em grandes reservas resistentes de esperança de dias melhores.

Há algum tempo que o mundo vem olhando para os fazeres artístico-criativos da periferia, e 
sabemos que nem sempre para valorizar, reconhecer e transformar a realidade de violações, injustiças, 
extermínios — o escandaloso genocídio dos nossos. Historicamente, nos negaram tudo: a terra, o 
trabalho, o conhecimento, a arte, o afeto, a cidade. Ficamos à margem, teimando por vida, criando 
caminhos, ritualizando os gestos insubmissos da desobediência cultural dos nossos ancestrais. 

1 A espiral do tempo foi pensada para servir de representação de eventos e ações consideradas significativas na 
constituição e trajetória do movimento. A base de informações da espiral, criada por Vanessa Mendes, foi feita a 
partir de pesquisas desenvolvidas por Marcello Nascimento de Jesus e Sílvia Lopes Raimundo para ser utilizada nos 
encontros do MCP, onde é constantemente revisada e atualizada pelas pessoas participantes.

Aquilombamos a realidade, chegamos à periferia, pedaço da cidade que nos empurraram na tentativa 
perversa de invisibilizar mais nossos corpos indígenas, pretos, femininos, trans, LGBTQ+.

Mas foi aí, neste lugar, que reinventamos tudo que nos negaram, no passado e no 
presente. E este terreno ambientou e preparou o caminho das construções simbólicas das 
ferramentas de luta e sobrevivência. Formaram-se redes potentes de proteção e formação, 
com bibliotecas comunitárias, ocupações artísticas e culturais de espaços públicos ociosos sem 
função social, e muitos outros movimentos culturais de coletividades por todo lugar.

O Sarau na periferia surge neste contexto, fazendo emergir uma pedagogia literária 
crítica de formação genuinamente periférica. A meninada e nossa juventude têm aprendido a 
ler o livro e a realidade mais que nas salas de leitura das escolas, que jazem na precarização e no 
sucateamento dos governos neoliberais. Neste sentido, afirmamos convictos que os saraus nas 
periferias são verdadeiras universidades, são espaços que dão voz às narrativas e epistemologias 
insubmissas dos nossos corpos, do nosso modo de ser e viver em territórios onde a política 
pública do estado é ausente intencionalmente.

Na universidade popular do Sarau, literatura e epistemologia são narrativas potentes 
de sonhos que traduzem um modo de coexistir criativamente num lugar histórico de exclusão, 
que produzem mudanças estruturantes da realidade através de formação de redes, coletivos, 
movimentações sociais, culturais e políticas e principalmente solidárias.

Lei de Fomento à Cultura das Periferias

A ideia de criar a Lei de Fomento à Cultura das Periferias nasceu dos anseios da militância 
dos movimentos culturais da Zona Leste e dessa pedagogia insubmissa praticada nas periferias. 
A elaboração do texto da lei e o movimento para torná-la realidade aconteceram no contexto de 
lutas, marcado pelas Jornadas de Julho de 2013 e suas consequências, quando uma significativa 
movimentação aconteceu a partir da organização do Fórum de Cultura da Zona Leste (FCZL), da 
III Conferência Municipal de Cultura e da sua articulação como outras coletividades.

Com mais de três anos de pesquisas, reuniões e atos públicos, o movimento já ampliado 
com a chegada de diversos coletivos periféricos como Sacolão das Artes, a Comunidade 
Cultural Quilombaque, o CICAS (Centro Independente de Cultura Alternativa e Social) e 
Coletivos Culturais de Cidade Ademar e Pedreira e posteriormente do Movimento Cultural 
das Periferias que se fortaleceu com a chegada de diversos coletivos e o apoio do Fórum do Hip 
Hop, Fórum de Artes Negras, Fórum do Reggae, Liga do Funk, Secundaristas e ocupantes da 
Funarte e reconhecido como MCP, procurou fazer conversas com representantes da Secretaria 
Municipal de Cultura e com os vereadores. Como o argumento para barrar a lei estava centrado 
na falta de recursos, a estratégia para a aprovação passou pela disputa por orçamento. Após 
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mobilizações e conversas com vereadores e participações em reuniões e audiências públicas, o 
MCP garantiu orçamento para a aprovação unânime da lei.

Seminário Insurgências Periféricas: A Cidade que queremos?

Com um convite que chamava para refletir e debater o contexto, as tretas e as lutas 
de resistência frente ao capital, o seminário organizado pelo MCP e realizado nos dias 11 e 
12 março de 2017, no Sacolão das Artes, Zona Sul, estruturou-se a partir de quatro mesas, 
1) Memória: Quem somos e como chegamos até aqui... Narrando a história do MCP, com duas 
importantes militantes e articuladoras do movimento; 2) Lutas políticas e libertárias no Brasil, com 
dois docentes da Escola de Comunicação e Artes da Universidade de São Paulo (ECA-USP), 
e mediada por dois integrantes do Fórum de Cultura da Zona Leste; 3) Olhares de Luta pela 
América Latina, com dois cientistas sociais que também atuam como educadores populares 
e duas integrantes da Coletiva Fala Guerreira e 4) A Cidade que temos – Histórico de lutas 
populares, com um defensor dos direitos humanos e educador popular do NEP 13 de Maio, e 
a atividade de encerramento Ações para Cidade que queremos, voltada para a sistematização do 
conhecimento e realizada a partir da orientação de dois pesquisadores do campo da cultura.

Com participantes de diferentes periferias, quase todos carregando heranças de 
diásporas, o seminário possibilitou a troca de experiências e saberes, o fortalecimento das 
amizades e das redes e, especialmente, o pensar a cultura como forma de lutar por outro lugar 
possível, uma cidade mais justa.

Foto 1: Seminário Insurgências Periféricas. Fonte: Arquivo do MCP. Sacolão das Artes.

UniDiversidade de Saberes

A Unidiversidade de Saberes surgiu a partir de articulações entre quatro 
coletividades integrantes do MCP que tinham como objetivo criar espaços de vivências, 
práticas e produção de conhecimento. Ao articular lugares e afirmar-se como espaço 
pedagógico de trocas, a Unidiversidade estimula a formação de sujeitas e sujeitos 
autônomos, encorajando-as/os na construção dos próprios saberes, como forma de se 
contrapor à centralização da produção acadêmica. 

Os encontros são organizados em roda, de forma que conhecimento e saberes 
produzidos no interior da academia, de griots, militantes de movimentos sociais e culturais, 
artistas e pesquisadores independentes tenham o mesmo peso. A ideia geral de cada encontro 
é proporcionar trocas, uma espécie de “escambo” entre saberes de diferentes vertentes sobre um 
mesmo tema ou assunto. 

Em 2017, os escambos, sempre transmitidos ao vivo pelas redes sociais, aconteceram 
em noites de quartas-feiras, excetuando o Fórum de Cultura da Zona Leste (FCZL) que 
também organizou a Primeira Semana de Formação Cultural e Política e o II Seminário 
FCZL “Nóis por Nóis”, realizados respectivamente entre 10 e 14 de julho de 2017 e 6 e 8 
de novembro de 2017. O mesmo coletivo também realizou entre 14 e 17 de maio de 2018, 
o seminário sobre Economia Política, sendo essas todas atividades que não se concentraram 
em quartas-feiras.

Os encontros aconteceram em lugares como escolas públicas e ocupações culturais 
que levaram os participantes de diferentes periferias a refletirem sobre diferentes temas. Na 
Zona Norte, os encontros foram sediados na E.E. Victor dos Santos Cunha e organizados 
pela Casa no Meio do Mundo com o tema Comunicação Global: Mídia, Manipulação 
e seus Efeitos. Na Zona Noroeste, com o tema Cultura, Política e Território: Inclusão 
Social em Desenvolvimento Local Sustentável, organizados pela Comunidade Cultural 
Quilombaque. Na Zona Leste, com o tema Economia da Mentira, organização do Fórum de 
Cultura da Zona Leste, e sede na Okupação Cultural Coragem, e na sede do Perifatividade 
(excepcionalmente na Zona Sul). E, na Zona Sul, sob o tema Lutas Populares e Direitos 
Humanos: Território do Povo e organização de Brechoteca Biblioteca Popular, na Sedinha 
do Olinda e EMEF Dr. Sócrates.

Em 2017, na Zona Norte, organizada pela Casa no Meio do Mundo e o CELAC, 
Comunicação Global: Mídia, Manipulação e seus Efeitos; Crítica e Semiótica, Como as 
Mídias Alternativas Contribuem para a Visibilidade das Sujeitas e Sujeitos e suas Demandas, 
e pela Casa no Meio do Mundo, Produção Cultural nas Redes Sociais, Economia da Cultura 
- Parte 1 e Comunicação e Tecnologia: Moedas Virtuais e Cultura Digital.
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Na Zona Sul, organizados pela Biblioteca Djiane Ribeiro, Brechoteca, Território do 
Povo e CIEJA Campo Limpo e organizado pela Rede M’Boi Campo Limpo, Movimentos 
Culturais Populares da Zona Sul.

Na Zona Noroeste, organizado pela Comunidade Quilombaque, Cultura, política e 
território: Inclusão Social em Desenvolvimento Local Sustentável; Território e Ancestralidade: 
Produção de Novas Territorialidades; Latências e Potências – Territórios e Territorialidades 
Periféricas e Tratos, Tretas e Tramas: Política, Território e Juventude.

Na Zona Leste, organizado pelo Fórum de Cultura da Zona Leste, em Economia 
política:  Economia da Mentira; Racismo: o Negro no Mercado de Trabalho e A Presença 
da Mulher na Economia – Unidiversidade de Saberes. Na 1ª Semana de Formação Cultural 
e Política; Racismo nas Artes/Cultura; Machismo, Sexismo e Patriarcado; Masculinidades; 
Genocídio e Cartografias: Exclusões e Potências. No 2° Seminário FCZL “Nóis por Nóis”, 
Sociabilidade e Empregabilidade: Enfrentamentos da População LGBT; O Medo da Violência 
e o Autoritarismo no Brasil. Quem Morre e quem lucra? e Cultura, Economia e Política: 
Alternativas Possíveis. 

Em 2018, o FCZL organizou encontros sobre os temas: Culturas Tradicionais: 
Resistência e Cultura; Editoras Independentes; Autogestão de Espaços Culturais; 
Economia e Arte na Periferia; Gastronomia: Ancestralidade e Movimentos Culturais 
da ZL.

Encontros territoriais

Os encontros territoriais são parte da vivência comunitária em muitos lugares 
periféricos. Esses encontros se realizam com maior ou menor frequência de acordo com a 
conexão, as necessidades, a consciência de um grupo sobre o cotidiano e as ações-relações no 
território, somados à propulsão pela mudança.

Nas lutas populares apresentadas pela nossa espiral do tempo, tais encontros territoriais 
constituíram a forma organizativa de diversos coletivos culturais pela nossa cidade. Cada 
encontro dentro de sua lógica comunitária e procurando respostas para as demandas sociais 
colocadas.

Entendendo os encontros como tecnologia política fundamental para articulação, 
compreensão do sujeito periférico e prática de aquilombamento, o MCP procura 
proporcionar ciclos de encontros nos extremos da cidade com intuito de conectar as lutas, 
aprofundar as discussões e encontrar caminhos coletivos para nossas ações em meio às 
nossas comunidades.

Figura 2: Territórios Periféricos – material de divulgação dos encontros territoriais de agosto de 2018. 
Fonte e organização: MCP.

Encontro territorial – Norte II – Sambaqui – Jd. Guarani 

São Paulo, 14 de janeiro de 2019.

Nas quebradas chegam notícias de um plano para a cidade a partir deste lado da ponte. 
Histórias de como se construíram as articulações entre coletivos culturais até desembocar na 
Lei de Fomento das Periferias foram partilhados.

No Quilombo Sambaqui, a ancestralidade se fez presente nas narrativas das 
vivências compartilhadas. Nelas, o relato da emigração, do terror com o patronato 
escravagista e a vitória em estudar: conhecemos uma atriz, compositora, mulher guerreira. 
Nos escambos, vimos como se está em movimento: desde 2018 pensam-se quais são as 
tretas, potências e propostas da quebrada. Na sistematização, o questionamento: o que é 
o Estado e o que é o nóis por nóis.

Em oposição ao Estado partidário que não contempla enquanto ideia e realidade, 
personificado e falido foram citados Palmares, Canudos e Malês. Da permeabilidade das ações 
no território, como outra forma de governança, nos conectamos às ocupações territoriais dos 
anos 80 e 90. Falar dessa mescla, quem nelas trabalhou, como cumpriam as funções destinadas 
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ao Estado mesmo sem o poder da caneta e os legados que nos aproximam do nóis por nóis. O 
questionamento que resultou desse escambo é: como chegamos ao poder da caneta?

Conclusão

Este ensaio teve como objeto o relato de algumas práticas da trajetória do Movimento 
Cultural das Periferias (MCP) na cidade de São Paulo. O MCP luta para que a periferia seja 
a centralidade da nossa cidade e para que os saberes periféricos reunidos pelo nosso povo 
sejam expressão livre de desenvolvimento humano. Na busca por problematizar a posição de 
pesquisadores, os lugares da produção de conhecimento e o seu sentido político, tentamos 
contribuir para a conceituação e elaboração teórica a partir da empiria na nossa própria realidade, 
visando espaços de construção coletiva para reflexão e crítica de práticas e conhecimentos 
relacionados à atuação política do movimento.

Nesse sentido, o Sarau na Periferia que identifica a poética como processo pedagógico de 
escuta e amplificação de vozes, o Seminário Insurgências Periféricas, os Encontros Territoriais, 
a Unidiversidade de Saberes e os demais seminários propostos a partir dela são reflexos de 
um processo de centralidade na produção de conhecimento periférico, assim como figuram 
como bases para a autocompreensão da periferia. Relatamos essas práticas como tecnopolíticas 
urbanas que ativam processos de articulação, participação e coprodução de conhecimento a 
partir de pedagogias criadas no lugar, assim como antecipou Paulo Freire quando escreveu 
sobre processos libertários e emancipadores (1976; 2011).

Nesse texto, visamos valorizar as experiências e a memória de quem narra, a relação 
com o tempo e à linguagem narrativa como forma de resistências as molduras acadêmicas 
que congelam as possibilidades discursivas e epistêmicas traduzindo um modo de coexistir 
criativamente num lugar histórico de exclusão. As narrativas periféricas tem sido o modo literal 
do revide. O cotidiano poético dos territórios traduz a potente radical incidência no espaço 
urbano, na apropriação e no ressignificado simbólico que cada sujeito que sente e problematiza 
a realidade desmedida atribui no cotidiano das lutas e das relações.

À luz dos relatos evidenciados, podemos observar quanto se tem avançado na mudança 
de paradigmas segregacionistas de uma cidade desumana em relação a sua distribuição e 
produção, ao mesmo tempo em que se apresenta como urgente a inversão desta lógica vigente, 
que invisibiliza corpos e vozes periféricas, produz desigualdades, insensibilidade e mantém 
terrivelmente os privilégios daqueles que sempre acessaram o poder e o conhecimento.

Contudo, reconhecemos o espaço da universidade e da educação pública como 
fundamentais para o pensamento crítico e contribuição nas disputas políticas que produzem as 
cidades. Por isso, nos colocamos em meio às práticas que trabalham novas epistemologias para 

disputas materiais e simbólicas e tecnologias que utilizam sistemas em rede, instrumentos e 
recursos digitais para incidir diretamente nos modos de produção do espaço urbano.

Nesse processo de transição entre o período técnico científico-informacional e o período 
popular da história, fazendo surgir outras versões da história, visamos olhar criticamente o 
território e projetar caminhos para as transformações necessárias, promovendo um caminho 
contrário do individualismo e da competitividade à medida que novos encontros, ricos em 
trocas de conhecimento e construção de novos saberes são realizados.

Dessa forma, os Saraus de poesia, a criação da Lei de Fomentos à Cultura das Periferias, 
o Seminário Insurgências Periféricas, a Unidiversidade de Saberes e os Encontros territoriais, 
ações e estratégias de formação e do fazer político consciente, a práxis do Movimento Cultural 
das Periferias são feitos na apropriação de tecnologias características da tecnosfera. Os elencados, 
formados a partir de redes potentes de proteção e formação, com bibliotecas comunitárias, 
ocupações artísticas e culturais e muitos outros movimentos culturais de coletividades por todo 
lugar, assim como por participantes de diferentes periferias, quase todos carregando heranças 
de diásporas, possibilitam a troca de experiências e saberes, o fortalecimento das amizades e das 
redes e, especialmente, o pensar a cultura como forma de lutar por outro possível, uma cidade 
mais justa em meio às disputas políticas.

Esses relatos demonstram o modo como os sujeitos políticos periféricos (D’Andrea, 
2013) têm construído tecnopolíticas urbanas e subjetividades comuns incidindo no campo 
institucional de modo estratégico, invertendo a referência da produção de conhecimento, 
fortalecendo a articulação entre periferias e, sobretudo, compreendendo a cultura como 
elemento estruturante e transformador da ação política, da sociedade e do espaço.
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CARTOGRAFIAS PARA UMA OUTRA CURITIBA: 
PRÁTICA DOCENTE PARA TEORIAS

EM MOVIMENTO

MAZIVIERO, Maria C.

 ANDREOLI, Marcelo C.

Introdução

O presente artigo apresenta e discute uma metodologia docente fruto do encontro entre 
questionamentos teóricos e práticas de ensino. Diante disso, a disciplina “Cartografias para 
uma outra Curitiba”, realizada no primeiro semestre de 2019, tinha como objetivo introduzir 
um amplo debate sobre a cidade de Curitiba, através de conceitos e teorias que pudessem 
alimentar olhares sensíveis para as dinâmicas urbanas em curso na cidade. 

Partindo dos sete eixos temáticos inicialmente propostos na agenda do projeto 
BrCidades, a disciplina buscou elaborar um mapeamento de iniciativas de cidadania ativa, 
orientadas pelo esforço de ampliação do Direito à Cidade em Curitiba e, ao mesmo tempo, 
mobilizar debates acerca de questões concernentes à vida urbana (BRCIDADES, 2017). 

Para tanto, o percurso elaborado ao longo do semestre foi a compreensão a respeito das 
práticas, dos processos e dos agentes de produção e de apropriação da cidade de Curitiba, com 
a intenção de produzir cartografias envolvendo os temas principais derivados dos sete eixos. 
A intenção final deste mapeamento foi a conclusão de uma cartilha colaborativa contendo 
práticas e ações políticas georreferenciadas.

O reconhecimento destas práticas e ações faz parte do entendimento amplo e 
complexo do espaço urbano, percebendo, na fixação espacial, a materialização das práticas 
políticas que confrontam um olhar puramente imagético da cidade de Curitiba, fruto de um 
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discurso anacrônico e unilateral de “cidade modelo” (OLIVEIRA, 2000). Diante disso, mapear 
e cartografar é método de visibilização das vozes ocultas que estruturam o espaço urbano na 
medida de suas necessidades. 

Acredita-se que cada indivíduo e cada grupo social produz seu próprio sistema de significações, 
confirmados em cartografias definidas correspondentes às suas subjetividades (GUATTARI, 2006). 
Desta forma, pensar na construção de ações que possam suscitar construções participativas é também 
pensar na emergência de uma nova orientação profissional, acadêmica e docente.

Neste sentido, a disciplina aqui apresentada compôs o programa do curso de Arquitetura 
e Urbanismo da Universidade Federal do Paraná como disciplina optativa e, simultaneamente, 
como curso de extensão. Essa estrutura permitiu o encontro entre diferentes áreas disciplinares 
e gerações de saberes, ampliando as possibilidades críticas delimitadas por campos do 
conhecimento. Inevitavelmente um “utopismo dialético” (HARVEY, 2004, p. 110) foi o que 
conduziu a elaboração desta experiência docente, pois buscou reajustar as distorções das práticas 
que produzem e reproduzem mecanismos de sobreposição de saberes, e que diluem as autonomias 
por meio de dispositivos (AGAMBEM, 2005) coordenados e legitimados socialmente.

O esforço mediado por inúmeras escalas e atravessamentos conceituais se propunha 
a pensar a escala do vivido, não somente resgatando a concretude das experiências ao mesmo 
tempo em que caminhava em direção aos conteúdos teóricos, mas também a partir da 
epistemologia do conhecimento que produz significações próprias. Neste sentido, entende-
se que epistemologias do século XX produziram geografias do conhecimento deslocadas, 
necessitando de novos marcos que se contraponham a estas falsas universalidades do 
conhecimento, muito caracterizadas pela produção a partir dos esforços locais de compreensão 
da realidade imediata (HARDT; NEGRI, 2011).

Compreender as práticas desde o espaço vivido, neste sentido, ressalta o entendimento 
de que as forças de organização social são demasiadamente ágeis em produzir respostas e 
apresentar alternativas para suas próprias dinâmicas, a partir de sistemas de criatividade 
que não são subjugados às dinâmicas contemporâneas de produção e de reprodução da vida 
social. Construir este conhecimento tornou-se, assim, parte fundamental de uma proposta de 
produção de contra narrativas, compreendidas em um desafio de restabelecer os conteúdos 
conceituais endógenos ao próprio espaço vivido.

Compreender este cenário é afirmar a fundação de um posicionamento de resistência 
contra os fenômenos que tornam homogêneas as lutas atuais e produzem efeitos de imobilidade 
social, não mais ofuscados pelo desejo revolucionário. O desafio tornou-se encontrar fissuras 
que possibilitem a reconstrução de novas estratégias de poder. Assim, as cartografias e a prática 
docente se consolidam neste momento como instrumentos capazes de reposicionar esperanças 
e ampliar as expectativas da produção de contra narrativas. 

Mapear colaborativamente uma área, por exemplo, coloca o cidadão como elemento 
central na construção autônoma do urbano a partir do interesse coletivo, práticas cotidianas, 
hábitos e costumes daquele grupo social. Essa ferramenta, frequente na prática de grupos 
ativistas, tem como principal proposta a elaboração de representações gráficas que podem 
exercer diferentes funções-dispositivo (KASTRUP; BARROS, 2015) e abordar os conflitos 
de populações e grupos à margem da sociedade (ARRUDA; MAZIVIERO, 2017). Neste 
caso específico, os sujeitos cartografantes foram os próprios alunos, para quem mapear a 
subversão contida nas práticas espaciais do seu próprio cotidiano correspondeu a se deparar 
com fenômenos incompatíveis com a imagem que se projeta de Curitiba e das realizações do 
planejamento urbano dos anos 70 (OLIVEIRA, 2000). No processo, emergiram elementos e 
temáticas a serem incluídos nos mapas, nos quais a experiência de cada aluno/morador com 
o espaço foi explicitada pelo agenciamento da dimensão afetiva. Mapeamentos colaborativos 
desestabilizam representações oficiais e carregam o caráter de reivindicação política e de 
resistência, introduzindo avanços significativos na conquista do direito à cidade.

Essa produção correspondeu à elaboração coletiva de elementos visuais, considerando 
a singularidade dos atores sociais e a dimensão simbólica diretamente envolvidas com os 
territórios representados. Os mapas gerados são produtos de autoria de múltiplos sujeitos e 
explicitam o espaço da vida cotidiana. Ao trabalharem na elaboração dos mapas, os alunos 
puderam (re)produzir e (re)elaborar seu território e sua (re)existência (GOUVÊA, 2010).

É nessa trama que a cartografia social se revela como ferramenta poderosa e, ainda, como 
expressão da construção social do espaço. A cartografia social integrada ao processo de planejamento 
territorial tem como proposta construir o território com os atores diretamente envolvidos. 

Nossa apropriação desse mecanismo se deu não só como método de reconhecimento 
das práticas insurgentes em Curitiba, explicitando tensões e conflitos sobretudo quanto à 
distribuição dos recursos públicos, mas também nos valendo de sua potência para afirmação 
identitária e territorial dos alunos/sujeitos cartografantes com relação aos aspectos ocultos da 
sua própria experiência histórica que o discurso oficial insiste em invisibilizar. Ao compreender 
o território de maneira ampliada, na escala do projeto e do plano, os mapas construídos são 
ferramentas capazes de evidenciar dinâmicas existentes e, a partir da ação coletiva, fomentar 
reivindicações relevantes para os grupos envolvidos, produzindo abstração conceitual a partir 
da realidade concreta pelo aprofundamento e identificação de tendências territoriais. 

Jameson (2004) argumenta que a reconquista de um sentido de localização e a 
reconstrução mental de um conjunto articulado do território são fundamentais à desalienação 
dos sujeitos urbanos. Essas representações não são mapas miméticos ou literais; apontam antes 
questões situacionais, a partir de uma “leitura sintomal” da realidade (LEFEBVRE, 2008). 
Também sugerem uma ampliação nas possibilidades de leitura e, portanto, de reconquista do 



194 195

espaço, pois contestam códigos de representação e começam a exigir “a coordenação de dados 
da existência (a posição empírica do sujeito) com concepções não vividas, abstratas, da totalidade 
geográfica” ( JAMESON, 2004, p. 78).

Evidentemente que tal método também se confronta com sua própria potência, tendo 
em vista a necessidade da discussão sobre quais são as visualizações possíveis de um mapa. 
A prática cartográfica, portanto, evidencia um segundo debate sobre o enfraquecimento de 
algumas lutas diante de sua exposição. Ou seja, as práticas e ações observadas em Curitiba 
exigiram debates sobre a sua capacidade comunicativa enquanto insurgências ou mesmo diante 
da necessária não representação mapeada.

Perceber os limites tácitos da luta ativam a sensibilidade do olhar ativo do pesquisador, 
não mais presente por meio de um virtual olhar puramente técnico, mas também compreendido 
em sua rede de agenciamentos e conexões de disputas. Ativar tal perspectiva fez parte da 
disciplina como critério central de debates, tanto em um contexto amplo sobre a própria ação 
insurgente como diante do cenário atual de coerções em um contexto nacional e local. Posicionar 
a vida no centro dos debates fez parte de objetivos indiretos da disciplina, cujas manifestações 
e conclusões foram se consolidando ao longo do semestre. Essa percepção se fez clara na 
medida em que as métricas de observação dos fenômenos urbanos eram questionadas e, logo 
em seguida, as reflexões sobre as forças de dominação sobre os corpos tornavam-se evidentes, 
posicionando as práticas insurgentes como ação vinculada ao conceito profundo do direito à 
cidade. Portanto, refletir sobre estas práticas tornou-se essencial para os questionamentos sobre 
a própria construção das ferramentas e instrumentos utilizados na produção atual das cidades, 
principalmente a partir de um olhar mais aproximado das dinâmicas da vida.  

Esta ótica que percebe os movimentos é também parte central da própria dinâmica 
da disciplina, cujo caráter se sustentou na reelaboração constante das atividades em sala de 
aula. A preservação do objetivo central e o rigor metodológico implicado nas discussões não 
foi limitador para o desenvolvimento de dinâmicas capazes de contemplar os movimentos dos 
grupos e as inflexões teóricas sugeridas pelos convidados. 

Neste sentido, os reposicionamentos e as constantes transformações observadas ao 
longo do semestre, fizeram parte de uma avaliação que compreende o valor das discussões e as 
limitações de um ensino que ainda se sustenta sobre virtuais técnicas e métricas. Compreender 
o cenário em que os estudantes universitários estão inseridos fez parte de uma crítica final dos 
métodos propostos, pois em um ambiente já tão distanciado da vida e aproximado de métodos 
auto-validados, os resultados observados acabam se aproximando dos exemplos cartesianos e 
pouco expressivos das representações naturalizadas. Portanto, a exigência para a atuação em 
dinâmicas fluidas, que necessitam de novas estratégias de apresentação e outras materialidades 
é ainda campo distante e complexo, cuja gênese está na formação utilitarista do conhecimento.

Notas sobre a proposta metodológica do curso

Proposto com objetivo de reconhecer as iniciativas de cidadania ativa orientadas 
pelo esforço de ampliação do Direito à Cidade em Curitiba, o curso objetivava que os alunos 
elaborassem um mapeamento e, ao mesmo tempo, debatessem questões concernentes à 
produção da cidade, tomando a manutenção da vida cotidiana como central neste processo. 
Com isso, houve o aprofundamento em questões relativas à funcionalidade dos espaços, 
à coerência formal e legislativa, e, sobretudo, ao reconhecimento das materialidades de 
soluções adotadas em iniciativas cidadãs. 

Tanto o mapeamento quanto o levantamento de questões pelos alunos subsidiaram 
contribuições ao projeto denominado BrCidades, uma rede nacional envolvendo 
universidades, entidades profissionais e movimentos populares imbuída na construção 
social de uma agenda para as cidades do Brasil. Nesse sentido, os módulos da disciplina 
foram organizados de acordo com os eixos do Projeto BrCidades, a saber: 1. Narrativas e 
contranarrativas: classes sociais e discursos sobre a cidade; 2. Economia e justiça urbana; 
3. Participação institucional e lutas urbanas: movimentos sociais e coletivos; 4. Meio 
ambiente, saúde e saneamento; 5. Gênero, raça e classe no espaço urbano; 6. Direito à 
mobilidade; 7. Direito à moradia e à cidade. 

Além da interação entre o curso, a comunidade e os movimentos sociais, a 
disciplina auxiliou na ampliação do entendimento da representação cartográfica, inerente 
ao processo de mapeamento, debatendo-a como instrumento que pode operar ao mesmo 
tempo com uma perspectiva de luta simbólica, ou seja, como instrumento de poder. 
Foi estimulada, ainda, a busca de outras representações gráficas que contemplassem a 
rede de sentidos sociais, as dimensões histórica, política e econômica, sem ocultar os 
interesses em luta.

Para viabilização da intensidade das discussões propostas, o curso foi aberto 
como extensão e como disciplina optativa e eletiva. O local determinado para o curso 
foi o Departamento de Arquitetura e Urbanismo, no Centro Politécnico da UFPR. No 
entanto, iniciamos com uma aula inaugural pública no pátio central do campus reitoria 
da Universidade, localizado no centro de Curitiba, local aberto e de livre passagem. 
Intitulada “A construção social de uma agenda urbana para as cidades do Brasil”, a aula 
contou com a participação da profª Cecília Angileli da Universidade Latino Americana, 
que compartilhou sua experiência na Escola Popular de Planejamento da Cidade. A 
aula foi justamente uma tentativa de atrair mais interessados advindos de outras áreas 
do conhecimento, que tangenciam o campo dos estudos urbanos, de modo a ampliar e 
intensificar o debate.
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Figura 1: Cartaz de divulgação da aula inaugural. 
Fonte: Elaboração própria.

O procedimento metodológico da disciplina está apoiado na tríade dialética de Henry 
Lefebvre ao refletir acerca da produção social do espaço: espaço percebido — espaço concebido 
— espaço vivido, cuja interação conduz à produção de uma totalidade (o espaço urbano) em 
permanente transformação. Para o autor, essas três dimensões da produção do espaço são 
processos dialeticamente interconectados. 

Assim, as aulas foram divididas em algumas etapas cumulativas, desenvolvidas por meio de 
seminários expositivos conduzidos pelos alunos: i) apresentação dos mapeamentos relacionados a 
cada uma das temáticas; ii) aproximações do paradigma teórico a partir de textos indicados pelos 
professores; iii) palestras com convidados; e iv) roda de debates. Para a realização dos seminários e 
dos levantamentos, os alunos foram divididos em sete grupos de até seis pessoas e cada grupo ficou 
responsável por um eixo temático (apontado acima). As etapas de trabalho compreenderam troca 

de saberes que transitaram entre o ensino e a extensão, ampliando a potência da aprendizagem e 
da compreensão do fenômeno urbano a partir de um saber participado.  

Aprofundar a compreensão a respeito das práticas, dos processos e dos agentes de 
produção e de apropriação da cidade significa reconhecer a vida pública informal como 
aquela que impulsiona a vida pública formal e associativa. Deste modo, tornou-se central 
para o debate apreender o espaço a partir das experiências autênticas de sobrevivência dos 
cidadãos em territórios inóspitos. Por isso, foram realizadas aulas de campo em uma área de 
alta vulnerabilidade socioambiental em Curitiba, o bairro Caximba, distante 30km do centro 
da cidade. Além disso, as aulas finais do curso foram compostas por oficinas técnicas de 
representação cartográfica para desenvolvimento do produto final. 

1ª etapa: Levantamento de dados a partir do espaço vivido

Na primeira etapa, os alunos eram estimulados a apresentar suas coletas nas idas a 
campo, em diferentes períodos e dias da semana, e não restritas às programadas nas aulas. 
Em cada aula, um grupo coordenava a exposição, tendo como diretriz a temática do eixo 
correspondente ao seu grupo. Esses levantamentos compunham a apreensão dos modos de 
vida das pessoas que produzem e se apropriam cotidianamente da cidade.  Entretanto, a 
ideia é que esse primeiro levantamento de dados retratasse a percepção dos alunos da cidade 
a partir de suas próprias vivências no território, da prática espacial numa materialidade 
concreta e produzida (LEFEBVRE, 2006) ou seja, seus corpos na relação com o território 
de suas existências, lugar da construção de subjetividades. Parte da experiência consiste no 
momento de deslocamento em direção ao mundo dos outros, a partir do reconhecimento 
de si e da sua experiência corpórea em interação com a cidade e com os cidadãos. Michel de 
Certeau (1998) já alertava que, para reconhecer as práticas que escapam à lógica funcionalista 
que disciplina os usos, é fundamental o corpo-a-corpo com a cidade, pois os caminhos se 
respondem nesse entrelaçamento. 

Esta etapa teve como objetivo criar registros a partir de um olhar mais apurado para 
o espaço cotidiano da própria vivência dos alunos, despertando a capacidade de experimentar, 
reposicionando valores atribuídos à cidade, aos espaços e seus componentes, e às suas múltiplas 
camadas de apropriação e adaptação, “a cidade se vê entregue a movimentos contraditórios 
que se compensam e se combinam fora do poder panóptico” (CERTEAU, 1998, p. 174). 
As experiências de exploração da cidade por meio de caminhadas de observação, coleta e 
registros de diferentes tipos, subsidiaram a produção de cartografias coletivas pelos grupos, 
que expressaram graficamente a leitura do lugar, de suas dinâmicas de usos e das referências 
culturais reconhecidas como saberes e fazeres próprios dos territórios.
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Iniciar as aulas pelo compartilhamento do espaço vivido foi fundamental para 
debater o espaço urbano como obra humana, marcada por múltiplas camadas de negociação 
e adaptação de suas condicionantes morfológicas às lógicas de informalidade, produzido e 
apropriado cotidianamente por uma multiplicidade de agentes sociais, num processo no qual 
se estabelecem relações de interação, disputa e criação.

Figura 2: Cartaz de divulgação da disciplina. 
Fonte: Elaboração própria.

2ª etapa: Abstração conceitual

A etapa seguinte da aula constituía-se de seminário expositivo de revisão de literatura 
específica, de acordo com a temática do eixo do grupo responsável daquele dia.  Os 
textos obrigatórios por equipe embasavam os procedimentos metodológicos utilizados 
como ferramentas para o desenvolvimento da etapa de leitura e análise da realidade. Os 
alunos também se baseavam em outros autores de referência para o tema central do eixo 
temático — insurgências, para se aproximarem do paradigma teórico mais específico 
apresentado. Aos demais alunos da turma, era sugerida leitura complementar de modo a 
suscitar o debate. 

3ª etapa: Interação com a realidade concreta

Após as etapas de exposição dos levantamentos de campo e das teorias pelas equipes, 
dava-se início à fala dos palestrantes, seguida do debate. Para cada aula e eixo temático, foram 
convidadas pessoas que estivessem diretamente engajadas em ativismos na cidade, vinculados 
a redes de ação coletiva que existem na prática, cujas trajetórias e vivências são carregadas de 
perspectiva histórica e política para trazer profundidade ao debate.

Nesta etapa, os alunos se deparavam com as dificuldades inerentes ao campo dos estudos 
urbanos quando a realidade concreta é justaposta à abstração conceitual, ou seja: a partir dos 
levantamentos dos grupos, da discussão da bibliografia específica e da fala dos convidados, era 
possível colocar então a teoria à prova. Os alunos, atraídos inicialmente para um encontro com 
a realidade urbana, eram então expostos a compreender a distância entre o sentido da teoria e 
das leis, e o da sua aplicação nas cidades. A partir do espaço percebido, concebido e vivido, os 
alunos intuíam que, para além do espaço disciplinar, há um saber compartilhado pela experiência 
da vida cotidiana, concretizado na cidade, que não se deixa esgotar pela análise teórica. Para 
Lefebvre, o resíduo é aquilo que não é capturado pelo discurso homogeneizante, é o excedente, 
o remanescente que não é passível de análise e que guarda em si a potência de transformação 
(LEFEBVRE, 2006). Nas palavras de Certeau, sob os discursos que ideologizam a cidade, 
“proliferam as astúcias e as combinações de poderes sem identidade legível, sem tomadas 
apreensíveis, sem transparência racional - impossíveis de gerir” (CERTEAU, 1998, p. 174).

Figura 3: Interação com convidado externo.
Fonte: Elaboração própria.
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4ª etapa: Oficinas de representação cartográfica

A ideia de cartografar as práticas, os processos e os agentes da apropriação da cidade 
de Curitiba, resultou na discussão sobre métodos e técnicas de representação de produtos 
gráficos que dessem conta da complexidade das situações encontradas em cada eixo temático. 
Sistematizar os dados coletados sobre territórios, elementos, estrutura dos processos em 
andamento; estabelecer códigos e eleger símbolos; e pensar em outras representações gráficas 
possíveis fizeram parte das últimas três aulas do curso.

Assim, a construção metodológica das cartografias tornou-se central para o processo 
de aprendizado e para ampliar o debate sobre a questão urbana contemporânea frente às 
emergências e as insurgências urbanas. A ideia, ainda em andamento, é a elaboração de cartilhas e 
mapas georreferenciados, em linguagem simplificada, com diagramas, croquis explicativos com 
análise dos impactos e significado local das ações. Entendemos que a invisibilidade das ações 
enfraquece suas reivindicações e resistências perante o poder público. Esta etapa compreende 
novos encontros com o grupo total, reforçando o vínculo iniciado entre alunos advindos de 
diferentes campos do conhecimento.

Figura 4: Oficina de representação cartográfica no LabCarto UFPR. 
Fonte: Elaboração própria.

Discussão dos resultados preliminares

A metodologia descrita resultou em um desafiador processo experimental de 
curricularização da extensão, em que se pretendeu trazer para dentro do espaço sacralizado 
da Universidade os componentes vividos de cidadania, reconhecendo as lógicas de 
pertencimento e os movimentos reais. Nesses termos, a aproximação entre a Universidade 
e a sociedade não se deu pelo tradicional movimento de deslocamento do conhecimento 
científico verticalizado, mas pelo seu avesso, ou seja, trazendo os saberes e fazeres que 
compõem a produção e a apropriação da cidade para dentro do espaço acadêmico. Assim, 
a experiência do curso forjou novos mecanismos de representação, reconhecimento da 
produção social do espaço urbano e auto representação, compondo estratégias que se 
mostraram também aptas a fortalecer reivindicações locais, além de ampliar os debates 
sobre a questão urbana contemporânea.

Neste sentido, um movimento em duas dimensões indissociáveis ganha destaque: a 
primeira por meio dos alunos/sujeitos cartografantes capazes de refletir o seu próprio espaço 
na construção da cidade; a segunda, pela reconstrução e problematização das táticas da 
sobreposição do discurso dominante do mito da cidade modelo sobre as práticas insurgentes. 
A partir desta dinâmica, se constrói um instrumental de análise/prática, que dialoga entre a 
ação teórico-crítica e a ação pragmático-propositiva, reestabelecendo a centralidade da vida 
dentro das pressuposições teóricas da sala de aula.

Estas dimensões essencialmente integradas refutam qualquer ação homogeneizadora 
por parte de perspectivas disciplinadoras, buscando construir-se em direção a consolidação 
das singularidades e autonomias dos próprios alunos/atores. Muito embora a emergência das 
contra narrativas se apresente nestas páginas como um processo lógico e causal, é necessário 
destacar o caráter conflituoso da disciplina. Afinal, as práticas de sala de aula não se furtaram 
do desvelamento das formas complexas pelas quais as narrativas superficiais do mito da cidade 
modelo construíram alvos fictícios. Este discurso atuou historicamente de forma combinada e 
expressou suas redes de controle não somente a partir de formas de subjugação, mas também a 
partir de mecanismo internos de subjetivação.

Neste contexto foram percebidos os múltiplos interesses, revelados por 
meio dos debates interdisciplinares e pela exposição dos convidados externos. Os 
questionamentos desta etapa das aulas deixavam emergir as relações antagônicas, cujos 
resultados se observaram tanto na subsunção da vida aos instrumentos de alienação, 
quanto na emergência de forças de insubordinação e contra poder. Assim, muito embora 
a radicalização dos dispositivos de controle na contemporaneidade torna-se capaz de 
redesenhar constantemente as dimensões políticas dos sujeitos nas cidades, também 
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contra narrativas surgem a partir do confronto direto a tais lógicas. A construção de um 
vocabulário em sala de aula tornou-se parte desta configuração crítica e de confronto contra 
os circuitos de reprodução das práticas hegemônicas, na medida em que compuseram a 
(re)construção de imaginários e identidades. 

Em uma última dimensão, a concentração em uma prática insurgente pensou o 
movimento de produção do espaço pela ótica contrária: a partir das dinâmicas de seu interior. 
Pensar a criatividade dentro dos processos de produção do espaço contrasta com as formulações 
hegemônicas (tanto em forma como em discurso), as quais não orientam os sujeitos para a 
descoberta de possibilidades próprias, mas os encarceram em processos cíclicos de produção e 
reprodução. Construir um argumento sobre o espaço diante deste cenário é, portanto, não se 
restringir aos aspectos da objetividade formal, mas assumir um posicionamento crítico sobre 
a realidade em movimento. Para tanto, foi preciso atravessar as fronteiras que distanciam as 
práticas acadêmico-profissionais da dimensão vivida.

Considerações Finais

A partir da metodologia descrita, propusemos uma reflexão crítica sobre teorias e 
práticas democráticas contemporâneas. Fenômenos como as práticas urbanas insurgentes que 
conseguimos levantar são casos do ponto de vista da experimentação comunitária e estético-
política. Sua presença e permanência em áreas onde há enorme controle do planejamento 
institucional já consiste numa transgressão, uma vez que propõem uma utilização anômala ao 
processo em curso.

A reafirmação destas práticas a partir de um exercício cartográfico produzido pelos 
alunos/sujeitos, considera-os enquanto peças ativas da própria produção de conhecimento. 
Pois, na medida em que cartografaram tais práticas, situaram diferentes formas de atuar 
nas cidades e expuseram uma outra Curitiba para além do modelo. Construir a crítica a 
partir da concretude da cidade reconfigura a produção epistemológica do conhecimento 
e ontológica dos sujeitos, afinal, considera o duplo esforço que debate as limitações dos 
saberes técnicos ao mesmo tempo em que reconstrói subjetividades.

Evidentemente que as estratégias para a ampliação destes debates passam 
pelo ato da dúvida do monopólio do saber pela Universidade, demandando táticas 
de diluição das barreiras que impedem a comunicação direta entre campo teórico 
de experiência e campo prático de vida. Por fim, compreende-se que este exercício 
metodológico compõe um rol de experiências que se sustentam na experimentação 
dos corpos nos territórios, disputando os espaços da cidade, ressignificando práticas 
cotidianas e reformulando o saber “técnico”.
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Introdução

O desenvolvimento do capitalismo está intimamente associado a um processo de 
expansão da apropriação privada, uma diminuição daquilo que é comum a todos, do commons, 
no seio de um processo de crescente mercantilização que perpassa as coisas, as terras, as criações 
imateriais ou os dados pessoais. Seguindo essa tendência própria à marcha do modo capitalista 
de produção, no mundo conectado contemporâneo a informação é cada vez mais tratada como 
uma mercadoria, um bem explorado no seio de um novo sistema capitalista pós-industrial.

Nesse sentido, a professora da Harvard Business School Shoshana Zuboff, autora 
de diversos estudos sobre a revolução digital e o futuro do capitalismo, identifica um novo 
capítulo nessa história, uma nova forma de acumulação baseada no big data, na extração e 
análise de dados de forma automatizada e em grande escala. Praticamente todos os nossos 
comportamentos tornam-se observáveis, manipuláveis e passíveis de serem apropriados 
como mercadorias, de modo que, nas palavras de Zuboff (2018, p. 24), “o mundo renasce 
como dados”.

Pode-se afirmar, seguindo o sociólogo espanhol Manuel Castells (2009), que o 
modo de produção capitalista foi reestruturado a partir das novas tecnologias da informação, 
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inaugurando, assim, uma nova fase que podemos chamar de “capitalismo informacional”. 
Entendida como uma terceira revolução industrial, que se seguiria ao capitalismo financeiro, o 
capitalismo informacional acentuaria as desigualdades globais, colocando lado a lado territórios 
avançados e bolsões de miséria. 

No presente artigo, procura-se compreender um aspecto desse fenômeno, relacionado 
com a experiência urbana. Entendemos que as tecnopolíticas neoliberais no urbano funcionam 
como a lógica do cavalo de troia, que, através de práticas securitárias, promovem o capitalismo 
de vigilância, fazendo imperar o medo do outro, introduzindo uma desconfiança coletiva e 
desarticulando as resistências. Seguindo Dardot e Laval (2014), a lei da globalização estaria 
conduzindo à própria destruição do homem pelo homem.

Assim, esmiúçam-se as práticas de controle tecnológico, uma vez que estas teriam um 
papel ímpar no cenário atual para controlar o comum por meio de uma vigilância a céu aberto, 
isto é, que já não precisa do encarceramento ou da centralização panóptica para se desenvolver. 
Trata-se, assim, de uma “vigilância distribuída e imanente” (RODRÍGUEZ, 2018, p. 191).

Propõe-se, nessa perspectiva, uma discussão sobre vigilância, espaço e uso político 
das tecnologias. O texto foi dividido em três eixos centrais. No primeiro momento, busca-
se definir a dimensão do comum, em Dardot e Laval, e sua importância na articulação de 
lutas sociais. Insere-se também a perspectiva lefebvriana do espaço como elemento central 
de estruturação da sociedade. Em uma segunda etapa, optou-se por descrever como a 
vigilância afeta a experiência urbana e como é propagada como algo positivo, que conduz à 
segurança, quando, na verdade, traz consigo uma intensificação do medo e a afirmação da 
necessidade de controle. Essa necessidade de controle justificaria a vigilância minuciosa 
e ininterrupta de áreas públicas e comuns, na esteira de Bauman (2007, p. 99). Ademais, 
iremos observar como as tecnopolíticas de securitização e de vigilância constroem uma 
insegurança fabricada, promovendo o esvaziamento da perspectiva da cidade como ponto 
de encontro, o que leva à perda do encantamento da experiência urbana. Em decorrência 
disso, relações sociais são radicalmente alteradas e o comum urbano é aniquilado em 
uma articulação que, entre outras consequências perversas, fragmenta as lutas sociais e 
compromete as múltiplas formas de resistência.

O comum urbano

Para Dardot e Laval, o princípio político do comum emerge das lutas democráticas 
e dos movimentos sociais, inaugurando com ele um novo tempo de emancipação, sendo a 
reivindicação pelo comum uma alternativa central ao neoliberalismo. Em resumo, “comum” 
se tornou a designação de um regime de práticas, lutas, instituições e pesquisas que abrem 

portas para um futuro não capitalista (DARDOT; LAVAL, 2017, p. 18). A partir disso, é 
necessário definir o comum urbano. Este seria tudo aquilo que, no contexto da cidade, é usado 
e gerido coletivamente, fazendo frente às noções de propriedade privada, de cercamento e de 
mercadoria, tão caras ao neoliberalismo (TONUCCI, 2007, p. 434).

Por isso, no contexto de globalização neoliberal, o comum tem uma importância 
política. É no comum e pelo comum que se articulam as lutas sociais. As praças e as ruas, 
por exemplo, foram o palco da Primavera Árabe, no Oriente Médio, do Occupy Wall Street, 
nos Estados Unidos, e do Indignados, na Espanha. Estes são casos de um o fenômeno 
recente de ocupação do espaço urbano caracterizado por formas de organização radicalmente 
democráticas, disseminadas nas redes e que culminam na tomada massiva das ruas, das praças 
e de outros espaços públicos (HARDT, 2000). Como essa tendência atual exige a tomada do 
espaço público, este se torna a primeira parte minada de uma cidade pela força avassaladora da 
globalização (BAUMAN, 2007, p. 100).

A força da globalização é expressa no enfraquecimento e no sucateamento de 
tudo o que é comum, e a inserção de soluções privadas como únicas e indispensáveis. 
Esse processo pode ser visto tanto nas universidades públicas, quanto em locais de uso 
comum, que são abandonados, reformados pela iniciativa privada e muitas vezes cercados. 
A tecnologia insere-se nesse contexto, oferecendo o sonho de uma cidade mais segura. 
Assim, com um poder profundamente articulado e centralizado, a tecnologia termina 
por contribuir com um quadro que mina qualquer resistência em prol do comum. De 
acordo com o boletim lançado pelo jornal The Intercept Brasil, o Gabinete de Segurança 
Institucional (GSI) e a Agência Brasileira de Inteligência (Abin) possuiriam um grande 
banco de dados de vigilância contínua a qualquer manifestação, greve e mobilização 
(FIGUEIREDO, 2016). 

Levando-se em conta a perspectiva lefebvriana, podemos inserir o urbano nesse 
processo, haja vista que o espaço constitui uma função decisiva no estabelecimento de 
uma lógica, de um sistema, de uma totalidade. Lefebvre (2016, p. 43) define o espaço 
como social: “O espaço social é um produto da sociedade, [...] é o lugar geral dos objetos 
produzidos, o conjunto das coisas que ocupam e de seus subconjuntos, efetuado, objetivado, 
portanto, funcional”.

Dessa forma, o espaço, que como defende o autor, é político e ideológico, faz-se 
essencial à articulação do comum: “O espaço é um instrumento político intencionalmente 
manipulado [...] um tal espaço se povoa segundo os decretos de poder” (LEFEBVRE, 
2016, p. 44). Assim, sendo político e estratégico, o espaço urbano está na mira de 
dominação neoliberal e, para isso, usa-se de toda tecnologia disponível em uma estrutura 
de capitalismo de vigilância. 
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A experiência urbana no capitalismo de vigilância

É imperativo que se entenda que o capitalismo é um sistema econômico baseado 
em uma dualidade de classes, sendo uma delas detentora dos meios de produção. Para que 
essa classe mantenha tal monopólio, ela deve “revolucionar incessantemente as relações de 
produção, e, com isso, todas as relações sociais” (MARX, 1998, p. 43).

Para isso, há uma monetização das condições que originalmente não estariam no 
escopo financeiro. No caso do capitalismo de vigilância, é a própria experiência humana que é 
monetizada (ZUBOFF, 2018). Essa nova era de acumulação tem como principal ferramenta 
o desenvolvimento digital das últimas décadas e as práticas neoliberais de livre mercado, 
que aproveitam o espaço online, ainda incipiente em termos legislativos. O lucro deriva da 
extração de dados pessoais recolhidos digitalmente, que são vendidos e permitem, quando 
correlacionados e agregados para a elaboração de perfis, prever e antecipar com relativo grau de 
eficácia o comportamento dos usuários (ZUBOFF, 2018). 

É necessário ressaltar que não se trata apenas de prever, mas também de afetar ou 
modificar o comportamento. No início do século XXI, as empresas passaram a pagar a Google 
para que suas páginas online aparecessem entre os primeiros resultados das buscas, colocando-
as em maior evidência. A ideia, aparentemente simples, passou a ser uma importante forma de 
lucro da multinacional (ZUBOFF, 2018).

Essa possibilidade de alterar comportamentos foi posta ainda mais em evidência em 
seu viés político com a experiência da Cambridge Analytica em 2016 (CADWALLADR, 
2018). A empresa obteve dados de cerca de 50 milhões de usuários do Facebook e os utilizou 
para conduzir uma campanha cirúrgica, em grande velocidade e escala, contribuindo de forma 
decisiva para a eleição de Donald Trump à presidência dos Estados Unidos. Isso foi feito, 
especialmente, a partir de um lúdico teste de personalidade que supostamente seria usado em 
pesquisas universitárias, o thisisyourdigitallife. Assim, a empresa obteve acesso a um perfil social 
e psicológico de milhões de pessoas e também de seus amigos virtuais, mesmo sem terem 
participado diretamente do teste, levantando dados sobre suas localizações geográficas e as 
melhores estratégias para atingi-las nas eleições.

O que o exemplo supracitado demonstra é que o controle digital transcende o 
viés econômico, tornando-se eminentemente social e político, usado claramente para 
dominar. O jornal The Intercept fez um extenso estudo sobre o uso de drones nas 
guerras imperialistas recentes. As chamadas kill lists, cujos critérios de elaboração são 
desconhecidos, eram feitas pelo serviço de inteligência norte-americano, e os drones 
eram comandados a partir de uma base para matar inúmeras pessoas no Oriente Médio 
(FILLION, 2015).

Os fatos expostos demonstram a existência da chamada “sociedade de controle”, 
tal como pensada por Deleuze (1992). Esta emerge como um novo momento da sociedade 
disciplinar, em que todos são vigiados constantemente especialmente no interior de instituições 
panópticas como escolas, fábricas e prisões (FOUCAULT, 1987). A sociedade disciplinar, 
para isso, precisava ainda de estruturas físicas arquiteturais, com uma lógica de vigilância 
centralizada, enquanto a sociedade de controle teria uma vigilância que funciona de modo 
difuso e fluido, atuando virtualmente. Nesse novo modelo de dominação ou regime de poder, 
os homens passariam a ser tomados como meras cifras ou amostras (DELEUZE, 1992, p. 3).

Pode-se afirmar que o capitalismo de vigilância se baseia em dois processos. O 
primeiro é o enfraquecimento da sociedade civil, uma vez que sua capacidade de agregação 
e organização é minada pela vigilância constante e pela automatização do trabalho. Nesse 
sentido, por exemplo, percebe-se que os assalariados não estão mais confinados em uma fábrica, 
mas sim atuando em locais difusos de prestação de serviço cada vez mais virtuais. O segundo 
processo deriva do fortalecimento das instituições transnacionais e do mercado mundial, que se 
sobrepõem e controlam os Estados, impondo suas próprias regras (HARDT, 2000).

Esses dois processos permitem uma profunda manipulação das massas. Uma dessas 
formas de manipular e, por conseguinte, manter o controle, é a insegurança fabricada. A ideia 
de “governamentalidade pela inquietação” (BIGO, 2002) descreve essa produção deliberada 
e sistemática do medo para justificar e dar sustentação a políticas agressivas de vigilância e a 
tecnologias disciplinares, que pretensamente se dirigem apenas aos “maus cidadãos” (BIGO, 
2002, p. 7). Trata-se de convencer que há perigo num futuro próximo e que, se nada for feito 
para restaurar a ordem social e moral, todos serão responsáveis pelo caos que se seguirá. Nesse 
sentido, segundo Augusto Amaral:

Os dispositivos securitários têm uma tendência muito importante 
para ser notada atualmente em nosso contexto contemporâneo: são 
expansivos — caracteriza-se a segurança por ser centrífuga. Integra 
sem cessar novos componentes desenvolvendo circuitos cada vez 
maiores (AMARAL, 2018, p. 7).

Esse jogo político criaria um consenso sobre a utilidade de medidas excepcionais 
para garantia de segurança. Assim, a vigilância viria a tornar-se a condição sine qua non para 
a liberdade da população. Visa-se, dessa maneira, fragilizar as formas de solidariedade, em 
especial a solidariedade de classe, criando um outro a ser vigiado e submetido ao arbítrio, 
como no caso da supracitada kill list, os chamados “terroristas” do Oriente Médio, ou então os 
próprios militantes brasileiros no banco de dados das manifestações e greves. Verifica-se, assim, 
uma espécie de “dronificação do poder” (AMARAL, 2018, p. 17)
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Cavalo de troia neoliberal

O Cavalo de Troia, como é de amplo conhecimento, consiste no mais famoso símbolo da 
esperteza e do ardil de Ulisses, decisivo para a vitória dos gregos sobre os troianos. Segundo o mito, 
um grande cavalo de madeira, abrigando em seu interior alguns bravos guerreiros escondidos, 
teria sido oferecido como presente aos troianos. Estes o teriam recebido ingenuamente, como 
uma pretensa oferta de paz, e colocado no interior da cidade. De noite, contudo, teriam sido 
surpreendidos com a presença dos inimigos dentro dos muros impenetráveis da cidade. Só 
então o ardil seria percebido, tarde demais para que pudessem resistir ao golpe. Em suma, o 
cavalo de troia simboliza um estratagema que engana o inimigo, surpreendendo-o onde ele se 
sente mais protegido, de modo a minar suas capacidades de reação.

A alusão aqui apresentada vem da ideia de que estamos cedendo nossos dados para 
recebermos serviços personalizados e melhorar nossa experiência no mundo, tornando-a 
supostamente mais segura e eficiente. Entretanto, tais dados são utilizados ao mesmo tempo 
para prever e induzir comportamentos, exercendo um controle cada vez mais abrangente 
e ubíquo através de múltiplas práticas securitárias. Nesse sentido, ao mesmo tempo que 
pagamos o preço da expansão capitalista ilimitada, somos atormentados pelo enfraquecimento 
considerável da democracia (DARDOT; LAVAL, 2017, p. 14).

 Há de se destacar que o Cavalo de Troia foi constituído como máquina de guerra. 
E no caso das tecnopolíticas da vigilância, no cenário neoliberal, o que está ameaçado é a 
possibilidade de resistência, dado que, ao articular a dominação sobre os processos de vida, 
desarticulam-se as possibilidades de resistência. Vivemos um momento de encantamento 
messiânico do virtual. O que ocorre, nesse sentido, é uma extração intrusiva do aspecto do 
cotidiano, sem consciência e sem consentimento do usuário.

Um exemplo dessa falta de consciência é o aplicativo Pokémon Go. O jogo funciona 
como uma caça ao tesouro virtual: os jogadores são estimulados a saírem pela cidade em busca 
de novos Pokémons. Descobriu-se, no entanto, que diversas empresas estavam investindo 
no jogo para que as figuras fossem encontradas em seus estabelecimentos e isso atraísse 
mais consumidores potenciais. Além disso, o aplicativo teve acesso ao deslocamento e ao 
comportamento de milhares de usuários por meio do rastreamento dos sinais de GPS. O 
espaço urbano, portanto, é um dos principais alvos da vigilância sistêmica, e é justamente aí 
onde deve incidir a resistência.

As configurações da experiência urbana estão intimamente relacionadas com as 
estratégias de governo e as racionalidades de poder (ALVES, 2019, p. 206). Na nova experiência 
urbana, vemos também se articular diversos dispositivos de poder, que podem ser aproximados 
aos mecanismos disciplinares e biopolíticos (ALVES, 2019, p. 209). Quanto aos dispositivos 

disciplinares, Foucault dizia que tinham por objeto os indivíduos, no sentido de adestrá-los 
ou torná-los dóceis, realizando uma apropriação exaustiva dos corpos, dos gestos, do tempo e 
do comportamento. Já os dispositivos de segurança ou biopolíticos estariam relacionados, de 
acordo com Foucault, à maneira de se governar populações a partir de fenômenos demográfico-
biológicos, uma espécie de gestão global da vida com o fim de regular e controlar as massas. 
Juntas, a norma da disciplina (a anatomopolítica do corpo humano) e a norma da regulação (a 
biopolítica da população) conformariam os mecanismos básicos de funcionamento do poder 
nas sociedades modernas de normalização (ALVES, 2017, p. 174).

O que se defende, nesse sentido, é que as novas tecnologias a serviço da vigilância 
retomam e modificam os dispositivos disciplinares e biopolíticos, gerando uma nova tecnologia 
de poder, ao que Alves (2017) chama de ciberpoder, entendido como uma nova estratégia geral 
de funcionamento do poder que se vale dos novos meios tecnológicos para ser exercido. O 
ciberpoder intensifica o efeito panóptico da transparência, o que passa a ser feito não mais pelo 
isolamento dos indivíduos submetidos ao seu poder, mas sim por meio da “hipercomunicação” 
(ALVES, 2017, p. 175) Tal lógica de hipercomunicação corrobora para esse novo modo de 
vigilância difusa e a céu aberto, já que os indivíduos são inseridos em um impulso de confissão, 
exibindo-se e tornando-se cada vez mais transparente, alimentando assim com dados os 
sistemas vigilantes. 

Foucault, em suas experiências de pensamento, analisou basicamente três formas 
de funcionamento do poder: as estratégias da soberania, os mecanismos disciplinares e os 
dispositivos de segurança ou de governamentalidade. Enquanto a primeira forma baseia-se no 
sistema jurídico e a segunda na vigilância e correção dos indivíduos, a forma de dominação por 
meio dos dispositivos de segurança se baseia no cálculo de probabilidades e em levantamentos 
estatísticos que visam regular uma população. Assim, na era da personalização, utiliza-se a 
eficácia preditiva obtida através da elaboração algorítmica de perfis (profiling) para dar forma 
à experiência urbana. Em nome do conforto e da eficiência, sacrifica-se a noção do “comum”, 
daquilo que é o mesmo para todos, daquele espaço da diversidade, no qual somos instados a 
conviver com as diferenças e a desenvolver a tolerância, a civilidade e a alteridade. (ALVES, 
2019, p. 218). Segundo Amaral:

Já lembrava Deleuze (1992, p. 216) que “face às formas próximas de um 
controle incessante em meio aberto, é possível que os confinamentos mais 
duros nos pareçam pertencer a um passado delicioso e benevolente”. É da 
crise generalizada dos meios de confinamento, das candentes e sempre 
urgentes “reformas” que nascem as novas configurações de controle. Pouco 
importará perguntar o que é pior (...), mas se impõe buscar novas resistências 
prontas a subsidiar incipientes agenciamentos coletivos (Comitê Invisível, 
2013). (AMARAL, 2018, p. 22).
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A importância da resistência já está em sua etimologia. Sua origem remonta ao 
latim resistentĭa, de resistere, “ficar firme, aguentar”, formado por re-, “para trás, contra”, mais 
sistere, “ficar firme, manter a posição”. Suas significações são fortes: da biologia, diz respeito 
à capacidade que os seres vivos apresentam de reagir a situações catastróficas. Na física, 
força contrária dos movimentos no deslocamento dos corpos. Na política, movimento de 
luta contra um ataque do inimigo. Um traço comum desses significados merece destaque 
aqui: mais do que a mera não aceitação de uma opressão, a resistência representa uma 
reconfiguração da existência.

E o comum, a partir do momento em que emerge das contestações da ordem atual, 
é resistência. O comum rompe com a lógica neoliberal de organização do espaço urbano e é 
no comum e pelo comum que se articulam as lutas políticas. Essas lutas políticas obedecem à 
racionalidade política do comum. São, em suma, buscas coletivas de novas formas democráticas 
(DARDOT; LAVAL, 2017, p. 19).

Considerações finais

No capítulo dedicado ao panoptismo no livro Vigiar e Punir de Foucault 
encontramos a famosa contraposição entre o modelo da lepra e da peste. Trata-se de 
uma imagem construída por Foucault para exemplificar a novidade e a especificidade do 
poder disciplinar em relação aos antigos modos de funcionamento do poder, em especial 
do poder de punir e/ou curar. Enquanto o modelo da lepra impunha a necessidade de 
grandes espaços de confinamento, de uma segregação e exclusão espacial, o modelo da 
peste tinha por base um amplo sistema permanente de registro. Trata-se de um ambiente 
de controle, com hierarquias estritas e lugares bem definidos. Ao invés de uma custosa 
e pouco eficiente política de exclusão, de grandes muros que deixam claro quem está 
fora, o novo modelo é mais insidioso e eficaz, colocando cada em seu devido lugar e 
monitorando de maneira sistemática e exaustiva toda circulação. Isto, para o autor, é 
mais do que ficção, é um “sonho político”: regula-se todos os pormenores dos indivíduos, 
com o poder e o controle exercido por um pequeno número de pessoas. Nas palavras de 
Foucault, o modelo da peste:

[...] prescreve a cada um seu lugar, a cada um seu corpo, a cada um sua 
doença e sua morte, a cada um seu bem, por meio de um poder onipresente 
e onisciente que se subdivide ele mesmo de maneira regular e ininterrupta 
até a determinação final do indivíduo, do que o caracteriza, do que lhe 
pertence, do que lhe acontece (FOUCAULT, 1987, p. 188).

Esta é uma interessante imagem para pensarmos também a tecnologia aplicada 
às cidades nos dias atuais. Os drones, o monitoramento inteligente e os rastreadores, que 
pretensamente tornam a cidade mais segura, ou mesmo atividades gratuitas ou recreativas 
aparentemente ingênuas e bem-intencionadas, podem ser vistas, sob essa nova ótica, como 
peças de uma engrenagem cujo funcionamento está a serviço de uma sociedade construída 
sob o ditame neoliberal. Não se trata mais, como no passado, apenas de isolar o indivíduo 
supostamente perigoso pelo encarceramento, já que se trata, sobretudo, de vigiá-lo em seu 
trajeto. Os atuais poderes de controle são novos arranjos melhorados e redistribuídos, que as 
técnicas de outrora jamais imaginaram sonhar (AMARAL, 2018, p. 16).

Todos os indivíduos na atualidade estão a todo tempo cercados de dispositivos de 
vigilância. Tal vigilância é velada e mascarada por um discurso de securitização, que promove 
uma insegurança fabricada e insere-se como dispositivo e estratégia de dominação. Há uma 
clara miopia com relação aos projetos de vida ou de cidade que construímos, posto que, via de 
regra, discernimos apenas aquilo que está mais próximo de nossas vistas e deixamos fora de 
foco e embaçado aquilo que se coloca mais distante, em um horizonte mais amplo. (ALVES, 
2019, p. 210).  Dessa forma, ao minar o comum e perpetuar o medo do outro, alteramos a 
experiência urbana, esvaziamos os processos decisórios e desarticulamos as lutas sociais.

É assim urgente a ação no sentido de tornar a cidade um lugar de potência, que 
proporcione a criação de redes de dispersão dos mecanismos securitários, formando assim 
uma ampla frente social e política. Para tanto, é necessário resgatar a concepção da cidade 
como ponto de encontro. Ao fazer tal resgate, talvez tornemos possível aquilo que Dardot e 
Laval denominam práxis instituinte, ou seja, uma prática de governo dos comuns, que, mais do 
que um princípio político, constitui o princípio político. Através de tal prática, permitiríamos 
a desfragmentação da resistência. Dessa forma, seria possível estabelecer caminhos para uma 
atividade política do agir comum, na qual haveria compromisso prático e coparticipação, 
visando uma sociedade mais livre, justa e igualitária.
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PARQUE SÃO BENÉ: UM ESTUDO DO VGI 
E DO GEODESIGN COMO MÉTODOS PARA 

A REPRESENTAÇÃO E CO-CRIAÇÃO DO 
TERRITÓRIO URBANO EM SANTA LUZIA (MG)

MASCARENHAS, Ana Carolina 

SÁ, Ana Isabel

Introdução

A proposta de realizar um workshop de codesenho para o desenvolvimento coletivo 
de ideias para a implantação de um parque público em Santa Luzia, MG, nasce da articulação 
entre ações de pesquisa, extensão e ensino do curso de Arquitetura e Urbanismo do IFMG 
Campus Santa Luzia, realizadas no segundo semestre de 2018.

O projeto de pesquisa Rede Participa, iniciado em 2017, tinha como objetivo 
a investigação do uso de tecnologias digitais na mediação de processos de decisão coletiva 
para a produção do espaço urbano. Originalmente, propunha-se o desenvolvimento de uma 
plataforma online que possibilitasse o mapeamento colaborativo de demandas, processos e 
espaços no território de Santa Luzia. Contudo, limitações no tamanho da equipe, nos recursos 
e equipamentos disponíveis exigiram a revisão dos objetivos do projeto, reconduzindo seu 
foco para a investigação metodológica e para a utilização de ferramentas existentes. Após uma 
cartografia inicial de um conjunto de práticas coletivas, optou-se por concentrar os esforços 
na pesquisa do Framework de Geodesign (STEINITZ, 2012), e nas adaptações necessárias 
para sua adequação ao contexto do Campus Santa Luzia do IFMG, localizado em uma área 
periférica de uma cidade da região metropolitana de Belo Horizonte. 
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Paralelamente, foi firmada uma parceria com o grupo de pesquisa Indisciplinar, da 
UFMG, que estava desenvolvendo o protótipo da plataforma de cartografia online IndAtlas. 
Propôs-se, portanto, a realização de um experimento que articulasse a pesquisa metodológica 
ao teste do protótipo da IndAtlas.

A vinculação ao projeto de extensão Articulação de atores sociais para a implantação 
de parque urbano no São Benedito parte da busca por uma situação que envolvesse demandas 
concretas da comunidade. O projeto extensionista já vinha trabalhando há mais de um ano junto a 
atores locais mobilizados pela implantação de um parque na mata do Raul: uma grande área verde 
situada em um terreno público e em situação de grande abandono e degradação ambiental, numa 
vizinhança com pouquíssima oferta de espaços públicos de lazer e de preservação natural. 

A partir dessa articulação, surge a proposta da disciplina optativa Codesenho e 
Mapeamentos Colaborativos com Suporte de Tecnologias Digitais, possibilitando associar 
pesquisa, ensino e extensão. A disciplina permitiu compartilhar as discussões e conteúdos 
explorados no projeto Rede Participa com um grupo mais amplo de discentes do curso de 
Arquitetura e Urbanismo, ao mesmo tempo em que ajudou a viabilizar a organização do 
workshop, com os alunos atuando como seus facilitadores. 

Área de estudo: proposta de um parque urbano na Mata do Raul

Santa Luzia (Figura 1) pertence à Região Metropolitana de Belo Horizonte, capital de 
Minas Gerais, e tem aproximadamente 200 mil habitantes. Seu território é subdividido em Parte Alta, 
Parte Baixa, Distrito São Benedito, Distrito Industrial Simão da Cunha e Zona Rural (COMITÊ 
DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO DAS VELHAS – CBH VELHAS, 2016).

Figura 1: Inserção de Santa Luzia em Minas Gerais.
Fonte: CBH Velhas, 2016.

A área em estudo, conhecida como Mata do Raul, está localizada no Conjunto Cristina 
C, bairro São Benedito, estendendo-se até o bairro Palmital (Figura 2). É uma área verde 
remanescente, rica em fauna e flora, além de cursos d’água e nascentes.

Figura 2: Localização da Mata
Fonte: Elaboração própria a partir de RMBH, 2014.

Os cursos d’água que possuem suas nascentes na área da Mata do Raul — pertencentes 
à Bacia do Rio das Velhas e à Sub-bacia do Ribeirão Poderoso — deságuam no Ribeirão 
Poderoso e seguem para o Rio das Velhas. Entretanto, eles estão poluídos, apresentando 
coloração escura e muita espuma oriunda de lixo depositado no local.

A vegetação da área sofreu uma significativa supressão. O desmatamento se deu, não 
apenas pela expansão urbana, mas também pela criação de espaços livres informais como 
“trilhas” feitas pelos próprios moradores, campos de futebol e de pastagem. Percebe-se também, 
por toda a mata, a presença de descartes indevidos (Figura 3).
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Figura 3: Descarte de lixo na Mata do Raul
Fonte: Acervo pessoal, 2017.

A inexistência de coleta e de tratamento de esgoto em áreas próximas à mata cria 
um ambiente insalubre, propício ao desenvolvimento de doenças, colocando em risco a 
saúde dos moradores.

Quanto à ocupação e ao uso do solo, encontram-se no entorno duas tipologias 
principais: edifícios multifamiliares de 3 a 4 pavimentos e unifamiliares horizontais. A 
área é bem atendida pelo transporte público (ainda que existam problemas e críticas 
pertinentes ao sistema) e por instituições educacionais, mas destaca-se a predominância 
de estabelecimentos comerciais, em detrimento de espaços ligados à saúde, lazer e 
cultura (Figura 4).

Figura 4: Equipamentos do entorno.
Fonte: Elaboração própria, 2019.

Diante desse quadro de degradação, paralelo ao grande potencial socioambiental, 
iniciou-se a mobilização por um parque urbano, nomeado popularmente como Parque 
São Bené. O processo começou com o projeto “Redescobrindo a mata”, de 2004, da escola 
Estadual Raul Teixeira da Costa Sobrinho, vizinha da mata, que promoveu ações de 
conscientização e valorização local, como o plantio de mudas pelos alunos. Posteriormente, 
ocorreram outras iniciativas vinculadas à escola, como uma caminhada ecológica, em 
2012, e um “abraço” na mata, então em risco de ser transformada no parque gráfico de um 
jornal (ROCHA, 2018).

Em 2017, o IFMG passou a compor a rede de agentes mobilizados pelo parque, por 
meio do projeto de extensão “Articulação de atores sociais para a implantação de parque urbano 
no São Benedito”. A proposta surgiu a partir de pesquisas e entrevistas realizadas no projeto 
anterior “Espaço Memória”, voltado à história e à formação do São Benedito (ROCHA, 2018). 

O referido projeto tem como objetivo a implantação do primeiro parque urbano do 
município, além de explorar questões socioculturais relacionadas à identidade cultural dos 
moradores do entorno, bem como o conceito de pertencimento – extrapolando a ideia de 
parque como apenas um equipamento urbano, e propondo-o como propriedade do coletivo. 
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Vale ressaltar que, em níveis socioeconômicos, o parque pode favorecer o desenvolvimento do 
entorno, trazendo investimentos à infraestrutura local (ROCHA, 2018). 

Formaram-se parcerias com associações de bairro e organizações não governamentais, 
como o AIAASCA – Art. 22, atuante em iniciativas socioculturais e ambientais. O Ministério 
Público e a Prefeitura mostraram interesse na proposta, sendo que a última se tornou responsável 
pela inserção do projeto de Lei na câmara de vereadores (ROCHA, 2018).

O projeto de extensão vem contribuindo de forma expressiva com pesquisas 
e na mobilização social por meio de Chamadas Públicas, que acontecem desde 2017 
(Figura 5).

Figura 5: Chamadas Públicas
Fonte: Elaboração própria a partir de ROCHA, 2018.

Estas Chamadas consistem em encontros entre comunidade acadêmica, população 
do entorno, entidades do município e associações, por meio de rodas de conversas, 
exposição de assuntos pertinentes, discussão da legislação vigente e visitas à Mata, 
com objetivo de avançar no processo de implementação do parque. Estas Chamadas 
consistem em encontros entre comunidade acadêmica, população do entorno, entidades 
do município e associações, por meio de rodas de conversas, exposição de assuntos 
pertinentes, discussão da legislação vigente e visitas à Mata, com objetivo de avançar no 
processo de implementação do parque. 

Contextualização conceitual

A produção de mapas, ou cartografia, pode ter sua utilização historicamente associada à 
representação e legitimação de relações de poder e de conhecimento. O acesso às técnicas e ferramentas 
para sua produção, e mesmo as competências necessárias para sua interpretação, costumavam ser 
restritos aos setores dominantes da sociedade — levando à construção de sucessivas imagens do 
mundo moldadas pelos interesses de grupos sociais específicos (SÁ, 2018, p. 405).

No entanto, novas abordagens ao fazer cartográfico vêm surgindo, impulsionadas 
sobretudo pela discussão da participação cidadã, associada ao avanço das tecnologias digitais de 
comunicação — com a redução gradual da distância entre o cidadão comum e as ferramentas 
de produção e da visualização espacial, por meio de plataformas como Google Maps, Waze, 
Uber etc. Dessa forma, uma atividade que antes era de responsabilidade de especialistas da 
área, se torna crescentemente palpável para aqueles que não possuem treinamento prévio.

Contribuem para tais fenômenos práticas como o crowdsourcing: a coleta de dados online 
provenientes de múltiplos usuários; o uso de VGI ‘Volunteer Geographic Information’: ou seja, dados 
geográficos produzidos por pessoas conectadas em rede, e fornecidos voluntariamente; bem como o 
avanço do que vem sendo identificado como Citizen Science: a produção de informações científicas a 
partir dos conhecimentos de comunidades ou redes de cidadãos (GOODCHILD, 2007).

Alguns autores definem essa associação entre cartografia e práticas colaborativas 
de produção e decisão coletiva com termos como “novas cartografias sociais” e “cartografias 
participativas” (SANTOS, 2012). A dimensão participativa da produção de um mapa é algo 
que vem ganhando espaço em experiências de conflitos urbanos e na constituição de atores 
coletivos. Tais cartografias se distinguem das práticas tradicionais pela representação de 
aspectos da realidade pouco valorizados nas representações espaciais hegemônicas (idem).

A partir de tais preceitos, a produção de cartografias coletivas se configura como uma 
prática tecnopolítica — termo utilizado para caracterizar o uso de dispositivos e tecnologias 
digitais na busca por transformação social e política, popularizado em 2011 com as revoltas 
espanholas do 15M, quando foi descrito como:

O uso tático e estratégico das ferramentas digitais para a organização 
e a comunicação, tendo a ação coletiva como conceito chave. Desde 
a perspectiva do sistema-rede, a tecnopolítica pode se redescrever 
como a capacidade das multidões conectadas, dos cérebros e dos 
corpos conectados em rede, para criar e automodular a ação conjunta. 
A tecnopolítica pode abarcar o ciberativismo à medida que se limita 
à esfera digital. Sem dúvida, em seu sentido pleno, tecnopolítica é a 
capacidade coletiva de utilização da rede para inventar formas de agir 
que podem partir do universo digital, sem, contudo, esgotar-se nele 
(TORET; @DATANALYSIS 15M, 2015, tradução nossa).
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Entende-se, portanto, a atividade proposta no workshop de codesenho em questão 
como um exercício tecnopolítico, cujo propósito extrapola o mero resultado projetual, 
ao buscar estreitar laços entre participantes e o local onde vivem; promover a discussão 
sobre participação cidadã, políticas públicas urbanas e caminhos para concretizá-las; assim 
como proporcionar alguma capacitação em ferramentas digitais de representação espacial e 
métodos de negociação coletiva.

Do ponto de vista ferramental e metodológico, como será abordado a seguir, adotou-se 
a plataforma online IndAtlas e uma adaptação do Framework de Geodesign desenvolvido por 
Carl Steintiz (2012).

Metodologia

Steinitz (2012) formulou uma metodologia para o Geodesign (Figura 6), na qual 
6 perguntas devem ser feitas (explícita ou implicitamente) pelo grupo de trabalho no 
mínimo três vezes — cada rodada de perguntas corresponde a uma iteração — durante 
o processo. O propósito da primeira iteração é obter mais informações sobre a área de 
estudo e sua população. Assim, as perguntas são feitas na ordem de 1 a 6, com o objetivo 
de responder POR QUE fazer o geodesign. Nesta fase, são imaginados brevemente 
todos os modelos que podem vir a ser construídos, mas sua elaboração efetiva ocorre nas 
próximas etapas.  

Na segunda iteração, definem-se os métodos do estudo. As perguntas são feitas, 
então, na ordem reversa, de 6 a 1, buscando definir COMO conduzi-lo. Nesse momento, 
são definidas as variáveis pertinentes e construídos os modelos de representação e de 
processo, que reúnem dados básicos sobre a descrição e o funcionamento da área. 

Na terceira iteração, correspondente à execução do geodesign, as perguntas são feitas 
novamente de 1 a 6, para responder O QUÊ propor, ONDE e QUANDO — consistindo na 
elaboração de propostas, negociação e processo decisório coletivo, por meio dos modelos de 
mudança, impacto e decisão.

A base para a elaboração de propostas são sistemas definidos pela equipe técnica 
— neste caso, os alunos da disciplina — na segunda iteração. Optou-se, portanto, por 
trabalhar com os seguintes sistemas: meio ambiente; limpeza urbana e tratamento de 
resíduos; segurança; mobilidade; cultura e lazer; habitação e comércio/serviços. Essa 
definição levou em conta os diagnósticos elaborados anteriormente pelo projeto de 
extensão, e foi submetida à aprovação da comunidade local na chamada pública do dia 
17/10/2018. Cada sistema passou a conformar um mapa base, portanto, sobre o qual os 
participantes do workshop desenharam propostas.

Figura 6: Framework de Geodesign.
Fonte: STEINITZ, 2012.

 Tradicionalmente, os mapas base dos sistemas são os modelos de avaliação: mapas 
elaborados pela equipe técnica na segunda iteração que indicam, por meio da escala semafórica, 
áreas com menor ou maior potencial para receber propostas em cada tema. Optou-se, no 
entanto, por não os utilizar dessa forma. Tal escolha partiu da premissa de que esta classificação 
hierárquica poderia induzir a concentração de propostas em áreas específicas — fato já 
observado em algumas experiências anteriores —, em vez de incentivar os participantes a 
produzi-las a partir das suas vivências no território.

Dessa forma, preferiu-se disponibilizar mapas temáticos com variáveis técnicas para 
cada sistema — ou seja, no formato dos modelos de processo —, mas sem hierarquizar o 
território em áreas mais ou menos propícias para a intervenção. Os principais indicadores 
levantados foram: cobertura vegetal, linhas de transporte público, usos, áreas de risco e cursos 
d’água. As bases foram separadas como camadas, inseridas na IndAtlas, para que pudessem ser 
visualizadas separadamente e receber a primeira rodada de propostas, ou seja: a construção dos 
modelos de mudança.
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et al., 2018). Contudo, nesse momento, foram utilizados prioritariamente os mapas, uma vez que 
não se dispunha de dados suficientes para a elaboração das linhas do tempo e dos grafos.

Figura 8: Plataforma IndAtlas.
Fonte: Grupo Indisciplinar, 2018.

O workshop ocorreu em dois sábados letivos na Escola Estadual Raul Teixeira da Costa 
Sobrinho, 17/11/2018 e 24/11/2018. Sua primeira etapa consistiu na introdução às ferramentas 
de mapeamento digital, discussões sobre a área, e elaboração do codesenho inicial. Dez pessoas 
participaram, sendo sete alunos do curso técnico em administração, um aluno do ensino médio 
e dois professores — os alunos de arquitetura do IFMG atuaram como mediadores.

Inicialmente, foi feito um processo de familiarização com plataformas de mapeamento 
digital, utilizando o Google Maps, mostrando aos presentes como navegar e se localizar em 
um mapa online, além de explorando noções de escala. A partir disso, foram apresentadas 
as ferramentas e funcionalidades da IndAtlas. Na etapa seguinte, realizou-se uma discussão 
acerca da Mata do Raul e de seu entorno. Os principais aspectos apontados pelos presentes 
sobre a área foram: redução das áreas verdes; proliferação desorganizada de conjuntos de 
prédios; carência de lazer e cultura (sobretudo para os idosos); más condições de mobilidade 
(especialmente para a mobilidade a pé); degradação ambiental crescente; perda das nascentes 
e problemas de segurança.

A turma foi, então, dividida em cinco duplas. Cada dupla deveria elaborar pelo menos 
uma proposta por tema (sistema) sobre os mapas bases na IndAtlas, separados como camadas. 
As propostas deveriam ser nomeadas com o número do grupo antes dos títulos, de maneira a 
possibilitar sua identificação.

Figura 7: exemplo de modelo de avaliação com escala semafórica.
Fonte: Geoproea, 2018.

O passo seguinte ao primeiro design coletivo é o modelo de impacto. Muitas vezes, em 
workshops de geodesign, ele é resultado de uma matriz automatizada de avaliação de impactos 
entre sistemas, programada para indicar a repercussão negativa ou positiva da sobreposição 
das propostas desenhadas em cada sistema. Nestes casos, cabe à equipe técnica definir, na 
segunda iteração, quais sistemas teriam impactos positivos ou negativos sobre os demais, em 
cada estudo de caso. Essa matriz, entretanto, não foi utilizada devido a sua complexidade, e 
também pelo risco de se tornar reducionista, já que avalia os impactos de um sistema sobre o 
outro como um todo, e não de cada proposta especificamente – o que pode gerar resultados 
bastante distintos. Optou-se, portanto, por construir o modelo de impactos a partir da avaliação 
qualitativa dos participantes sobre as propostas criadas no modelo de mudança, discutindo 
cada caso individualmente. Após essa avaliação, é iniciada a etapa de negociação, quando os 
participantes debatem, defendem ou criticam as ideias apresentadas e negociam alterações, 
chegando ao codesenho final, correspondente ao modelo de decisão.

Para o desenho das propostas, foi utilizada a plataforma online IndAtlas (em versão 
BETA), que propõe reunir em uma ferramenta a possibilidade de investigar as transformações 
do espaço, de maneira colaborativa. Ela se compõe por três eixos principais: “1) territorial – 
mapas; 2) temporal – produção de linhas do tempo; 3) social – topologias de redes (grafos)” (SÁ 
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A segunda etapa do workshop, realizada no sábado seguinte, contou com apenas seis 
participantes, e consistiu no debate e negociação dos resultados do primeiro encontro. Os 
diagramas iniciais, então, sofreram ajustes, foram editados, ou excluídos (caso não alcançassem 
o consenso), resultando na elaboração do codesenho final.

Inicialmente, foi realizado um panorama geral das ideias do encontro anterior. Para isso, as 
propostas contidas na IndAtlas foram sistematizadas e resumidas em tabelas, imagens e textos curtos. 
Assim, todas as propostas foram projetadas em apenas uma tela na sala, para avaliação coletiva.

Figura 11: Tabela de votação da primeira rodada de propostas.
Fonte: Elaboração das autoras (2018).

 Em seguida, ocorreu a primeira fase de discussões, que consistiu na negociação das 
propostas não consensuais ou que continham problemas a serem ajustados. Um exemplo disso 
foram as sobreposições de propostas na mesma localização – em alguns casos, a sobreposição 
não representa problema, quando uma proposta de política mais genérica (ex.: melhoria na 
iluminação pública) se sobrepõe a um equipamento pontual (ex: guarita). No entanto, foi 
preciso reavaliar casos onde havia propostas de equipamentos conflitantes no mesmo local 
(ex: ciclovia sobre horta). Ademais, houve diagramas muito parecidos ou complementares, que 
poderiam ser agrupados, além de ideias muito genéricas, que poderiam ser reformuladas para 
conter diretrizes mais específicas e focadas na área de estudo. Ocorreram, também, propostas 
fora do tema em que foram inseridas, como “coleta de lixo para melhorar qualidade de vida”, 
desenhada no tema de habitação, ao invés de no de limpeza urbana.

 Após esse primeiro debate e proposição de ajustes, os participantes foram redivididos 
em dois grupos temáticos: A) meio ambiente; limpeza urbana, tratamento de resíduos e 
segurança; e B: mobilidade; cultura e lazer; comércio e serviços e habitação;

 A partir dos aspectos discutidos, os participantes redesenharam as proposições, 
adequando, excluindo ou acrescentando diagramas na plataforma online. Finalizada essa etapa, 
houve a última rodada de negociação, na qual as novas propostas foram apresentadas a todos 
participantes, que votaram a favor ou contra cada ideia, gerando a definição do codesenho final.

Figura 9: Participantes do workshop durante a elaboração de propostas.
Fonte: Acervo pessoal (2018).

Em seguida, as duplas foram orientadas a estudar os diagramas elaborados pelos outros 
participantes, e receberam uma tabela de votação para indicarem se as aprovariam ou não, antes 
ainda de uma discussão coletiva — momento em que se encerrou o primeiro encontro. 

As propostas que tiveram maior votação estavam relacionadas aos temas de comércio 
e serviços, segurança pública, e habitação.

Figura 10: Propostas dos sistemas de lazer e cultura.
Fonte: Grupo Indisciplinar, 2018.
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Conclusão

 De um modo geral, avalia-se que o framework de geodesign se mostrou bastante 
eficiente para a coleta e discussão de propostas para a Mata do Raul. Contudo, acredita-se 
que a análise criteriosa e as adaptações do método ao longo da disciplina foram essenciais 
para os bons resultados alcançados no contexto específico do Parque São Bené. Por exemplo: a 
opção por não utilizar os mapas de avaliação semafóricos não inibiu a produção de propostas 
e evidenciou a capacidade dos moradores para apresentar ideias a partir de seu próprio olhar 
sobre a comunidade. A avaliação dos impactos conduzida a partir de uma discussão mais livre, 
sem a utilização de uma matriz quantitativa também foi satisfatória, tendo em vista o objetivo 
específico do workshop de construir um conjunto de propostas ainda em caráter preliminar, 
para amadurecimento posterior.

De modo geral, avalia-se que o workshop foi conduzido de maneira mais aberta, com a 
plataforma digital sendo utilizada mais como uma base para a visualização territorial e o desenho 
do que como uma ferramenta que calcula impactos e aponta conflitos de maneira automatizada. 
Acredita-se que por mais que esses sejam recursos tecnológicos potentes, sua utilização deve ser 
feita com cautela, especialmente em contextos nos quais os participantes não são especialistas com 
conhecimento técnico suficiente para questionar os resultados de cálculos computadorizados. 
Nestes casos, deve-se avaliar criteriosamente o risco da influência da ferramenta sobre o 
direcionamento das respostas, a inibição do diálogo e a produção de consensos. 

A visualização de mapas, camadas e polígonos na IndAtlas permitiu boa compreensão 
da maioria dos participantes e possibilitou que o processo de desenho e modificação de propostas 
acontecesse de maneira ágil e intuitiva. Observou-se que o exercício inicial de familiarização 
com mapas online foi positivo, contribuindo para a fluidez das etapas posteriores, uma vez que 
limitações identificadas neste primeiro momento (como a dificuldade de compreensão da escala, 
ou de navegação no mapa) não voltaram a se manifestar no momento de desenho dos diagramas.  

 Com relação à composição dos grupos, concluiu-se que dividir os integrantes por 
temas trouxe melhores resultados do que solicitar a cada grupo um diagrama por tema. Na 
primeira etapa do workshop, quando os grupos fizeram propostas para todos os sistemas, 
foram elaboradas propostas muito parecidas ou complementares, e os ajustes de tais resultados 
consumiram parte considerável da etapa de negociação.

 Cabe ressaltar que o conjunto de propostas elaboradas coletivamente no workshop não 
deve ser considerado um projeto final, mas um apanhado de ideias preliminares de um grupo 
da comunidade, com objetivo de alimentar mais debates e atividades posteriores. Entretanto, 
acredita-se que o processo produziu informações importantes acerca dos desejos de parte da 
população para o local, além de ter contribuído para a mudança de visão que os participantes 

tinham sobre a mata e o espaço urbano do entorno. Trata-se, portanto, de um processo com 
grande potencial para a produção de agendas urbanas, sobretudo quando inserido dentro de 
um sistema participativo mais amplo, composto por arenas complementares de discussão e de 
negociação da transformação territorial.

Percebe-se, também, uma contribuição para o sentimento de pertencimento local 
dos integrantes, assim como para a valorização da importância da preservação da área e da 
mobilização dos atores envolvidos. É fundamental, no entanto, que processos desse tipo 
tenham continuidade e desdobramentos concretos (fortalecimento da articulação de redes de 
atores locais, contribuição para a redação do projeto de Lei que regulamentaria a implantação 
do parque, tramitação do projeto na Câmara de Vereadores e, eventualmente, a aprovação do 
projeto e construção do parque). Quando são conduzidos de maneira isolada, apenas como 
“exercícios acadêmicos” sem repercussões reais, iniciativas do tipo podem contribuir para a 
redução da confiança na participação social.  
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ESTADO E CAPITAL NA MERCANTILIZAÇÃO 
E PRIVATIZAÇÃO DO ESPAÇO NAS CIDADES 

BRASILEIRAS: REFLEXÕES A PARTIR DAS 
TRANSFORMAÇÕES NA PRODUÇÃO IMOBILIÁRIA 

E DE INFRAESTRUTURAS NO SÉCULO XXI

RUFINO, Beatriz

Introdução

O presente texto resulta de reflexões desenvolvidas a partir do convite para participar 
do III Seminário Urbanismo Biopolítico realizado pelo Grupo Insdisciplinar (UFMG), em 
agosto de 2019. Nele, tive a oportunidade de debater com outros colegas na mesa “Urbanismo 
Neoliberal”. A chamada da mesa redonda me provocou a ampliar a aproximação entre Estado 
e Capital na compreensão das profundas transformações evidenciadas em nossas metrópoles 
na produção imobiliária e de infraestrutura. 

A construção dessa proposta é inspirada na ideia de avançarmos na compreensão de 
um “Neoliberalismo realmente existente” (PECK; THEODORE; BRENNER, 2009), o 
distanciando da ideologia neoliberal constituída por leis imutáveis independentemente de onde 
elas sejam desencadeadas. Nesse sentido, compartilhamos com os autores que a extraordinária 
variação de reformas neoliberais tende a explorar e produzir diferenças socioespaciais particulares 
em distintos contextos. Reconhece-se assim a necessidade de se avançar na compreensão das 
variações específicas das reformas neoliberais e de suas profundas relações com a reprodução do 
capital na produção do espaço, superando as limitações de análises que separam Estado e Capital.  

Nossas reflexões partem da observação do forte incremento na produção imobiliária e de 
infraestrutura que se evidencia no Brasil no século XXI, principalmente após a crise mundial de 
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2008. É sobre as análises desse processo, reveladoras da crescente mercantilização e privatização do 
espaço urbano, que procuramos discutir a ação do Estado e dos agentes privados, bem como a forte 
articulação entres esses. Tomamos como hipótese geral que as importantes transformações na ação 
destes dão maior força ao espaço como estratégia de sobrevida ao capitalismo neoliberal. 

Para o desenvolvimento destas ideias organizamos o artigo em três partes. Na primeira, 
procuramos discutir a relação entre Estado e Capital na mercantilização e privatização do espaço no 
curso da urbanização-industrialização das cidades latino-americanas, destacando as especificidades 
para o caso brasileiro. Nas partes seguintes procuramos discutir de maneira breve esses processos 
— mercantilização e privatização — abordando a ação do Estado e do Capital nas transformações 
na produção imobiliária e de infraestruturas no século XXI em nosso contexto. Sobre a ação do 
Estado enfatizamos as mudanças regulatórias na propriedade imobiliária e das infraestruturas e 
o incremento dos financiamentos como aspectos centrais na expansão desses processos. Sobre a 
ação do Capital, enfatizamos uma importante reorganização empresarial na atuação no espaço, 
dando força econômica e política a esses agentes. Embora analisadas de maneira separada, as 
transformações discutidas apontam para a consolidação de um novo patamar de acumulação 
via produção do espaço e para a profunda articulação entre políticas públicas e grandes grupos 
econômicos nacionais. Nas considerações finais procuramos enfatizar essa articulação, reforçando a 
centralidade de sua compreensão dos processos de mercantilização e privatização.

Vale ressaltar, por fim, que o texto é um primeiro esforço em articular ideias já 
apresentadas em outros trabalhos por mim desenvolvidos, trazendo aspectos gerais das 
transformações discutidas. Nesse sentido, foge de uma estrutura convencional de artigo, 
por não partir de uma revisão bibliográfica extensa e específica e nem trazer em detalhes 
análises empíricas. Assim, alerto aos leitores que o mesmo deve ser encarado um rascunho 
inicial de uma reflexão crítica que visa problematizar a necessidade de superação da alienação 
sobre as profundas implicações da crescente mercantilização e privatização do espaço e de 
transformações radicais nas políticas urbanas.  

A Relação entre Estado e Capital na (des)mercantilização da urbanização das cidades 
latino-americanas

A perspectiva do Estado se consolidar como um instrumento de desmercantilização 
do urbano, através da provisão de habitação, equipamentos, infraestruturas e serviços públicos, 
prosperou na constituição do Estado de Bem-estar Europeu. Essa experiência, “componente 
fundamental da estabilização e do crescimento econômico no contexto do capitalismo do 
pós-Segunda Guerra Mundial” (RIBEIRO, 2017, p. 367), é melhor compreendida quando 

circunscrita as suas condições particulares. Tributário do regime de acumulação fordista-
keynesiano e implementado como resposta ao contexto de profunda desestruturação 
econômica da riqueza (RIBEIRO, 2017), esse direcionamento foi determinante na retomada 
da industrialização dos países implicando ainda na promoção de cidades menos desiguais.

Embora essa referência tenha estado sempre presente nos debates sobre o papel do Estado 
na urbanização latino-americana, os avanços práticos foram muito restritos, pouco contribuindo para 
a superação das desigualdades crescentes no contexto de uma industrialização excludente (RUFINO, 
2018). No curso da industrialização, torna-se mais evidente a debilidade do Estado em responder 
as demandas de infraestrutura em face do crescimento acelerado das cidades. A análise sobre a 
urbanização das cidades latino-americanas mostra que estas vão sendo infraestruturadas privilegiando 
"valores de uso diretamente ligada à acumulação de capital, particularmente para a produção de 
bens em detrimento daqueles ligados ao consumo e, especialmente, com a reconstituição das classes 
trabalhadoras" ( JARAMILLO, 1988, p. 29 apud PIREZ, 2013). De uma maneira geral, verifica-
se um papel limitado do Estado como unificador dos interesses globais das classes exploradoras e 
promotor de estratégias de longo prazo, priorizando os interesses imediatos das frações dominantes 
(PIREZ, 2013). Com o predomínio dessa racionalidade, os investimentos estatais acabam por se 
concentrar em torno dos poucos centros principais, reforçando a desigualdade dos equipamentos e as 
tendências à concentração espacial. Nesse processo, o Estado liberou-se da provisão de alguns desses 
bens nos setores populares, levando àquilo que passou a ser reconhecido como uma urbanização 
popular ( JARAMILLO, 1988 apud PIREZ, 2013). Ao mesmo tempo, o mercado imobiliário tendeu 
a se concentrar nas áreas mais centrais e valorizadas, onde conseguia maximizar as possibilidades de 
capitalização da renda. 

Se a ausência do Estado na desmercantilização do espaço explica muito da desigualdade 
existente em nossas cidades, sua presença não pode ser desconsiderada nessa discussão. A 
diferenciação de condições de infraestruturas e serviços, aparentemente vista como barreira por 
limitar as condições de avanço da produção imobiliária, acabou por extremar as condições de 
capitalização ao ampliar a diferenciação da metrópole exacerbando a variação dos gradientes 
dos preços imobiliários e os sobrelucros da atividade. Essas dinâmicas tornaram-se mais 
evidentes ao longo da expansão das relações capitalista no setor imobiliário. A análise dessa 
expansão explicita a forte intervenção do Estado nesse processo e a importância de sua atuação 
na ampliação das condições de acumulação e na reorganização empresarial. 

No caso brasileiro, essa expansão do setor imobiliário consagra-se no contexto da 
ditadura militar em 1964, ampliando os processos de mercantilização da habitação.  Em 1964, 
pela lei nº 4.591, a forma de propriedade condominial toma sua feição moderna, permitindo 
sua instituição “para qualquer padrão de empreendimento imobiliário, independentemente da 
quantidade de planos horizontais ou verticais e do número de edificações propostas” (RUFINO, 
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2018a). A fragmentação da propriedade da terra e a multiplicação dos proprietários, alcançadas 
a partir da instituição da forma de propriedade condomínio, tornam-se centrais no avanço das 
relações capitalistas na produção de imóveis (RUFINO, 2018a). 

A consolidação do Banco Nacional de Habitação (BNH) em 1964 e do Sistema Financeiro 
Habitacional (SFH) em 1967 teve papel determinante na expansão da forma de propriedade 
condominial. Contrariando os objetivos iniciais do SFH de direcionamento da produção habitacional 
à população de menor renda, os recursos financeiros oriundos sobretudo do Fundo de Garantia por 
Tempo de Serviço (FGTS) privilegiaram a incorporação imobiliária na produção de condomínios 
à população de maior renda em detrimento à produção de habitação social pelo Estado (RUFINO, 
2017). Articulando-se aos seletivos investimentos em infraestrutura das cidades, principalmente 
os de caráter rodoviário, os condomínios consolidaram a privatização dos espaços urbanos como 
estratégia de ampliação dos ganhos empresariais.

Francisco de Oliveira destaca que o Estado, ao oferecer capital desvalorizado como 
financiamento, assegura condições privilegiadas para valorização do capital investido na 
produção imobiliária e desempenha um importante papel de promoção de uma centralização de 
capitais (OLIVEIRA, 1998). De fato, constata-se no período militar importante reorganização 
dos setores imobiliário e de infraestruturas, consolidando a produção do espaço como esfera 
privilegiada de reprodução do capital nacional (LESSA; DAIN, 1998). Para os autores, a 
expansão da industrialização, comandada por multinacionais estrangeiras no contexto de nosso 
desenvolvimentismo dependente, associou-se à permanecia do controle do capital nacional em 
setores como o imobiliário e construção pesada. Lessa (1985) acredita que o circuito imobiliário 
se inscreve na história de nossa urbanização e industrialização como substituto do mercado de 
capitais, recebendo excedentes do grande capital nacional.

Como parte da reestruturação capitalista, que se evidencia no Brasil a partir dos anos 1990, 
torna-se mais evidente a mobilização do discurso da incapacidade do Estado para reforçar sua 
atuação prioritária no âmbito da regulação. A crise fiscal do Estado é ainda peça determinante no 
aprofundamento da legitimidade do protagonismo dos agentes privados na produção imobiliária 
e de infraestruturas, articulada às possibilidades destes se associarem ao crescente mercado de 
capitais para viabilizarem os recursos necessários. O predomínio do discurso da “ausência” do 
Estado serviu para obscurecer sua importante presença na mercantilização e privatização dessas 
relações. O Estado ao impulsionar a modernização da propriedade e assegurar financiamento com 
condições privilegiadas a agentes privados tem estruturado em distintos momentos condições 
privilegiadas de reprodução do capital nestes setores. 

A importante intensificação na produção imobiliária e de infraestruturas verificada 
a partir do século XXI, fortemente apoiada na ampliação dos processos de mercantilização e 
privatização, recoloca a relevância de se observar as fortes articulações entre Estado e Capital 

na condução desses processos. O Estado torna-se cada vez mais refém da crescente relevância 
econômica da produção do espaço, potencializada em tempos de dominância financeira. 
Nesse contexto, o avanço hegemônico de uma lógica de acumulação patrimonial articula-se a 
transformações radicais nas formas de propriedade e nos instrumentos financeiros relacionados 
a produção imobiliária e de infraestruturas. Essas transformações globais ganham contornos 
particulares em nosso contexto que merecem o desenvolvimento de reflexões mais aprofundadas. 

O Estado na mercantilização e privatização do espaço: novas formas de regulação da 
propriedade e ampliação dos financiamentos

Na base da compreensão dos importantes processos de intensificação da produção 
imobiliária e de infraestruturas evidenciados ao longo do século XXI está o amplo debate 
sobre a transformação das formas de regulação e do padrão de financiamento, reveladores de 
substanciais mudanças na ação do Estado na produção do espaço.

A crescente acumulação de base financeira e sua procura por novas frentes de 
investimentos colocou-se como alternativa a histórica necessidade de financiamento de longo 
prazo para os setores imobiliário e de infraestrutura. Para Chesnais (2005), a emergência 
do capital financeiro como investidor ilustra um movimento estrutural da financeirização: 
um deslocamento do capital financeiro de credor para proprietário situado em situação de 
exterioridade à produção. Como proprietário, este capital tem como expectativa o direito a 
uma renda, e se deslocará no sentido dos ativos financeiros que lhe proporcionarem maiores 
rendimentos. A partir daí, cabe problematizar a influência dessa aproximação (capital financeiro 
- produção do espaço) na redefinição da regulação da propriedade e dos instrumentos de 
financiamento para o imobiliário e as infraestruturas. 

As mudanças nos marcos regulatórios e no financiamento possuem articulações 
profundas na medida em que a viabilização de novos instrumentos para financiamento 
promovidos pelos interesses e expectativas de rentabilidade do mercado de capitais tem seu 
avanço associado a criação de novos marcos regulatórios que assegurem menores riscos, 
produzam condições satisfatórias de rentabilidade (mercantilização) e permitam a constituição 
de novas propriedades privadas (privatização). Em nossas análises sobre as dinâmicas do setor 
imobiliário (RUFINO, 2017; RUFINO, no prelo) e de infraestruturas (RUFINO; SHIMBO; 
FERRARA, 2018) essa associação é bastante evidente. De uma maneira geral, o discurso 
sobre a necessidade de criação e viabilização de novos instrumentos financeiros articulados 
ao mercado de capitais foi intensamente mobilizado na construção de novas regulações para o 
setor imobiliário e de infraestruturas. 
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O resultado é que os novos marcos regulatórios têm transformado o sentido da propriedade 
tanto no imobiliário como nas infraestrututras, viabilizando processos de desabsolutização dessas 
(PEREIRA, 2005) e com isso ampliando as possibilidades de captura de renda imobiliária. 
A desabsolutização da propriedade imobiliária pode ser reconhecida como a multiplicação de 
possibilidades de fragmentação da propriedade no tempo e no espaço1, permitindo inclusive sua 
conversão em propriedade mobiliária, isto é, em títulos financeiros lastreados em ativos concretos 
como habitações e metrôs (PEREIRA, 2005; RUFINO; SHIMBO; FERRARA, 2018). 

Sem ter a ambição de esgotar a diversidade e a complexidade desse processo de 
transformação da propriedade na produção do espaço pelo incremento de novas regulações 
iniciado nos anos 1990 e intensificado ao longo da primeira década do século XXI, ilustro essas 
mudanças através de dois instrumentos que considero centrais – a “Alienação Fiduciária” e as 
“Parcerias Público-Privadas”.

A Alienação Fiduciária, aprovada em 1997 e consolidada em 2004 com a Lei 
nº 10.931, é um dos instrumentos fundamentais a consolidação do Sistema Financeiro 
Imobiliário (SFI), o qual tinha como ambição articular o mercado de capitais ao mercado 
imobiliário2. A Alienação fiduciária, como nova modalidade contratual, transforma 
a propriedade imobiliária ao assegurar a transferência apenas da posse aos mutuários. 
Nessa modalidade, os mutuários ao fazerem o financiamento de seus imóveis aceitam 
que o domínio fique sob a tutela dos bancos. Tal mecanismo, ao subjugar quem contrata 
a dívida, consolida a expansão do capital de empréstimo à medida que fornece o imóvel, 
ainda que parcialmente financiado, em sua totalidade como garantia (RUFINO, 2017). 
Assim, o instrumento sofistica a habitação como uma mercadoria, acelerando a retomada 
dos imóveis em caso de inadimplência e permitindo sua mobilização em operações 
financeiras (DE ABREU, 2019). As custas dessa mercantilização foram reduzidos os 
riscos aos credores e criadas condições para o substancial aumento do crédito imobiliário 
(MARTINS, 2019), como se discutirá seguir. 

As Parcerias Público-Privadas tomaram sua forma moderna em 2004, com a 
aprovação da Lei 11.079 que passou a regulamentar novas possibilidades de concessão 
pública de obras e serviços, diferenciando-se dos instrumentos anteriores3 pelo fato do 
ente público poder oferecer contraprestações como forma de complementar o pagamento 
ao parceiro privado. Essa legislação permitiu dessa forma estender os negócios de 

1 Como exemplo de fragmentação no tempo, podemos citar os timeshares. No espaço, podemos citar os fundos 
de investimentos, que tem fragmentado a propriedade e permitido a emissão de títulos através desses fragmentos.
2 Para uma análise completa do SFI, bem como do referido instrumento ver Royer, 2009.
3 Nos referimos aqui particularmente à Lei nº 8.987/1995 (Lei de Concessões), que desempenhou um papel 
relevante no processo de privatização do setor de Energia Elétrica e Telecomunicações, ocorrido na década de 1990. 

mercantilização e privatização das infraestruturas, ampliando ainda as condições de 
captura do fundo público pelas contraprestações. Ao transferir a privados a propriedade 
pública, ainda que por períodos determinados, as PPPs dão força ao caráter imobiliário 
da infraestrutura ao permitir diferentes possibilidades de captura de renda. Embora as 
PPPs tenham sido inicialmente disseminadas como um instrumento para superar os 
gargalos infraestruturais em uma escala nacional (projetos ferroviários, portos entre 
outros), na prática essas passaram a ser mais disseminadas em escala metropolitana, sendo 
crescentemente adotadas nos níveis estaduais e municipais (RUFINO, 2016).

Curioso observar que embora esse processo de modernização dos marcos 
regulatórios tenha sido bastante influenciado pelo avanço das finanças como processo 
geral, na prática a generalização do uso desses instrumentos jurídicos no imobiliário 
e nas infraestruturas foi suportada pelos tradicionais financiamentos organizados pelo 
Estado. Embora se observe a crescente relevância de instrumentos financeiros articulados 
ao mercado de capitais na produção do espaço, tais como os fundos de investimentos, as 
debêntures, e os títulos gerados por papéis de securitização, a captura do fundo público 
ainda se destaca como principal processo na disseminação de uma nova estrutura de 
propriedade na produção imobiliária e de infraestrutura.

No caso do imobiliário, a partir de 2005, as tradicionais fontes do Sistema Financeiro 
Habitacional (SFH) — o Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo (SBPE) e o Fundo de 
Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) — começaram a apresentar resultados excepcionais, 
configurando-se como a grande base para a expansão do setor. Esse movimento tornou-se mais 
evidente após a crise financeira internacional de 2008 (ver Gráfico 1).

Gráfico 1: Contratação de Recursos para Habitação por fonte em montante de recursos e número de 
unidades – SBPE (esquerda) FGTS (direita).
Fonte: Estatísticas Básicas do BACEN (SFH – SBPE/FGTS) organizadas pelo Uqbar (2016).
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A essas tradicionais fontes de financiamento imobiliário, foram também somados 
recursos do Orçamento Geral da União (OGU) para a viabilização do lançamento do 
Programa Habitacional Minha Casa Minha Vida (MCMV). Lançado em 2009 como resposta 
à crise econômica mundial, em dez anos foram contratadas peloPrograma mais de 5,5 milhões 
de unidades (Brasil, 2019). Segundo estudo da ABRAINC (2017), do total de unidades 
residenciais lançadas no Brasil entre 2009 e 2017, 77,8% corresponderam ao que chamam 
“segmento MCMV”.

Da mesma forma, no caso das infraestruturas, embora a modernização dos marcos 
regulatórios tenha sido legitimada pela perspectiva de atração de investidores privados, o 
salto nos investimentos e o expressivo aumento no número de PPPs consolidou-se após a 
crise financeira mundial, a partir dos expressivos recursos mobilizados pelo Banco Nacional 
de Desenvolvimento Social (BNDES). Observando os financiamentos disponibilizados pelo 
Banco à Empresas para obras de infraestruturas verifica-se que entre 2008 e 2009 os valores 
praticamente triplicaram (ver Gráfico 2), mantendo-se consideravelmente elevados até 2015. 
Os financiamentos disponibilizados pelo Banco viabilizaram o reforço e a ampliação do 
Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), que lançado em 2007 tomou folego maior 
em 2009, consagrando-se também como estratégia anticíclica relevante.

Gráfico 2: Financiamentos à Infraestrutura pelo BNDES para Empresas Privadas por porte.
Fonte: BNDES sistematizados por Cristina Wehba.

Essas profundas mudanças coordenadas pelo Estado embora estejam fortemente 
relacionadas ao processo global de financeirização da economia e se estruturem como resposta 
à crise provocada por essa mesma dinâmica, não podem ser desassociadas do forte poder do 
Grande Capital Nacional e de seus históricos laços com a produção do espaço. Os fortes 
processos de centralização do capital, evidenciados no período tanto na organização do setor 
imobiliário como no de infraestrutura, revelam o protagonismo desses agentes e nos dão 
importantes pistas na compreensão dos significados desses processos.

Reestruturação capitalista na mercantilização e privatização do espaço: novas formas de 
produção e produtos no/do espaço

Nossas análises sobre as intensas transformações na produção imobiliária e de 
infraestruturas têm apontando para profundas articulações desse processo com a ampliação do 
poder de grandes grupos econômicos na produção do espaço. A observação sobre essas mudanças, 
centradas principalmente na metrópole de São Paulo, tem revelado o controle desses grupos sobre 
grandes incorporações imobiliárias, processos de privatização e concessões de infraestruturas, 
e concepção e gestão de fundos de investimento e instrumentos de securitização de ativos 
imobiliários e de infraestrutura (RUFINO et al., 2021; RUFINO, 2019b; RUFINO, 2017). 

A percepção desse movimento geral é inicialmente constatada pelo importante 
papel assumido pelas grandes incorporadoras nacionais. A consolidação de grandes empresas 
de incorporação impulsionou um importante processo de centralização do capital no setor 
imobiliário, principalmente a partir de 2006. Um dos aspectos decisivos nesse processo, e já 
bastante discutido por um conjunto de autores (SHIMBO, 2010; FIX, 2011; SANFELICI,2010; 
TONE, 2010), foi a abertura de capital na bolsa de valores. Entre 2005 e 2007, 25 incorporadoras, 
principalmente localizadas no eixo Rio-São Paulo, captaram, através de distribuição primária 
de ações (Initial Public Offering – IPO), cerca de 12 bilhões de reais, consolidando o setor 
imobiliário como uma importante área do mercado de capital financeiro (RUFINO, 2017), 
atraindo grande atenção de investidores estrangeiros, que chegaram a representar “mais de 75% 
desse volume dos capitais” (ROCHA LIMA JR.; GREGÓRIO, 2008). Apesar do crescente 
entrelaçamento com o capital financeiro, essas empresas mantiveram-se sob o controle do 
capital nacional com organização familiar predominante (FIX, 2011). A acelerada expansão 
foi ainda fortemente ancorada no Programa MCMV, no qual as empresas tiveram importante 
participação no desenho (RUFINO, 2019a).

As análises sobre a atuação dessas empresas nos mostram que essas assumiram um 
papel decisivo no controle e coordenação da reprodução do capital no mercado imobiliário 
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residencial, induzindo importantes transformações no volume, nas características e na 
valorização dos produtos imobiliários e impulsionando movimentos no sentido de expansão 
territorial e diversificação dos produtos para diferentes segmentos (RUFINO, 2012). O 
crescimento das empresas também levou a diversificação das mesmas, através da constituição 
de subsidiárias para atuação em áreas como venda e gestão de propriedades e de braços 
autônomos direcionados à segmentos e produtos imobiliários particulares.

A resultante desse processo foi a consolidação de grandes grupos imobiliários, 
assegurando outro patamar de lucratividade para o setor e reforçando uma racionalidade 
financeira na gestão dos negócios. Conforme dados da Consultoria Economática, no terceiro 
trimestre de 2009, estavam no Brasil 12 das 20 construtoras de capital aberto mais lucrativas 
da América Latina e Estados Unidos (RUFINO, 2012). 

O aprofundamento da análise da atuação das maiores incorporadoras na Região 
Metropolitana de São Paulo (RMSP), desenvolvido no âmbito da Pesquisa Incorporação e 
Metropolização (PIM)4, além de reforçar a centralidade desses agentes e o forte movimento de 
concentração da produção, mostrou um quadro de reestruturação empresarial mais complexo, 
caracterizado por importante participação das grandes empreiteiras e grupos industriais-
financeiros nacionais na viabilização de grandes complexos imobiliários, para além da presença 
de instituições financeiras internacionais. 

As maiores empreiteiras nacionais5 intensificaram sua atuação na produção 
imobiliária a partir de 2006, autonomizando braços imobiliários através da constituição de 
grandes empresas incorporadoras (WEHBA, 2017). Ao contrário das grandes incorporadoras 
nacionais, que abriram capitais a partir de 2006, a maioria dos braços imobiliários das 
empreiteiras permaneceram com o capital fechado6. Entretanto, beneficiando-se do porte das 
empresas principais e do importante movimento de crescimento e diversificação apresentado 
pelas mesmas desde finais dos anos 19907, essas empresas já surgiram bastante capitalizadas 
e assumiram também um importante papel na imposição de inovações dentro do mercado 

4 Auxílio Regular – FAPESP – Incorporação Imobiliária e metropolização: centralização do capital na produção do 
espaço em São Paulo. Processo 2015/25214-9. Participantes: Coordenador: Maria Beatriz Cruz Rufino; Bolsistas: 
Rafael Alves (TT3); Hudynne Lima (TT1); Artur Paschoa (TT1). 
5 Referimo-nos particularmente ao que passou a se chamar quatro irmãs: Odebrecht, Camargo Correa, Andrade 
Gutierrez e OAS.
6 Com exceção à Camargo Correa Desenvolvimento Imobiliário (CCDI), que abriu capital em 2006, tendo fechado 
capital em 2011.
7 De uma maneira geral, o restrito grupo das grandes empreiteiras nacionais apresentou até o ano de 2013, 
crescimento muito superior à economia Brasileira. Esse crescimento relaciona-se com um importante movimento 
de diversificação dos ramos de atuação (entrando em setores novos como o petroquímico, indústria naval, 
agroindustrial, entre outros) e de expandido da atuação territorial ampliando sua penetração internacional. Hoje o 
conjunto de empresas articulados a empreiteira é organizado em formato de Grupo Empresarial. Essas empresas 
passaram ainda por importantes processos de modernização da gestão, tendo mantido, na grande maioria dos casos, 
o controle por grupo familiar. 

imobiliário, articulado, em muitos casos, ao protagonismo dessas na produção e gestão de 
infraestruturas (RUFINO et al., 2021). 

As grandes empreiteiras nacionais organizaram-se historicamente como potente 
oligopólio8 no setor de obras de infraestrutura, sendo a limitada penetração de empresas 
estrangeiras um aspecto bastante particular do caso brasileiro. Embora a força econômica e 
política dessas empreiteiras remonte o período militar (CAMPOS, 2019), a permanência da 
relevância das mesmas pode ser compreendida pelo fato dessas terem assumido centralidade 
no avanço das políticas neoliberais e na abertura de mercados a partir dos anos 1990. Como 
mostram Campos (2019) e Durand (2018), essas se beneficiaram dos processos de privatização 
e das políticas de internacionalização implementadas pelo Estado brasileiro nesse período. 
Assumiram a partir daí importantes ativos e concessões no Brasil (CAMPO, 2019) e ampliaram 
sua projeção internacional, aumentando a penetração de sua atuação principalmente na 
América Latina.

Representando um setor de destaque na evolução do grande capital brasileiro 
(ROCHA, 2013), foram fortemente beneficiadas pelas políticas de financiamento do Banco 
Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES). Nos anos 2000, vale destacar a 
criação de subsidiárias especializadas na gestão de serviços de infraestruturas. Essas subsidiárias 
e os consórcios organizados entre as maiores empreiteiras foram determinantes na expansão 
da implementação das PPPs (RUFINO, 2016), concentrando os projetos mais complexos, 
ampliados no cenário pós-crise mundial.  

Por fim, cabe destacar a crescente participação dos grandes grupos econômicos industriais 
e financeiros nacionais. Embora se trate de um processo menos visível, mostrou-se bastante 
relevante, emergindo em diversos negócios por meio de distintas estratégias (RUFINO, 2017; 
RUFINO, 2019b). A forte capitalização, o controle da administração de fundos de investimentos 
e a relevante propriedade de ativos patrimoniais (terrenos e imóveis) de vários grupos econômicos 
nacionais os colocaram como “players” de grande destaque na produção do espaço no momento 
de elevadas taxas de valorização imobiliária. A análise da indústria dos Fundos de Investimento 
no Brasil revela uma enorme concentração da administração dos mesmos sob poder de grandes 
grupos econômicos (FERREIRA, 2015)9, sendo essa característica bastante específica do cenário 
nacional. Participando fortemente na estruturação e administração desses fundos, grandes 

8 No território brasileiro, a atuação articulada das maiores empreiteiras nacionais, por meio de consórcios, deu força 
ao oligopólio das “quatro irmãs” – Odebrecht, Camargo Correa, Andrade Gutierrez e OAS.
9 No ranking de participação no patrimônio líquido, os cinco maiores Administradores de fundo concentram 60% 
do PL do setor; considerando os quinze primeiros, chega-se a uma participação no PL de 92%. Outro ponto que 
chama a atenção é que a grande maioria das instituições financeiras administradoras de fundos de investimentos faz 
parte de conglomerados financeiros nacionais (FERREIRA, 2015).
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grupos, principalmente relacionados ao setor financeiro, tiveram papel determinante na elevação 
do montante mobilizado por Fundos de Investimento Imobiliário e de Infraestrutura a partir 
de 2009 (FERREIRA, 2015). A importante concentração fundiária desses grupos, fortemente 
relacionada aos processos de reestruturação capitalista mundial e as dinâmicas particulares da 
desindustrialização do Brasil, os colocou ainda como importantes parceiros de incorporadoras, 
empreiteiras e investidores no desenvolvimento de grandes complexos imobiliários e projetos 
urbanos. Assim muitos desses grupos investiram fortemente em processos de mapeamento, 
análise e regularização de suas propriedades, visando à identificação das melhores oportunidades 
de negócio (RUFINO, 2019b). 

Seja disputando territórios ou atuando de maneira complementar, argumentamos que 
a ação desses grupos, além de potencializar a rentabilidade dos investimentos pelas conexões 
entre a produção do imobiliária e de infraestruturas, tem intensificado as possibilidades de 
convergência do capital financeiro ao setor imobiliário e de infraestrutura, dando caráter 
particular a financeirização do setor em nosso contexto. Todas essas mudanças tendem a 
reforçar uma apropriação seletiva do espaço, onde a intensificação da produção imobiliária e de 
infraestruturas passa a ser projetadas em função de cálculos cada vez mais sofisticados. Nesse 
sentido afirma-se que a ação desses grupos tem sido fundamental na coordenação de uma série 
de estratégias que tende a ampliar a instrumentalização do espaço.  

Considerações finais

Pode-se afirmar que esse processo de transformação da propriedade espaço e de 
intensificação dos financiamentos a partir da ação do Estado articula-se a consolidação de 
um novo patamar de ganhos na produção do espaço. Para além da ampliação da produção, 
esse novo patamar é assegurado pela intensa valorização imobiliária e pela crescente escala e 
complexidade das infraestruturas.

Entre o início de 2009 e o final de 2014, segundo dados do FIPE ZAP10, a valorização 
imobiliária média dos imóveis no país foi de 194.88%, enquanto a inflação ficou em 55,7%11. 
Em alguns trabalhos também foi demonstrado o descolamento dessa valorização com os 
custos da construção (RUFINO, 2012; SÍGOLO, 2014). No caso das infraestruturas apesar 
do substancial aumentos dos financiamentos, percebe-se um crescimento menor do número de 
projetos, indicando a priorização de investimentos em empreendimentos de maior porte. Cabe 

10 Disponível em: https://fipezap.zapimoveis.com.br/.
11 De acordo com dados do IPCA.

lembrar que neste período foi construído um complexo programa de obras e infraestruturas 
associados à Copa do Mundo e as Olímpiadas. 

Desempenhando papéis chaves na definição de políticas de financiamento, na captura 
do fundo público e na definição de regulações e instrumentos urbanísticos em escalas locais, as 
formas empresariais “nacionais” tomam papéis decisivos na produção do espaço, tornando-se 
chaves na compreensão das especificidades de nossa inserção no processo de financeirização e 
da centralidade histórica da renda da terra para o grande capital nacional.  

A condução dessas transformações por governos progressistas com ambições 
redistributivas reforça a necessidade da discussão desses processos em suas raízes, para que 
possamos compreender as especificidades da acumulação na produção imobiliária e de 
infraestruturas e as profundas implicações socioespaciais. Essa compreensão é determinante 
na construção de políticas que sustentem novas formas de produção de nossas cidades.  Esses 
governos, ao assegurarem importante ampliação de investimentos públicos contraditoriamente 
impulsionaram a mercantilização e privatização do espaço. Assim verificou-se no período uma 
importante aniquilação dos ganhos na renda, proporcionada pelo aumento real dos salários, 
pela ampliação dos custos de vida nas cidades. 

Não se trata de nenhuma forma de legitimar a ascensão ultraliberal e conservadora 
que constatamos em nosso país desde 2016. Pelo contrário, acreditamos que a análise das 
transformações aqui discutidas nos fornece importantes pistas sobre a imposição de novas 
estratégias e disputas para assegurar a continuidade de acumulação via produção do espaço, 
dada a sua crescente relevância. A crise imobiliária anunciada a partir de 2014 mobilizou vários 
agentes do setor imobiliário no sentido de pressionar transformações nas legislações trabalhistas 
e previdenciárias como parte de um ajuste econômico que prometia o reestabelecimento do 
dinamismo econômico e retomada das margens de ganhos. No caso das infraestruturas, cabe 
lembrar que a profunda crise das maiores empreiteiras, diretamente relacionada aos escândalos 
de corrupção denunciados pela operação lava-a-jato, impulsionou uma reestruturação radical 
do setor com a entrada de empresas e capitais internacionais a partir de 2016.

Essa nova onda de reestruturação, marca claramente um novo período em nossa trajetória 
de neoliberalização, demandando análises e estudos mais detalhados. O aprofundamento 
dos processos de mercantilização e privatização da produção do espaço sustenta-se nas 
transformações do período anterior radicalizando suas contradições. É nesse novo contexto 
que tomam força múltiplos projetos de privatização que, distribuídos sob as mais diferentes 
formas e nos mais diferentes espaços, são anunciados como única solução possível ao urbano. 
A generalização de políticas de austeridade e o aprofundamento da alienação de bens públicos 
emergem como novas estratégias de rentabilidade imobiliária e financeira, promovendo a 
concentração de propriedades e exclusão socioespacial.
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NEOLIBERALISMO E FINANCEIRIZAÇÃO 
DA POLÍTICA MONETÁRIA NO BRASIL DO 

ESPAÇO URBANO

FATTORELLI, Maria Lúcia

Para se analisar o assunto proposto para a palestra é necessário analisar a conjuntura nacional 
no contexto de ‘crise fabricada’ pela política monetária do Banco Central desde 20151. Os mecanismos 
que produziram a crise favoreceram os bancos e foram adotados também para contornar a crise.

Atualmente, podemos identificar vários aspectos que escancaram o poderio do 
Mercado Financeiro e o seu avanço na implementação da política neoliberal no Brasil:

• Ajuste Fiscal e cortes de recursos, devido ao teto imposto pela EC 95, 
que comprometem até a Defesa Nacional, inviabilizam a Ciência e Tecnologia, a 
Saúde (prejuízos ao SUS), a Educação (privatização via programa “Future-se”), 
enfim, geram escassez em todas as áreas de funcionamento do Estado; 

• Reforma da Previdência e destruição da Seguridade Social por meio 
da PEC 6/20192;

• PLP 459/2017 que visa “legalizar” esquema fraudulento que desvia 
arrecadação tributária e gera dívida pública ilegal (a chamada Securitização de 
Créditos Públicos);

1 FATTORELLI. Maria Lúcia. Crise fabricada expande o poder do mercado financeiro e suprime direitos 
sociais. 2019. Disponível em: https://auditoriacidada.org.br/conteudo/crise-fabricada-expande-o-poder-do-
mercado-financeiro-e-suprime-direitos-sociais/. Acesso em 08 jun. 2020.
2 FATTORELLI. Maria Lúcia. A previdência social é o maior patrimônio social do Bemrasil. 2019. Disponível 
em: https://auditoriacidada.org.br/conteudo/artigo-a-previdencia-social-e-o-maior-patrimonio-social-do-brasil/. 
Acesso em 08 jun. 2020.
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• Privatizações (Petrobras, Banco do Brasil, Casa da Moeda e outras 
estruturas estratégicas) e, ao mesmo tempo, a criação de novas estatais para operar 
esquemas financeiros (como PBH ATIVOS S/A, CPSEC S/A e outras);

• Reforma Trabalhista e novos ataques à classe trabalhadora (MP 881); 
• Cessão onerosa do petróleo PEC 98/2019;
• PLP 112/2019 que visa tornar o Banco Central (BC) um órgão 

autônomo, independente e acima de todos os demais poderes; 
• Leilão de Reservas Internacionais para pagar Swap Cambial e não 

para investimentos produtivos;
• Liberação de terras indígenas para mineração;
• Liberação de agrotóxicos proibidos no mundo todo; 
• Diversas outras medidas que favorecem interesses financeiros. 

Para compreender por que os interesses do setor financeiro prevalecem sobre todos os demais, 
independentemente do partido que está no poder, é preciso identificar quem manda no mundo. 
Neste sentido, é preciso falar do Bank for International Settlements - BIS (Banco de Compensações 
Internacionais), organização privada que se auto intitula banco central dos bancos centrais e submete 
a maioria dos bancos centrais do mundo às suas determinações de política monetária, inclusive de 
reforma da Previdência3 que favorece a previdência privada e o lucro dos bancos (Figura 1).

Figura 1: Relações Institucionais entre BIS, FMI, Banco Mundial e G10. 
Fonte: SIMÕES, PINEL (2019)4.

3 PINEL, Fátima; SIMÕES. Daniel. BIS | FMI | G10 | ordenam reforma da previdência nos países. 2019. 
Disponível em https://auditoriacidada.org.br/conteudo/artigo-bis-fmi-g10-ordenam-reforma-da-previdencia-
nos-paises/. Acesso em 08 jun 2020.
4 PINEL; SIMÕES, op cit.

O poder financeiro que se esconde nas sombras, (pois poucos conhecem o BIS, que 
atua como se estivesse acima de tudo e de todos) não se submete aos organismos internacionais 
e nem às constituições dos países. E está servindo de modelo para o projeto de autonomia do 
Banco Central do Brasil.

Do BIS emanam as ordens para os organismos internacionais (Fundo Monetário 
Internacional – FMI, Banco Interamericano de Desenvolvimento – BID, Banco Mundial) e para 
os Bancos Centrais dos países. Quando se ouve o Presidente da República falando que se deve fazer 
reforma da previdência uma vez que vários países estão fazendo, é porque esses países também estão 
sob o comando do BIS e já obedeceram às suas ordens. A questão que temos que nos colocar com 
relação ao BIS é: por quê obedecemos às suas diretrizes, se somos um país soberano?

O FMI dá a ordem para a mudança de políticas econômicas ou sobre a necessidade 
de reformas econômicas no Brasil5, inclusive com o apoio da grande mídia. E, neste sentido, se 
formos observar, o material produzido e distribuído pela Auditoria Cidadã da Dívida - ACD 
nunca terá espaço ou será publicado pela grande mídia. 

A mídia pública sobre a necessidade de reformas ousadas e que retiram direitos 
sociais, tais como, a reforma trabalhista que remonta a antes de Getúlio Vargas e uma reforma 
previdenciária que desmonta o sistema de seguridade social.

Vale tudo para obedecer o Mercado Financeiro representado pelo BIS, mesmo que a 
aprovação de tais reformas tenham saído por meio de liberação do Executivo ao Legislativo 
de quatro bilhões e trezentos milhões de emendas parlamentares6 ou na liberação de cargos 
da Administração Pública, tudo sob o fundamento de obediência aos interesses dos mercado 
personificado nas ordens dadas pelo FMI.

Os governos alegam que não há recurso/investimento público para realizar 
investimentos7 em áreas essenciais para a população. Contudo, para exemplificar como 
o Mercado atua, ele já usa as reservas financeiras do Brasil para cobrir prejuízos com os 
questionáveis contratos sigilosos de SWAP8 feitos pelo Banco Central. Observem que o país 

5 BRASIL PRECISA adotar reformas ousadas, afirma FMI. Valor, Brasília, 24 jul. 2019. Disponível em: https://
valor.globo.com/brasil/noticia/2019/07/24/brasil-precisa-adotar-reformas-ousadas-afirma-fmi.ghtml. Acesso em 
08 jun. 2020. 
6 SOUZA, Renato; VASCONCELLOS, Jorge. Reforma da Previdência: Governo liberou R$ 4,3 bi em emendas 
parlamentares. O Estado de Minas, 11 jul. 2019. 
Disponível em: https://www.em.com.br/app/noticia/politica/2019/07/11/interna_politica,1068842/reforma-da-
previdencia-governo-liberou-r-4-3-bi-emendas-parlamentares.shtml. Acesso em 08 jun 2020. 
7 FERRARI. Hamilton. HESSEL. Rosana. Taxa de investimento do país é a mais baixa dos últimos 50 anos. Correio 
Brasiliense, Brasília, 20 jul 2019. 
Disponível em: https://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/economia/2019/07/20/internas_economia,772330/
taxa-de-investimento-do-pais-e-a-mais-baixa-dos-ultimos-50-anos.shtml. Acesso em 08 jun 2020.
8 Swap (do inglês, “troca”) é um derivativo financeiro que promove simultaneamente a troca de taxas ou rentabilidade 
de ativos financeiros entre agentes econômicos. Por meio dele o BC procura evitar movimento disfuncional do 
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possui mais de um trilhão e meio de reais em reservas internacionais depositados no Federal 
Reserve System – FED Americano, ou seja, mais de trezentos e setenta e cinco bilhões de 
dólares em reservas. Em vez de aplicar parte da referida quantia em investimentos, o governo 
federal reserva esse valor somente para os interesses do mercado financeiro.

Nesta conjuntura de privilégio escancarado aos interesses do mercado financeiro, 
vamos fazer o recorte da financeirização.

Modelo de Negócio: Financeirização

A Financeirização está presente em várias iniciativas na urbanização: no espaço urbano 
(exemplificado no caso da PBH Ativos S/A) e em várias outras iniciativas, funcionando 
como um modelo de negócios, por exemplo, no caso da cessão onerosa do petróleo9; no 
funcionamento da Rio Previdência10; na proposta de hipoteca reversa11; o avanço das PPI12 até 
na área de mineração13. O volume de papéis financeiros podres em poder de bancos, inclusive 
famosos bancos internacionais, tem sido transferido para ‘bad banks’, a exemplo do Deutsche 
Bank que transferiu 74 bilhões de euros14. A Financeirização chega ao seu cúmulo com a 
criação de moedas digitais15, jogando por terra as teorias de controle monetário.

mercado de câmbio. O objetivo dessas operações é prover "hedge" cambial – proteção contra variações excessivas 
da moeda americana em relação ao real – e liquidez ao mercado de câmbio doméstico. A compra de contrato de 
swap pelo BC funciona como injeção de dólares no mercado futuro. [...] No contrato de swap, o BC se compromete 
a pagar ao detentor do swap a variação do dólar, acrescida de uma taxa de juros ("cupom cambial"), e a receber a 
variação da taxa de juros doméstica acumulada no mesmo período (taxa Selic). Portanto, quem vende esse contrato 
fica protegido caso a cotação do dólar aumente, mas tem de pagar a taxa Selic para o comprador, no caso o BC. 
BANCO CENTRAL. Disponível em: https://www.bcb.gov.br/estabilidadefinanceira/swapcambial. Acesso em 08 
jun. 2020.
9 FATTORELLI, Maria Lúcia. Não ao PL 8939/2017 (entrega do petróleo extraído de áreas do pré-sal 
diretamente a empresas estrangeiras, coloca em risco a Petrobras). 2018. Disponível em: https://auditoriacidada.
org.br/conteudo/urgente-nao-a-entrega-do-petroleo/. Acesso em 08 jun. 2020.
10 FATTORELLI, Maria Lúcia. Desvio de recursos vira modelo de negócios: securitização e rioprevidência. 
2019. Disponível em:  https://auditoriacidada.org.br/conteudo/desvio-de-recursos-vira-modelo-de-negocios-
securitizacao-e-rioprevidencia/. Acesso em 08 jun. 2020.
11 MARTELLO, Alexandro. Governo estuda regulamentar nova modalidade de crédito, com garantia em imóvel 
quitado. Globo, Brasília, 02 maio 2019. Disponível em: https://g1.globo.com/economia/noticia/2019/05/02/
governo-quer-regulamentar-nova-modalidade-de-credito-com-garantia-em-imovel-quitado.ghtml. Acesso em 08 
jun. 2020.
12 RITTNER, Daniel. Projeto tenta promover um 'choque de investimentos'. Valor, Brasília, 16 jul. 2019. 
Disponível em: https://valor.globo.com/brasil/coluna/projeto-tenta-promover-um-choque-de-investimentos.
ghtml. Acesso em 08 jun 2020.
13 ARAÚJO, Carla; BITENCOURT. Rafael. Primeiro leilão de mineração do PPI mira arrecadar ao menos R$ 15 
milhões. Valor, Brasília, 12 jul. 2019. Disponível em: https://valor.globo.com/brasil/noticia/2019/07/12/primeiro-
leilao-de-mineracao-do-ppi-mira-arrecadar-ao-menos-r-15-milhoes.ghtml. Acesso em 08 jun 2020.
14 DEUTSCHE BANK corta 18 mil e deixa mercado global de ações. Valor, por Dow Jones Newswires, 08 jul. 
2019. Disponível em: https://valor.globo.com/financas/noticia/2019/07/08/deutsche-bank-corta-18-mil-e-deixa-
mercado-global-de-acoes.ghtml. Acesso em 08 jun. 2020.
15 JONES, Claire. BIS apoia criação de moedas digitais por BCs. Valor por Financial Times, Frankfurt, 01 jul. 
2019. Disponível em: https://valor.globo.com/financas/noticia/2019/07/01/bis-apoia-criacao-de-moedas-digitais-

Em resumo, a atual fase do NEOLIBERALISMO E FINANCEIRIZAÇÃO 
corresponde à FASE MAIS CRUEL DO CAPITALISMO, que vai muito além da ‘liberdade 
de mercado’. O Estado passa a funcionar a serviço do Mercado, por exemplo, as Reservas (na 
conta única do Tesouro, no BC e em reservas Internacionais) só podem servir ao Mercado. 
A estrutura de funcionamento do Estado se encontra comprometida seriamente devido ao 
aprofundamento das Privatizações, a entrega do fluxo de arrecadação, os cortes em todas as 
áreas, as reformas, e o comprometimento de recursos com a dívida pública crescente, embora 
sem contrapartida alguma.  O Banco Central com total liberdade para agir em favor dos 
interesses do mercado, acima de tudo e de todos. E a população sem emprego, sem direitos e 
envenenada por causa dos agrotóxicos. 

O exemplo prático de financeirização em Belo Horizonte é a PBH Ativos S.A. onde se 
observa que a referida empresa tem um braço no esquema da securitização de créditos públicos, 
envolvendo as Parcerias Público Privadas – PPP e os Programas de Parcerias de Investimento 
– PPI com os papéis que são emitidos para essa negociação/securitização.

Como funciona: cria-se a empresa PBH Ativos S.A., uma empresa estatal, que emite papéis 
financeiros (debêntures sênior), que são vendidos para o mercado (no caso, o banco BTG Pactual), 
que compra e paga. Uma parte do dinheiro fica com a empresa (PBH Ativos S/A) e outra parte vai 
para o ente federativo (no exemplo, o Município de Belo Horizonte) (Figura 2).

Figura 2: Esquema de securitização de créditos: Contratação disfarçada de dívida pública.
Fonte: Elaboração da autora (2017).

por-bcs.ghtml. Acesso em 08 jun. 2020.
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Esse dinheiro entregue ao ente federado configura uma dívida pública, na modalidade 
de adiantamento de recursos. No caso da PBH Ativos S.A., o adiantamento foi de duzentos 
milhões de reais e, em troca, o município cedeu o fluxo da arrecadação tributária no valor de 
oitocentos e oitenta milhões de reais, mais IPCA, mais 1% ao mês.

Os contribuintes continuarão pagando seus tributos na rede bancária, no 
entanto, parte desses tributos não alcançará os cofres públicos porque, ainda na rede 
bancária, o dinheiro é desviado para um ralo criado por esse esquema, isto é, um 
conjunto de contas vinculadas a essa securitização. Dessas contas vinculadas, em vez 
do dinheiro seguir para os cofres públicos, grande parte é desviada para os investidores 
privilegiados (no caso o BTG Pactual) que compraram os papéis financeiros emitidos 
pela empresa (Figura 3).

Figura 3: Esquema de securitização de créditos: Desvio de recursos arrecadados.
Fonte: Elaboração da autora (2017).

Assim, é cedido o fluxo da arrecadação tributária, parte dos recursos arrecadados 
dos contribuintes, que, em vez de ir direto para os cofres públicos, irão para uma conta 
vinculada e da qual uma parte é destinada para investidores privilegiados que adquiriram 
as debêntures sênior da empresa. Esse desvio de arrecadação durante o percurso pela rede 
bancária corresponde a um pagamento feito por fora dos controles orçamentários. Os 

recursos são desviados antes de alcançar o orçamento público, ferindo toda a legislação 
de finanças do país16.

Em Belo Horizonte, o BTG Pactual S.A. adquiriu a totalidade das debêntures sênior 
emitidas pela PBH Ativos S/A e também foi o banco que estruturou a operação. Nesse tipo 
de negócio, a empresa vende os papéis (debêntures sênior) no mercado e, ao mesmo tempo, ela 
também emite as debêntures subordinadas que são entregues ao ente federado e acabam sendo 
usadas nas PPPs e PPIs e criam, de novo, uma obrigação que desaguará na dívida pública.

Esse formato é o mesmo formato da cessão onerosa do petróleo que estava sendo 
votada no Senado. Enquanto na PBH Ativos o que está sendo cedido é o fluxo da arrecadação 
diretamente ao mercado, o dinheiro do contribuinte já é desviado no meio do caminho. No 
caso do petróleo, em vez de ser a arrecadação do tesouro/orçamento, é o petróleo extraído 
pela Petrobras que é desviado. As empresas fazem um adiantamento e ficam com o petróleo 
extraído do pré-sal.

No Rio de Janeiro foram criadas mais de uma empresa para receber os royalties do 
petróleo, quais sejam, Rio Oil, Rioprevidência e uma empresa delaware. No caso da PBH 
Ativos, que é uma empresa, já existiu certa dificuldade em entender o negócio. Agora, no caso 
da cessão onerosa, há maior dificuldade por se tratar de mais de uma empresa. Nos estudos 
realizados, observou-se que a operação esconde o rombo do financiamento da previdência dos 
trabalhadores do Rio de Janeiro17.

O exemplo da PBH Ativos esconde o rombo do produto da arrecadação; o caso da 
cessão onerosa esconde o rombo do petróleo e o caso da Rio Previdência esconde o rombo 
dos royalties que financiam a previdência no Rio de Janeiro, tudo através de uma engenharia 
financeira parecida, que favorece o mercado financeiro.

Em relação ao uso do espaço urbano, no modelo de financeirização, há uma nova 
modalidade de crédito (empréstimo) com garantia de imóvel quitado, ou seja, transformar o 
imóvel em garantia para uma dívida18.

Vejam que o trabalhador já não tem aposentadoria para pagar a dívida na velhice, pois 
acabaram com a aposentadoria com a reforma da previdência, aí criam um modelo em que a 
pessoa abre mão da sua moradia para pegar um empréstimo. Se na hora de pegar empréstimo 
ela tem que dar a casa em garantia, se perder o emprego como fará?

16 INTERPELAÇÃO EXTRAJUDICIAL sobre o PLP 459/2017 – entregue a parlamentares em 21/11/2018. 
Disponível em: https://auditoriacidada.org.br/conteudo/interpelacao-extrajudicial-sobre-o-plp-459-2017-
entregue-a-parlamentares-em-21-11-2018/. Acesso em 08 jun. 2020.
17 FATTORELLI, op. cit. 
18 MARTELLO, op. cit. 



260 261

Outra novidade no mercado é o leilão de cessão de direito minerário19, que possui engenharia 
financeira parecida com a da PBH Ativos e da cessão onerosa do petróleo no Rio de Janeiro. Assim 
a mineração, virou um modelo de negócio, com aprofundamento do modelo de PPP e PPI.

O modelo de financeirização abarrota o mercado financeiro de papéis podres e os 
jornais já falam abertamente sobre os bad banks. O Valor Econômico em 08 de julho de 2019 
informou sobre os ativos problemáticos, ativos tóxicos. Se voltarmos dois anos antes, tinha uma 
notícia de que o Deutsche Bank estava para quebrar, por consequência desses mesmos papéis 
podres20. E, assim funciona a lógica dos bad banks, o sistema financeiro cria um caixote, que é 
o bad bank, e transfere para ele esses papéis podres. 

O bad bank mascara o caixa da instituição financeira, dá uma aliviada no balanço do 
banco, pois o papel podre é transferido para esse caixote. A Angela Merkel foi entrevistada 
sobre esse problema, haja vista que esta situação (bad bank) não resolve o problema do mercado, 
pois é como se jogasse sujeira para debaixo do tapete. A resposta da Angela Merkel foi a de que 
encontraria um destino para esses papéis depois.

O que ocorrerá com os fundos de pensão criados com a reforma da previdência, 
impulsionados pelo modelo de privatização da previdência e de capitalização privada? Não 
tenho dúvida que esses fundos privados no Brasil poderão se tornar o receptáculo desses papéis, 
pois já está saindo nos jornais (vide Emenda Constitucional – EC n. 106/2020).

Neoliberalismo e financeirização: fase mais cruel do capitalismo

Enquanto o Banco Central do Brasil está fazendo controle monetário, enxugando 
moeda, gerando escassez e provocando crise, o BIS já está autorizando moeda digital21.

O objetivo de toda exposição é mostrar que estamos na fase mais cruel do capitalismo, na 
fase do capitalismo financeirizado, que vai muito além da liberdade de mercado. Se buscarmos 
na teoria o que é neoliberalismo, principalmente nessa fase de financeirização, vamos encontrar 
conceitos de que é liberdade de mercado e redução do Estado. Porém, na prática, vai além disso: 
o Estado só está desaparecendo em sua parte destinada à prestação de serviço à população, e, 
nesta nova fase, o Estado passa a atuar como agente financeiro, a serviço do mercado financeiro.

A estrutura de Estado que interessa à população fica seriamente comprometida, com 
a privatização do serviço, do espaço, a entrega do fluxo da arrecadação direto para o mercado 

19 ARAÚJO; BITENCOURT, op. cit. 
20 DEUTSCHE BANK [...] op. cit.
21 JONES, op. cit. 

através da securitização, os cortes de investimento. O ajuste fiscal ganhou status constitucional 
com a EC n. 95/2016. A dívida é crescente, tanto a dívida pública quanto a privada.

Nesta lógica da financeirização o Banco Central fica acima de tudo e de todos. O 
projeto de independência/autonomia do BC é colocá-lo como um órgão autônomo, não 
submetido a nenhum ministério; acima do executivo e legislativo.

Essa é a fase mais cruel. E a população fica sem emprego, sem dinheiro e 
envenenada de agrotóxicos.

É importante a discussão sobre todo o panorama, pois se cada setor ficar dentro de sua 
caixinha, não há entendimento sobre a relação direta entre as diversas medidas adotadas por 
esse modelo, e o debate sobre o tema não avança. Estamos diante de um desmonte total do 
Estado. Será que devemos esperar acabar tudo para começar de novo?

O tema abordado na presente palestra é estudado no mundo inteiro, e, se tem um 
país no mundo que pode dizer não ao BIS é o Brasil, pois somos autossuficientes em todos os 
aspectos, o que falta é conhecimento.

Desde 2015 toda e qualquer possibilidade de investimento em nosso desenvolvimento 
socioeconômico está impedida por causa da ‘crise fabricada’ pela política monetária do Banco Central.

O que causa crise no capitalismo: quebra de safra, que leva à fome e impede a população 
de trabalhar; quebra de banco (que foi o que ocorreu na crise a partir de 2007 nos EUA); peste/
adoecimento da população, ou guerra.

Nenhum desses elementos se aplica ao Brasil, temos batido recordes de safra, bancos 
lucram como nunca; não tivemos pestes ou guerra. Se não tivemos nenhuma dessas causas para 
uma crise do capitalismo, a pergunta é: como se explica a queda do PIB de cerca de 7% em 
2015/2016, a falência de inúmeras empresas de todos os ramos e o desemprego recorde no Brasil?

E para quem tem sido a ‘crise’, se os bancos continuam batendo recordes de lucro a cada 
trimestre enquanto a extrema pobreza já atinge treze milhões e duzentas mil pessoas em 2018?

O que explica o cenário de escassez (não tem dinheiro para investimentos e 
atendimento às necessidades sociais) se possuímos mais de quatro trilhões de reais em 
caixa? Em dezembro/201822, possuíamos, por exemplo: R$ 1,27 trilhão no caixa do Tesouro 
Nacional; R$ 1,13 trilhão no caixa do Banco Central, e US$ 375 bilhões (R$ 1,453 trilhão) em 
Reservas Internacionais! O Brasil é a 9ª maior economia do mundo, possui imensas riquezas e 
potencialidades e cerca de R$ 4 trilhões líquidos!

Os representantes do governo dizem que os valores não representam a realidade. E 
que o dinheiro que existe só pode ser usado com gastos relacionados à dívida pública. De fato, 

22 FONTE DO ESTOQUE do caixa único do tesouro e das operações compromissadas – 31/12/2018. Disponível 
em: https://bit.ly/2ZepGfY. Acesso em 08 jun. 2020.
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pois estão ocorrendo leilões das reservas internacionais para o mercado, rifando reservas em 
questionáveis operações sigilosas, mas para investimentos reais não pode? Além de todo esse 
dinheiro, nós somos a nona economia do mundo.

A crise pela qual estamos passando é responsabilidade do BC pela política monetária 
adotada, com a remuneração da sobra de caixa dos bancos, juros elevadíssimos (a Selic ficou em 
14,25% durante mais de 1 ano).

Sobra dinheiro no caixa dos bancos, dinheiro nosso, dinheiro das empresas, que todo 
mundo deixa depositado e os bancos deveriam emprestar para a população.

Contudo, os bancos pedem taxas de juros exorbitantes, por isso sobra dinheiro. Se os 
juros do Brasil fossem baixos, o dinheiro circularia e haveria mais investimentos geradores de 
emprego e renda. Como os juros de mercado são muito altos, quase ninguém pega dinheiro 
emprestado, por exemplo, se vocês olharem agora no aplicativo do Banco do Brasil, os juros são 
de 10% (dez por cento) ao mês, o que é muito alto, chega-se a mais de 100% ao ano.

Se o juro de mercado no Brasil fosse de menos de 5% (cinco por cento) ao ano como 
nos EUA, a população poderia tomar dinheiro emprestado para abrir o próprio negócio, a 
economia não estaria parada e as empresas que precisaram de crédito não estariam quebrando.

O Banco Central aceita o depósito voluntário da sobra de caixa dos bancos - um trilhão 
trezentos e vinte bilhões de reais atualmente, e, como garantia, entrega títulos da dívida pública para 
as instituições financeiras. O Banco Central não faz uma venda de títulos, pois se fosse os bancos 
teriam que esperar o vencimento dos títulos para receber a remuneração. Ele apenas entrega os títulos 
e, enquanto os bancos estão de posse desses títulos da dívida pública, eles recebem juros diários.

Essa operação ao mesmo tempo gera dívida pública — um trilhão trezentos e vinte bilhões 
de reais atualmente; produz escassez de moeda e eleva os juros de mercado; gera despesa orçamentária 
— um rombo de setecentos e cinquenta e quatro bilhões de reais nos últimos 10 anos, sem atualização; 
se atualizar chegamos ao trilhão que o Paulo Guedes, Ministro da Economia, pretendia economizar 
com a reforma da previdência. Por isso a Auditoria Cidadã da Dívida fez folheto com esse paralelo23.

Essa notícia não aparece em nenhum jornal, explicando que para remunerar a sobra 
dos caixas dos bancos o Banco Central produz esse rombo de R$ 1 trilhão!

A crise é produzida porque esse dinheiro que deveria estar disponível para empréstimo à 
população e às empresas, fica esterilizado no BC gerando despesa pública altíssima, produzindo 
escassez e provocando elevação do juro de mercado, amarrando o funcionamento de toda a economia.

Repito, se o BC não aceitasse esse depósito voluntário de mais de R$ 1 trilhão dos 
bancos e remunerasse diariamente, eles teriam que baixar os juros para conseguir emprestar 

23 SENADOR(A), de que lado V. Exª está?. 2019. Disponível em: https://auditoriacidada.org.br/conteudo/
senadora-de-que-lado-v-exa-esta/. Acesso em 08 jun. 2020.

para a população e para as empresas, para não ficarem com esse dinheiro parado em caixa. 
Imaginem o que seria da nossa economia irrigada com mais de R$ 1 trilhão a juro baixo! Só o 
fim dessa operação de remuneração da sobra de caixa pelo BC já acabaria com a crise.

A disponibilidade de dinheiro no mercado não gera inflação, já que o volume de moeda em 
circulação no Brasil representa menos de 4% (quatro por cento) do Produto Interno Bruto - PIB 
no país, e por causa da falácia do discurso de austeridade, vivemos em um cenário de escassez, pois a 
média de volume de moeda de circulação no mundo é de 40% (quarenta por cento) do PIB.

Podemos aumentar a média de circulação de moeda no Brasil em 10 (dez) vezes que 
ainda não se chega à média mundial, é uma desculpa para amarrar o desenvolvimento no 
Brasil. Sem recurso não há crédito, não se realizam obras, não se abrem ofertas de  trabalho 
para os arquitetos, não tem campo de trabalho.

Na lógica da escassez e financeirização só tem campo para a privatização, para venda 
de patrimônio, desmonte do Estado etc.

De 1995 a 2015, produzimos um trilhão de reais em superávit primário, ou seja, 
arrecadamos mais do que gastamos, sobrou um trilhão de reais, mas nesse mesmo período a 
dívida pública interna federal saltou de oitenta e seis bilhões de reais para quatro trilhões de 
reais. De repente, a partir de 2015, a situação inverteu, devido à “crise fabricada”:

Gráfico 1: Resultado primário do governo federal (dados entre 2008/2018).
Fonte: TESOURO NACIONAL (2019)24.

24 TESOURO NACIONAL. Entendendo os gráficos: resultado primário e estoque da dívida pública federal. 
Disponível em: https://www.tesourotransparente.gov.br/historias/entendendo-os-graficos-resultado-primario-e-
estoque-da-divida-publica-federal. Acesso em 08 jun. 2020.
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A Seguridade Social também vinha apresentando superávit, porém, de repente, a 
situação inverteu devido à crise fabricada, conforme gráficos que se seguem:

Gráfico 2: resultado da seguridade social entre 2005 e 2017 (R$ Milhões).
Fonte: ANFIP (2018)25.

Gráfico 3: Receitas de contribuições sociais do governo federal acumulados entre 2005 e 2017.
Fonte: ANFIP (2018)26.

25 ANFIP – Associação Nacional dos Auditores-Fiscais da Receita Federal do Brasil./Fundação ANFIP de 
Estudos da Seguridade Social Análise da Seguridade Social 2017/ ANFIP/ Fundação ANFIP de Estudos da 
Seguridade Social – Brasília: ANFIP, 2018. Disponível em: https://www.anfip.org.br/wp-content/uploads/2018/12/
Livros_28_11_2018_14_51_18.pdf. Acesso em 08 jun. 2020. 
26 ANFIP, op. cit. pag. 187.

O que fez a dívida crescer não foi o investimento público que está computado 
no cálculo do superávit primário. O que fez a dívida crescer foram os mecanismos que 
geram a dívida pública, como vem sendo denunciado pela Auditoria Cidadã da Dívida. 
O fato de que a dívida pública interna federal não tem servido para investimentos já 
foi informado inclusive pelo Tribunal de Contas da União (TCU) em uma palestra no 
Senado27.

As contribuições sociais eram suficientes para manter todos os gastos com a Seguridade 
Social; o PIB vinha subindo pouco, mas vinha subindo, em 2014 estagnou (zerou) e em 
2015/2016, o PIB caiu mais de 7% (sete por cento), o que gerou a crise foi a política monetária, 
ela foi fabricada.

O déficit sempre esteve no Banco Central e não na seguridade social, como 
mostram os dados.

Gráfico 5: Resultado nominal e juros nominais do BC (R$ Milhões).
Fonte: Banco Central (2019)28.

A crise foi fabricada pela política monetária do BC que combinou juros elevadíssimos, 
remuneração diária de mais de R$ 1 trilhão da sobra de caixa dos bancos, prejuízos de mais de 
R$ 200 bilhões com swap cambial e, emissão excessiva de títulos da dívida interna, aumentando 
ainda mais a despesa com juros.

27 TCU afirma que dívida não serviu para investimento no país. Disponível em: https://auditoriacidada.org.br/
video/tcu-afirma-que-divida-nao-serviu-para-investimento-no-pais/. Acesso em 08 jun. 2020.
28 BANCO CENTRAL. Séries Temporais nº 16953 e 16962; Tabela – Necessidades de Financiamento do Setor 
Público. Disponível em: https://www.bcb.gov.br/content/estatisticas/Documents/Tabelas_especiais/Nfspp.xls. 
Acesso em 08 jun. 2020.
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A fabricação da crise já tinha sido percebida no início de 2016, quando publicamos 
o artigo: O Banco Central está ‘suicidando’ o Brasil29. O termo suicídio vem do livro do 
economista Thomas Piketty, no qual ele diz que seria um suicídio para qualquer país o BC não 
irrigar a economia de moeda e não diminuir o juro.

O Banco Central do Brasil aumentou a taxa básica de juro SELIC de 7,25% para 14,25%, 
em vez de irrigar a economia, enxugou um trilhão de reais e ainda gastou para remunerar esse um 
trilhão de reais com a taxa de juro alta, ou seja, suicidou fortemente e fabricou a crise.

Se nós, de movimento social, lá em janeiro de 2016 já víamos que a crise estava sendo 
fabricada e a economia brasileira seria derrubada, quem comanda a política monetária do país 
não saberia? É evidente que tinham consciência disso. 

Em resumo, a crise foi produzida pela política monetária do Banco Central, cujos 
mecanismos favoreceram os bancos que, mesmo em momento de crise, com o comércio e a 
indústria quebrando, povo desempregado, PIB caindo, seguiram tendo lucros crescentes.

Os mecanismos que produziram a crise já favoreciam os bancos, os remédios para 
contornar a crise também serviram para favorecer os bancos.

Gráfico 6: lucro dos bancos entre 1996 a 2015 (R$ Milhões).
Fonte: Banco Central (2016)30.

29 FATTORELLI, Maria Lúcia. "O Banco Central está “suicidando” o Brasil". 2019. Disponível em: https://www.
gazetadopovo.com.br/opiniao/artigos/o-banco-central-esta-suicidando-o-brasil-dh5s162swds5080e0d20jsmpc/. 
Acesso em 08 jun. 2020. 
30 Banco Central (2016). Disponível em: http://www4.bcb.gov.br/top50/port/top50.asp

A crise fabricada passou a servir de argumento para diversas medidas legais, com a 
desculpa de contornar a crise, no entanto, de novo favorecem os bancos e o sistema financeiro 
como um todo. Por exemplo, a EC n. 95/2016, conhecida como a Emenda do Teto (que deixou 
os gastos financeiros fora do teto, sem controle ou limite algum), as reformas trabalhista e da 
Previdência (que privilegiam a previdência privada), a autonomia do BC, as Privatizações, o 
esquema fraudulento da securitização, entre outras medidas.

Reforma da previdência

Neste contexto de crise fabricada, Bolsonaro se comprometeu com 7 reformas, dentre 
as quais sobressai a reforma da previdência.

Na exposição de motivos para a reforma da previdência o Ministro da Economia Paulo 
Guedes informou de onde sairá o trilhão de reais que ele pretende “economizar” em 10 anos 
com a reforma: 80% sairá do Regime geral de Previdência Social (RGPS), atingindo os mais 
pobres31, e 20% sairá de servidores públicos.

Tabela 1: sumário do impacto em 10 e 20 anos das medidas da PEC.
Fonte: BRASIL (2019)32.

Contudo, ele não leva em consideração que no Regime Geral de Previdência Social 
– RGPS, mais de 80% (oitenta por cento) dos contribuintes ganha até dois salários mínimos. 

Assim, na economia que pretende fazer, setecentos e quinze bilhões saem do RGPS, 
cento e oitenta e dois bilhões sai do abono salarial e do Benefício de Prestação Continuada 
– BPC, para este último houve pequena mudança no texto final, mas no todo não mudou 

31  BRASIL (2019). Câmara dos Deputados Federal. Proposta de Emenda a Constituição. Modifica o 
sistema de previdência social, estabelece regras de transição e disposições transitórias, e dá outras providências. 
Brasília,  Disponível em: https://bit.ly/2GzvWsL. Acesso em 08 jun. 2020.
32  BRASIL (2019), op. cit.
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muita coisa, pois mais de 80% (oitenta por cento) sai dos mais pobres os outros 20% (vinte por 
cento) sai dos servidores públicos que estão sendo jogados/empurrados para o RGPS, pois cada 
regime terá que se auto financiar.

O texto prevê a contribuição majorada e contribuição extraordinária para o servidor 
público, e se esse aumento não for suficiente para manter o regime próprio, este poderá ser 
extinto, transferindo-se os servidores para o regime geral.

E para onde irá o trilhão retirado principalmente dos mais pobres? Segundo Paulo Guedes, 
em vídeo: “Precisamos de 1 trilhão para ter potência fiscal suficiente para pagar uma transição em 
direção ao regime de capitalização. […] Por isso que a gente precisa de 1 trilhão”.33Guedes, Ministro 

Portanto, segundo o próprio Ministro Paulo Guedes, o dinheiro se destina ao pagamento 
da transição do regime próprio para o regime de capitalização. As alegações de déficit e risco de 
longevidade, que já se provaram falsas, não correspondem à verdadeira justificativa para a PEC 
n. 06/2019, mas sim o gasto com a transição ao regime de capitalização.

É preciso deixar claro que quando Guedes fala em economizar um trilhão de reais, 
precisamos raciocinar que um trilhão de reais vai deixar de chegar na mão do povo; é um trilhão 
que não vai girar a economia, é um trilhão que vai deixar de gerar arrecadação de tributos.

A PEC n. 6/2019 é recessiva, ela é ruim para as pessoas, para a economia e para as 
finanças públicas. E se for votada a capitalização como estão anunciando, a transição pode 
chegar até dez trilhões de reais, se o custo aqui no Brasil for proporcionalmente semelhante ao 
que custou no Chile.

Supondo que todos nós aqui contribuímos por 20 (vinte) anos pelo RGPS, mas 
ficamos desempregados. No momento em que conseguimos outro emprego, o empregador 
nos oferece emprego, mas desde que optemos pelo regime de capitalização individual, no qual 
a empresa não tem obrigação alguma. É evidente que todos iremos optar, senão ficaríamos 
desempregados. Essa será a pressão para que todas as pessoas migrem 

Se o trabalhador migrar para a capitalização individual, isso é irreversível. E como 
ficariam aqueles vinte anos de contribuição paga ao Instituto Nacional de Seguridade Social 
– INSS? O governo federal terá que fazer um aporte para as contas individuais, referente ao 
que foi pago pelas pessoas e empresas, para cada beneficiário. No Chile esta operação custou o 
equivalente a 136% (cento e trinta e seis por cento) do PIB daquele país.

No Brasil essa operação custaria dez trilhões de reais, se corresponder proporcionalmente 
ao que foi gasto do Chile.

33 AUDITORIA CIDADÃ DA DÍVIDA. Ministro da Economia, Paulo Guedes, confessa que o trilhão que 
quer economizar com a PEC 6 é para entregar aos bancos e cobrir parte do custo de transição para a Capitalização. 
Facebook: @auditoriacidada.pagina. Disponível em: https://bit.ly/2Ikptmg. Acesso em 08 jun 2020.

A infâmia se encontra no fato de que a PEC 6/2019 toma um trilhão de reais das pessoas, e, 
o BC já gastou mais de um trilhão de reais para remunerar a sobra de caixa dos bancos34.

O folheto produzido pela ACD35 informa sobre o dinheiro que o país tem em caixa 
e sobre os gastos com a remuneração aos bancos, pois a sociedade precisa ser informada que 
temos outras fontes para buscar o trilhão de reais sem destruir a Seguridade Social.

Podemos cobrar tributos dos ricos: o imposto sobre grandes fortunas poderá gerar 
uma arrecadação de quase R$ 40 bilhões por ano e o fim da isenção na distribuição de lucros 
mais R$85 bilhões/ano. Juntos, arrecadariam R$1,25 trilhão em 10 anos, bem mais que 
Guedes pretende com a PEC 6.

Se precisamos de R$ 1 trilhão em 10 anos, basta auditar a dívida pública, que tem 
consumido mais de R$ 1 trilhão por ano, como mostra o gráfico36:

Gráfico 7: Gráfico da Auditoria Cidadã sobre a relação endividamento público e orçamento no ano 2018.
Fonte: Elaboração da autora (2019).

34 SENADOR(A) [...], op. cit.
35 TEMOS DINHEIRO sobrando para remunerar diariamente a sobra de caixa dos bancos? essa é a prioridade 
do país???. Disponível em: https://auditoriacidada.org.br/conteudo/temos-dinheiro-sobrando-para-remunerar-
diariamente-a-sobra-de-caixa-dos-bancos-essa-e-a-prioridade-do-pais/. Acesso em 08 jun. 2020.
36 FATTORELLI. Maria Lúcia. (2019) Explicação sobre o gráfico do orçamento elaborado pela auditoria cidadã 
da dívida. Disponível em: https://auditoriacidada.org.br/conteudo/explicacao-sobre-o-grafico-do-orcamento-
elaborado-pela-auditoria-cidada-da-divida/. Acesso em 08 jun. 2020.
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A PEC 6/2019 pretende reduzir o gasto com a Previdência para que sobrem mais recursos 
ainda para essa dívida pública que nunca foi auditada, como manda a Constituição Federal.

Deve ser feita a auditoria da dívida, com participação social, pois grande parte dos 
juros está sendo contabilizada como se fosse amortização ou rolagem, afrontando o art. 167, 
III, da Constituição, o que é uma infâmia.

O grande capital não quer só o um trilhão que Guedes menciona, ele quer se apoderar 
diretamente do produto da arrecadação, por meio do esquema fraudulento da Securitização de 
Créditos, que serve para isso. A EC n. 95/2016 já deixou de fora do teto também as empresas estatais 
não dependentes, como a PBH Ativos e demais que estão sendo criadas para operar este esquema.

Na Comissão Parlamentar de Inquérito – CPI, instaurada na Câmara Municipal 
de Vereadores, foi apurado com estudos da Auditoria, que o Município de Belo Horizonte 
já teve um prejuízo de setenta milhões de reais, além de já ter pago os duzentos milhões de 
reais que recebeu adiantado37.

Aqui faço uma comparação com o Japão, que contrai dívida pública para investir em 
seu desenvolvimento socioeconômico, paga juro negativo; não toma dívida para alimentar 
mecanismos financeiros que só beneficiam bancos, como o Brasil.

A necessidade de se pagar essa dívida ilegal/ilegítima, cuja finalidade é consumir o orçamento, 
tem exigido ajuste fiscal e cortes, privatização, ajuste fiscal com reforma constitucional, tem exigido 
contrarreformas, e a nova forma de geração de dívidas que é a securitização. Tudo isso tem levado a 
um cenário de escassez que não combina com a grandeza do Brasil.

Nós somos um país rico, a nona maior Economia Mundial; temos IMENSAS 
POTENCIALIDADES e a nossa REALIDADE É DE ABUNDÂNCIA em todos os sentidos:

• Maior reserva de Nióbio do mundo;
• Terceira maior reserva de petróleo;
• Maior reserva de água potável do mundo;
• Maior área agricultável do mundo;
• Riquezas minerais diversas e Terras Raras;
• Riquezas biológicas: fauna e flora;
• Extensão territorial e mesmo idioma; 
• Clima favorável, recorde de safra;

37 RELATÓRIO preliminar específico de auditoria cidadã da dívida nº 2/2017 – exame específico preliminar sobre 
as operações com debêntures realizadas pela empresa estatal PBH ATIVOS S/A e suas implicações na geração 
disfarçada de dívida pública e no desvio de recursos públicos durante o seu percurso pela rede bancária e seu 
respectivo adendo – comentários sobre a proposta de relatório do Vereador Irlan Melo – CPI da PBH ATIVOS 
S/A. Disponível em: https://auditoriacidada.org.br/conteudo/relatorio-preliminar-especifico-de-auditoria-cidada-
da-divida-no-2-2017/. Acesso em 08 jun. 2020.

• Potencial energético, industrial e comercial;
• Riqueza humana e cultural;
• Reservas Internacionais US$375 Bilhões; 
• R$ 1,13 Trilhão esterilizados no Bacen;
• R$ 1,27 Trilhão na Conta Única do Tesouro Nacional; 
• Dívida Ecológica histórica;
• Potencial de arrecadação tributária;

Entendo que a Auditoria deveria ser uma rotina, uma praxe, pois aqui no Brasil a 
trajetória da dívida é insustentável.

A crise está armada por causa do poderio do Mercado no Brasil, e precisamos acabar 
com as desigualdades. Vivemos em um cenário de escassez, e isso é inaceitável, por isso devemos 
conhecer o que está causando essa escassez e exigir a mudança desse modelo.

Parabenizo o Grupo de Pesquisa Indisciplinar por pautar o endividamento público e 
os seus problemas.

Palestra proferida na Escola de Arquitetura da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) em 29 de outubro de 2019 
no III Seminário Internacional Urbanismo Biopolítico. Colaboração para a transcrição e gráficos: Sírlei de Sá Moura38 e 
Matheus Coelho Silva39.
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VIVENDO SOB OS ESCOMBROS: O NEGATIVO 
DA PROMESSA NEOLIBERAL

CANETTIERI, Thiago

Introdução

Quando pensamos em urbanismo neoliberal a primeira imagem que vem a mente são os 
prédios espelhados, a arquitetura de grife dos arquitetos estrelas, pontes estaiadas e áreas que 
passam por processos de intervenção urbana. Sim, tudo isso faz parte do pacote do urbanismo 
neoliberal: são formas de se (re)apropriar de rendas da terra urbana que foram mantidas 
inexploradas além de permitir movimentar a indústria da construção civil.

Entretanto, aqui gostaria de sugerir que não é essa paisagem que oferece a unidade 
sintética deste fenômeno contemporâneo. Pelo contrário: o urbanismo neoliberal, a meu ver, é 
melhor compreendido por sua contraparte, relegada à sombra: as periferias. Meu argumento 
nesta intervenção é que entendemos melhor a realidade da produção social do espaço se 
olharmos para as periferias. O motivo é o que tentarei expor ao longo desta fala, mas por 
hora, bastaria dizer que a generalização da periferia é uma decorrência do atual momento da 
reprodução ampliada do capital. Assim como também é o neoliberalismo.

O escopo desta fala abordará alguns elementos que julgo serem fundamentais para 
arranjar um framework analítico capaz de oferecer elementos consistentes para uma interpretação 
da realidade. Todavia, devo dizer que este quadro geral está longe de ter qualquer pretensão 
definitiva. O que vou apresentar aqui é, ainda, um arranjo provisório de alguns elementos que 
podem contribuir para elucidar o que é o tema desta mesa: o urbanismo neoliberal.

Em um primeiro momento apresentarei os meus pressupostos teóricos. Parto, sobretudo, 
do que foi construído por Karl Marx entre 1858 e 1888, nos seus escritos de preparação e 
redação final de sua obra O Capital (MARX, 2013 [1867]). Julgo ser esse o marco principal para 
compreender o quadro hoje – mesmo depois de 200 anos, Marx ainda é relevante, ao contrário 
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do que dizem seus oponentes (à direita e à esquerda). É relevante pois ele descobriu — e expôs 
— o funcionamento fundamental desta forma historicamente determinada de mediação social 
que é o capital. Mais do que isso, Marx desenvolveu uma teoria dialética do desdobramento 
desta forma social que coloca barreiras e limites para seu próprio desenvolvimento, revelando 
em sua condição de reprodução também uma crise inescapável. É, isso que pretendo elucidar 
no primeiro momento.

Na sequência, argumentarei que o neoliberalismo nada mais é do que uma solução 
— ainda que precária — para esta crise intrínseca do capital. Assim, tentarei demonstrar para 
vocês que entender o neoliberalismo desta forma pode contribuir para a compreensão de seus 
mecanismos internos bem como suas consequências imediatas na objetividade social e na 
subjetividade dos indivíduos.

Mas se estou argumentando neste sentido, de que o capital está em crise — e é uma 
crise terminal —, então devo me haver com duas consequências imediatas, à saber, como a 
acumulação de riqueza objetiva continua existindo, aumentando o abismo da desigualdade e 
como se atualizou o quadro institucional neste período.

Em seguida, apresentarei alguns desdobramentos objetivos deste fenômeno social que 
é o capitalismo em crise, a criação de sujeitos monetários sem dinheiro, o que, como o próprio 
nome já pode indicar, significa um cenário de violência já que a própria forma de aparecimento 
social dos sujeitos, através do dinheiro, é vetada. O resultado disso, e espero desdobrar de 
maneira adequada este argumento, é uma gestão administrada da barbárie social que começa 
a fermentar.

Essa organização das relações sociais não poderia se sustentar sem a constituição de um 
determinado espírito, que irá, por sua vez, sobre determinar a produção de uma determinada 
subjetividade que, adianto, está marcada por uma determinada experiência de tempo que 
parece-me ser uma novidade.

Por fim, retorno ao meu ponto de partida: como acontece a produção social do espaço 
urbano contemporâneo. Apresentarei a ideia de condição periférica, que implica na produção do 
espaço como periferia. A periferia torna-se, assim, o modelo do centro. Com o aprofundamento 
da desigualdade, a expansão das relações de violência, a regressão institucional, e a interdição da 
própria ideia de futuro, me parece sensato em pensar num devir-periferia do mundo.

Capital e crise: a relevância de Karl Marx

É repisar sendas já há muito pisadas reivindicar a relevância de Marx hoje. Mas, por 
dois principais motivos acho que vale destacar a importância de seu pensamento para o tempo 
presente. Primeiro: hoje atribui-se a um fantasma chamado Marxismo Cultural os descaminhos 

de todo o mundo, encaminhando o mundo num obscurantismo que os precedentes remetem 
há séculos atrás — vários séculos atrás. Assim, reler Marx é insistir numa posição antagônica à 
essa postura. Segundo: Marx foi quem melhores expos o movimento do capital e infelizmente 
foi muita das vezes lido literalmente demais, com um significativo déficit dialético. Desta 
maneira, reler Marx também é “salvar seus escritos” de uma interpretação economicista que 
reduz a envergadura de sua obra (HORKHEIMER, 1993 [1931]). Ler Marx novamente — 
contra os anti-marxistas e contra boa parte dos marxistas.

Uma vez explicitada minha justificativa deste retorno, é preciso dizer mais: 
Marx chegou a descobrir o fundamento interno que mobiliza a sociedade sob a égide 
do capital — uma quantidade determinada de dinheiro ser capaz de criar mais dinheiro. 
Algo que os economistas clássicos não souberem explicar suficientemente bem. Segundo 
nosso alemão, este processo está baseado na exploração da força de trabalho. Mas Marx 
vai mais fundo do que isso. Valeria lembrar que o que Marx faz não é uma Economia 
Política, mas uma Crítica da Economia Política. Conforme nos ensina Moishe Postone 
(POSTONE, 2014 [1993]), o conceito de valor, em Marx, é uma categoria de dominação 
social. É uma categoria que designa o tempo em que os indivíduos estão sujeitados 
por uma determinação abstrata que é a do capital. O tempo socialmente necessário 
de trabalho é, portanto, o tempo da dominação social – numa exposição por demais 
simplista do trabalho de Postone. Não é por outro motivo que logo na primeira seção 
do primeiro livro d’O Capital, Marx afirma que a substância do valor é o trabalho. A 
base dessa leitura foi a sua descoberta dos Grundrisse (2011 [1858]) e a confirmação 
de que o capital não é uma simples relação de exploração de classe contra classe (como 
dominação direta) fundada na propriedade privada. Tudo isso é condição necessária do 
processo, evidentemente, mas a mediação social se dá num nível totalmente opaco, o 
do trabalho abstrato e da relação capital o fundamento mais profundo que subjaz a isso 
tudo, tornando a dominação impessoal, quase-objetiva, em suma, fetichista. A mediação 
social dos seres humanos para sua reprodução material, uma vez destituída dos meios de 
se realizar por seus próprios meios por motivos de acumulação originária, deve vender 
sua força de trabalho, se colocar como mercadoria e, portanto, se sujeitar ao poder deste 
sujeito automático.

A genialidade de Marx, entretanto, o fez avançar na sua análise – e aqui ele anteviu 
o fenômeno que a sua época deveria soar completamente extemporâneo. Marx captou a 
contradição neste processo: a competição dos capitais individuais obriga o desenvolvimento 
das forças produtivas, em geral, direcionado ao progresso da automação. Isto significa 
que, cada vez mais, ocorre menos emprego de trabalho vivo. Eis a contradição do capital, 
contradição interna e inescapável.



278 279

Tendencialmente, é possível observar que as inovações produtivas e tecnológicas 
caminham para uma reorganização da composição orgânica do capital. Os capitais, 
pressionados, entre outros fatores, pela organização dos trabalhadores e pela lei coercitiva 
da concorrência, passam a organizar a extração de mais-valia por meio de sua forma 
relativa (em que o tempo relativo ao trabalho para alcançar o custo de reprodução da força 
de trabalho comprime e, desta forma, aumenta o tempo excedente) (KURZ, 2018 [1986]). 
Marx   sabidamente situa nessa forma a verdadeira universalização do capitalismo, e vê 
aí uma das contradições fundamentais desse metabolismo social, levando a tendência 
decrescente da taxa de luro como postulado em sua obra. Isso significa, como demonstra 
o professor da universidade de Chicago, Aaron Benanav (2010), que cada vez mais a 
população tem menos emprego — tendência essa interna ao próprio desenvolvimento do 
capital.

O grande problema é que uma sociedade capitalista organizada baseada na 
mais-valia relativa generaliza o desemprego. Além do fato — fundamental — de que 
com o desemprego acontece uma redução do consumo, porque cada vez mais pessoas 
desempregadas não tem renda para consumir (e aí é criada toda sorte de tentativa de 
driblar essa situação, como políticas sociais ou o endividamento), é possível chegar a uma 
conclusão: cada vez mais, o desemprego é o próprio devir do trabalho.

No capitalismo tardio, especialmente a partir da década de 1970 até o presente, 
quando a revolução microeletrônica, robótica e automática da indústria se desenvolve, a 
contradição fundamental das relações sociais se coloca (KURZ, 1993 [1991]). Algo que 
Marx, já no século XIX, pode prever como um desenvolvimento lógico da contradição 
interna do capital. A partir deste fato, desdobra-se um fenômeno muito específico que, 
provisoriamente, poderia ser chamado de "dissolução da forma social". Tal processo de 
dissolução da forma social, o ponto de virada do movimento de colapso da modernização, 
produz uma imensa mudança na experiência do tempo histórico.

A questão central que se desenrolou a partir do final do século XX foi a realização 
de um problema que Marx percebeu: a ascensão contínua da composição orgânica do 
capital que perturba a forma historicamente constituída de mediação social. Esta "Grande 
Decomposição" é irreversível. O capital não pode voltar a níveis de produtividade já 
excedidos. Mas o custo dessa grande decomposição era alto demais: o combustível principal 
que mobilizava o impulso capitalista, um eterno voo à frente, colonizando o próprio futuro, 
entrou em decadência. Algo havia quebrado e não havia como consertar: a sensação de que 
o aparecimento da acumulação poderia continuar ad inf initum, correndo inabalável, não 
corresponde mais à experiência dos indivíduos.

A ironia interessante é que tudo isso acontece na virada do século XX para o 

século XXI. A vitória do capitalismo foi proclamada a dissolução da União Soviética e era 
esperado um mundo melhor que os últimos cem anos. O que vimos, no entanto, foi uma 
regressão de todas essas expectativas. A nova condição econômica colocou uma série de 
questões para a experiência da atualidade: uma experiência de urgência.

Neoliberalismo: o capital em crise

Trato agora do neoliberalismo. Mas antes, quero explorar um pouco mais como 
terminei a passagem anterior: uma experiência de urgência. 

E, para isso, um pequeno caso pode ser ilustrativo. Depois do maio de 1968 na França, 
da grande derrota da esquerda, sobretudo aquela integrante do Partido Comunista, muitos 
encontravam-se melancólicos e desapontados. Entre eles, o ex-dirigentes do PC francês, 
Bernard Kouchner, que se tornaria um dissidente do Partido, médico de formação, logo 
depois assumiu um trabalho na Cruz Vermelha: uma missão em Biafara, local que ocorria 
uma sanguinária guerra civil.

Chegando lá, Bernard encontrou duas coisas: primeiro, os dois blocos que disputavam 
a Guerra Fria com guerras deslocalizadas de seus territórios trocavam, frequentemente, de 
campo, sem qualquer constrangimento. Ou seja, para Bernard desaparece qualquer oposição 
ideológica e revela apenas uma política reduzida ao pragmatismo imediato; segundo, 
o resultado da disputa étnica, municiada pelas potências bélicas, ocasionou toda sorte de 
mutilação, violência, atentados, feridos. Bernard encontra em seu trabalho montanhas de 
vítimas, pessoas reduzidas a corpos que sofrem. Assim, desaparece qualquer ideia de cidadão, 
de nacionalidade, de militante, de base, de ideologia. A única prioridade do abnegado Bernard 
é ter acesso a esses corpos que sofrem. Vejam que, depois de dissolvida a oposição ideológica 
não resta nada a não ser a experiência de urgência. Essa metáfora é para dizer o que se tornou 
a política “pós-ideológica”: uma política de ambulância. A sociedade tornada um imenso 
hospital de urgência.

Não é exatamente essa a barganha que o neoliberalismo lança mão: There is no 
alternative. O chavão da dama de ferro, Margaret Thatcher. É irônico observar que o sistema 
que prega a “livre escolha” — via mercado, é claro — precise lançar mão de um discurso sobre 
a “falta de escolha”. Ironias à parte, o neoliberalismo foi a forma construída, à direita e à 
esquerda, de responder essa urgência. Mas, adiantando o que alguém poderia perguntar-me: 
urgência em relação à que exatamente?

Em relação à crise do capital, que, exatamente a partir dos anos 1970, começa a 
revelar seus limites internos e absolutos. Na medida em que os mecanismos da acumulação 
e dominação começam a dar sinais de exaustão, outras estratégias deveriam ser colocadas 
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sobre a mesa. Elevação das taxas de juros, redução dos impostos sobre altos rendimentos, 
abolição do controle de fluxos financeiros, reformas trabalhistas, fiscais e previdenciárias, 
redução constante e progressiva dos gastos públicos, ampliação de um amplo programa de 
privatização: todas essas medidas foram adotadas, segundo Perry Anderson (1995), a fim de 
ampliar as oportunidades de investimentos e a rentabilidade do capital. Além disso, David 
Harvey (2012 [2005]) lembra muito bem que este movimento também significou um “ajuste 
de contas”, reestabelecendo o poder na mão da burguesia. Poderíamos, também, lembrar dos 
escritos de Dardot e Laval (2016 [2009]), que procuram definir o neoliberalismo como uma 
forma de racionalidade social em que o critério estabelecido é o mercado e a empresa torna-
se o modelo de governança, chegando a produzir uma determinada forma de subjetivação 
específica.

Enfim: foi-se então depositado — não sem manobras mil dos ideólogos do livre 
mercado — a confiança na “mão invisível do mercado”. Apostando no poder do liberalismo, 
que acreditava que para se ter acesso à pães frescos ou a uísques de boa qualidade bastava a 
ganância do padeiro e do dono da destilaria, toda a gramática neoliberal logrou “mudar os 
corações e as almas” como prometido por Margareth Thatcher.

Mas, a meu ver, para entender a real natureza de tecnologia social de poder que foi o 
famigerado dispositivo chamado Neoliberalismo, é preciso ter em mente o que Marx (2013 
[1867], p. 297) disse: “O valor passa constantemente de uma forma a outra, sem se perder 
nesse movimento, e, com isso, transforma-se no sujeito automático do processo”. Assim, o 
Neoliberalismo deve ser entendido como uma dessas formas que o sujeito automático encontra 
para reproduzir a si mesmo exatamente no momento em que esbarra em seus próprios limites 
internos.

Tornar-se, portanto, uma forma de dominação social abstrata que organiza o que restou 
dos escombros da sociedade salarial. O desemprego volta a crescer de maneira independente 
da conjuntura econômica, as crises se fazem presentes com os fossos cada vez mais fundos. 
Neoliberalismo nada mais é do que o capital em crise se debatendo para sobreviver.

Assim, uma vez que, agora, crise e normalidade se confundem, esta se torna o método 
mais eficiente de gestão e administração das populações, obrigando a todas e todos ao indigno 
trabalho do Sísifo contemporâneo: sustentar, com o próprio corpo a crise que, dia após dia, 
não cessa de não acabar.

A virada do terceiro milênio desvelou o horizonte de céu propício às tempestades 
que se avizinhavam: endividamento generalizado das famílias, das empresas e dos estados, 
bolhas especulativas gigantescas, aumento do fosso da desigualdade, aumento da pobreza, 
desmonte dos serviços públicos, falências, quedas drásticas de padrões de vida, ambições de 
vida minguantes, passagem do operariado para o precariado.

Acumulação espetacular e institucionalidade regressiva: gestão de crise

Mas como se faz para transformar a crise em um método de gestão da vida? Em 
primeiro lugar há de se manter a acumulação acontecendo, mesmo que tornada mero espetáculo 
sem materialidade. 

Se o capital está dessubstancializado, pouco importa para as condições objetivas da 
autodeterminação do capital. Aqui, entra o total domínio do reino das aparências, ou, se preferir, 
o termo debordiano de espetáculo deve servir para qualificar o capital contemporâneo: um 
espetáculo de si mesmo, uma ficção. O capital se torna pura aparência [Schein]. O argumento 
de que o dinheiro é sem valor, e que, portanto, encaminha-se inevitavelmente para o colapso 
perde de vista a dialética hegeliana entre essência e aparência. Se as contas nacionais, se as 
empresas, se os capitais individuais, se os Estados, se a impressão de dólar para salvar bancos 
em crise sugerema salvação do sistema, então ele está a salvo. A aparência dessa forma fetichista 
e exteriorizada coincide com sua essência. E a realidade é vivida como mentira, afinal não há 
nada por trás dos panos. A formação social do capital, então, a despeito da crise e de seu limite 
interno e absoluto, é capaz de girar em falso cada vez mais. Ou, como num desenho animado, 
o personagem continua andando sobre o precipício.

Que existe um limite interno da forma valor parece não haver dúvidas, uma vez 
que os exemplos empíricos e concretos saltam aos nossos olhos. Entretanto, parece-me que 
com base nessa constatação não é possível indicar qualquer fim para essa forma social em 
colapso. Vale repetir a frase de Postone (2016): “Que o capital tenha limites não significa que 
vá colapsar”. Assim é manifesta sua própria putrefação. Mas é como um corpo morto que 
ainda não se deu conta de sua própria morte. Ou melhor, é um corpo morto que quem está 
a seu lado ainda acredita que está vivo. Como o caso do famoso El Cid na batalha contra os 
mouros1.

O limite — interno e absoluto — do capital se comporta como certas funções 
matemáticas que têm o seu zero apenas no infinito. Esse limite é como uma curva assintótica. 
Por mais que se aproxime cada vez mais de um limite absoluto, só é possível alcançá-lo 
no infinito. Há aqui um quê hegeliano no desdobramento do capital: Se reproduz numa 
infinidade espúria [schlechte Unendlichkeit].

Mas essa infinidade espúria tem um preço. E este é um custo alto: para se manter 
na mesa do capitalismo de cassino, a forma é assumir um estado de exceção permanente. 

1 Cavaleiro castelhano chamado Rodrigo Díaz de Vivar, El Cid. Foi vitorioso em várias batalhas contra os mouros, 
e mesmo depois de morto, na cama de seu castelo, foi amarrado sobre seu cavalo e sua espada presa em seu braço 
sem-vida, sustentado por escoras. Sua presença inflou os ânimos de seus soldados e aterrorizou os mouros, vencendo 
a batalha. Mas uma sociedade que segue seu cavaleiro-morto não terá a mesma sorte dos exércitos de Valência.
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Ora, a emergência continuada cria uma situação paradoxal: à parestesia que a sociedade se 
encontra é adicionada um tratamento de choque. Vemos então a adoção de um movimento de 
destituição acelerado de toda e qualquer institucionalidade, que entra num registro regressivo 
sob às desculpas de gerir a crise emergencial. O estado de exceção é, assim, uma tentativa 
de conter um processo posto pelo próprio desenvolvimento contraditório do capitalismo. 
Entretanto, sua tentativa é, na verdade, um reforço desta espiral negativa.

O poder punitivo, seja o do complexo policial-militar-carcerário, o que passa pelos 
meandros dos tráficos — ambos, atacado e varejo — até o do poder judiciário racista, é o 
exemplo do estado de guerra civil para o qual se encaminha a realidade urbana que aceita a 
exceção como forma básica de organização social.

Se falo em estado de exceção devo lembrar o jurista alemão Carl Schmitt, que definiu 
como funcionaria: é necessário um soberano. Assim, poder-se-ia perguntar: mas quem seria 
o soberano deste estado de exceção? Pergunta para a qual só se pode responder: o capital. 
Esse soberano em abstrato lança mão de um tribunal sumário planetário que caminha ao 
lado da decomposição das formas de mediação social. Algo de dar inveja à colônia penal 
imaginada por Kafka. Conforma-se, a partir daí, um paradigma gestionário de exceção. 
Tornam- se rotina expedientes de exceção (que, portanto, deixam de ser de exceção e se tornam 
a norma, mas deixo a lógica formal de lado — apenas a dialética é capaz de dar conta do 
mundo invertido que estamos). O regime de urgência instaurado pelo novo tempo do mundo 
explica e justifica a violência como forma de administração do mundo como barbárie. De uma 
natureza quase premonitória, Walter Benjamin alertava para o fato de que “o estado de exceção 
[Ausnahmezustand] no qual vivemos é a regra”.

Sujeitos monetários sem dinheiro: necropolítica e violência

Estado de emergência num estado de exceção. Essa conjunção de fatores implica em 
um fenômeno estranho. Muito rapidamente esse cenário conduziu uma verdadeira multidão 
à seguinte situação: o capitalismo logrou transformar todos em sujeitos monetários — a 
reprodução material de sua vida só é possível na medida em que está condicionada à mobilização 
de dinheiro —, mas, ao mesmo tempo, retirou as condições objetivas de sustentar sua própria 
existência monetizada.

Como então aconteceria a mediação social? Se o trabalho funcionou como mediação 
social, forma de reconhecimento social e de identidade subjetiva, na medida em que isso sai de 
cena outro amálgama social: a violência.

O recrudescimento da violência e sua generalização são o resultado de um processo 
de dissolução do social. A história do capital foi, durante muito tempo, a história da formação 

do mercado de trabalho, da consolidação do emprego como forma de mediação social e de sua 
disciplinadora produção subjetiva nos indivíduos. Entretanto, o fim dessa forma de mediação 
parece iminente com esse novo tempo do mundo. Dessa forma, se já não se tem o que fazia a 
sociedade manter-se unida e funcionar, em seu lugar, a violência — na base da força bruta ou 
abstrata — mantém as coisas no lugar e o regime de dominação reinventado2.

A violência já não tem mais o senil objetivo de demarcar os limites que separam vitoriosos 
e perdedores, mas objetiva livrar-se fisicamente dos perdedores da competição global. Mas o que 
vemos — sinto informar — é que nós todos somos, ao menos potencialmente, estes perdedores.

À paisagem autoconstruída, precarizada e degradada das cidades sob o neoliberalismo, 
pode-se somar o que já foi muito bem descrito por Stephen Graham (2016): Cidades Sitiadas. 
Um urbanismo de vigilância, em que todos estão sob o controle e potencialmente são alvos. 
E onde este urbanismo foi primeiramente testado? Exatamente na Guerra do Iraque. Drones 
e armamento de urban warfare foram primeiramente utilizados numa guerra aberta. Agora, a 
guerra já é individualizada, escolhendo à dedo os alvos do turno. Tudo que possa garantir, a todo 
custo, a gestão armada da vida social em escombros que o neoliberalismo gestou.

Temos agora o que poderia ser descrito como a caricatura deste fenômeno – claro que não 
podemos esquecer que essa “técnica” de governo já estava sendo preparada desde a ocupação do 
Haiti pelo exército Brasileiro, as UPPs, e as ocupações nas favelas. Nosso exemplo: O hidrófobo 
governador Witzel. Este declarou, em junho deste ano: “O vagabundo bandido quer atalho e aí 
nós cidadãos não vamos aceitar isso. A nossa polícia, ela não quer matar. Mas nós não queremos 
ver cenas como aquelas que nós vimos, na Cidade de Deus, que, se fosse com autorização da 
ONU, em outros lugares do mundo, nós tínhamos autorização para mandar um míssil naquele 
local e explodir aquelas pessoas. Porque nós estamos vivendo um estado de terrorismo”.

Mais um exemplo da gestão armada da vida social: a violência se torna tão disseminada 
que o máximo que uma ONG consegue fazer diante do cenário de guerra instituído é colocar 
uma grande placa, para ser lido dos blindados voadores: “não atire, escola”.

O outro lado da moeda também é digno de nota: O mundo em que vivemos criou 
uma condição que o comércio varejista de drogas ilícitas, nas bocas das periferias urbanas, 

2 Para nos referirmos somente ao Brasil, as manchetes escorrem sangue: Policiais deram mais de 100 tiros em carros 
de jovens mortos no Rio (G1, 2 de dezembro de 2015); 2017 teve recorde de mortes no campo ( Jornal do Brasil, 
5 de junho de 2018). Em três dias, Ceará tem duas chacinas maiores que a da Candelária ( Jornal O Povo, 29 de 
janeiro de 2018).  Jovem é morto com tiro na cabeça durante abordagem policial em Ouro Preto (16 de setembro 
de 2017). São Paulo registra 10 chacinas com 39 mortos em 2017, 66% mais do que o ano passado (Bom Dia Brasil, 
São Paulo, 10 de novembro de 2017). Número de chacinas dobrou durante intervenção no Rio (O Dia, 26 de abril 
de 2018). Dentre esses casos, merece destaque a morte do jovem estudante Marcus Vinicius, de 14 anos, que foi 
baleado por um blindado militar enquanto vestia o uniforme militar, ocorrida no dia 20 de junho de 2018. Exatos 
três meses antes, Marielle Franco, vereadora do PSOL no Rio de Janeiro, foi assassinada com oito tiros.



284 285

arregimenta com enorme facilidade meninos, crianças, de 12, 13 e 14 anos. Sem qualquer outra 
perspectiva para a reprodução material, uma ocupação remunerada, um trabalho, mesmo que 
tenha uma baixa expectativa de vida, já é fundamental. Arriscar-se à morte para poder ficar 
vivo (MENEGAT, 2019).

Há, portanto, uma recolocação da política: verdadeira máquina de moer gente. Como 
lembra Achille Mbembe (2018 [2003]), essa reconfiguração das relações sociais que subjulgam 
a vida ao poder da morte não é outra coisa senão uma necropolítica. Vejam como se tornou 
recorrente a referência às armas e a convocação dos cidadãos para se tornarem “soldados de 
si”. Viver na era do bolsonarismo tornou isso muito evidente para nós. As armas de fogo são 
dispostas com o objetivo de provocar a destruição máxima de pessoas e criar “mundos de 
morte”, formas únicas e novas de existência social, nas quais vastas populações são submetidas 
a condições de vida que lhes conferem o estatuto de “mortos-vivos”.

Isso significa, ao final, a política convertida em pura aniquilação. Se aprendemos que 
política não é apenas a grande política, mas tudo, o que podemos, portanto, induzir é que não se 
trata de um modelo de governo que consiste em, como lembra Bernard Harcout (2018), “fazer 
guerra contra todo cidadão”. O modelo não é outra coisa senão uma guerra civil total.

As subjetividades do neoliberalismo: o cancelamento do futuro

Diante do horizonte ruiniforme próprio das guerras, como fica a organização das 
subjetividades? Ninguém vive neste mundo e sai impunimente. Há um preço a ser pago.

Assim, mais uma forma de ver o neoliberalismo poderia ser sugerida: trata-se de um 
jogo, aos moldes dos reality shows que pululam as televisões — este o argumento de Silvia 
Viana (2013): os reality shows são alegorias da vida cotidiana. Trata-se de um jogo em que 
todos são obrigados a jogar. A razão competitiva é uma forma eficiente de gestão da população 
neste momento de desmoronamento. Afinal, assim cria-se todas as condições subjetivas que 
cada indivíduo vai dar tudo de si para continuar no jogo, vai se “debater para sobreviver”3.

Continuar no jogo é a condição para se manter vivo. O termo eliminação, que vai do 
amplo espectro do programa O Aprendiz à Big Brother, de Masterchef à No Limite, não é 
colocado levianamente. Trata-se, realmente, de uma eliminação. Quem sai está eliminado, sem 
chance de concorrer ao prêmio, sem chance de continuar vivo. Exatamente por isso estão todos 
já prontos para apelarem para todo tipo de expediente para continuarem no jogo. E o mesmo 

3 A expressão não é minha, mas de Roberto Justus, personagem-participante-apresentador-chefe do reality show 
“O Aprendiz”. Em um dos episódios, durante o anúncio de uma eliminação, ele disse: O Márcio [demitido da vez] 
foi acusado aqui e não reagiu. O Luiz [que se salvou] gagueja, falou errado, estava se debatendo para sobreviver, esse 
é um instinto que eu preciso ter num executivo. VIANA, Silvia. 2013. Rituais de sofrimento. São Paulo: Boitempo.

vale para a nossa vida aqui fora deste simulacro televisivo — também vivida, lembrou Debord, como 
espetáculo. 

Se me fiz entender até aqui, o nosso tempo interessante é que o número de eliminações 
está indo mais rápido do que os episódios — corre-se o risco de os concorrentes acabarem antes 
da temporada. Como disse, o funcionamento contraditório do capital em busca da elevação 
da sua produtividade está dissolvendo o trabalho, pressuposto desta forma historicamente 
determinada de mediação social, reconhecimento intersubjetivo e de formação de identidade. 
E assim segue-se o carrossel das eliminações, é claro, sem muita gente deixar de se debater para 
se salvar.

Essa imagem é, para mim, uma síntese da forma como os sujeitos experimentam o 
neoliberalismo. Estão dispostos a topar tudo para continuar no jogo. A uberização – termo que 
está na moda com a nova economia dos apps — é apenas mais uma face da viração — termo 
que Ludmila Abílio Costhek (2018) dá uma consequência propriamente interessante: não 
tem emprego, não há segurança, não existe mais cidadania. Tudo é viração, um malabarismo 
constante para continuar no jogo.

Essa situação conforma uma certa experiência do tempo que, a meu ver, é central para 
a interpretação do mundo contemporâneo. Segundo Paulo Arantes (2014) teríamos entrado 
numa nova era4: uma era das expectativas decrescentes. 

Isso significa uma experiência sui generis: o futuro é experimentado, ao contrário do que 
os modernos, de Rousseau à Le Corbusier esperavam, como uma fonte de angústias. O futuro 
tende a ser pior do que o tempo presente, contrariando a ordem do progresso. Na economia 
isso começa a se tornar evidente quando uma série de autores, entre eles Guy Standing (2013 
[2012]), começa a perceber um fenômeno importante: o padrão de vida das gerações tende 
a piorar no tempo. Não só: A socióloga Bhattacharyaa (2013) demonstra que tem ocorrido, 
simultaneamente, uma considerável erosão das concepções de padrões de vida aceitáveis.

A subserviência inquestionável aos imperativos econômicos e à institucionalização do 
desespero através de um gama de adaptações e ajustes na regulação e administração da vida 
cotidiana são projetados para diminuir ativamente nossas expectativas, tanto individual como 
coletivamente.

Não seria, portanto, surpresa nenhuma encontrar nos relatórios da Organização 
Mundial de Saúde o crescimento alarmante da depressão, que deve ser tornar, até 2020 a 
doença mais incapacitante do mundo. E também é uma das que mata, estando vinculada ao 
aumento assombroso dos suicídios. Há ainda o visível aumento do consumo de substâncias 

4 Lembrem-se de que este era um dos lemas de campanha de Bolsonaro.
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entorpecentes, sobretudo aquelas estimulantes, com especial destaque para a cocaína e sua 
versão popular, o crack. A lista seria infindável, mas é importante lembrar que a geração Y, 
aqueles nascidos entre o final a década de 1990 e o começo dos anos 2000, estão fazendo 
menos sexo – e a hipótese que me parece mais acertada, não é quanto ao uso do smartphone, 
e sim que estes jovens experimentam com o horizonte de expectativas declinantes o que Mark 
Fisher (2009) chamou de impotência reflexiva.

No fundo, a decomposição das expectativas é indicativa, também, do fenecimento 
das promessas que um dia o capital lançou à Terra. Esse colapso, entretanto, acontece sem 
que nada possa ser colocado em seu lugar. Toda a dinâmica em que a modernidade e seu 
desenvolvimento desigual e combinado se desdobrou, que levou gerações e gerações a sonharem 
com situações revolucionárias, finalmente teve o seu fim decretado. E agora que, atirados no 
poço do capital, esperávamos encontrar o fundo para podermos nos alçar de volta de suas 
profundezas, descobrimos que não existe qualquer fundo para bater contra, apenas a vertigem 
da queda livre que, sem um brusco impacto, vivemos dia após dia.

Fechamento: o devir-periferia do mundo

Para encaminhar-me para o final, gostaria de sugerir que todo este fenômeno, que 
agora se torna mais evidente, que delineia escaramuças nos países desenvolvidos, centrais, que 
alcança cada vez mais pessoas, não é nenhuma novidade. Ele já estava inscrito, de alguma 
forma, na vida cotidiana das periferias dos países periféricos: violência, precariedade, ausência 
de emprego, informalidade do trabalho, da habitação, da vida, o futuro interditado. Mas agora 
isso se torna uma realidade — já muito concreta — para novos territórios, para novas pessoas. 
Há aqui uma espécie de “novidade negativa”.

Essa condição que começa a se desenvolver chamo de condição-periférica 
(CANETTIERI, 2020). Trata-se de uma forma de vida que é generalizável exatamente porque 
as contradições internas do capital se movimentam numa dialética negativa sem promessa de 
reconciliação, como em Hegel ou, até mesmo em Marx.

Por isso acho que faz sentido falar de um devir-periferia do mundo. Uma forma social 
que informa o desenvolvimento de todo o mundo. Significa, portanto, dizer que o mundo está 
em vias de se tornar uma grande periferia. 

Achille Mbembe (2017 [2016]) num profundamente instigante texto, olha essa 
reviravolta do cenário social que surge, exatamente, depois de um certo decantar dos efeitos 
que o capitalismo neoliberal deixou ao mostrar suas garras quase meio século atrás. Em seu 
retrovisor está uma “multidão de sujeitos destruídos, muitos dos quais já estão convencidos 
de que seu futuro imediato será uma exposição contínua à violência e à ameaça existencial”. 

Sua conclusão é aterradora e sinistra: “a política se converterá na luta de rua e a razão não 
importará”.

Esse diagnóstico aforístico de Mbembe capta a entrada num tempo de aceleração do 
colapso civilizatório, pavimentada pelos ideais neoliberais — autobahn da barbárie. Ao final 
temos a consolidação de uma economia política da barbárie, o que explica, em grande medida 
os movimentos de alterações que estamos vivendo. Está em curso esta nova intencionalidade, 
mais crua e brutal, precisa ser entendida para além de simples maniqueísmos políticos, pois, ao 
que tudo indica, nunca esteve ausente no período anterior que por ora findou.

É uma estranha dialética: a crise do capital em decomposição também é o trinfo de sua 
dominação da forma mercadoria que atinge a escala planetária. Há momentos que é preciso dizer 
o paradoxal.

E já que me remeti a dialética, devo pagar o pedágio de prestar uma referência ao 
mestre da dialética, Hegel (2008 [1807]). Este aforisma, no parágrafo vigésimo da introdução 
da Fenomenologia do Espírito, traduz, muitíssimo bem, o que quero dizer: “só no fim é o que é 
na verdade”.

Até esse algo se desenvolver plenamente ele nunca é o que é. Mas no fim é quando 
ele acaba. Então, não se pode ter acesso ao que as coisas são verdadeiramente, exceto no exato 
instante de seu fim. O mais interessante é ver como isso vale também para o capital. O capital 
só está se revelando como realmente o capital neste momento. De sua dissolução. “Só no fim o 
capital é o que é na verdade”.
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O EMPRESARIAMENTO URBANO E 
SUAS RELAÇÕES COM OS PROJETOS DE 

REVITALIZAÇÃO: AS INTERVENÇÕES DO PODER 
PÚBLICO NA ÁREA CENTRAL DE PRESIDENTE 

PRUDENTE (SP)

SCUDELLER, Bárbara Pozza

ALVES, Manoel Rodrigues

Introdução

Este trabalho é desenvolvido a partir do pressuposto metodológico de que a cidade é um 
produto social e que, portanto, não deve ser entendida como um simples dado da natureza — visto 
que isso nos levaria a encobrir os processos que a conformam. Para sustentar esse entendimento, 
serão usadas algumas colocações apresentadas por Lefebvre (2006), Corrêa (2003) e Harvey 
(2005).

Ao propor a apropriação da cidade como objeto produzível e reproduzível, Lefebvre 
(2006) argumenta que a cidade não é como uma flor que, por exemplo, simplesmente surge 
como um dado natural independente de seu tempo e seu contexto - pois “a rosa não tem razão de 
florescer” (p. 108). Já a origem das cidades, por outro lado, situa-se em um tempo e a um contexto 
específicos, consequência das relações entre os sujeitos em um tempo e espaço determinados.

Partindo deste ponto de vista, contextualiza-se a origem da cidade de Presidente Prudente 
e seu centro, objeto de estudo específico deste trabalho. A cidade de Presidente Prudente se 
originou a partir do contexto econômico de retomada da produção do café, após a produção 
cafeeira ter passado por uma forte crise no início do século XX. O estímulo da retomada de 
produção do café se deu a partir do novo aumento de preço do produto, o que levou seus 
produtores a intensificarem a retomada da produção cafeeira. Para tanto, era necessário expandir 
as suas áreas de produção à oeste do estado de São Paulo, terras essas ainda pouco habitadas e 
ocupadas pela monocultura cafeeira. 
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compra e venda. É possível identificar nesse contexto que a origem da cidade de Presidente 
Prudente se deu baseada nas relações capitalistas de produção do espaço, visto que o seu 
surgimento decorreu da necessidade de expansão e do interesse de acumulação do capital. 

Nesse sentido, Harvey (2005) fornece explicações para esses processos geográficos 
de acumulação. O autor parte da ideia de que a acumulação do capital é um dos principais 
objetivos do capitalismo, bem como a sua necessidade de expansão. Para isso, é necessário 
criar uma série de condicionantes que possam levar a essas práticas. São elas, por exemplo, 
a necessidade de expansão geográfica do capital a novas regiões — razão da origem de 
Presidente Prudente — conforme já apontado —, o estímulo ao crescimento populacional 
e a possibilidade de associação do capital a novas esferas — a partir da criação de novos 
desejos e novas necessidades. Para o autor, a construção da paisagem urbana é, portanto, 
moldada essencialmente pelos critérios capitalistas que permeiam as relações sociais. 
 Corrêa (2003) também contribui a esse entendimento a medida que reconhece 
a cidade como produzida pelas relações entre diferentes grupos sociais, tidos pelo autor 
como “agentes”. As relações entre esses agentes se dão muitas vezes de forma conflituosa, 
uma vez que motivadas por intencionalidades sociais, culturais, políticas e econômicas 
diferentes entre si. Os promotores imobiliários e os proprietários fundiários, por exemplo, 
são agentes que buscam maximizar a acumulação de seu capital através da valorização da 
renda fundiária de suas propriedades — portanto, atuando de forma complementar um 
ao outro. Enquanto os proprietários fundiários obtêm grande parte de seus lucros por 
meio da transformação de glebas em lotes urbanos, os promotores imobiliários participam 
do processo de transformação desses lotes em mercadorias ainda mais rentáveis, através, 
por exemplo, da construção de imóveis comerciais, empresariais e/ou residenciais. Imóveis 
esses que serão comercializados a um valor maior do que o investido em sua construção. 
Esses foram os agentes, por exemplo, que deram início a fundação da cidade de Presidente 
Prudente. 

O Município de Presidente Prudente foi fundado em 1921 a partir da criação e 
desenvolvimento de duas vilas separadas pela Estrada de Ferro Sorocabana (Figura 1). A 
primeira iniciativa foi dada pelo Coronel Goulart (Figura 2), que fundou o seu núcleo 
urbano em 1917 em frente à estação da Estrada de Ferro. Já do outro lado da linha férrea, 
estavam as terras de propriedade do Coronel Marcondes (Figura 3), de onde surgiu a Vila 
Marcondes em 1920. Para Sposito (1983), esta duplicidade de iniciativas de loteamentos 
que deu origem a cidade de Presidente Prudente até hoje se manifesta na sua expressão 
territorial.

Segundo a autora, o maior crescimento espacial se deu na porção oeste, onde se 
originou a Vila Goulart. Além desta vila estar em frente a estação da Estrada de Ferro 

Figura 1: Mapa da área central de Presidente Prudente elaborado pela Companhia Elétrica Cayuá, 
1939. 
Fonte: Sposito, 1983, editado por Bárbara Scudeller, 2019.

Além disso, cabe destacar também um outro aspecto que condicionou o surgimento 
da cidade de Presidente Prudente: a criação da Lei de Terras de 1850, regulamentada em 
1856. Segundo esta lei, todas as formas de aquisição de terras até a década de 1850 — tais 
como concessões, ocupações e compras — seriam validadas pelo governo. Porém, após 
a promulgação da Lei, apenas seria dado acesso a posse de terras através de relações de 
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A participação do estado

Considerando-se que a cidade pode ser entendida como a materialização de relações 
entre diferentes agentes que atuam segundo os seus interesses, se faz necessário observar a 
participação do Estado, visto que o poder público também é um desses agentes envolvidos nos 
processos de produção das cidades.

Diferentemente dos proprietários fundiários e promotores imobiliários, o Estado tem 
o poder político de regular o espaço urbano. Segundo Correa (2003), ele é o responsável por 
equipar as áreas públicas com infraestrutura básica, tal como a instalação de redes elétricas, 
redes de esgoto e abastecimento de água. Ele também é o responsável por legislar sobre o seu 
plano de ocupação territorial através do plano de zoneamento urbano do município e, neste 
ponto, Correa (2003) e Gottdiener (1993) destacam a participação do Estado no favorecimento 
dos interesses dos agentes de capital privado. Portanto, a atuação do Estado não pode ser 
considerada neutra nesses processos.

Segundo Gottdiener,

está claro que a fusão dos interesses públicos com os privados ocorre nos 
seguintes aspectos: sistemas de preços para produtos, especialmente na 
agricultura; salário mínimo e auxílios de desemprego para trabalhadores; 
uma ampla variedade de programas que subsidiam a pesquisa científica 

Figura 2. Coronel Francisco de Paula Goulart, ao microfone, 1967. 
Fonte: Museu e Arquivo Histórico de Presidente Prudente

Figura 3. Coronel José Soares Marcondes, déc. 1920. 
Fonte: Museu e Arquivo Histórico de Presidente Prudente.

e possuir uma topografia menos acidentada, o que realmente determinou o sucesso de 
sua expansão territorial foi a forma como o Coronel Goulart conduzia seus negócios. 
A pouca organização na demarcação dos lotes e a despreocupação do coronel com os 
aspectos legais das vendas resultaram em preços finais mais competitivos em relação aos 
da Vila Marcondes, onde o Coronel Marcondes conduzia as transações de compra e venda 
por escrito e de acordo com a lei. Diferentemente da Vila Marcondes, que apresentou uma 
ocupação territorial menos acelerada, a intenção do Coronel Goulart era que a sua vila 
crescesse o mais rápido possível, de modo a atrair cada vez novos compradores e aumentar 
exponencialmente a sua renda fundiária.

Tomada essa perspectiva histórica, constata-se que Presidente Prudente se originou 
a partir da concorrência entre dois proprietários fundiários, os coronéis Marcondes e 
Goulart, que tinham como intenção obter altos lucros com a transformação de terras rurais 
em urbanas. Por isso, é questionável tomarmos o seu surgimento como algo natural, uma 
vez que fruto de relações de produção do espaço urbano, por meio de agentes privados, sob 
uma lógica de acumulação capitalista. 
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e organizacional; vastos programas de gastos que envolvem projetos no 
ambiente construído ou sob os auspícios diretos do Estado, [...] ou sob os 
auspícios combinados entre o Estado e particulares, como a reurbanização 
[...]. (GOTTDIENER, 1993, p. 203).

Para o autor, é errôneo supor uma separação entre a atuação dos poderes públicos e 
os agentes privados, pois, mesmo quando os responsáveis pelo planejamento municipal de 
uma prefeitura atuam em algum projeto, suas intencionalidades, via de regra, tendem a ser 
conduzidas pelos interesses de agentes privados como empresários, promotores imobiliários e 
proprietários fundiários. 

A participação do poder público no atendimento desses interesses é uma constante 
até mesmo nos períodos econômicos em que se costuma supor a ausência de sua participação. 
Frequentemente "esquecemos que o neoliberalismo [por exemplo] não procura tanto a 'retirada' 
do Estado e a ampliação dos domínios da acumulação do capital quanto a transformação 
da ação pública" (DARDOT; LAVAL, 2016, p. 272). Nesse sentido, os autores chamam a 
atenção ao equívoco de se conceber o neoliberalismo como uma política econômica que exclui 
a participação do Estado. Para os autores, as políticas econômicas neoliberais pressupõem 
justamente a participação direta do Estado visando favorecer a livre atuação dos setores 
privados e garantindo a preservação dos seus interesses.

Um dos momentos em que a atuação do poder público se faz presente e de forma 
clara são nos momentos de crise do capital. Harvey (2005), entendendo o capitalismo como 
um sistema dinâmico (mas também caótico), toma esses momentos de crise como fases de 
uma racionalização necessária para que o capital possa reinventar suas possibilidades de 
investimento. Para ele, as crises capitalistas não representam a falta de dinheiro para se investir, 
mas sim a falta de locais para se investir e dar continuidade ao processo de acumulação. 

Em geral, as crises periódicas devem ter o efeito de expandir a capacidade 
produtiva e de renovar as condições de acumulação adicional. Podemos 
conceber cada crise como uma mudança do processo de acumulação para 
um nível novo e superior. (HARVEY, 2005, p. 44).

Para exemplificar a relevância da atuação do poder público em momentos de crise do 
capital, é possível estabelecer aproximações com momentos de transformação da área central 
de Presidente Prudente. Quando de sua fundação, o centro da cidade rapidamente passou a 
apresentar tanto uma maior concentração de agências bancárias quanto de estabelecimentos 
comerciais, além da presença de residência de alto padrão e do setor administrativo da cidade 
(WHITACKER, 1991). No entanto, essa área central, nas décadas de 1950 e 1960, passou por 
um momento de involução. 

Whitacker (1991) contextualiza esse processo de crise da área central como "um 

processo mais ou menos comum de evolução/involução/transformação dos centros urbanos 
das cidades brasileiras" (p.09). Em seus momentos de evolução, o centro se caracterizou 
por um processo de concentração de infraestrutura, capital comercial, capital financeiro e 
de residências de alto padrão — além de sediar o poder público municipal. Para o autor, 
parece ser esse justamente o ponto que leva os centros urbanos ao seu processo de saturação 
e consequente saída do capital de maior potencial de investimento.

Segundo Whitacker (1991), a “monopolização do espaço central pelo grande capital 
é algo que se dá enquanto este lugar responde às ‘necessidades’ de sua (re)produção" (p. 42). 
Mas, a partir do momento em que este processo de urbanização (de ocupação espacial) deixa 
de favorecer a obtenção de lucros diferenciais, o capital de grande potencial de investimento 
passa a buscar outras áreas onde seu poder de monopólio lhe renderá melhores taxas de lucro 
— áreas essas geralmente com baixa urbanização ou subutilizadas. Mediante esse processo 
de involução da área central, caracterizado pelo esvaziamento da população e do comércio de 
maior renda, é que o Estado passa a intervir na área de forma mais explícita. Com a intenção 
de valorizar o capital financeiro já ali investido — portanto, não necessariamente o capital 
social existente — e de tentar transformar novamente o centro em uma área de prestígio 
econômico e social, é que a Prefeitura Municipal de Presidente Prudente empreendeu a 
construção do Calçadão da Rua Tenente Nicolau Maffei (Figura 4).

Figura 4: Calçadão poucos anos após sua construção em 1979, década de 1980. 
Fonte: Museu e Arquivo Histórico.
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O Calçadão de Presidente Prudente foi inaugurado no dia 03 de novembro de 
1979 com uma grande festa à população prudentina. A festa e inauguração contaram 
com a presença de importantes autoridades políticas, inclusive com a presença do então 
governador do estado de São Paulo, Paulo Salim Maluf. A construção dessa rua de uso 
exclusivo para pedestres consistiu basicamente em obras de adaptação infraestrutural, como 
a implementação de um sistema subterrâneo de drenagem de água, instalação de novas 
tubulações, construção de bancos, floreiras, jardineiras, hidrantes e caixas de correio. Sob 
o ponto de vista projetual, o Calçadão de Presidente Prudente foi inspirado no projeto do 
Calçadão de Curitiba, concebido por Jaime Lerner, com a proposta de criar espaços para o 
lazer e para o encontro de pessoas.

Mas, segundo levantamentos realizados junto ao Museu e Arquivo Histórico da 
cidade, a intenção da Prefeitura em empreender esse projeto não era apenas da criação de 
um espaço de encontro. De fato, a execução do projeto estava diretamente ligada ao objetivo 
de "revitalizar" o comércio de Presidente Prudente (fato esse que se comprova também na 
imprensa da época, face a preocupação da Prefeitura de finalizar as obras antes do início 
do Natal, para que os comerciantes locais pudessem já usufruir desse empreendimento nas 
compras de final de ano).

Figura 5: Vista aérea da área central de Presidente Prudente com a demarcação de alguns dos seus 
elementos principais. 

Figura 6: Reportagem do jornal local “O Imparcial” sobre a construção do Calçadão, 1979. 
Fonte: Museu e Arquivo Histórico de Presidente Prudente, 2019. 
Foto: Bárbara Scudeller, 2019. Porém, apesar da Prefeitura anunciar a criação do Calçadão como uma forma de 

revitalizar o comércio local (Figura 6), o projeto não foi aceito logo de início pelos comerciantes. 
Assim que as ruas Tenente Nicolau Maffei e Barão do Rio Branco (Figura 5) foram fechadas 

para a circulação exclusiva de pedestres — em 1977 —, a Associação Comercial se posicionou 
contrária a iniciativa da Prefeitura, alegando que as vendas caíram significativamente. Após 
verificar que o fechamento de duas das principais ruas do centro implicava em reais dificuldades 
para a fluxo de veículos na área, a Prefeitura decidiu reabrir a Rua Barão do Rio Branco ao 
trânsito de veículos. Mantendo sua decisão de construir o Calçadão — agora apenas na Rua 
Nicolau Maffei —, o Poder Público trabalhou no convencimento dos lojistas e da população 
em geral quanto aos benefícios que este projeto traria para a cidade de Presidente Prudente. 
Para tanto, promoveu, em parceria com a Associação Comercial, campanhas para estimular 
as práticas de consumo no centro. Umas principais campanhas foi a “Semana do Freguês" 
(Figura 7), em que os lojistas ofereceram grandes descontos como uma forma de atrair mais 
consumidores. Ao ver que o projeto não implicaria na diminuição dos frequentadores da área, 
mas sim em seu aumento, os lojistas passaram a apoiá-lo. 
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Figura 7: Reportagem do jornal local “O Imparcial” sobre a Semana do Freguês, 1979. 
Fonte: Museu e Arquivo Histórico de Presidente Prudente, 2019. 
Foto: Bárbara Scudeller, 2019

Figura 8: Matérias do jornal “O Imparcial” sobre o uso de recursos do programa CURA em Presidente 
Prudente, 1978. 
Fonte: Museu e Arquivo Histórico de Presidente Prudente 
Foto: Bárbara Scudeller, 2019.

 Apesar da implementação do Calçadão ter favorecido os comerciantes locais, chama a 
atenção o fato de sua iniciativa e seu financiamento terem partido da esfera pública. De acordo 
com Hora (1997) e com levantamentos realizados, os recursos para a construção do Calçadão 
vieram de um programa federal chamado Comunidade Urbana para Recuperação Acelerada. 
O programa "CURA”, como era conhecido (Figura 8), tinha como objetivo promover o 
desenvolvimento urbano a partir da “cura” de áreas deterioradas da cidade. No caso, essas 
áreas consistiam não apenas em áreas precariamente atendidas pela infraestrutura pública, 
mas inclusive áreas essencialmente ocupadas pela população de baixa renda, responsáveis pela 
suposta "doença" da cidade.

Até mesmo a própria sigla do Programa CURA relaciona-se a essa 
concepção "naturalizante” de produção da cidade. E seria destinado a locais 
com “problemas de desenvolvimento”, levando a “CURA” para essas áreas, 
que estariam, portanto, doentes, precisando do saneamento. Trabalhos 
realizados mostram que a "CURA” têm um preço elevado para os antigos 
moradores, em especial os de baixa renda que, como uma doença, ou um 
dos sintomas, são os que têm sido “extirpados” das áreas "curadas”. (HORA, 
1997, p. 35).

O programa tomava como prioridade o saber técnico para o embasamento de projetos, 
mas se caracterizou por propostas que, de fato, estimularam a reprodução do capital via 
especulação imobiliária. Basicamente seus recursos eram utilizados em obras de infraestrutura 
e equipamentos urbanos, tais como drenagem, saneamento e sistema viário. Priorizando 
questões da técnica, em detrimento da totalidade de aspectos que conformam o ambiente 
urbano, os projetos não se preocuparam com, nem previram, os impactos sociais que poderiam 
causar. Segundo Hora (1997), os projetos financiados pelo programa acabaram agravando os 
problemas das cidades em que foram desenvolvidos, mais do que apresentando soluções para 
os mesmos.

Visto que os recursos do programa eram para ser aplicados em áreas urbanas ainda 
carentes de infraestrutura, tecnicamente a área central de Presidente Prudente não deveria ser 
uma área a receber esses recursos. Para Hora (1997), provavelmente a construção do Calçadão 
apenas foi aprovada pelo programa CURA por se tratar de um projeto voltado a construção 
de áreas de lazer — também um dos focos do programa —, já que a cidade ainda era carente 
desses espaços na época. 

Assim como as demais obras que receberam recursos do governo federal através do 
programa CURA, a construção do Calçadão de Presidente Prudente contribuiu para o aumento 
da segregação socioespacial da cidade, uma vez que, em função da especulação imobiliária 
resultante do projeto, promoveu a gradativa expulsão populacional e do capital comercial de 
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pequeno porte da área central da cidade. Neste ponto, é perceptível o quanto a atuação do 
poder público — tanto em nível federal quanto municipal — foi capaz de favorecer, segundo 
seus interesses e por meio de intervenções urbanas, capitais de determinados setores da cidade. 

Revitalização como empresariamento do espaço

A área central da cidade, via de regra, acaba sendo alvo de intervenções urbanas ao 
longo do tempo. Isso não apenas por do seu papel simbólico e representativo, mas também por 
concentrar muitos dos equipamentos urbanos básicos. Além da infraestrutura, a área central 
é também um foco de concentração de capital – comercial, financeiro, empresarial e humano 
-, razão pela qual acaba sendo objeto de distintas intervenções que, promovidas sob a lógica 
do urbanismo neoliberal, estruturam-se, em particular, na valorização do capital financeiro e 
empresarial.

As intervenções em áreas centrais são costumeiramente classificadas como projetos 
de "renovação”, “reabilitação", "reestruturação" e “requalificação". Apesar desses termos serem 
muitas vezes usados de forma indiscriminada e equivocada, eles trazem em si a ideia de 
retomada: de sua forma, de seu modelo, de sua ‘vitalidade’ ou de suas qualidades. Neste texto, 
adotamos a terminologia de projetos de “revitalização" do centro de Presidente Prudente, visto 
ser esse o termo utilizado pela Prefeitura Municipal para se referir aos projetos empreendidos 
na área central1.

Carlos (2007) define os projetos de revitalização como projetos que transformam os 
espaços em prol da reprodução do capital. Para isso, espaços representativos para a população 
local acabam sendo intencionalmente destruídos e, por isso, a autora faz referência a revitalização 
como um "processo autofágico" (p. 89) de destruição de símbolos e gradativa expulsão da 
população que estabelecia com o espaço uma relação de identidade e pertencimento. 

No caso brasileiro, o processo de reprodução dos lugares da cidade, 
enquanto processo de revitalização urbana, tem sua fundamentação em 
uma racionalidade que se impõe enquanto "processo autofágico", em que a 
demolição dos lugares familiares para a produção de novas formas urbanas 
se realiza aprofundando a segregação, além de expulsar a “população 
inadequada". (CARLOS, 2007, p. 89).

1 Cabe destacar que a aplicabilidade do termo “revitalização" é uma das questões que demandam reflexão, uma vez 
que o termo tem demonstrado não ser o mais adequado para fazer referência a propostas de intervenção destinadas 
a áreas centrais, via de regra dotadas de vitalidade e intensa dinâmica socioespacial — mesmo que não em todos os 
períodos e dias da semana.

Em grande medida, os projetos de revitalização são feitos para revalorizar determinadas 
localidades urbanas e, nesse contexto, gradativamente expulsam os segmentos da população 
tidos como inadequados. Como tal, promovem a exclusão social e agravam a segregação 
socioespacial urbana. De forma mais específica, via de regra esses projetos tendem a iniciar 
um processo de gentrificação, que decorre, por um lado, da deterioração simbólica das áreas 
centrais (VILLAÇA, 2001) ocasionada pela oportunidade de valorização de outras áreas ainda 
pouco ocupadas e, por outro, de um movimento de retomada do centro pelo capital financeiro, 
comercial e empresarial de grande capacidade de investimento.

Segundo Nigro (1998), a gentrificação tem sido uma constante no processo de 
revitalização das áreas centrais brasileiras. Os projetos de revitalização partem da ideia de 
"deterioração" não só da área central da cidade, mas também estendem essa ideia para as pessoas 
e atividades que ali se encontram, alegando uma “falta de vitalidade” que não se confirma na 
prática (Figura 9).

O processo de gentrificação é justificado, muitas vezes, pela difusão da ideia 
de “decadência" ou "deterioração" das áreas centrais, no intuito de favorecer 
a realização de novas intervenções. Os projetos de revitalização urbana se 
pautam e difundem a ideia de "deterioração", estendendo esse conceito 
às pessoas e atividades que habitam, trabalham e circulam em tais locais, 
afirmando uma capacidade ociosa sem comprová-la. (NIGRO, 1998, p. 52).

Figura 9: Intenso fluxo de pessoas no Calçadão de Presidente Prudente. 
Foto: Bárbara Scudeller, 2019.
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 Na maioria dos projetos de revitalização, as obras visam a otimização de características 
da área central, como sua rede de infraestrutura, sua facilidade de acesso via transporte público, 
seu comércio e serviços, e sua concentração de bens culturais/históricos. Para Nigro (1998), 
as revitalizações urbanas acabam sendo tidas como "processos de readequações funcionais", 
na busca de retomar as ligações do centro com demais áreas da cidade — que acabaram se 
desenvolvendo justamente no período de desconcentração/involução da área central —, mas 
sempre são realizadas no sentido de atender às exigências do mercado imobiliário de valorização 
do solo urbano como mercadoria.

Por serem intervenções de médio e grande porte, elas tendem a contar com a participação 
do Estado, seja para financiar esses projetos, seja para criar mecanismos de regulação do espaço 
que estimulem o empreendimento desses projetos pela iniciativa privada. De qualquer forma, a 
participação do Estado se faz presente e sua atuação não é neutra, costumeiramente articulada 
com os interesses imobiliários de substituição de padrões de uso e de público da área. 

Segundo Nigro (1998), Carlos (2007) e Fix (2004), os projetos de revitalização tendem 
a ser operacionalizados a partir da elaboração de "obras indutoras” ou “obras âncoras”: obras 
pontuais, de pequeno ou médio porte, executadas e financiadas pelo próprio poder público com 
o objetivo de dar início ao processo de transformação do espaço. Para Fix (2004), essas obras 
geralmente não correspondem a uma necessidade real, mas servem para iniciar um processo 
imobiliário especulativo que em muito agrada aos interesses do capital privado.

Nesse sentido, é possível estabelecer algumas correlações com o projeto do Calçadão 
de Presidente Prudente, tanto no momento de sua construção inicial — em 1979 — quanto no 
momento de sua revitalização — em 2011. Conforme já apontado, a construção do Calçadão 
contou com recursos públicos de âmbito federal originários do programa CURA, que tinha 
como objetivo levar o “desenvolvimento” urbano a cidades de porte médio através de obras de 
infraestrutura. Porém, os projetos que recebiam esse tipo de recursos tinham como objetivo 
secundário — e geralmente encoberto —, valorizar imobiliariamente a área em que eram 
realizados. E assim aconteceu também com o caso específico do Calçadão de Presidente 
Prudente. Após a sua construção, em 1979, muitos lojistas de baixo capital de investimento 
acabaram gradativamente perdendo espaço para as lojas de grande capital investido, devido a 
valorização imobiliária que a construção do Calçadão acarretou (HIRAO, 1990).

Nos anos 2010, o Calçadão passou novamente por uma intervenção pública. Também 
neste caso, a obra de revitalização empreendida pela Prefeitura Municipal teve como foco a 
recuperação da infraestrutura, visto que não recebia manutenção adequada desde a década de 
1980 (Figuras 10 e 11). Segundo levantamentos, as obras consistiram na atualização das redes 
hidráulica e elétrica, sendo também instalado novo mobiliário urbano (bancos, lixeiras, floreiras 
e pisos táteis — obrigatoriedade estabelecida pela Prefeitura em todas as obras públicas — 

e outros equipamentos) e implementado novo tratamento paisagístico. Novamente o que se 
argumentou foi a busca da revitalização da área comercial a partir da construção de um Novo 
Calçadão.

Figura 10: Infraestrutura do Calçadão antes da reforma, 2003. 
Fonte: Museu e Arquivo Histórico de Presidente Prudente, 2018.

Figura 11: Calçadão depois do projeto de revitalização, 2019. Reprodução da figura 10. 
Foto: Bárbara Scudeller, 2019.
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Neste último projeto de revitalização, no entanto, foi observado um movimento 
um pouco diferente do empreendido na década de 1970/1980. Apesar de ambos buscarem 
a valorização do comércio, dessa vez, a Prefeitura também argumentou que esta obra de 
revitalização pretendia valorizar um dos principais "cartões-postais" da cidade. Em entrevistas 
concedidas à Secretaria de Comunicação da Prefeitura, os agentes públicos envolvidos e os 
comerciantes locais impactados pelo projeto o apresentavam com grande orgulho e satisfação 
por sua significância para a valorização moral e simbólica, não apenas do capital, do centro da 
cidade. 

É fantástico. Uma cidade do porte de Prudente precisava de uma atenção especial 
como essa. As melhorias previstas trarão mais conforto para quem trabalha 
e circula pelo Calçadão, bem como se tornará um atrativo ainda maior para o 
pessoal vir ao centro e prestigiar nosso comércio. Isso aqui [Calçadão] vai ficar 
mais bonito e mais seguro. Com a modernização todo mundo vai sair ganhando. 
(Waldir Pereira da Silva, gerente da loja Pernambucanas de Presidente Prudente, 
entrevista concedida à Secretaria de Comunicação da Prefeitura Municipal de 
Presidente Prudente em 15/05/2011).

Hoje a Prefeitura está aí, dando início à reforma de um dos principais cartões 
postais da cidade. É uma conquista que conseguimos junto ao prefeito Tupã e 
que resultava de reivindicação antiga nossa. (Vitalino Crelis, presidente do 
Sindicato Patronal do Comércio da Alta Sorocabana, entrevista concedida à 
Secretaria de Comunicação da Prefeitura Municipal de Presidente Prudente em 
15/05/2011).

Comparando essas intencionalidades dos agentes públicos aos estudos realizados por 
Dardot e Laval (2016) e também Harvey (2005) é possível estabelecer aproximações com 
as lógicas econômicas concorrenciais do neoliberalismo. Segundo Harvey (2005), uma das 
principais características do empresariamento urbano é justamente o estímulo a concorrência, 
tanto entre regiões quanto entre cidades, a partir do reforço das qualidades do lugar. Nesse 
sentido, no momento em que a Prefeitura lança o projeto do Novo Calçadão e o divulga como 
um ato de valorização do principal cartão postal da cidade é possível estabelecer comparações 
entre as intencionalidades do poder público com as lógicas neoliberais de empresariamento 
urbano.

A valorização de regiões urbanas degradadas, a inovação cultural e a 
melhoria física do ambiente urbano [...], atrações para o consumo [...] e 
entretenimento [...] se tornam facetas proeminentes das estratégias para 
regeneração urbana. Acima de tudo, a cidade tem de parecer um lugar 
inovador, estimulante, criativo e seguro para se viver ou visitar, para divertir-
se e consumir. (HARVEY, 2005, p. 174).

No empreendimento desses projetos âncora, como foi o Calçadão, o governo municipal 
passa praticamente a assumir o papel de uma empresa de desenvolvimento imobiliário, de 
agente desbloqueador do potencial de negócios de determinada região. No entanto, diferente 
de uma empresa, não será o poder público a receber os lucros. Portanto, os recursos municipais 
(ou estatuais, ou federais) investidos nesses projetos, via de regra, não geram retorno direto 
aos cofres público uma vez que é o setor privado quem tende a ter um retorno direto desses 
investimentos — mesmo que ele, setor privado, não seja por eles (investimentos) responsável, 
muitas vezes nem mesmo por parcela dos mesmos. É por isso que autores como Harvey (2005) 
e Fix (2004) caracterizam esse comportamento do setor público como o de uma empresa a 
serviço de outras empresas.

Segundo Dardot e Laval (2016) essa nova gestão pública passa a ser regida pelo direito 
comum à concorrência, pois, para esta nova forma de governo, a competição favorece a melhor 
realização das finalidades públicas e privadas. Para os autores, essa governança está impregnada 
de uma ideologia concorrencial, pois essa nova gestão pública age de forma muito mais eficaz 
do que se fosse tocada pelo mero administrativismo urbano. Mais do que interessados em 
atender uma demanda pública de manutenção da infraestrutura básica do Calçadão, o poder 
público busca atender aos interesses privados do capital comercial já instalado na região e a 
empreender essas localidades para o capital imobiliário frente a um processo concorrencial.

Conclusão

O Estado é um importante agente nos processos de produção dos espaços urbanos. 
Diferente de outros agentes, ele (Estado) é o único que tem o poder político de regular, de 
uma forma que não é neutra, sobre a produção desses espaços e seus processos de regulação. 
A atuação da Prefeitura Municipal de Presidente Prudente em intervenções na área central 
não foi diferente. O lançamento — e a posterior revitalização — do Calçadão foram formas 
encontradas pelo poder público em reverter um momento pontual de crise da área central.

Neste ponto, cabe lembrar que o contexto socioeconômico em que o projeto de 
revitalização do Calçadão foi empreendido tendia a valorização do potencial de compra dos 
segmentos populares. Políticas públicas federais implementadas ao longo do governo Lula 
(2003-2011) passaram a facilitar o acesso ao crédito à população de baixa renda, passando a 
aproximá-las da classe média — pelo menos do que diz respeito ao âmbito do consumo. Em 
meio a esse estímulo ao consumo de massa, a ideia de valorização do comércio popular via 
revalorização da área central, passou a ser uma constante em boa parte das cidades do interior 
paulista — como em Presidente Prudente.

Entendendo momentos de crise como oportunidades de expansão de um capital que já 
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não encontrava mais lugares para ser investido, os projetos de revitalização passam a ser vistos 
como oportunidades para que o capital imobiliário, financeiro e comercial passasse voltar a se 
acumular e expandir. Elaboradas a partir de lógicas sociais, políticas e econômicas tipicamente 
neoliberais, essas iniciativas públicas passam a inserir a cidade — neste caso, a área central 
de Presidente Prudente — dentro de um contexto de competição intra e interurbano, que 
encontra na concorrência uma das melhores formas de atender aos interesses do capital privado. 
Sob essa perspectiva, os projetos de revitalização objetivam muito mais a uma revalorização 
econômica da área do que realmente atender a uma demanda de transformação, de renovação 
ou requalificação, do espaço urbano. Nesse sentido, a atuação do poder público do município 
passa a se assemelhar a de uma empresa a serviço de outras empresas, já que usam dessas obras 
indutoras para ativar um processo de valorização.

Pensando em processo espaciais que vão além do caso específico deste trabalho, é fato 
que o espaço urbano é produto e produtor de distintas dinâmicas regidas pelo seu tempo e 
por seus contextos. Nesse sentido, o espaço urbano também é reflexo das contradições — e 
convergências — de interesses que o conformam condicionados por uma articulação entre 
Estado e iniciativa privada. Como resultado, novas interpretações precisam ser estabelecidas 
para melhor entender as tensões existentes entre domínios, usos e práticas urbanas. Nesse 
sentido, umas das perspectivas possíveis para se compreender a atual produção do espaço 
urbano contemporâneo passa pelo entendimento do capitalismo em seu estágio avançado: o 
neoliberalismo. 

O processo de reestruturação produtiva que o capitalismo passou pelas últimas décadas 
promoveu novas formas de articulação econômica e política entre Estado e capital na produção 
do espaço urbano em escala mundial. Observa-se que a cidade que emerge desse processo 
tem radicalizado a transformação da estrutura urbana em mercadoria ao tomar como base 
políticas neoliberais. Mais do que atender às necessidades humanas, os interesses que embasam 
iniciativas de intervenção no espaço visam manter vivo o circuito de produção, circulação e 
consumo de mercadorias. Por isso, diversos âmbitos da vida e da experiência em sociedade 
passaram a ser melhor entendidos a partir do consumo num mundo altamente mercantilizado.

Em um mundo de processos globalizados, onde os aspectos de empresariamento da 
cidade emergem com especial ressonância, abordagens distintas são necessárias para entender 
novas paisagens e configurações do espaço público contemporâneo em um contexto em que 
se reconhece a alteração da chave “cidade-trabalho-política” para uma outra, de natureza 
empresarial: “cidade-gestão-negócios”. 

Em consequência, discutir a produção do espaço urbano contemporâneo exige tanto 
a compreensão das dinâmicas capitalistas, mais especificamente do capitalismo em seu estágio 
neoliberal, quanto dos agentes envolvidos nesses processos, mas não apenas. É também 

necessário analisar a constituição do sujeito neoliberal, uma vez que a conformação dos espaços 
em que este habita está entrelaçada à maneira como se constrói seu jeito de pensar e seu jeito 
de se relacionar consigo mesmo e com o mundo. 

A adequada compreensão das lógicas hegemônicas de produção da cidade atual permite 
desvelar aspectos da reprodução financeirizada do capital no espaço urbano, que muitas vezes 
se desdobram em processos de transformação, controle e privatização. Processos esses em 
que as ações estatais passaram estar intrinsicamente relacionadas aos interesses privados do 
capital. Portanto, compreender as dinâmicas, ou ao menos aspectos das dinâmicas de produção 
e reprodução no capitalismo avançado passaram a ser essenciais para compreender os processos 
de empresariamento do espaço urbano. 

Para Pardo, “o paradigma em virtude do qual se constituiu a cidade em sua configuração 
anterior já é um paradigma antiquado e inútil para que a cidade possa fazer frente a seus 
desafios do futuro [...]” (PARDO, 2011, p. 357, tradução nossa).

É nesse contexto que a contemporaneidade se manifesta em processos de construção 
do espaço urbano que antes podiam ser explicados de forma mais acrítica. As atuais perspectivas 
de análise do urbano, ao contrário de nos levar a resoluções absolutas, nos leva a formulação 
de perguntas como: em que medida a cidade atual se apresenta como um campo privilegiado 
para analisar as questões próprias desta etapa de produção capitalista? Quais as questões que 
impactam diretamente sobre os aspectos da privatização e da publicização do espaço? Estas 
espacialidades re(nascem) apolíticas para negar a cidade e produzir em torno de si espaços 
públicos esvaziados de sentido político? No cenário contemporâneo de vida mercantilizada são 
necessárias a valorização e a busca pela compreensão do cotidiano e do lugar.
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DO MITO AO RITO: FINANCEIRIZAÇÃO, 
POLÍTICAS PÚBLICAS NEOLIBERAIS E LUTA DE 
CLASSES SOCIOESPACIAL NA REGIÃO DA LUZ

PETRELLA, Guilherme Moreira

FABIANO JUNIOR, Antonio Aparecido

Futuro do Pretérito

“Quem é essa mulher tão formosa, vestida de sol? 
Quem é essa mulher tão bonita como o arrebol? 
Quem é essa mulher coroada de estrelas no céu? 
Quem é essa mulher de sorriso meigo, doce como 
o mel?” (“Nossa Senhora da Luz”, de Casimiro 
Nogueira). 

“De tudo que é nego torto. Do mangue e do cais 
do porto. Ela já foi namorada. O seu corpo é dos 
errantes. Dos cegos, dos retirantes. É de quem não 
tem mais nada” (“Geni e o Zepelim”, de Chico 
Buarque).

Aqui um ato inaugural com duas imagens alegóricas, meio de aproximação com a 
Região da Luz, centro de São Paulo. A primeira, em redor do enfeitiçamento, da fé e do fetiche, 
da metáfora de um manto sagrado e religioso que cobre uma especificidade socioespacial. 
Cobre e encobre contradições do processo social. A segunda, a violência com que emerge 
desta instrumentalização, a usurpação identificada na “pedra”, jogada ou consumida, fazem 
desta personagem aqui iluminada um instrumento de benefício particular dos poderosos, dos 
dominantes, dos hegemônicos. Nesta narrativa, esta usurpação do corpo representa uma forma 
de privatização da riqueza social, do comum, a partir da construção arbitrária daquilo que é o 
sagrado e o profano, daquilo que se inclui ou se exclui, daquilo que vale ou não vale, daquilo que 
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tem ou não tem valor e preço na produção de relações sociais em relação à produção do espaço. 
Lucidez que marca a arbitrariedade da construção do “inimigo público” (APPADURAI, 2009) 
e, também, de sua eventual eliminação. No desenvolvimento desta ultra racionalidade emerge o 
obscuro da não-razão, da irracionalidade da produção social (ADORNO; HORKHEIMER, 
1985).

Tensões introdutórias que se acentuam à luz da consumação do golpe: um movimento 
que se intensifica nos últimos cinco anos e encontra seu coroamento na “revolução de outubro de 
2018”, onde as consequências são sentidas diariamente, ao longo do período de 9 meses, como 
uma gestação dura, massacrante, pesarosa e violenta, na vida cotidiana, marcada principalmente 
pela perda de direitos a duras penas conquistados ao longo dos anos, de todos nós. Sua face 
extrema, percebida como uma manifestação do capitalismo contemporâneo, se mostra com o 
cair da máscara que cobria a cordialidade de nosso “mito fundador” (CHAUI, 2000). O Mito. A 
sociedade autoritária, beirando o fascismo e a barbárie, agora, mais do que nunca, está escancarada. 
São as situações que submetem as formas de reprodução da vida às necessidades de reprodução 
do capital contemporâneo.

Elas avançam através da degradação do meio ambiente onde encontra seu ápice na 
destruição da Amazônia, reduzido a fonte de recursos fundiários e extrativistas; através da 
instrumentalização da produção do espaço da metrópole (e fora dela) que intensificam sua 
redução à forma-mercadoria, às formas financeiras da propriedade e da renda capitalizada 
correspondente; através da intensificação da exploração da força de trabalho e da espoliação do 
cidadão com a retirada de direitos sociais. 

Intensificando a reprodução da vida submetida à reprodução do capital.
Paradoxalmente, ainda que o trabalho seja a fonte verdadeira de produção de valor, 

as formas de “produção” tendem a se tornar falsas (a se tornar não-verdadeiras) diante da 
predominância do capital fictício e de suas formas de reprodução baseadas na capitalização de 
rendas e nas formas de espoliação, urbana, imobiliária e financeira (PEREIRA, 2018). Estas 
formas de espoliação apropriam do valor produzido socialmente em outros tempos e espaços 
que não o do presente imediato, extraindo valor da produção pretérita, aprisionando pela dívida 
a produção futura, em suma, disputando com o trabalho seu meio de reprodução e existência. 
O processo espoliativo, portanto, ainda que não produza valor, se reproduz nessa privatização, 
permitindo a acumulação de capital através do endividamento, do aluguel, do aumento de preço 
de unidades imobiliárias e serviços.

Neste sentido, a face extrema da reprodução capitalista ilumina, com lucidez 
perversa, uma inutilidade (fictícia) do trabalho na reprodução social — inutilidade que 
aparece como razão de uma irracionalidade sistêmica — e, por sua vez, isso se expressa 
na possibilidade de inutilidade da pessoa do trabalhador, portanto, na possibilidade de 

sua eliminação. Neste movimento, diante da disputa pela riqueza socialmente produzida, 
emergem o ódio às múltiplas identidades: o ódio ao trabalho e ao labor, o ódio à cultura, 
à arte, à produção do conhecimento, o ódio ao “outro” e ao diferente, o ódio ao corpo 
(em sua instância primeira como instrumentos de manifestação de liberdade — social e 
moral), estigmatizado como objeto e abjeto (RUI, 2014). Esta possibilidade de eliminação 
do trabalho e da pessoa do trabalhador, portanto, se define tanto pelo seu lugar de fala, de 
sua autonomia (nomeação e reconhecimento), quanto de seu corpo físico (SARAMAGO, 
2004), como manifestação extrema da violência, iluminada pelo emergente fascismo na 
sociedade brasileira.

Estas múltiplas identidades sociais, que são percebidas a partir da luta pelo 
reconhecimento (HONNETH, 2003) das questões de gênero, de sexualidade, de 
composição de família, de relações de trabalho, de cultura, de religiosidade, de concepções 
de amor e de vida, estão postas em risco. Elas, mais do que manifestações culturais que 
acontecem no urbano são a própria realização do urbano, concebido, vivido e percebido 
(LEFEBVRE, 1974) a partir dessa multiplicidade. A definição da urbanidade do urbano.

Isso constitui um particular da região da Luz, no centro de São Paulo, em suas 
formas de produção e apropriação do espaço. É uma multiplicidade socioespacial que 
se opõem a sua redução à homogeneidade produzida pela marcha da mercantilização 
do espaço, que passa a se intensificar pela atual coalizão entre Estado e mercado na 
produção e reprodução do espaço da Luz: planos urbanos, produção de habitação social e 
equipamentos coletivos, sua comercialização e relação às políticas públicas e econômicas. 
Neste sentido, a manifestação dessa multiplicidade de agentes constitui o valor e a 
necessidade da resistência, de existência, de preservação das formas diversas de vida que 
se erigem em oposição à massificação da reprodução do capital. 

Deste modo, do mito desloca-se ao rito. O rito é o modo de se colocar, em ato-
ação, o mito na vida. Em festas, danças e celebrações olhando à luz. Ações propositivas 
importantes, como processos que retomam o espaço de direito e que reforçam a ideia 
de vitalidade, diversidade e pluralidade — condição de ser do urbano — em direção a 
relações de solidariedade, cooperação, justiça social e compromisso cívico. Na oposição 
à violência da pedra consumida e na pedra jogava no outro. Na busca da existência 
de verdadeiros significados vindouro da extensão do pensamento coletivo em atos de 
resistência entendidos como instrumentos na hipótese da constituição de um movimento 
de mudança a partir de práticas e experiências em ato, na constituição da possibilidade 
de uma vida coletiva.
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Presente do Indicativo

O urbano, ou a sociedade urbana (LEFEBVRE, 1999), mais do que locus privilegiado 
de explosão de manifestações social, política e econômica, é a base de contestação e luta, na 
medida em que amplifica e transforma as contradições sociais em movimentos constantes 
onde se produz espaço. A produção do espaço não é aqui concebida apenas como consequência 
imediata destas tensões sociais e sim, também, como condição e causa da distribuição desigual 
das contradições sociais, impingindo sobre elas. Neste sentido, a disputa pelo espaço, pelo 
território, é fato declarado e constante na lógica do urbano e da urbanização, onde relações 
diferenciais e desiguais (socioespaciais, portanto) são constitutivas daquilo que entendemos 
por “cidades”.

Modos de vida, o uso do espaço público e a participação institucional são momentos 
que advém de um processo histórico de desigualdade na distribuição e mercantilização da terra 
e dos direitos sociais. O ato do embate se realiza por meio da centralização da propriedade, de 
terrenos e de edifícios, que condiciona e estrutura a metropolização. Meios econômicos que 
decorrem da renda capitalizada, meios políticos que impõem um domínio de classe (e suas 
frações patrimonialistas, imobiliária e financeira) sobre a produção e uso do espaço. O papel do 
Estado, neste movimento, ao invés de regular e mediar os diferentes interesses de classe, para 
uma maior equalização de defesa e conquistas de direitos, se orienta, hoje ainda mais, na defesa 
parcial dessa luta de classes, estando ainda mais ligado a interesses particulares do mercado 
e do setor privado, trabalhando como um agente propulsor da valorização imobiliária e de 
sua privatização, o que contribui, também e ainda mais, para o agravamento da desigualdade 
socioespacial (SCHWARCZ, 2019).

Na produção do espaço da região da Luz isso se explicita a partir da intensidade da 
coalizão estruturada pelas Parcerias Público Privada (PPP), que articulam o Estado (leis, 
financiamentos, planos e políticas sociais), agentes produtores (construtores, projetistas, 
trabalhos) e agentes financeiros (bancos, fundos de pensão e de investimento), que têm 
ênfase na produção do espaço urbano a partir de planos de renovação urbana. Estes processos 
organizam a provisão de habitação de interesse social (His e Hmp), equipamentos e serviços 
coletivos (PETRELLA, 2017). Estas parcerias, que atuam sobre a monopolização de um 
determinado perímetro urbano da metrópole, respectivo à cada plano urbanístico, ainda se 
definem pelas formas de financiamento, tanto para a produção quanto para o consumo de 
unidades imobiliárias, pondo assento na capitalização dos recursos financeiros. Isso constitui o 
meio de assegurar retornos financeiros a partir da produção do espaço, que gera o encarecimento 
geral das unidades imobiliárias e dos serviços (rent gap), bem como a possibilidade de expulsão 
dos atuais moradores (gentrification) (SMITH, 2015).

Figura 1: Os planos urbanos da região da Luz no século XXI. A cor roxa indica o perímetro do 
Concessão Urbanística Nova Luz (2011), em azul o perímetro da PPP Casa Paulista (2014), sendo que 
o azul escuro são as áreas de ZEIS e na cor ciam, o Projeto de Intervenção Urbana, PIU (2016). 
Fonte: Petrella (2017).

Essas parcerias estruturam os planos de renovação urbana da região da Luz, 
notadamente aqueles propostos no século XXI, o que denota uma especificidade temporal da 
relação entre produção do espaço e reprodução do capital: Concessão Urbanística Nova Luz 
(2011), PPP Casa Paulista (2014) e Projeto de Intervenção Urbana, PIU (2016). Em cada 
um dos planos citados se constitui uma Sociedade de Propósito Específico (SPE), definindo 
contrato em que o domínio é relativo ao aporte de recursos financeiros de cada um dos 
respectivos agentes (específico para o plano urbanístico entre parceiros público e privado). Sua 
estrutura, constituída na operação pela produção e comercialização de unidades imobiliárias 
— habitação de interesse social, equipamentos coletivos, espaços públicos e infraestrutura — 
assegura a viabilidade econômica do conjunto do empreendimento. A definição do tipo de 
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produto, forma de sua produção e demanda social (faixas de renda e os tipos de financiamento 
são definidas pela viabilidade econômica e modelagem empreendida pelos próprios agentes 
consorciados.

Quanto à viabilidade econômica desses planos, ela deve ser realizada após a reestruturação 
do espaço como um todo, tendo sua modelagem feita a partir da pressuposição de valorização e 
de capitalização. Essa ação reduz o alcance das políticas públicas e da forma urbana do espaço 
à lógica privada de retorno financeiro, um empresariamento que ganha corpo justamente a 
partir da valorização imobiliária. A partir da monopolização da propriedade imobiliária e 
financeira, que pertencem aos agentes deste contrato, a valorização adicional é privatizada 
nestas operações urbanas, dado que o investimento em propriedades deve ser reposto ao final 
da operação com um acréscimo equivalente a qualquer investimento financeiro. A lógica está 
posta: apropria-se do excedente embora não tenha contribuído para a sua produção como força 
produtiva. Está dada a subordinação das formas de produção e de consumo do espaço à renda 
capitalizada, condicionando a produção e o uso decorrente.

Por outro lado, a abertura de capitais das empresas construtoras nas bolsas de valores, a 
comercialização de papéis de dívida pública e recursos fundos de pensão de empresas nacionais 
e internacionais são capitais que se tornam disponíveis para o investimento na produção do 
espaço. Eles atuam nesses planos urbanos a partir das parcerias mencionadas, em função dos 
recursos centralizados sob domínio dos agentes destes consórcios. Análogo ao investimento 
nas finanças, esses recursos buscam a “criação de valor sem produzir valor”, renda capitalizada 
constituída pelo excedente fictício que circula ao redor do planeta na busca de plataformas 
imobiliárias e financeiras de valorização (PAULANI, 2008), absorvendo o excedente e o 
reproduzindo através da produção do espaço (PETRELLA, 2017).

Esta composição financeira global define formas e ritmos de produção por onde se 
ancoram momentaneamente, assim como seus produtos e demandas sociais, que realizam o 
investimento e as políticas públicas. Entra aqui a imprescindível presença do Estado, seja pela 
reestruturação das políticas públicas quanto pela reestruturação dos marcos legais imobiliários 
e financeiros, que se aproximam. Caracteriza-se, portanto, a especificidade “à brasileira” do 
avanço neoliberal, que acentua a presença do Estado instrumentalizado para a privatização da 
produção social.

Isso ilumina o caráter privatista das políticas públicas sociais, reduzidas a motores 
da acumulação privada nas parcerias. É o imbricamento entre incorporação imobiliária e 
infraestrutura na reestruturação financeira da produção do espaço. O urbano, em sua dimensão 
cotidiana, tende a se tornar mercadoria, acentuando a precarização das condições de reprodução 
da vida. No âmbito geral, trata-se do avanço das políticas neoliberais acentuadas tanto pelo 
predomínio do financeiro na acumulação capitalista (centrado na propriedade, renda e formas 

de capitalização), quanto nas formas de reestruturação institucional do Estado em benefício 
das empresas privadas (que têm implicações sobre planos urbanos e formas de financiamento). 
Sob ponto de vista particular, essa reestruturação define produtos (viabilidade econômica) 
e demandas sociais a serem satisfeitas (renda familiar e suas formas de financiamentos), 
orientando a arquitetura e o urbanismo a serem produzidos e consumidos neste espaço. Uma 
comercialização que se realiza a partir do aumento do preço do produto imobiliário.

Esta observação revela que a presença do Estado nas renovações urbanas tem 
significado um recrudescimento das condições de reprodução social. Deste modo, coloca-se 
a necessidade de reconhecer práticas de resistência e conceber outras formas de produção do 
espaço, relações sociais e relações espaciais (inclusive nos termos da arquitetura e urbanismo) 
em contra-formas, que se oponham à mercantilização do espaço e da vida. Como hipótese, algo 
que já se situa entre o Estado e o mercado experimentados na atualidade.

Percebe-se a necessidade da organização da agenda e dos agentes da resistência — 
como a atuação direta dos coletivos da Luz —, bem como a constituição de alternativas que 
recolocam a noção de disputa e de classe social constituídas à luz dos enfrentamentos urbanos. 
A luta social já não pode ser mais reduzida e resumida ao chão da fábrica, exclusivamente 
ao momento da exploração da força de trabalho. Na medida em que o capital precisa da 
produção do espaço para se reproduzir (HARVEY, 2011), ao absorver e capitalizar excedentes 
financeiros, a luta social deveria buscar novas práticas e táticas de ação, incluindo na resistência 
à exploração da força de trabalho (produção) a dimensão de resistência à espoliação do cidadão 
(reprodução). Neste sentido, a hipótese da constituição de um movimento social urbano, emerge 
como barreira à reprodução do capital, principalmente porque sua reprodução instrumentaliza 
o espaço. 

São Paulo é, notadamente, a maior cidade em termos populacionais e econômicos 
do país, com aproximadamente 11% do seu Produto Interno Bruto (PIB). Contraponto seu 
PIB, cujo valor considera somente a dimensão econômica, com o Índice de Desenvolvimento 
Humano (IDH), o distrito de Santa Cecília, que compreende a região da Luz, segundo 
dados do Relatório de Desenvolvimento Humano de 2010, é de 0,930; Marsilac, no extremo 
Sul da cidade, possui o menor IDH, da cidade: 0,701. Essa estatística qualitativa camufla 
as situações de precariedade e vulnerabilidade extremas por parte da população que vive na 
área. Assim, a região se apresenta como campo de investigação da prática e da constituição e 
fortalecimento de formas de resistência e de projeto e, a partir da experiência cotidiana, pode 
iluminar novas práticas e processos de identidade de classe que, eventualmente, se oponham 
à mercantilização do espaço e da vida. A ideia de um projeto uníssono, que vai de encontro à 
desejada universalização de acesso à equipamentos, infraestrutura, saneamento, mobilidade, 
habitação, espaços e vida públicos — condicionando a reprodução da vida — encontra à sua 
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frente a construção violenta da reprodução da propriedade: uma dimensão econômica, da 
renda capitalizada, e uma dimensão política, de classe social e suas frações que se beneficiam 
da privatização do valor socialmente constituído.

Neste contexto constata-se a presença de coletivos e instituições sociais que têm a 
região da Luz como objeto e meio de diálogo com a sociedade. São estruturas e dispositivos 
de resistência e de projeto, que reconhecem no território a importância da formulação de 
práticas políticas que se orientam para a emancipação social. Eles são entendidos, não somente 
como fontes de dados, mas como agentes propositores que retomam o espaço de direito e que 
reforçam a ideia de vitalidade, diversidade e pluralidade urbana por meio da ocupação das 
ruas e sua apropriação — pela arte, pelos movimentos sociais e pelas manifestações do corpo 
— como ritos de processos continuados de atividades da reflexão crítica, projetos, ações 
diretas e efetivas. Dentre estes agentes, destacam-se Mundaréu da Luz, Escritório Modelo 
– Mosaico (Faculdade de Arquitetura e Urbanismo Mackenzie), Conselho Gestor da Zeis 
(Quadras 36, 37 e 38 da PPP do Campos Elíseos), Observatório de Conflitos Urbanos 
(Unifesp Zona Leste – Instituto das Cidades) e coletivos culturais (Craco Resiste, Faroeste, 
Mugunzá).

A presença destes grupos heterogêneos encontra a necessidade de uma articulação 
coletiva que lhes dê unidade, ainda que diferenciada e dissensual, na hipótese da constituição 
de um movimento amplo de mudança para a constituição de um horizonte de vida 
coletiva. O comum (DARDOT; LAVAL, 2017). A criação de laços de solidariedade 
tem papel estrutural na manutenção dessas ações pulverizadas, na criação de um projeto 
capaz de pensar sua continuidade. Estes agentes encontram um denominador comum que 
lhes dá identidade e mútuo reconhecimento (HONNETH, 2003), como ponte diálogo: 
a experiência (da violência) urbana e do sofrimento (DUNKER, 2015). Esta ligação 
corrobora para redefinir o que é cidade, a partir da proposição coletiva do pensar e fazer 
como instrumento de emancipação social, através da experimentação empírica do processo 
coletivo projetual, considerando fundamental o entrelaçamento da população moradora na 
área com profissionais técnicos conscientes de seu papel social. As ações desses coletivos têm 
em comum resistência e projeto, ambos ancorados na experiência da espoliação e da violência 
urbana, mas, também, na construção da paisagem para a vida. A atuação conjunta desses 
coletivos revela e opera pelo conflito em-ato.

Neste sentido, o presente trabalho se propõe a atuar como mais um desses agentes 
através da aproximação e reflexão da prática de movimentos sociais urbanos, como eixo 
condutor e força motora das ações de resistência e de insurgência (ROLNIK, 2018). Por 
método e percepção empírica, reconhece novos indícios e exercita o experimento de busca por 
novos agentes vindouros de fatos cotidianos. Se no processo histórico de redemocratização 

não se conseguiu articular um projeto único, de um melhor viver, a resistência contemporânea, 
ainda que seja pulverizada, se apresenta como obra coletiva em oposição ao espaço como 
produto, de luta pela cidade. Pelo direito à cidade.

Resistir talvez seja o futuro no presente.

Futuro do Presente do Indicativo

Através do reconhecimento de ações continuamente construídas por agentes na Luz, 
cujo vínculo e mediação concebem formas e meios de pensar, registrar e reviver as memórias 
humanas coletivas, abrem-se caminhos de luz na constituição de um movimento de mudança, 
onde a sociedade urbana como produto deve dar lugar à sociedade urbana como obra coletiva. A 
premissa destas colaborações participativas, busca a dissolução de muros que separam atividades 
isoladas no encontro de atos de resistência, na medida que reconhece estes movimentos como 
hipótese factível, a partir do sujeito, em ato de dar forma ao mundo para todo mundo, através 
do resgate da diversidade como lugar de existência, na incansável reparação das desigualdades 
sociais.

Inúmeros grupos e instituições que atuam na região da Luz compõe o Fórum Aberto 
Mundaréu da Luz, cuja finalidade é a elaboração de conteúdos de pesquisa projetual propositiva 
de forma transdisciplinar via articulação de parceria academia-comunidade-institutos de 
pesquisa-poder público. O grupo compreende moradores, ONGs com atuação em políticas 
urbanas e de assistência social, companhias e coletivos culturais, núcleos especializados, 
organizações que atuam no campo da saúde mental, laboratórios e escritórios modelo de 
arquitetura e urbanismo, história social e psicologia de universidades, tais como: Ação da 
Cidadania, Centro de Convivência É de Lei, Centro Gaspar Garcia de Direitos Humanos, 
Companhia de Teatro Mungunzá, Companhia de Teatro Pessoal do Faroeste, A Craco Resiste, 
Defensoria Pública de São Paulo, Promoção e Defesa dos Direitos das Mulheres – Nudem, 
Habitação e Urbanismo – Nehaburb, Cidadania e Direitos Humanos – NECDH, Direitos do 
Idoso e da Pessoa com Deficiência – Nediped, FLM – Frente de Luta por Moradia, Frente 
Estadual de Luta Antimanicomial – Feasp-SP, Goma Oficina, Instituto de Arquitetos do 
Brasil/São Paulo – IAB-SP, Iniciativa Negra por uma Nova Política Sobre Drogas – INNPD, 
Instituto Pólis, Laboratório Espaço Público e Direito à Cidade/FAUUSP – LabCidade, 
Laboratório Justiça Territorial/UFABC – LabJUTA, Laboratório de Estudos da Violência e 
Vulnerabilidade Social/Mackenzie – LEVV, moradores e comerciantes das quadras 36, 37 e 
38 do bairro Campos Elíseos, Escritório Modelo da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo/
Mackenzie – Mosaico, Movimento Integra, Observatório de Remoções, A Próxima Companhia 
de Teatro, Rede Paulista de Educação Patrimonial – REPEP, Sã Consciência, União dos 
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Movimentos de Moradia – UMM1. Membros do Fórum também fazem parte do Conselho 
Gestor das quadras 36, 37 e 38.

Para sua estrutura organizacional, são propostas discussões e reuniões coletivas 
regulares em espaços públicos existentes na área, como o Teatro Faroeste e o Largo Sagrado 
Coração de Jesus, com a finalidade de pensar atuações na tentativa de suprir a falta de direitos 
mínimos de vivência urbana, como ferramenta para barrar a barbárie social.

Dentre as atuações, destacam-se:
a. Mutirão de Desenhos e Desejos realizado em 21 de outubro de 2017, 

organizado pelos moradores, Mosaico, Instituto Pólis, Observatório de Remoções, IAB-SP e 
Urban Sketchers;

b. Oficina de montagem de geodésica, mapeamento colaborativo, mural de 
lambes, rodas de conversa, distribuição de kits de higiene e atrações culturais realizado em 
28 de outubro de 2017 na Rua Helvétia, entre a Alameda Dino Bueno e a Alameda Barão de 
Piracicaba, entremeio ao fluxo (forma como os próprios usuários e frequentadores denominam 
a concentração de pessoas formado por dependentes químicos e traficantes em sua maioria) 
para que o Fórum se consolidasse e ganhasse visibilidade entre moradores, usuários e sociedade 
civil;

c. Apresentação da proposta em coletiva de imprensa, com a presença de 
vereadores, representantes do Ministério Público e da Defensoria Pública, realização de 
cortejo-performance, audiência cidadã, projeções do projeto e de poemas em paredes de um 
edifício histórico e exposição de painéis com os esquemas das leituras territoriais produzidas 
durante todo o processo do projeto realizados no dia 3 de abril de 2018;

d. Atendimento emergencial às famílias removidas da quadra 36 a partir do dia 
16 de abril de 2018, antes da própria posse do Conselho Gestor. Vale ressaltar que tais atos 
violentos têm ocorrido na esfera da ilegalidade, uma vez que boa parte do bairro, incluso quadra 
citada, é demarcada como Zona Especial de Interesse Social (ZEIS).

O Fórum se apresenta como possível guarda-chuva estruturante de ações pulverizadas 
que cotidianamente acontecem na Luz. É importante, porém destacar, que o norteador de uma 
eventual luz de resistência é construído pelo corpo de cada ato, capaz de gerar proposições 
emergidas deste lugar para programas de vida. Percebe-se que é a partir de práticas através de 
atributos afetivos, simbólicos, de pertencimento e vivência, que o lugar constitui construção de 
vindoura e necessária mudança socioespacial por meio de importante articulação e intensificação 
de promoção de contestação e luta, no desejo de desenhar o lugar de habitabilidade como direito.

1 O projeto completo, fruto dos produtos e discussões de todos os atores descritos, está disponível em: https://
mundareudaluz.org/. 

Dentre os grupos, cabe destacar atuações em três eixos temáticos de ações: acadêmico 
(Mosaico e O Observatório de Conflitos Urbanos), cultural (Companhia de Teatro Pessoal do 
Faroeste, Craco Resiste e Cia Mungunzá) e institucional (Conselho Gestor):

a. O Mosaico, Escritório Modelo de Arquitetura e Urbanismo – EMAU, da 
FAU Mackenzie, atua como espaço de estratégias — técnica, ética e estética — pedagógicas 
de conteúdos teóricos e práticos na formação no nível de graduação de tal instituição, a partir 
da articulação colaborativa interdisciplinar dos vários campos do saber universitário em 
contato com as demandas reais. Dados realizados em 2014 pelo Departamento da Indústria 
da Construção da FIESP, apresentam déficit habitacional de quase 6,2 milhões de famílias 
(tendo no Estado de São Paulo a proporção relativa de 9,3%) e confirmam a necessidade 
social inegável de tal atividade. Trata-se, portanto, de projeto de extensão que se estrutura em 
âmbito nacional, por meio de métodos similares à prática da assessoria técnica (CASTRO & 
RETAMERO, 2017). Vale registrar que o marco legal da Lei 11.888/2008 assegura às famílias 
de baixa renda assistência técnica pública e gratuita para projeto e construção de habitação de 
interesse social, como parte integrante do direito social à moradia da Constituição Federal.

b. O Observatório de Conflitos Urbanos (Unifesp Zona Leste – Instituto das 
Cidades) é um laboratório que está se constituindo com o intuito de observar e analisar a 
relação entre políticas públicas de impacto no urbano, o desenvolvimento do mercado de 
terras e preços imobiliários em determinadas regiões da metrópole e os conflitos e disputas 
decorrentes, articulando processos de urbanização (planos urbanos, diretrizes e obras) e sistema 
de justiça (violação ou defesa de direitos).

c. A Companhia de Teatro Pessoal do Faroeste visa interação entre coletivos 
culturais locais e território na formação de transversalidade e permeabilidade entre arte, direitos 
humanos, política e cultura na busca por experiências múltiplas que somam na construção da 
sua ocupação na Luz. Seu espaço se estrutura em 5 ateliês para produção e 5 dormitórios para 
residência artística e dialoga com camadas sociais da área (tempo de ocupação, modo de vida, 
uso do espaço público e participação institucional) cujas questões passam pela habitação no 
centro, disputa pelo território urbano, marco regulatório e legislação urbanística preenchida 
por circunstâncias e especificidades culturais locais.

d. A Craco Resiste é um coletivo autônomo cuja estrutura regente luta pela 
defesa da população vulnerável que frequenta, vive e circula na área da Luz, no entendimento 
da cidadania e dignidade humana como princípios e direitos constitucionais dentre os quais 
compõe-se como objetivos de nossa República, para a construção de uma sociedade livre, justa 
e solidária.

e. O teatro de Contêiner, espaço físico da Cia Mungunzá, surge como movimento 
dialético de ocupação de terreno público ocioso na área da Luz por um equipamento e 
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companhia, ambos privados, visando o entendimento da criação como ferramenta de discussão, 
produção e atuação. O processo de pensar necessidades culturais do território instaura-se e, 
como contrapartida e estrutura, o grupo gere tal programação no espaço.

f. Segundo Lei nº 13.766/2004, ao Conselho Gestor compete:
“I – apreciar e aprovar, anualmente, a proposta orçamentária da Autarquia;
II – opinar sobre matéria referente à regulamentação do Hospital do Servidor Público 

Municipal - HSPM;
III – emitir parecer sobre normas técnicas a serem adotadas pela Autarquia;
IV – emitir parecer sobre a criação e alteração de serviços ou atribuições da Autarquia, 

observado o disposto no artigo 2º desta lei;
V – apreciar propostas de convênios, observadas as finalidades legais do Hospital do 

Servidor Público Municipal - HSPM;
VI – exercer fiscalização sobre a regularidade dos atos e procedimentos da Autarquia;
VII – acompanhar, avaliar e fiscalizar os serviços e as ações de saúde prestados aos 

usuários;
VIII – propor e aprovar medidas para aperfeiçoar o planejamento, a organização, a 

avaliação e o controle das ações desenvolvidas pela Autarquia;
IX –  solicitar e ter acesso às informações de caráter técnico-administrativo, econômico-

financeiro e operacional, relativas à Autarquia, e participar da elaboração e do controle da 
execução orçamentária;

X – examinar propostas, denúncias e queixas, encaminhadas por qualquer pessoa ou 
entidade, e a elas responder;

XI – definir estratégias de ação visando à integração do trabalho da Autarquia aos 
planos locais, regionais, municipal e estadual da Saúde, assim como a planos, programas e 
projetos intersetoriais;

XII – elaborar e aprovar seu Regimento Interno;
XIII – apreciar e deliberar sobre as prestações de contas da Autarquia e de seus órgãos, 

submetidas, trimestralmente, à sua apreciação, pelo Superintendente;
XIV – apreciar as informações do Superintendente a respeito da abertura ou dispensa 

de licitações.”
Não é difícil perceber a formulação de resistência em cada ação elencada, tornando-as 

representativas de uma ordem de pensamento que deve ser enfatizada, promovida e tornada 
visível enquanto questão vital para a existência de seu assunto em questão. Importa perceber 
também que a relação de mútua implicação entre o desenvolvimento das ações e a própria 
existência dos proponentes ainda são experimentadas e vivenciadas em processo constante. Não 
se pode acreditar, em modo absoluto, na simplificação e linearidade deste processo, entretanto, 

é preciso ter clara a existência de uma especificidade das ações nascentes de questões ancoradas 
na experiência da espoliação e da violência urbana, onde se propõe a construção de um novo 
horizonte de paisagem para a vida. É importante perceber que estas ações de resistência e de 
insurgência estabelecem uma relação dinâmica, de mútua implicação: a ligação com os aspectos 
socioespaciais se transforma na constituição de uma dimensão discursiva de especialidades, 
em que a Luz tem sua singularidade determinada principalmente a partir das narrativas e 
conceitos que compõem, integram e dinamizam uma rede de relações que a caracterizam.

Presente do Futuro do Pretérito Mais que Perfeito 

Este trabalho aproxima dois contextos: o processo social brasileiro mais amplo, que tem 
suas relações com o processo global como um todo, e a região da Luz, como território de disputa 
e de novas coalizões, que se formam e se transformam à luz de sua relação com os processos 
mais gerais. Trata-se aqui de duas hipóteses em jogo e disputa: a do avanço da destruição ou da 
sua resistência, como a possibilidade da construção do novo, do devir.

No primeiro caso, o golpe coroado pelas últimas eleições presidenciais produz um 
arcabouço de dilapidação do já construído: a defesa do meio ambiente, as formas de produção de 
conhecimento, de arte, cultura, de cidade, as relações de trabalho e direito. A vida. No segundo, 
a produção de articulações e redes sociais que têm em comum a resistência àqueles processos 
avassaladores. Desde o âmbito mais geral, brevemente relatado, como a própria constituição 
do espaço da Luz. Neste caso são experimentadas formas de vida, de produção e reprodução 
do espaço pela ocupação das ruas e sua apropriação pela arte, pelos movimentos sociais e 
pelas manifestações como dispositivos projetuais em processos importantes que retomam o 
espaço de direito no reforço da ideia de diversidade e pluralidade urbana, não resumidos nem 
reduzidos à homogeneidade da mercadoria.

Neste sentido, diante da destruição e dissolução à galope do presente, na figura de “um” 
mito que, inclusive, se interessa por criminalizar movimentos sociais e iniciativas associadas em 
prol da cidadania, e que o poder transformador da educação e cultura tenta ser violentamente 
eliminado pois sabe-se sua potência de construção em campo arrasado, capaz de levantar do 
chão tudo o que foi deitado, remonta-se a solução eventual da construção do futuro pelos ritos 
que dialogam com a solidariedade, com as iniciativas de promoção humana e com construção 
da cidadania. Do desastre, o germe brota um possível devir.

O “novo”, se é que podemos neste momento buscar nomeá-lo, há de vir das múltiplas 
formas de constituição social em relação às diferenciações espaciais. Na reprodução da vida, 
sobreviver é um ato de projeto em tempos tão sombrios. A experiência de uma identifica a 
experiência do outro, pela própria constituição do direito à cidade através da desmercantilização 
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do espaço e da vida. O espaço – como condição de reprodução do capital instrumentalizado 
a partir da capitalização da renda e da espoliação e como meio de existência e de negociação 
para constituição daquilo que é comum – é, a um só tempo, centro da disputa do processo 
social onde estas relações oferecem operações não só de investigações, mas de alimentações 
imanentes e subjacentes.
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Isso nos coloca um problema da reprodução social na medida em que submetem 
relações sociais amplas de reprodução da vida. Neste sentido, a construção de resistência e 
projeto, que vai de encontro à criação de uma mudança de imaginário por meio de tomada 
de consciência, a partir do (re)conhecimento pela própria constituição do direito à cidade 
(LEFEBVRE, 1981) se faz urgentemente necessária.

Afinal, o futuro é apenas um projeto.
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PRÉDIO DA CAIXA: UMA CIDADE DA EXCLUSÃO

GORHAM, Cynthia

ALVES, Luiz Eduardo

Introdução

O presente artigo pretende comparar o Prédio da Caixa e o despejo sofrido por seus 
moradores à situação da cidade segregada, a cidade da exclusão. Como um pequeno exemplo, 
uma “maquete” de cidade, um protótipo, é intenção demonstrar como o Prédio, com sua 
população, nas dimensões reduzidas de um edifício de 11 andares e aproximadamente 1500 
moradores, reproduz as características típicas de exclusão socioespacial da cidade capitalista 
da atualidade, ainda mais acirrada em contexto das chamadas reabilitações de áreas centrais 
e city marketing (Sánchez, 2010). Ou seja, a apropriação de um espaço para sua valorização 
transformando-o em uma mercadoria. Nessa escala do edifício pode-se observar as ameaças 
que esta comunidade representa a esses projetos de corte neoliberal. Este trabalho ilustra como 
têm se dado processos de expulsão e limpeza socioespacial nas cidades brasileiras na atualidade, 
por intermédio do estudo de caso do Prédio da Caixa, buscando explicitar a relação entre 
desejo (dos moradores) e a realidade por eles vivenciada frente à sua iminente expulsão do 
referido edifício.

A escolha do tema se firma na possibilidade de, através dessa proximidade de escala, 
melhor entender os macroprocessos que envolvem a cidade, agora ampliados em escala um 
para um, e através da reflexão propor saídas, “soluções”. Nessas proporções os preconceitos e a 
violação de direitos passam a ter cara, nome e número de apartamento. Seus dramas adquirem 
uma corporeidade individualizada e, por vezes, invisibilizada na grandeza da cidade, ou mesmo 
das comunidades. 

O argumento principal deste trabalho é refletir e comparar com as ações e projetos 
do capitalismo neoliberal sobre os espaços urbanos e como isso ocorreu, e continua ocorrendo 
por intermédio de um estudo de caso, a saber, o Prédio da Caixa situado na cidade de Niterói, 
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RJ. Um endereço nobre no Centro da cidade que encarna, através de seus moradores, os 
preconceitos além da habitual pobreza. Como identifica o diretor de cinema Ken Loach 
discorrendo sobre seu filme Eu, Daniel Blake1, “o Estado cria a ilusão de que, se você é pobre, a 
culpa é sua”. E Loach continua: “é a forma como o capitalismo se desenvolveu. [...] se os pobres 
não aceitassem que a pobreza é sua culpa, poderia haver um movimento para desafiar o sistema 
econômico”. Safatle (2016), por sua vez, reflete que o principal circuito de afetos que move a 
atual sociedade sob a égide do neoliberalismo é o medo. Portanto, segundo essa lógica, não é 
uma questão de aceitar ou não a culpa pela pobreza, como coloca Loach, mas, amedrontado, 
talvez seja a única alternativa. 

A proximidade da tragédia ocorrida com a remoção dos moradores do Prédio da 
Caixa, permitiu conhecer mais de perto os dramas, as diversas e diferentes perspectivas de 
moradia para aqueles muitos ocupantes e suas demandas, suas esperanças, desesperanças e, 
por fim, o desamparo de alguns. Um prédio que carrega em seus andares uma complexidade 
de sensibilidades, interesses e visões de mundo que são difíceis de traçar explicações simples 
— e por vezes compreender — que fogem à dedução imediatista do certo e do errado. O 
enorme drama que envolve aquele edifício e seus moradores permite com certa facilidade se 
alcançar a distância necessária para se ver o todo, fisicamente; a mesma proximidade permite, 
por outro lado, perceber a diversidade e complexidade das dinâmicas inter-relacionais e os 
interesses, alertando que o projetar de possíveis soluções, guardam um espaço por enquanto 
inimaginável. 

Assim, o presente trabalho é apresentado em um corpo único, após esta introdução, 
onde se desenvolve um raciocínio que busca expor as condições subliminares, que envolvem 
as supostas intenções para aquele trecho da avenida. Traçar as motivações, características 
e as justificativas da remoção, os entes públicos envolvidos e o posicionamento do Estado; 
como ocorreu o despejo e a situação em que se encontraram aquelas pessoas um mês após sua 
tragédia. São apontadas as idiossincrasias e contradições inerentes às ações do Estado, cuja 
função deveria ser acima de tudo, oferecer segurança e proteção aos cidadãos. 

Como considerações finais, além de se apresentar algumas possíveis soluções 
urbanísticas para o reassentamento das famílias de moradores, buscou-se, ainda que de forma 
muito breve, introduzir a visão do filósofo e professor da Universidade de São Paulo (USP) 
Vladimir Safatle (2016) que abre um espaço de reflexão sobre perspectivas de transformação 
da vida social e política. Essa aventura sobre outros campos do pensamento teve aqueles 

1 “O Estado cria a ilusão de que, se você é pobre, a culpa é sua” – Ken Loach. Pensar contemporâneo. 2019. 
Disponível em:  https://www.pensarcontemporaneo.com/o-estado-cria-a-ilusao-de-que-se-voce-e-pobre-a-culpa-
e-sua-ken-loach/?fbclid=IwAR257bWv1yGvn-TkhVBTp6_newSNLVKzi9fi85wcfvh03sm4ll8FtWrnTAo

moradores e a observação de suas reações em mente, como se houvesse uma coincidência e 
emergência de fatos e informações, que parecem pertinentes e por isso aqui expostos, ainda 
que sucintamente.

O lado de lá e o lado de cá, tudo junto e misturado: decisões autoritárias e direitos 
perdidos

O Edifício Nossa Senhora da Conceição, ou o Prédio da Caixa, como é conhecido, está 
localizado na Avenida Amaral Peixoto número 327, a principal via do Centro de Niterói (RJ), 
um edifício de uso misto, que tem instaurado um Inquérito Civil desde 20102 que culminou 
em interdição judicial e foi desocupado em 7 de junho de 2019. 

Como um microcosmos, o prédio aglutinava em sua área as características de cidade 
diversificada, e mesmo complexa, onde, no mesmo espaço físico, proprietários, inquilinos e 
ocupantes habitam o mesmo edifício. Tal mistura parece representar mais uma ameaça aos 
projetos de corte neoliberal, em especial àqueles que intencionam a retomada das áreas 
centrais para a implantação de projetos de revitalização. Note-se que estes projetos podem ser 
identificados como processos de reconversão ou de recuperação de espaços urbanos subutilizados 
onde a compreensão de “subutilizados” parte de uma lógica capitalista de mercado sobre áreas 
infraestruturadas e centrais, que foram relegadas nos últimos 40 a 50 anos às classes mais 
baixas, e podem ser retomadas à classificação de nobres e serem “melhor” exploradas. Ou seja, 
revitalizar é dar “nova” vida, renovar e recuperar sua capacidade de circular dinheiro e devolver 
à área a vida que uma classe média proveniente de outros bairros pode dar ao espaço. Em outras 
palavras, transformar em mercadoria vendável, melhorar o aspecto daquele trecho de fachada, 
em uma relação quase tautológica entre limpeza da população pobre e limpeza do espaço 
urbano. Afinal, uma mercadoria para ser solvável precisa estar bem exposta, bonita, cheirosa, 
asséptica. Será que cabem aqueles moradores nesse projeto de cidade?

Se a Operação Urbana Consorciada para o Centro de Niterói3, criada em 2013, não 
vingou, o mesmo não se pode dizer do processo de limpeza social e gentrificação ora previsto 
com o despejo dos moradores do Prédio da Caixa que retoma processo semelhante, de forma 
pontual e violenta, e intenções mais dissimuladas. Como mercadoria de luxo, nas palavras 
de Vainer (2013), não se justifica que tal espaço fique desperdiçado, com sua utilização por 
um segmento social desprovido de demanda solvável. Cabe a reflexão sobre as condições e 

2 Sob o nº 733 (MPRJ 2010.00532659).  
3 A OUC da Área Central de Niterói foi sancionada em 2013 (Lei nº 3.069, de dezembro de 2013) e prevê a 
revitalizac ̧ão da frente marítima e a requalificação dos espac ̧os públicos com implantação de infraestrutura.
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prerrogativas em que se deram o despejo, para trazer à tona a discussão sobre o destino daquelas 
famílias, assim como as políticas públicas voltadas para habitação de interesse social em Niterói 
e, por extensão, no país.

A localização do Prédio da Caixa entre duas importantes instituições financeiras, 
a Caixa Econômica Federal, de um lado, e o Banco Itaú, de outro, por si só indicam sua 
inadequação na quadra. Quando for construído o prédio de 18 pavimentos para o Tribunal de 
Justiça Federal, previsto para o outro lado da agência da CEF, esta situação ficará ainda mais 
agravada. 

O espaço de uso residencial e comercial, construído na década de 50, teve, como maior 
parte do Centro, seu gradativo abandono e degradação. Na década de 70, Niterói perdeu a 
centralidade administrativa e institucional de capital do estado, e o Centro sua importância, 
restando seu uso para estratos mais populares. O movimento da classe média em direção aos 
bairros que se valorizavam com a expansão e incremento do mercado imobiliário para o uso 
residencial e comercial ocorreu associado à inauguração da Ponte Rio-Niterói. 

Não foi diferente com o Prédio da Caixa, que parece ter se conformado ao 
empobrecimento do bairro, e, em decadência, manteve o uso residencial e comercial por 
proprietários e inquilinos pertencentes às classes baixa e média baixa, além de passar a ser 
explorado por novos atores que se apresentavam, alguns, com investidas de poder, com 
cafetinagem e outras ações paramilitares, enquanto outros intermediavam a ocupação das 
unidades que haviam sido gradualmente abandonadas. A crescente dívida de impostos dos 
proprietários, além de seu desinteresse ou incapacidade na proteção física da edificação, foi 
oportunizada por alta rotatividade na gestão do condomínio, tendo como uma das consequências 
físicas a deterioração de seus espaços comuns.

A desocupação, motivada por uma ação civil pública movida em 2010 pelo Ministério 
Público Estadual, exigia que moradores e comerciantes saíssem do prédio devido à insalubridade 
de suas instalações e, mais contundente, ao risco de incêndio nas instalações a partir do quadro 
de entrada de energia do prédio. 

A presente demanda visa a salvaguardar a coletividade de riscos a sua vida, 
integridade física e saúde, proporcionando medidas para manter a segurança 
da edificação e fiscalização contínua pelos órgãos públicos competentes e 
a garantia do fornecimento dos serviços públicos essenciais. (Processo de 
interdição do MPERJ em 28/03/2019).

Assim, se exigia o esvaziamento completo da edificação diante do perigo iminente, que, 
no entanto, durava anos. Em 18 de março de 2019, para forçar a saída das famílias, foi efetuado 
o corte de energia, precedido pela interrupção do fornecimento de água. A deterioração do 

ambiente interno foi ampliada a partir dessa decisão de cortar fornecimento desses serviços 
básicos. Acresce-se a dificuldade de locomoção ao longo dos 10 andares oferecidos pelos 
elevadores (o 11º andar só tem acesso pela escada), através de uma única e antiga escada para, 
por exemplo, descer lixo das residências. Sem dúvida a medida ‘protetora’ piorou bastante o 
quesito habitabilidade, ou seja, aumentou o temido risco à incolumidade daquelas pessoas, para 
ser fiel ao termo utilizado no processo.

As estratégias utilizadas denotam uma preocupação bastante questionável com a 
dignidade humana dos moradores que habitavam o prédio, retirando-lhes condições mínimas 
de habitabilidade a despeito da retórica da ação que dizia justamente salvaguardar a vida e a 
saúde.

Em visitas realizadas a alguns andares, anteriormente ao despejo, pode-se observar 
que não parecia haver nenhuma ameaça à estrutura física do prédio, ou seja, não havia ameaça 
de o prédio ruir. Contudo, constatou-se a indiscutível necessidade de obras, de reparo e de 
conservação, principalmente da infraestrutura elétrica, a qual foi utilizada como ordem de 
justificação para o despejo de centenas de pessoas. No entanto, em momento algum há menção 
ou mesmo qualquer justificativa para a realização de obras sem a presença dos moradores. 
Ora, se o risco fora eliminado com o corte de energia, não havia mais risco de incêndio. O 
risco estava localizado e ampliado, principalmente, a partir dos “gatos” feitos após o corte de 
energia. Ou seja, as chamadas medidas protetivas haviam ampliado o risco, mais uma vez 
dando mostras que o caminho escolhido, o ordenamento jurídico que estava sendo utilizado 
pelo Estado, estava se tornando o próprio perigo. Ora, se a função original do Estado é fornecer 
segurança aos cidadãos, ali se colocava uma distorção. Ou, conforme a hipótese aqui sugerida, 
“salvaguardar a coletividade de riscos a sua vida, integridade física e saúde”4 não eram as reais 
motivações para o despejo daquelas pessoas. Mesmo que no caso em pauta a “venda” não tenha 
em vista o mercado mundial, a ponderação de Sánchez começa a vir à mente para desvelar os 
processos que de fato estavam — e estão — ocorrendo no Prédio da Caixa e, por extensão, na 
área central da cidade:

Na cidade tornada empresa, um conjunto de agentes político-econômicos, 
em coalizões pró-crescimento, dá sustentação aos projetos de renovação 
urbana, com vistas à produção do espaço adequado à atual dinâmica 
econômica, inserido nos circuitos de valorização capitalista. Nessas coalizões, 
os governos de cidades têm papel fundamental quanto à regulação das 
condições dessa produção do espaço, tanto no sentido prático-estratégico, 
logístico, quanto ideológico, com a venda das cidades no mercado mundial. 
(SÁNCHEZ, 2010, p. 350).

4 Frase retirada do Processo de interdição do MPERJ, 28/03/2019.
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A situação que se impunha era, pelo menos aparentemente, a proteção das pessoas sujeitas 
ao risco de incêndio (há anos) e à baixa qualidade das condições do prédio (ampliado com as 
medidas restritivas institucionais) em oposição às condições, visivelmente não consideradas, em 
que as muitas famílias tiveram que fazer frente ao se verem em situação de rua. Mesmo as famílias 
que não foram para a rua, e acharam alguma espécie de abrigo, de modo geral pago, mesmo em 
casa de algum parente, se ressentem da falta de seus pertences como objetos, móveis, instrumentos 
de trabalho, documentos. Ou seja, se ressentem pela falta de bens que poderiam dar condições 
para melhor se manterem, se reconhecerem com um mínimo de dignidade e dar continuidade à 
vida enquanto aguardam novas instruções sobre seu local escolhido como moradia.

Passado mais de um mês não houve nenhuma ação do Estado no sentido de promover 
as obras necessárias para recuperar o prédio, tampouco a disponibilização para as pessoas terem 
acesso aos seus pertences retidos em suas moradias. Muitas famílias continuam sem ter acesso ao 
aluguel social. 

A urbanização excludente e seletiva da cidade atual mobiliza e se vale de afetos e 
discursos discriminatórios para dar base a seus processos. O preconceito perpassa a tomada de 
decisões sobre a perspectiva e o modo de vida dos moradores, entre eles prostitutas, homossexuais, 
transexuais, ocupantes — chamados de invasores, muitos negros e a grande maioria pobres e 
muito pobres, ao nível da miséria. Reforçado pela preocupação com o estado de um imóvel, 
um edifício, ainda que ressalvadas as reais condições precárias da propriedade, um objeto foi o 
elemento central priorizado, e seu potencial valor que estava sendo subutilizado. Danem-se as 
pessoas, era a expressão não formulada. 

Assim sendo, pode-se, sem receio, afirmar que o preconceito que envolve os moradores 
do Prédio da Caixa foi determinante nas ações proferidas pelo MP assim como acatadas pela 
Justiça, sem considerar devidamente as vidas humanas que ali habitavam. Associe-se a isso a 
opinião pública, desconhecedora dos revezes e da situação real, que reiteram e apoiam ações 
desumanas do Estado e reforçam, intencionalmente ou não, o poder do capital, a importância 
da instituição da propriedade privada e submetem pessoas a situações de risco perversas e mais 
perigosas do que as que se encontravam originalmente.

As incontestáveis contradições do processo judicial denunciam que, no fundo, o que 
ocorre é a intenção — por ação ou omissão — de reposicionamento das camadas populares no 
território e a troca de lugares: da precariedade do edifício para a precariedade da situação de rua, 
mobilizado pelo discurso de reabilitação de áreas centrais. Como reitera Rolnik há 

uma espécie de rejeição implícita à presença de vastos contingentes 
populacionais de pobres nas cidades e a construção de um amálgama em que 
certa espacialidade, marcada por parcos recursos materiais, é associada a uma 
condição sociopolítica: o outcast ou fora da ordem. (ROLNIK, 2015, p.156).

O fato é que, mesmo que a intenção inicial fosse evitar o risco à incolumidade das 
pessoas, as ações se mostraram mais desastrosas que protetoras. Desde antes do despejo, sem 
energia e sem elevador para garantir a mobilidade a cadeirantes e pessoas idosas, algumas 
inclusive doentes, com medicamentos especiais que exigiam refrigeração permanente, os cortes 
tornaram a situação do prédio ainda mais insustentável, numa ação, no mínimo constrangedora, 
de impelir os moradores à saída. Se havia situação de insalubridade, aumentada com os cortes 
de abastecimento, o que dizer da situação de rua que agora se encontram expostas as famílias! 

 Alegando dificuldade ou mesmo impossibilidade de — todos5 — os órgãos exercerem 
fiscalização das instalações do prédio “diante das ameaças que por lá transitam, configurando 
um ambiente de poder paralelo ao Estado”, optou-se, de acordo com a perspectiva aqui 
assumida, pela situação mais fácil para o Estado, ou seja, limpar e despejar, sempre “visando 
resguardar a integridade da coletividade, sejam transeuntes e moradores do condomínio objeto 
desta ação e dos prédios vizinhos”6.

O elevado déficit habitacional de Niterói, assim como em inúmeras cidades brasileiras, 
contrasta com sua posição de 7ª no índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM) 
no país, mensurado e composto por indicadores de longevidade, educação e renda. Porém são 
identificadas 40 mil famílias moradoras em assentamentos precarizados (BIENENSTEIN et 
al., 2012), pelo menos 25% em uma população que beira os 500 mil habitantes. A se acrescentar 
a estes números a população sem teto, que ora lota integralmente os abrigos da cidade — 
apenas pelo prazo máximo de três meses —, ora a população, crescente a olhos nus, que está 
efetivamente ocupando as ruas com mulheres e crianças. 

Não é — não deveria ser — possível pensar e nem agir com ingenuidade e não 
considerar que o edifício representa uma mina de ouro para o mercado imobiliário (SMITH, 
2006, p. 67-68) que precisava sofrer um processo de limpeza social, uma vez que se encontrava 
ocupado por parte da população que não é o público alvo para esse consumo. 

Na construção dos elementos que envolveram o processo de despejo, assim como o 
posterior acompanhamento de mais de 75 pessoas que se encontraram em poucas horas em 
situação de rua, sem ter onde morar e por vezes sem nenhuma assistência direta das autoridades 
responsabilizadas pela própria Justiça, pode-se considerar que o Prédio da Caixa se configura 
como uma mostra de cidade hostil, injusta e discriminada onde se distribuem suas 393 unidades 
ao longo de 11 pavimentos, ocupadas por residências, serviços e comércio.

O despejo foi realizado sem notificação judicial; a única pessoa comunicada foi a 

5 Defesa Civil, Corpo de Bombeiros, GAP (sigla não identificada), Ampla/Enel, Águas de Niterói, INEA, 
Vigilância Sanitária.
6  Processo de interdição do MPERJ de 28/03/2019.
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ex-síndica, deposta dias antes, em uma reunião de condomínio em que foi cumprido todo o 
ritual garantidor para sua legitimidade. Essa ex-síndica tem seu interesse explícito em limpar 
a população do prédio onde é, supostamente, proprietária de muitos imóveis, e que identificou 
aquelas pessoas como “lixo” diante da Defensoria Pública. A dita Defensoria se manteve em 
uma posição distante e até alegou conflito de interesses por estar dando assessoria a outros 
moradores que queriam sair do prédio. Este dado precisaria ser melhor investigado, até para se 
entender a motivação dessas pessoas em buscar a DP, se a saída era a situação que estava sendo 
mais favorecida pelo Estado.

A nova síndica, eleita legitimamente pelo Conselho do condomínio, só veio a ser 
reconhecida pela juíza na tarde após o despejo concluído. Supostamente fruto das pressões de 
diversas instituições apoiadoras daqueles moradores como a Comissão de Direitos Humanos 
da OAB, seção Rio de Janeiro, assim como diversos coletivos populares e instituições como 
Centro de Assessoria (jurídica) Popular Mariana Criola, a Universidade Federal Fluminense, 
através do Núcleo de Estudos e Projetos Habitacionais e Urbanos (que em seguida passou a dar 
assessoria técnica àqueles moradores), Fórum de Luta pela Moradia, assessores parlamentares, 
além da repercussão na mídia impressa.

A truculência do aparato policial e bélico, o açodamento da ação, além da falta de 
planejamento adequado por parte de todos os órgãos públicos envolvidos supostamente para 
dar apoio e suporte às famílias, foram os responsáveis pelos moradores terem deixado para 
trás documentos, remédios, roupas e objetos de valor. Além de sem teto, alguns estão sem 
instrumentos e material de trabalho para atividades como autônomos ou informais e alguns 
sem material de estudo. O aluguel social, de R$ 780,00, além das dificuldades burocráticas 
em consegui-lo, não cobre o valor de aluguel de imóveis próximos. A exigência de fiador ou 
pagamento de caução de três meses colabora para inviabilizar a locação, prejudicada ainda 
mais quando meios de sustento e sobrevivência ficaram retidos nos apartamentos. Essa falta 
de planejamento por parte do poder público, Justiça, Ministério Público e Prefeitura, denota 
a falta de comprometimento real por parte do Estado para com a população a qual deveria 
garantir segurança e proteção, deixando aquelas pessoas em situação de desamparo. 

Assim, se por um lado, a população do prédio foi acusada de inoperância ante os 
erros e riscos apontados no prédio ao longo de anos, o Estado não atuou de forma diferente 
e responsável na ação de despejo, desde as ameaças sofridas pelos moradores, passando pelo 
furto de objetos durante ação de inventário dos pertences e a (não) oferta de abrigo para os 
sem teto, além da burocracia para resgatar o aluguel social e a problemática das duplicidades de 
moradores por unidades residenciais — a “corriqueira sobreposição de registros de propriedade”, 

nas palavras de Ermínia Maricato7, que alerta que “ao contrário do que se imagina, não são 
apenas os pobres que ocupam ilegalmente terras e imóveis no Brasil” (MARICATO, 2019).

Esta cidade que se reduz, resume e concentra na experiência do Prédio da Caixa é a 
dos noticiários policiais; é a cidade exibida pela mídia que explora a publicização da miséria, do 
preconceito e da violência. Onde as prioridades se afastam dos direitos. A cidade da retórica das 
gestões participativas, porém as disputas não se apresentam e os consensos superam e escondem 
a heterogeneidade da população; a segregação, mais que latente, fica retida e justificada com o 
crime, a sujeira, a inadequação, a exclusão (VAINER, 2013). A população estigmatizada que 
mora neste prédio são, sobretudo, pessoas; proprietários, inquilinos e ocupantes; trabalhadores 
e estudantes — até de graduação e pós-graduação — em sua maioria pobres, muitos são negros, 
a maioria são mulheres, algumas transexuais, idosas, idosos e crianças.

O pensamento do dominante, que não distingue mérito de oportunidades, afirma 
diante do impasse de encaminhar sua decisão pelo despejo que é preciso mudar o paradigma, 
a referência pública que se tem do Prédio, mudar a sua cara. Essa conclusão reflete que não se 
reconhece prioritariamente a existência de famílias, de pessoas abatidas e acuadas com a pobreza. 
São agentes públicos, servidores, que não se reconhecem como protagonistas da discriminação, 
da segregação, da desigualdade e que se entendem como fomentadores do progresso e do 
desenvolvimento. Aqueles moradores representam — ainda que de forma subliminar — uma 
ameaça aos novos projetos para o Centro, para uma nova vizinhança asséptica, moralmente 
impecável e, indubitavelmente, hipócrita. Esse é o modelo de cidade em vigência que pode ser 
vislumbrado no exemplo do Prédio da Caixa.

Considerações finais

No dia seguinte à remoção já havia rumores que aparecera pessoa interessada em 
comprar o imóvel para ali instalar um hotel. Verdade ou lenda, esse possível boato confirma a 
expectativa sobre as intenções de dar ao prédio um novo destino, sob, naturalmente, a expulsão 
definitiva, a exclusão total daquelas pessoas de endereço tão cobiçado para melhores negócios. 
Ainda que a intenção de “inovação” não seja explícita, Rolnik (2015, p. 227) alerta para o papel 
principalmente do Estado em viabilizar projetos cujo objetivo é extrair renda da terra urbana, 
através de um processo de criação ou (como neste caso em pauta) revalorização de localizações.

Algumas soluções podem garantir a permanência daqueles moradores, reassentá-los 

7 Os excluídos da cidade e a lei. GGN, 2019. Disponível em: https://jornalggn.com.br/habitacao/os-excluidos-da-
cidade-e-a-lei-por-erminia-maricato/. 
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em seu local de posse, em condições dignas de habitabilidade e garantida a incolumidade. 
Por seu caráter inovador, essas soluções também alimentam a sensação de medo e incerteza, 
que precisam ser clareadas e debatidas, ampla e coletivamente. Na visão de Souza (2011), o 
“direito à cidade” corresponde ao direito de fruição plena e igualitária dos recursos acumulados 
e concentrados nas cidades, o que só seria possível em outra sociedade.

Há alternativas que exigem um novo pensar, ousar novos referenciais e enfrentar a 
“república dos proprietários”, como diz Maricato (2019), a poderosa elite  patrimonialista 
tradicional concentradora de terra, e aplicar, em vez da parceria público-privada (PPP), 
tão utilizada pelas atuais prefeituras, um conceito, já aplicado em diversos países, de PPS – 
Parcerias Público Sociais. Ou seja, é possível, desde que haja interesse político e pressão popular, 
demarcar aquele espaço como Zona de Especial Interesse Social, e, junto com proprietários, a 
Prefeitura — assumindo integralmente sua função pública — repartir os encargos, acrescentar 
os custos de obras e futuros valores condominiais e assim garantir o direito à cidade a todos 
que ali habitam, há anos. Ou ainda, a Prefeitura assumir uma política pública onde tome para 
si os custos a partir de um acurado levantamento da dívida tributária relativa ao IPTU daqueles 
imóveis para então desapropriá-los. Uma oportunidade de colocar em prática instrumentos de 
gestão democrática estabelecidos há quase 20 anos no Estatuto da Cidade, tão pouco utilizados. 
Direitos estabelecidos na Constituição Federal de 1988 que não se erguem para além da letra 
depositada na lei. 

A instituição de um “Estado Democrático, destinado a assegurar o exercício dos direitos 
sociais e individuais, a liberdade, a segurança, o bem-estar, o desenvolvimento, a igualdade e a 
justiça como valores supremos de uma sociedade fraterna, pluralista e sem preconceitos” são 
os termos iniciais da Constituição de 88 que, nos dias atuais, parecem por vezes adormecer, 
esquecidos, e quiçá ultrajados, ainda que a Prefeitura de Niterói se coloque como oposição aos 
governos do estado e da nação, empossados no início deste ano de 2019. Gestão democrática, 
função social da propriedade, redução das desigualdades sociais, pleno emprego, construir uma 
sociedade livre, justa e solidária, assim como erradicar a pobreza, a marginalização e reduzir 
as desigualdades sociais são conceitos básicos preconizados na Constituição que não podem 
mais ser relevados. Ou não mais adiados. Se não faz parte das metas governamentais atuais, 
os cidadãos brasileiros têm o compromisso de construir e alertar constantemente, além de 
informar a quem não os conhece, para buscar seguir os conceitos preconizados 21 anos atrás. 

Uma nova gestão de PPS — Parceria Público Social sobre o Prédio da Caixa pode ser 
uma experiência além de inédita para Niterói, revolucionária, onde ao invés do poder público 
sempre arcar com os custos das parcerias e o setor privado ficar com os lucros, desta vez poderia 
de fato se enfrentar o urgente desafio da injustiça social e democratizar a cidade.

Safatle, em palestra8 sobre a lógica dos condomínios, emite alguns conceitos presentes 
em seu livro O circuito dos afetos: corpos políticos, o desamparo e o fim dos indivíduos (2016) que são 
pertinentes ao assunto aqui tratado. O autor é absolutamente afirmativo ao insistir que, “nada, 
absolutamente nada, se modificará, nunca em situação nenhuma, ainda mais no nosso país, se 
nós não pararmos de nos deixar afetar da mesma forma sempre”. O filósofo parte do princípio 
que a vida social é um circuito de afetos, que criam dispositivos de condutas e comportamentos, 
nem sempre conscientes, mas que apontam o medo como afeto central cultivado no interior da 
atual sociedade inserida no capitalismo neoliberal. O neoliberalismo, na perspectiva do autor, 
é considerado mais que um sistema de trocas econômicas ligado à maximização das atividades 
empresariais e à desregulamentação do Estado, mas um modelo de sociedade. Para explicar 
como funciona essa lógica, Safatle se utiliza de uma metáfora para mostrar a posição do Estado 
que, considerando sua função primordial como garantidor da segurança, se coloca em situação 
de duplicidade, perversa, como o bombeiro e o piromaníaco. Ou seja, o Estado, dentro da lógica 
do medo, legitima recorrentemente sua função de protetor, alertando para o risco a se correr 
fora de seu círculo de proteção. Através desse estratagema de manter a insegurança sempre à 
espreita, controla, ou mesmo mantém a ameaça constante, para que as pessoas sejam capazes de 
assumir e aceitar, sem muitos problemas, todas as coerções, os arbítrios e as restrições inerentes, 
conscientes que são cidadãos do Estado. 

Justapondo a menção a outra sociedade de Souza (2011) ao pensamento de Safatle, 
só seria possível uma outra sociedade se for possível sermos afetados de outras formas que 
não o medo. Safatle lança o desamparo como o afeto político central para produzir essa 
transformação. O desamparo é colocado como condição para o desenvolvimento de certa 
forma de coragem afirmativa, vindo da aposta na possibilidade de conversão da violência em 
processo de mudança de estado. O autor ressalta a importância da compreensão de que será 
apenas em estado de despossuídos, sem predicados, em total desamparo do Estado, que será 
possível a criação central para a experiência política, de situações desconhecidas em que não se 
sabe como controlar, como predicar, abertos a contingências desconhecidas, sem medo.

A oportunidade da observação participante junto a estas pessoas e a tragédia sobre 
suas vidas permite perceber situações limite, talvez próximas ao que Safatle aponta como 
desamparo. Alguns já revelam não ter mais medo, sem qualquer proteção ou segurança pelas 
mais variadas expressões do Estado, seja o Judiciário, a Defensoria Pública, o Ministério Público 
e a Prefeitura, principalmente na expressão da Secretaria de Assistência Social. Tal reflexão não 
inspira esperança, pois, na visão própria de Safatle, a esperança é uma utopia baseada em um 

8 Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=G9s-J_Uy0Js. 
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futuro — inexistente — assim como o medo está fincado no passado. Assim, a visão que se 
coloca através do sofrimento último, despossuído, é a de que estas pessoas podem se encontrar 
à beira de exercer uma mudança política verdadeira.
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A CIDADE DO MEDO E O MEDO DA CIDADE: 
REFLEXÕES ACERCA DAS PAISAGENS DE 

HOSTILIDADE

COMIN, Bianca P.

Dicotomias urbanas

“Há duas maneiras de se alcançar Despina: de navio 
ou de camelo. A cidade se apresenta de forma diferente 
para quem chega por terra ou por mar. O cameleiro que 
[a] vê [...] sabe que é uma cidade, mas a imagina como 
uma embarcação que pode afastá-lo do deserto [...]. O 
marinheiro [...] sabe que é uma cidade, mas a imagina 
como um camelo de cuja albarda pendem odres e 
alforjes de frutas cristalizadas [...]. Cada cidade recebe a 
forma do deserto a que se opõe; é assim que o cameleiro 
e o marinheiro veem Despina, cidade de confim entre 
dois desertos”. (CALVINO, 1972, p. 10)

A cidade imagiária de Despina, descrita no trecho da epígrafe, suscita muitas interpretações 
e permite traçar diversos paralelos entre as características do ambiente visitado por Marco Polo 
(CALVINO, 1972) e o panorama em que se encontram muitas das cidades contemporâneas. 
A existência de realidades opostas, vistas por diferentes indivíduos, mostra não apenas que a 
imagem da cidade depende essencialmente de quem a vê, mas permite pensar a própria existência 
de realidades distintas (e distintamente observáveis) convivendo em um mesmo espaço.

Apesar do ar cosmopolita e da ideia de conjunto trabalhada pelo conceito de cidade, a 
convivência de grupos sociais antagônicos, com costumes e condições culturais e socioeconômicas 
diferentes, nem sempre é sinônimo de harmonia, e a convivência com o diferente pode se tornar 
desagradável. Tal concepção acaba criando uma dicotomia entre grupos sociais com características 
distintas ou, mais especificamente, entre estratos sociais economicamente apartados. Cria-se a 
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ideia de “nós versus eles”, e a concepção de integração e de convivência com o diverso dá lugar 
à prática da discriminação, do distanciamento social e da criação de um abismo entre os que 
possuem e os que desejam possuir.

O símbolo que melhor retrata esse distanciamento é a construção dos muros. Estes, além 
de permitirem a separação física entre “nós e eles”, deixam claro o fato de que não faz parte das 
intenções de determinado grupo misturar-se com os demais. Sua verticalidade evidencia também 
a verticalidade dessa relação: não há horizontalidade no trato para com o diferente, dado que este 
é visto como inferior, não como diverso.

A pluralidade do além-muros contrasta com a padronização do intra-muros – diversidade 
versus monotonia, o outro e o eu, o igual e o diferente. Somada a isso, a questão da violência que 
acomete grande parte dos grandes centros urbanos contemporâneos gera certo receio de perda 
de posses e propriedades, e o muro passa também a ser sinônimo de segurança. Criam-se cidades 
vigiadas, ruas muradas, bolsões residenciais de uso exclusivo que, mais do que proteger os de 
dentro, visam diferenciá-los e afastá-los dos de fora.

Este texto pretende, nesse sentido, realizar algumas reflexões a respeito da interpretação 
dos muros urbanos enquanto símbolos. Esses elementos têm se proliferado nas paisagens da 
cidade e, não à toa, tornam-se mais comuns em um momento onde elas se rendem às ações do 
capital. Portanto, utiliza-se como um pequeno caso-referência a proliferação dos muros e dos 
dispositivos de segurança em uma das vias do bairro Ecoville, localizado em uma região nobre 
da cidade de Curitiba – PR. O que se pretende, então, é apresentar a visão do marinheiro e do 
cameleiro sobre as realidades urbanas que se despontam sobre seus horizontes.

Histórias que as Paredes Contam

O valor simbólico da cidade de Constantinopla está diretamente ligado à sua posição 
geográfica: num tempo em que o domínio das rotas comerciais era crucial para garantir a 
subsistência, o poderio e a riqueza de determinados povos, o controle do entroncamento que liga 
o Mar Negro ao de Mármara e, assim, a Ásia à Europa, era sinônimo de prestígio (TURNBULL, 
2004). Ademais, não se pode deixar de mencionar a riqueza econômica e material dessa cosmópole, 
oriunda das múltiplas e intensas atividades comerciais daquela região.

Constantinopla também, a exemplo de Despina, apresentava uma imagem diferente para 
aqueles que a vissem por mar e aqueles que chegassem à ela por terra. Por mar, a cidade despontava 
as curvas das cúpulas de suas catedrais mescladas aos edifícios residenciais e administrativos: uma 
cidade forte, de intenso comércio. Contudo, quem chegava por terra via suas colinas e se deparava 
com a fragilidade militar de seus limites (TURNBULL, 2004) — eis as visões do marinheiro e 
do cameleiro.

A vulnerabilidade dos limites terrenos de Constantinopla foi o que desencadeou 
a construção do sistema de muros sucessivos para proteção da cidade. Dada a riqueza 
e o poderia econômico que representava, tornava-se importante murar o perímetro de 
maneira que os riscos de invasões fossem minimizados e a imponência administrativa do 
lugar pudesse se perpetuar enquanto símbolo (TURNBULL, 2004). A importância que 
se dá ao sistema de muros construído a mando de Teodósio em Constantinopla deve-
se ao fato de que ele resistiu por quase mil anos protegendo uma das cidades de maior 
riqueza comercial, econômica e cultural durante a Idade Média.

É importante ressaltar o fato de que a presença de muros nas cidades do período 
da Idade Média devia-se aos perigos que a invasão de outros povos, ditos inimigos, 
representava ao poderio econômico daquele lugar. Assim, a ameaça estava relacionada 
ao diferente, àquele que era dotado de uma cultura diversa, e a intenção era, justamente, 
dificultar a entrada do inimigo, deixando claro que, dentro daquele circunspecto, havia 
uma civilização organizada, de costumes específicos e que protegia suas riquezas.

Esse é um dos motivos pelos quais a derrubada de um sistema engenhoso 
de muros pelo uso de artefatos militares até então desconhecidos, torna a Queda de 
Constantinopla um assunto tão pontual e singular na História. A queda das muralhas 
permitiu não só o domínio de um outro povo sobre aquele território, mas potencializou 
o sincretismo de forma e de cultura do qual Istambul é um exemplo icônico.

Pode-se depreender que já existia nesse período a dicotomia característica do 
espaço. Contudo, o muro tinha como função separar os citadinos dos estrangeiros, e 
grande parte dos habitantes participava de sua construção e de sua defesa. Hoje, parece 
que as ideias representadas pelos muros se inverteram e, ao invés de proteger a cidade, 
eles acabam tendo a função de “proteger-se da” cidade: ao encalusurar uma minoria, 
negam o sentido de unidade e de coletividade que deveria ser característica do ambiente 
urbano.

Ordem e caos

Organização e ordem são dois conceitos que, em termos históricos, sempre 
estiveram relacionados à formação das cidades. A busca pela geometrização do espaço e pela 
disposição dos elementos urbanos de maneira sistematizada reflete, segundo Tuan (2005), 
o desejo do ser humano de ver refletido na Terra a ordem celeste e, assim, aproximar-se 
do divino ao afastar-se do caos. Aplicações desse modelo podem ser encontradas desde a 
distribuição cartesiana das ruas de Nova Iorque ao modelo concêntrico da cidade jardim 
de Howard, passando pelos boulevares de Haussmann.
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A ânsia pela sistematização do espaço, compreendida como racional e sensata, vai de 
encontro à ocupação orgânica, irrefletida e, por consequência, inumana. Isso justifica, inclusive, 
o sentimento de aversão normalmente gerado pelas áreas degradadas da cidade, denominadas 
de ocupação irregular1. Estas, a despeito de questões ambientais e de saúde, são foco de ações 
de recuperação da ordem local, a exemplo dos programas intitulados como reurbanização de 
favelas. Reurbanizar, nesse caso, estaria relacionado não só à estruturação e higienização do 
espaço, mas também à sua reorganização formal.

Contudo, sabe-se que o intenso processo de urbanização tem aumentado o 
contingente populacional das cidades, proliferando a “caotização do espaço”. Não é possível 
garantir o acesso à cidade (ou o direito a ela, num sentido lefebvriano) a todos os seus 
habitantes, especialmente devido à questão mercadológica que perpassa pela viabilização 
do acesso à terra, à moradia e à cidade legal, como um todo. Ademais, a cidade neoliberal 
hipermoderna (LIPOVETSKY; SERROY, 2015) obedece à criação de paisagens de 
autoria de um capitalismo artista, interessado mais em parecer aos olhos dos que as veem 
que em fornecer qualidade aos que as vivem.

Dessa forma, ações pontuais cunhadas pelo modelo de urbanismo mercadológico 
acabam por (re)qualificar apenas as regiões de interesse do capital, negando o aspecto 
coletivo e mesmo a complexidade do tecido urbano. Têm-se, assim, a proliferação das áreas 
orgânicas compreendidas como degradadas e/ou irregulares. Para sanar essa questão, sabe-
se que a solução mais praticada pelo urbanismo de mercado atualmente vai de encontro 
à lógica urbana coletiva e à concepção da cidade como espaço de convívio; reproduz-se 
no espaço urbano a mesma racionalidade capitalista excludente (MARICATO, 2014), 
onde a pretensa qualidade de vida fica reservada a alguns poucos privilegiados que são 
capazes de comprá-la. Aos desafortunados, transferem-se os infortúnios dos problemas e 
das paisagens urbanas hostis, as quais refletem a segregação e o medo de pertencer ao caos 
da coletividade representado pelo espaço público.

Esta é a lógica da construção de bolsões de uso exclusivo dentro do espaço da 
cidade. Trata-se da criação de uma cidade não-cidade, a qual nega a coletividade ao 
reproduzir a segregação geográfica e socioeconômica. A privatização do público não é 
apenas representada pela criação de espaços da elite (BAUMAN, 2009) caracterizados 
pelo medo da invasão (muros altos margeados de cercas elétricas e câmeras de vigilância), 
mas chega ao ponto de privatizar ruas e vias públicas no sentido de selecionar aqueles que 
podem ou não ter acesso a elas e aos “lugares dos escolhidos”. Trata-se de uma ação que vai 

1 Nesse sentido, depreende-se que o significado da palavra irregular pode ser interpretado não apenas como 
sinônimo de ilegal, mas também como algo que não detém regularidade de forma.

de encontro à própria legislação urbana, mas que é aceita porque responde aos ditames do 
mercado e à ideia de diferenciação do eu (mais) para com o outro (menos).

Vale ressaltar que esses bolsões estrategicamente localizados nas zonas urbanas 
periféricas afastam-se geograficamente das áreas caóticas, as quais são desprovidas de ordem 
e estrutura. Ao se afastarem espacialmente, criam também um hiato ideológico entre nós e 
eles (BAUMAN, 2009): os que têm e os que não têm. Para tanto, elas se utilizam também 
de barreiras físicas que reforçam essa segregação e impõem certa sensação de poder. Numa 
cópia mal feita do que ocorria nas cidades medievais, constroem-se pequenas fortalezas 
(BAUMAN, 2009) privadas num espaço que se pretendia público, com a diferença de que, 
nos tempos da Idade Média, a intenção era proteger-se daqueles que eram compreendidos 
como inimigos da cidade, e não enclausurar-se da própria cidade.

Condomínios residenciais de luxo constituem-se como um exemplo expoente de 
ações desse gênero. Estes, além de reforçarem a segregação e a privatização de algumas 
parcelas do espaço, acabam por criar paisagens hostis e pouco convidativas para quem 
os observa do exterior. Reforçam o medo por acreditarem guardar no interior de suas 
muralhas aquilo que diferencia os que ali estão dos que moram do lado de fora: o poder 
aquisitivo. Eis a ação da especulação sobre certos espaços supervalorizados que, mesmo 
que distante dos centros das cidades, mostram-se mais providos de infraestrutura urbana 
que aquelas regiões de desordem e de alta densidade demográfica nas proximidades de 
locais já estruturados. A inserção de empreendimentos com essas características nas franjas 
da cidade cria a necessidade de estruturar urbanisticamente todo o acesso a eles, onerando 
os cofres públicos em nome do benefício de poucos (MARICATO, 2019).

Em contrapartida, nas proximidades desses bolsões criam-se verdadeiros labirintos 
urbanos caracterizados pela frieza de muros altos e pela anesteticidade de suas formas pouco 
convidativas (TUAN, 2005), acompanhados em grande parte das vezes de dispositivos 
cortantes. Segundo Bauman (2009, p. 42), 

a intenção desses espaços vetados é claramente dividir, segregar, excluir; e 
não de criar pontes, convivências agradáveis e locais de encontro, facilitar as 
comunicações e reunir os habitantes da cidade.

Nessas áreas que se assemelham às prisões, o objetivo é, justamente, privar a 
coletividade, o convívio e a pluralidade que o espaço urbano respira.

Da nova Curitiba ao Ecoville

O caso-referência desta comunicação concentra-se numa reflexão sobre as 
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paisagens do medo do bairro Mossunguê, localizado na região noroeste da cidade de 
Curitiba – PR. A concentração de empreendimentos imobiliários de luxo, especialmente 
sob a forma vertical, caracteriza a paisagem da região e a diferencia dos bairros mais 
próximos à zona central da cidade. Diversas estratégias de marketing urbano foram e são 
utilizadas pelo capital imobiliário para reiterar as vantagens de se habitar uma região que, 
apesar de retirada e avessa ao conceito primordial de cidade, carrega consigo os discursos 
da qualidade de vida, luxo, conforto e de uma pretensa sustentabilidade2 que, na prática, 
não passa de práxis discursiva.

Não são poucas as divulgações de construtoras que reiteram a mensagem de morar 
em um bairro onde há muitos edifícios de alto padrão: vende-se assim, já num primeiro 
momento, a ideia de que se trata de um lugar para alguns poucos previlegiados, gerando 
um discurso de segração espacial. Além do mais, os dados estatísticos do IBGE, tratados 
por documentos do IPPUC (2015) não deixam dúvidas: a faixa salarial de maior incidência 
na região compreende números entre 5 e 10 salários mínimos, na qual se encontra 27,14% 
dos domicílios, conforme mostra a Figura 1.

Figura 1: Rendimento mensal domiciliar do bairro Mossunguê.
Fonte: IPPUC (2015).

Interessante também é a proliferação do discurso eco sobre uma área de cidade que, 
além de não possuir significativas áreas verdes públicas, conta com um elevado índice de 

2 Inclusive, o bairro também recebeu a denominação de Ecoville, aludindo à questão da sustentabilidade.

relação habitante/carro diante da (alta) média curitibana. Segundo IPPUC (2015), essa taxa 
é de 0,80 diante da média de 1,26 que compreende toda a cidade. Vale ressaltar também que 
essa é uma região intensamente provida de transporte público, já que está localizada em região 
lindeira ao que é denominado, dentro do planejamento da cidade, de Conectora 5, conforme 
pode ser visto na Figura 2.

Figura 2: Representação dos eixos estruturais de Curitiba. Em destaque, a localização da Conectora 5 
(ramal oeste da estrutural norte).
Fonte: Curitiba (2015).

A origem da Conectora 5 remonta ao ano de 1973, com a transferência do pólo 
industrial de Curitiba da região do bairro Rebouças — localizado, hoje, numa zona muito 
próxima ao centro — para a Cidade Industrial de Curitiba (CIC), a oeste. Vale ressaltar 
que a região oeste da capital paranaense contava, nesse período, com um grande vazio 
urbano (POLUCHA, 2009). Este foi um dos motivos que potencializou a transferência 
das indústrias para essa porção da cidade, já que ele poderia servir como um indutor de 
crescimento e desenvolvimento urbano.

O plano para ocupação dessa área previa, então, a expansão da cidade para oeste a 
partir da construção desse eixo de transporte público com via expressa, exclusiva para ônibus. 
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de aproveitamento numa baixa taxa de ocupação, criaram-se edificações extremamente 
verticalizadas em um terreno sem grande ocupação (Figura 3). Por um lado, esse tipo 
de solução realmente permite a melhor insolação das fachadas e o aproveitamento mais 
eficaz do regime de ventos. Ademais, proporciona a construção de áreas verdes na parte 
térrea, as quais podem ser destinadas ao lazer e ao aumento das áreas de infiltração. A 
questão principal é que o uso desses instrumentos urbanísticos e a aplicação desse modelo 
de uso do solo têm sido motivo para reiterar o caráter eco das edificações do bairro, numa 
compreensão limitada desse conceito.

Nas regiões próximas a esse eixo, intentava-se construir diversas habitações de interesse 
social com o objetivo de abrigar o contingente populacional que trabalharia nas indústrias 
agora deslocadas para oeste (POLUCHA, 2009). Segundo IPPUC (1980, p. 10):

A Nova Curitiba será implantada na Conectora 5 (Ramal oeste da 
Estrutural Norte), dotada de toda infraestrutura básica, habitação, 
equipamentos comunitários e serviços de apoio. O setor comercial terá 
um desenvolvimento linear ao longo de ambos os lados da via central, 
interligados entre si por passarelas. A moradia, em seus diversos níveis, se 
integra ao setor comercial, formando vizinhanças diversificadas.

As palavras mostram-se profícuas e a intenção digna. Contudo, ocorreu que as duas 
frentes indutoras do desenvolvimento da Nova Curitiba, transporte e habitação, receberam 
empréstimos de fontes diferentes para se efetivarem — enquanto que o investimento no 
transporte seria financiado juntamente com o Banco Mundial, a habitação receberia os fundos 
advindos do Banco Nacional de Habitação (BNH) (POLUCHA, 2009). Entre as décadas 
de 80 e 90, viu-se apenas a construção dos projetos relativos à estrutura de transporte, e a 
questão da habitação foi deixada para segundo plano3 (POLUCHA, 2009).

Então, a administração pública acabou por entregar os lotes da região, oriundos da 
desapropriação de antigas propriedades rurais, à iniciativa privada. Porém, não é possível 
afirmar que esta foi a única opção para dotar os grandes lotes vazios de algum uso. Em 
Polucha (2009, p. 53) há um excerto de uma declaração do diretor do IPPUC à época, 
Rubens Jacob Teig, empresário do ramo imobiliário, que revela justamente o contrário. 
Para ele “[...] existia um projeto para construir uma nova cidade: a Nova Curitiba. [...] 
E, na realidade, a minha ideia era administrar esse empreendimento”. Assim, pode-se 
depreender que, desde a concepção, todo esse projeto foi visto mais como um negócio 
urbano administrado por particulares que como um projeto de cidade plural e integradora. 
O que se vê nos documentos não passa de um projeto que não recebeu empenho da 
administração municipal para se tornar real. Vendia-se a imagem de uma Nova Curitiba 
nas palavras, cujas quais escondiam a intenção da própria gestão urbana.

Vale dizer ainda que não só a falta de empenho no projeto da Nova Curitiba 
contribuiu para transformar o Ecoville num bairro totalmente oposto ao que, até então, 
vinha sendo divulgado; o modelo de ocupação do solo proposto para a região contribuiu para 
a criação de diversos condomínios verticais enclausurados. Ao utilizar um alto coeficiente 

3 Segundo o que foi relatado em Polucha (2009), uma declaração do director do IPPUC à época revela que os 
planejadores de Curitiba foram “passados pra trás” pelo BNH, restando como opção entregar os terrenos da região 
para a iniciativa privada.

Figura 3: Vista geral do bairro Mossunguê/Ecoville.
Fonte: Elaboração da autora (2019).

O que se vê então é que a Nova Curitiba, agora Ecoville, tornou-se sinônimo de 
status e de grandes empreendimentos com características semelhantes: apartamentos de 
luxo, geralmente um por andar, em edificações de grande porte. Esses prédios, instalados 
em terrenos pouco ocupados, são cercados por muros altos e que, na maior parte das vezes, 
não permitem visibilidade. Construiu-se uma Nova Curitiba para os poucos que têm 
condições de adquirir tais unidades, sendo que esses poucos, por habitarem uma região-
símbolo da cidade, escondem-se atrás de suas fortificações particulares.

Além disso, a baixa taxa de ocupação dos terrenos faz com que as distâncias se 
tornem mais longas, dificultando o transporte a pé. Daí a existência da elevada relação 
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Figura 4: Recorte de estudo.
Fonte: Google Maps (2019).

As próximas imagens ilustram a paisagem observada por aqueles que percorrem o 
referido trecho a pé.  As Figuras 5 a 8 buscam ilustrar a intensa quantidade de muros altos 
e cegos presentes no trecho estudado. Enfatiza-se também a baixa circulação de pedestres 
nessa rua, embora as fotos tenham sido registradas na tarde de uma quinta-feira. É possível 
constatar a desagradabilidade e a hostilidade do entorno para quem transita a pé, reforçando 
a concepção de uma via, e mesmo de uma região, cujo foco é o trânsito de veículos.

Figura 5: Vista da rua Dep. Heitor Alencar Furtado.
Fonte: Elaborado pela autora (2019).

carro/habitante na região. Construiu-se um modelo de bairro que exclui a experiência do 
pedestre pois, da rua, o que se vê é uma paisagem com sequências de muros e equipamentos 
de proteção, como guaritas, câmeras de segurança e cercas elétricas.

Como forma de ilustrar o que foi relatado, percorreu-se um trecho da rua Dep. 
Heitor de Alencar Furtado, onde se localiza a via do ônibus expresso (Conectora 5) e, 
portanto, possui maior circulação de pedestres, dada a presença das estações tubo. O trecho 
considerado compreende a região entre a estação São Grato e a estação Unidade de Saúde 
Campo Comprido, conforme mostra a Figura 4. Os pontos em preto no mapa representam 
a localização das estações tubo constantes no recorte espacial adotado.

Figura 6: Vista da rua Dep. Heitor Alencar Furtado.
Fonte: Elaborado pela autora (2019).
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Figura 7: Vista da rua Dep. Heitor Alencar Furtado.
Fonte: Elaborado pela autora (2019).

Figura 8: Vista da rua Dep. Heitor Alencar Furtado.
Fonte: Elaborado pela autora (2019).

As Figuras 9 a 13 reforçam a presença de dispositivos de segurança ao longo do trecho em 
estudo. Conforme afirma Bauman (2009, p. 63), “a arquitetura do medo e da intimidação espalha-

se pelos espaços públicos da cidade, transformando-a sem cessar [...] em áreas extremamente 
vigiadas”. Além da presença intimidadora das câmeras e cercas de proteção, há uma presença 
constante de guaritas de segurança particular espalhadas ao longo da via, ocupando um espaço 
que deveria ser de uso coletivo.

Figura 9: Vista da rua Dep. Heitor Alencar Furtado.
Fonte: Elaborado pela autora (2019).

Figura 10: Vista da rua Dep. Heitor Alencar Furtado.
Fonte: Elaborado pela autora (2019).
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Figura 11: Vista da rua Dep. Heitor Alencar Furtado
Fonte: Elaborado pela autora. (2019).

Figura 11: Detalhe de equipamento de proteção presente em edificações da rua Dep. Heitor Alencar 
Furtado.
Fonte: Elaborado pela autora. (2019).

Figura 13: Detalhe de equipamento de proteção presente em edificações da rua Dep. Heitor Alencar 
Furtado
Fonte: A autora (2019).

A presença desses elementos caracteriza o medo da cidade vivenciado pelos 
proprietários das unidades de apartamentos. Reforça-se a ideia de que “eles” são perigosos, e 
invejam o que é “nosso”. Nesse sentido, quanto menos contato houver com os “de fora”, melhor 
e mais seguro “nós” estamos, no sentido da mixofobia dado por Bauman (2009). Os muros 
garantem que os iguais pemaneçam iguais, enquanto que os que não tiveram a oportunidade 
de adquirir uma unidade de um dos condomínios, continuam a ser tratados como diferentes 
e perigosos. Cria-se esse afastamento entre nós e eles, garantindo a proliferação daquilo 
que denominamos neste âmbito como as cidades do medo. Nega-se a construção de uma 
cidade justa e igualitária, que é capaz de conviver com o diverso, em prol de uma cidade das 
diferenças, onde o objetivo é distinguir-se dos demais em virtude do status que sua condição 
financeira permite ostentar.

Considerações Finais

As reflexões constantes nos itens anteriores são passíveis de algumas conexões 
e inferências. A exemplo do modelo de urbanização aplicado para o bairro Ecoville, em 
Curitiba, pode-se dizer que o caráter excludente e segregador, bem como a proliferação dos 
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muros e dispositivos de segurança nas paisagens, encontra aporte no modelo de ocupação do 
solo proposto pela região, o qual é pautado pelas escolhas da própria administração urbana. 
Por outro lado, a questão histórica e a existência de um urbanismo utópico que não aplica 
aquilo que discursa, reiteram a sobrevivência de um modelo de urbanismo mais alinhado ao 
marketing e aos princípios de mercado que aos próprios princípios de inclusão e direito à 
cidade garantido pelo Estatuto da Cidade.

Outro ponto a ser ressaltado é a questão do medo da cidade e da própria mixofobia 
citada por Bauman (2009). Há uma resistência por parte de certas parcelas da sociedade de 
misturar-se com o que lhe parece diverso, embasada por um pretenso medo de tornar-se 
igual àqueles de quem, justamente, desejam se afastar. Essas pessoas se escondem atrás de 
fortalezas muradas, percorrem as cidades em carros de luxo blindados e criam uma barreira 
entre o mundo em que vivem e o universo da cidade. Toda essa ostentação é por elas justificada 
devido ao poder aquisitivo que possuem, dadas as próprias proporções abissais entre classes 
da qual o sistema econômico vigente é o principal responsável. Acreditam eles ser diferentes 
e especiais, por estarem resguardados sob uma condição que é alvo de desejo para muitos.

Quanto às questões simbólicas e ideológicas, a multiplicação de condomínios fortemente 
murados e protegidos em regiões afastadas do centro urbano — lugar do encontro com o 
diferente e da horizontalidade — reflete o desejo de estratos abastados da sociedade de 
se isolarem em um território que difere do contexto da cidade. Isso porque, ao invés de 
proporcionar a soma por meio da convergência das diversidades, essa situação prolifera um 
modelo de exclusão, onde padrões semelhantes são reproduzidos e mantidos não apenas 
afastados, mas horizontal e verticalmente distantes do conjunto urbano. Há uma separação 
evidente dos que possuem daqueles que não possuem, dos invejados e dos invejosos, cujo 
muro é o símbolo prepotente.

O que resta então é uma cidade pouco convidativa, que resiste em meio a um conjunto 
de pequenos feudos. As áreas mais interessantes da cidade, com zonas verdes e de lazer, são 
particulares e fechadas, relegando o espaço público a uma condição de subserviência diante 
da ocupação privada. O muro separa o público do privado, o que tem qualidade daquilo 
que não tem, o igual do diferente. Por esse motivo, defende-se nesta comunicação a adoção 
de um modelo de urbanismo que priorize as experiências urbanas coletivas. Para isso, é 
necessário que a própria gestão urbana adote ações uníssonas aos princípios da coletividade 
e da democratização do espaço, propostas pelo Estatuto da Cidade. Ademais, se refletirmos 
a respeito da existência dos muros ao longo da História, perceberemos que as grandes 
conquistas ocorrem quando da sua queda, e não quando da sua construção.
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EM QUALQUER PARTE, DE QUALQUER 
MANEIRA: NECROPOLÍTICA, NEOLIBERALISMO 

E OS CORPOS RENTÁVEIS DO CRACK

NASSER, Carolina

RIBEIRO, Natasha B.

A Nova Política Nacional sobre Drogas (Sisnad)

Em 28 de outubro de 2018, Jair Messias Bolsonaro foi eleito Presidente da República 
com 55,13% dos votos válidos. Desde 1º de janeiro, data da posse, tem cumprido, em parte, 
as promessas feitas durante a campanha eleitoral — ao menos, as mais perversas. Neste breve 
estudo, discorrer-se-á sobre uma em particular: a do recrudescimento da Política Nacional 
sobre Drogas. 

Em cinco de junho de 2019, o Presidente da República sancionou a Lei nº 
13.840, decretada pelo Congresso Nacional, a qual promoveu, além das alterações à Lei 
nº 11.343/2006, a instituição da nova Política Nacional sobre Drogas. A Lei nº 13.840 
também revogou, tacitamente, a aplicação supletória dos modelos de internação referentes à 
Lei nº 10.216/01 em casos referentes a usuários de drogas. Ao encontro da nova legislação, o 
Decreto nº 9.761/2019 determinou a repartição do orçamento público entre o sistema CAPS-
SUS (Centros de Atenção Psicossocial – Sistema Único de Saúde) e as CTs (Comunidades 
Terapêuticas). 

A confluência de várias modificações relevantes, (I) troca do modelo de redução 
de danos para o modelo abstêmio, (II) fim da internação compulsória e redefinição da 
internação involuntária apenas para os casos concernentes a usuários de drogas, (III) adoção 
do padrão de uso e do tipo da droga como critérios para a indicação à internação e (IV) 
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repartição do orçamento público entre o sistema Centros de Atenção Psicossocial – Sistema 
Único de Saúde (CAPS-SUS) e as Comunidades Terapêuticas (CT's), todas implementadas 
em um curto espaço de tempo, integram políticas públicas que irão atingir, principalmente, 
os usuários de crack que ocupam as paisagens das cracolândias.

Ao governo Bolsonaro carece criatividade inclusive nesse tema. O complexo 
imagético nóia é utilizado como justificativa para uma expressiva mobilização de recursos, 
poderes, tecnologias e atores desde a década de 1990 no Brasil. Os governos antecessores, 
marcados também por um intenso fluxo de expansão do punitivismo penal, foram autores de 
campanhas emblemáticas como o programa "Crack É Possível Vencer" (2010). A mídia não 
ficou de fora desse movimento: o Jornal Estado de Minas, durante o período de 1996 a 2011, 
foi responsável por 948 inserções de reportagens sobre o crack (BRUCK, 2015). 

Existe, no entanto, uma grande incompatibilidade entre os fundamentos das 
justificativas político-midiáticas para essa considerável mobilização e os dados científicos, 
como por exemplo, os levantados pela Fundação Oswaldo Cruz (FIOCRUZ), publicados em 
2015: cerca de 0,9% dos entrevistados usou crack ao menos uma vez na vida e 0,1% faz uso 
considerado problemático da substância. Destaca-se, para fins de comparação, que 66,4% dos 
entrevistados consumiu álcool ao menos uma vez na vida e 16,5% faz um uso considerado 
problemático do entorpecente. Ainda, cerca de 1,5% dos entrevistados foram considerados 
dependentes de álcool, em contraste aos 0,09% considerados dependentes de crack.

O pânico moral (GARLAND, 2008) é um fenômeno que não só perpassa, mas que 
também revela e atribui sentido à correlação de todos os eventos expostos até aqui: 

[a]s sociedades parecem estar sujeitas, ocasionalmente, a períodos de 
pânico moral. Uma condição, um episódio, uma pessoa ou um grupo de 
pessoas emerge como uma ameaça aos valores e interesses da sociedade; 
a natureza dessa 'ameaça emergente' é apresentada de maneira estilizada e 
estereotipada pela mídia de massa; as barricadas morais são administradas 
por editores, bispos, políticos e outras pessoas 'de bem'; especialistas 
reconhecidos proferem diagnósticos e soluções (...) [pode ser que venha a 
existir] repercussões mais sérias e duradouras (...) na política legal e social 
ou mesmo na maneira como a sociedade se concebe. (COHEN 2004, p. 1 
apud GARLAND, 2008, p. 10; tradução nossa).

Sendo assim, percebe-se que, no caso em questão, os discursos político-midiáticos têm 
exercido o papel de construir e promover um arquétipo, o do nóia, que, além de servir como 
justificativa para um comprometimento do orçamento público, retroalimenta o fenômeno 
do pânico moral desenvolvido em torno dos usuários de crack que ocupam as cracolândias. 
Os mais diversos corpos e vivências da droga são ocultados por essa sobreposição ficcional, 
homogeneizante e sensacionalista. Como resultado, o usuário deixa de ser reconhecido como 

um sujeito para tornar-se uma sentença de morte autoimposta, epidêmica e materializada em 
um corpo sujo, que comporta-se de maneira zumbificada.

Diante de números inexpressivos em comparação aos demais exemplificados e da 
considerável distância existente entre os discursos político-midiáticos e a(s) realidade(s) do(s) 
uso(s) de crack no Brasil, questiona-se: por que, especificamente, o corpo abjeto do usuário de 
crack desperta tamanho interesse ao sistema? 

Os primeiros contornos da resposta para essa pergunta são encontrados nas beneficiárias 
imediatas da nova configuração legislativa. Pessoas jurídicas de direito privado, as quase 500 
Comunidades Terapêuticas irão receber praticamente a mesma quantia de orçamento público 
(R$ 153,7 milhões) que será repassado ao sistema CAPS-SUS (R$ 158 milhões). São adeptas 
ao modelo abstêmio, que apresenta a taxa significativa de 86,4% de retorno ao uso de crack 
nos três meses subsequentes à alta ambulatorial (PEDROSO, 2014). O que justificaria, então, 
investimentos públicos tão significativos em um modelo cuja abordagem permite, no mínimo, 
uma perpetuação do "problema"?

Contextualizando o século XXI: breves apontamentos sobre Governamentalidade, 
Neoliberalismo e Democracia

O surgimento da governamentalidade

 Publicado em 1532, O Príncipe, de Nicolau Maquiavel, é considerado um marco por 
dispor sobre a teoria jurídica do soberano ou teoria do príncipe. Esta consiste em um "(...) tratado 
da habilidade do príncipe em conservar seu principado" (FOUCAULT, 2017, p. 411), conjunto 
de objetos, constituído pelo território e seus habitantes, sobre o qual se exerce a soberania. 
Em contrapartida, surge também no século XVI uma literatura anti-Maquiavel, a qual dispõe 
sobre a teoria da arte de governar. Esta emana da busca pela inserção da economia no exercício 
político de gestão do Estado e sugere haver uma continuidade entre as diversas formas de 
poder - a moral, a economia e a soberania. O governo, segundo essa corrente, é entendido como 
o exercício de poder sobre uma imbricação de homens e coisas — "[g]overnar (...) é ter como 
objetivo os indivíduos" (FOUCAULT, 2017, p. 415). 

Já no século XVIII, o que Foucault chama de saber de governo tornou-se "absolutamente 
indissociável da constituição de um saber sobre todos os processos referentes à população em 
sentido lato, daquilo que chamamos precisamente de economia" (FOUCAULT, 2017, p. 426):

[e]m suma, a passagem de uma arte de governo para uma ciência política, 
de um regime dominado pela estrutura da soberania para um regime 
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dominado pelas técnicas de governo, ocorre (...) em torno da população 
e em torno do nascimento da economia política (...) encontrar, a partir 
do momento em que existia uma arte de governo, que forma jurídica, que 
forma institucional, que fundamento de direito se poderia dar à soberania 
que caracteriza um Estado. (FOUCAULT, 2016, p. 426-427).
 

A esse movimento, Michel Foucault denomina de gestão governamental, a qual é 
caracterizada (I) por um complexo de "instituições, procedimentos, análises e reflexões, 
cálculos e táticas" (FOUCAULT, 2017, p. 429), traduzido no saber da economia política e nos 
dispositivos de segurança, que viabilizam o exercício dessa forma de poder sobre a população; (II) 
por prevalecer em todo o Ocidente; (III) como resultante do processo de governamentalização 
dos Estados Administrativo e de Justiça. 

 Em síntese, a governamentalidade consiste na implementação de instrumentos típicos 
da soberania (as leis, as ordens e os regulamentos), que sejam fundados em uma racionalidade 
própria do Estado (e não em regras transcendentes, modelos cosmológicos ou ideais filosófico-
morais), sob a justificativa de atender ao interesse geral da população, em interesses individuais 
(FOUCAULT, 2017). 

O surgimento e o modus operandi do neoliberalismo

 O período compreendido entre o final do século XVIII e as primeiras décadas do 
século XIX foi assinalado por uma forte crise do capitalismo "histórico" (DARDOT; LAVAL, 
2018). A doutrina do laissez-faire havia se tornado incapaz de acompanhar os novos passos do 
sistema em direção à longa fase de industrialização e urbanização: 

(...) o triunfo liberal de meados do século XIX não durou (...) As 
estruturas e as práticas do sistema financeiro realmente existente, cada 
vez mais concentrado nos ramos principais da economia, dominado por 
uma oligarquia estreitamente imbricada com os dirigentes políticos, era 
regido por 'regras do jogo' que não tinham nada a ver com as concepções 
rudimentares da 'lei da oferta e da procura' dos teóricos da economia 
ortodoxa (DARDOT; LAVAL, 2018, p. 39). 

O surgimento da empresa e, com ela, novos arranjos organizacionais, formas jurídicas, 
disposições de recursos e formas de competição, não foi devidamente incorporado ao liberalismo 
clássico, o que resultou em uma inevitável obsolescência da doutrina (DARDOT; LAVAL, 
2018). 

Dentre os intelectuais que, à época, propunham diagnósticos e soluções à crise, 
destacou-se Karl Polanyi. O autor afirma que, no século XIX, o Estado liberal conduziu uma 

dupla ação com sentidos opostos. O ingresso no mercado dos fatores econômicos representava 
uma condição imprescindível para o crescimento capitalista — para tanto, considerava-se 
necessário que a natureza e o trabalho tornassem mercadorias e que as relações entre o homem, 
seus semelhantes e a natureza tomassem a forma da relação mercantil (DARDOT; LAVAL, 
2018). 

À vista disso, com o intuito de organizar toda a sociedade em conformidade à ficção 
da mercadoria, "uma grande máquina de produção e troca", a intervenção do Estado parecia 
indispensável, segundo Polanyi, no plano legislativo, "para fixar o direito de propriedade e 
contratos” (DARDOT; LAVAL, 2018, p. 63-64), e no plano administrativo, para que houvesse 
a implementação e a certificação do cumprimento, nas relações sociais, de regras necessárias ao 
funcionamento do mercado concorrencial (DARDOT; LAVAL, 2018). 

O "duplo movimento de sentido contrário" do Estado seria, então, a criação 
planejada do mercado e, posteriormente, a instituição de restrições à esse por uma demanda 
espontânea e impositiva da população frente aos sofrimentos causados (DARDOT; LAVAL, 
2018, p. 64).

À leitura de Polanyi, Pierre Dardot e Christian Laval acresceram uma terceira 
forma de intervenção do Estado: a destinada a assegurar a autorregulação do mercado a fim 
de resguardar o princípio da concorrência. Esse tipo de intervenção, por empenhar-se em 
garantir o funcionamento do mercado auto-regulador, foi essencial para o surgimento do 
capitalismo neoliberal, historicamente datado em 1938 no Colóquio de Walter Lippmann. 

O propósito desse evento consistia em deliberar ideias para a superação do colapso 
sofrido pelo liberalismo clássico. Do debate surgiu, como possível resposta à crise, os primeiros 
esboços do que Foucault, mais tarde, descreveu como governamentalidade: parte dos liberais 
passaram a pressupor a artificialidade, e não mais a naturalidade, da ordem de mercado - a 
elaboração de "um verdadeiro programa político" (DARDOT; LAVAL, 2018, p. 82) ou agenda 
para o estabelecimento e conservação permanente de uma sociedade de mercado tornou-se, 
pela primeira vez, uma possibilidade. 

Nesse sentido, 

[a] agenda do neoliberalismo é guiada pela necessidade de uma adaptação 
permanente dos homens e das instituições a uma ordem econômica 
intrinsecamente variável, baseada numa concorrência generalizada e sem 
trégua (...) Longe de negar a necessidade de um quadro social, moral e 
político para melhor deixar funcionarem os mecanismos supostamente 
naturais da economia de mercado, o neoliberalismo deve ajudar a redefinir 
um novo quadro que seja compatível com a nova estrutura econômica. Mas 
ainda, a política neoliberal deve mudar o próprio homem (...) Para evitar 
essas crises de adaptação, convém pôr em prática um conjunto de reformas 
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sociais, que são uma verdadeira política da condição humana nas sociedades 
ocidentais. (LIPPMANN apud DARDOT; LAVAL, 2018, p. 89-91).

Para Lippmann, então, a nova governamentalidade seria 

essencialmente judiciária: mais do que curvar-se à forma de administração 
da justiça em toda a sua extensão e todos os seus procedimentos, ela cumpre 
uma operação integralmente judiciária em seu conteúdo e seu alcance. 
(DARDOT; LAVAL, 2018, p. 96). 

Assim, os arranjos normativos serviriam a uma lógica horizontal como instrumentos 
de compatibilização entre as reivindicações individuais distintas. Em síntese, para o autor, 
tornou-se inviável dissociar os sistemas econômico e normativo (DARDOT; LAVAL, 2018).

A governamentalidade neoliberal no paradigma do Estado Democrático de Direito

 A crise do liberalismo esteve intimamente relacionada às guerras, aos conflitos 
geopolíticos e aos regimes anti-democráticos que marcaram o século XX. Em resposta aos 
sofrimentos causados por esse cenário, prevaleceu, no pós-guerra da Europa Ocidental, o 
constitucionalismo democrático. 

Este é resultante do arranjo entre duas concepções: (I) constitucionalismo, que 
"significa Estado de direito, poder limitado e respeito aos direitos fundamentais” (BARROSO, 
2012, p. 2) e (II) democracia, qualificada pela "ideia de soberania popular, governo do povo, 
vontade da maioria [,] (…) um modo de organização social fundado na cooperação de pessoas 
livres e iguais" (BARROSO, 2012, p. 2). 

Entretanto, nota-se que, recentemente, as próprias tessituras do poder que envolvem 
a noção de democracia têm atuado como agentes de esvaziamento do seu particular conteúdo 
democrático, fenômeno conhecido por crise da democracia liberal.

A subversão e o esvaziamento do demos decorre da conversão do cerne eminentemente 
político do significado e da dinâmica dos elementos constituintes da democracia para fundamentos 
essencialmente econômicos. A referida crise resulta de uma ordem de razão normativa que, ao 
tornar-se ascendente, adequa-se a uma racionalidade governante, estendendo uma elaboração 
específica de valores, práticas e métricas econômicas a todas as dimensões da vida humana 
(BROWN, 2015). Em outras palavras, a crise (global) da democracia liberal é provocada pelo 
neoliberalismo — uma racionalidade capilarizada, transescalar, multinacional e espraiada. 

Sob essa governança, tanto o Estado como o indivíduo são concebidos em conformidade 
ao modelo da empresa contemporânea. É esperado de ambos a maximização dos valores de 

capital próprio por meio de práticas de empreendedorismo, auto-investimento e/ou atração de 
investidores. Esse processo nem sempre envolve a monetização propriamente dita. Incessante 
e onipresente, a economização de todos os aspectos da vida pelo neoliberalismo traduz-se na 
disseminação do modelo de mercado em todos os domínios e atividades, à título de exemplo, 
saúde, educação e lazer, produzindo não apenas sujeitos, mas homos oeconomicus (BROWN, 2015).

Em suma, a chamada governança (ou razão) neoliberal não consiste em uma ideologia 
ou em um plano de governo — ela constitui as próprias estruturas estatal, social e individual. 
Dessa forma, permeia quaisquer ideologias e supera a dicotomia Estado — mercado, atuando 
de maneira extremamente capilar e hegemônica. Nesse contexto, os princípios democráticos 
do Estado Democrático de  Direito são instrumentalizados: o princípio da igualdade, à título 
de exemplo, é evocado com o único propósito de desobstruir e estimular a competitividade e 
justificar a responsabilização individual em casos de "fracasso". 

 
A necropolítica como tecnologia de transição autopoiética do capitalismo neoliberal

Dizer que os sujeitos são produzidos como atores econômicos não especifica qual 
dos papéis, dentre os de produtor, comerciante, empresário, consumidor, investidor e capital 
humano, aqueles desempenham (BROWN, 2015). Quais desses papéis, então, exercem os 
usuários de crack que ocupam as paisagens da cracolândia no Brasil? 

Resultam abjetados (BUTLER, 1997) e reificados, do processo de assujeitamento, os 
usuários de crack internados em estabelecimentos privado-religiosos de tratamento (CT's). 
Esse processo de mercantilização suprime quaisquer contingências corporais, maximizando 
a rentabilização dos considerados pouco producentes. Os usuários de crack que ocupam 
as cracolândias são seres humanos que incrementam o próprio valor de capital não pelo 
exercício dos papéis designados aos atores econômicos, mas por constituírem a própria 
mercadoria (ou objeto) de troca.

A necropolítica (MBEMBE, 2018) exerce essa função de (re)inseri-los no sistema: 
elaborada a partir de noções de soberania estatal, biopoder, estado de exceção e estado de 
sítio, ela cumpre as condições de aceitabilidade da morte por meio das criações ficcionais 
(I) de um inimigo, o qual, por não ser um cidadão, não é resguardado pelas leis do Estado 
soberano, e (II) de um território não soberano, o qual também não é alcançado pelas normas 
que regem o Estado de Direito. 

Assim, a necropolítica atua como uma tecnologia do neoliberalismo para 
uma gestão pós-democrática do deixar morrer: a princípio, é feita uma distinção e uma 
compartimentalização espacial, orientadas por critérios de operação do biopoder, do que é 
Estado soberano e do que é colônia. Como resultado, as colônias constituem-se
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(...) por 'selvagens'. (...) não são organizadas de forma estatal e não criaram 
um mundo humano. (...) suas guerras não são guerras entre exércitos 
regulares. Não implicam a mobilização de sujeitos soberanos (cidadãos) 
(...) Não estabelecem distinção entre (...) 'inimigo' e 'criminoso'. (...) são 
o local por excelência em que os controles e as garantias de ordem judicial 
podem ser suspensos - a zona em que a violência do estado de exceção 
supostamente opera a serviço da 'civilização'. (MBEMBE, 2018, p. 34-35). 

É precisamente nas colônias em que os indivíduos são submetidos à condição de 
mortos-viventes e que o direito soberano de matar é exercido. A economia da morte produz 
corpos abjetos de maneira mais rentável e , também de forma mais rentável, o extermínio 
desses corpos.

Resumidamente, o neoliberalismo produz e gere, por meio da necropolítica, os corpos 
abjetos dos usuários de crack que ocupam as cenas urbanas das cracolândias. Essas existências 
descartáveis, que antes não contribuíam suficientemente ao sistema, atingem o ápice de sua 
rentabilidade por meio das internações em CT's, que não são menos onerosas ao Estado, além 
de menos eficientes para fins de reabilitação e menos humanizadas em termos de tratamento. 
Interna-se em CT's porque essa é a forma mais rentável ao mercado de se deixar morrer 
aqueles que não ocupam papéis de atores econômicos.

Os corpos rentáveis do crack e a produção degradada do território

A humanidade flerta com substâncias psicoativas desde tempos imemoriais. Análises 
arqueológicas apontam a presença de inúmeros indícios desta simbiose desde o período 
neolítico, tais como pintura rupestres, achados de instrumentos utilizados no consumo de 
vegetais e fungos com propriedades psicotrópicas (MCKENNA, 1995). Muito embora este 
flerte tenha sido sempre presente na história da humanidade, ele decididamente possui 
significados, significantes e ressignificações demasiado plurais ao longo do espaço e do 
tempo. 

São os modos de engajamento de sujeitos com estas substâncias que marcam as 
interações e as tornam sociopoliticamente relevantes. O significado construído para uma 
substância psicotrópica em meio a corpos e assujeitamentos é o que irá influenciar a sua 
adequação à noção de “droga”. Assim, a polissemia ganha destaque. Admiti-la é uma postura 
epistêmica capaz de afastar discussões simplificadoras sobre o tema. 

Contemporaneamente, as drogas têm como correlato necessário a dimensão 
discursiva que se traduz em regimes de controle e de proibição, tendo em vista a construção 
simbólica do seu potencial lesivo. São lidas sob um viés de ameaça à saúde e à segurança, 

como uma encarnação do mal a ser eliminado, leitura esta que foi consolidada a partir do 
século XIX (VARGAS, 2001). 

Uma genealogia (FOUCAULT, 2017) das drogas aponta que a economia, a concentração 
de renda e os ciclos de exploração de povos e territórios são conectados ao desenvolvimento 
das drogas como commodities. Assim, substâncias como açúcar e suas plantations; chá, café e 
tabaco como estimulantes necessários a um modo de produção industrial pungente; bebidas 
destiladas e o rápido entorpecimento que proporcionava aptidão às longas jornadas de 
trabalho; e os fármacos — fortes aliados de uma cultura cada vez mais medicalizada e centrada 
nos ideais de sanidade e salubridade corporais (FOUCAULT, 2004)  foram protagonistas do 
desenvolvimento de mercados ao redor do mundo. 

Tamanha era a importância destes bens para a acumulação de riquezas que o brasão do 
Brasil Imperial contava — e o atual brasão de Armas da República ainda os possui — com o 
entrelaçar de dois ramos de substâncias psicotrópicas: o café e o tabaco: 

Figura 2: Brasão Armas República.
      
Figura 1: Brasão Brasil Império.

Destaca-se a inexistência de uma noção apriorística de droga. Nem sempre drogas 
fazem mal, ou são elementos que causam uma dependência instantânea em todos os seus 
usuários. De fato, pesquisas sobre o potencial aditivo de drogas indicam que o uso reiterado 
e prejudicial de determinadas substâncias envolve muito mais fatores de vulnerabilidade 
psicológica do que de adicção bioquímica (LEVY, 2013). 

Contemporaneamente, uma das drogas que mais tem chamado a atenção pública no 
Brasil é o crack. Em função das discussões prévias tecidas neste artigo, algumas indagações se 
fazem pertinentes: (i) como compreender a polissemia do crack e (ii) a que(m) interessa a sua 
representação simbólica? 
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Raspa da canela do capeta: o crack e suas origens

Retrato do caos; epidemia urbana; pedra da morte; raspa da canela do capeta. Muitos 
são os chamamentos utilizados para a retratação do crack. Contudo, a multiplicidade de 
nomenclaturas traz consigo uma unidade: a histeria social e a panaceia quanto ao uso da droga. 
A hermenêutica do crack, assim, é diferenciada das demais drogas que se encontram em uso 
no Brasil contemporâneo, tendo em vista a sua encarnação de uma representação de uma 
epidemia do mal — a contrapelo dos dados.

O surgimento desta droga foi uma estratégia mercadológica: em função da repressão 
ao consumo de cocaína e da distribuição de seus insumos na década de 1970 nos Estados 
Unidos, foi necessário produzir uma droga cujo processo de fabricação fosse mais elementar e 
dependesse menos de insumos (STRANO, 2018). 

A coca, planta arbustiva nativa da América do Sul, tem sido utilizada como um 
psicotrópico já mais de 4.700 anos, de forma semelhante ao uso europeu do café, da aspirina, 
do tabaco e do bicarbonato de sódio (ALBUQUERQUE, 2010, p. 21), e dá origem tanto ao 
crack quanto à cocaína. 

Os trabalhadores envolvidos na produção de cocaína perceberam que, a partir da 
adição ao hidrocloreto de cocaína — um sal — de elementos alcalinos e de bicarbonato de 
sódio, surge uma substância cristalizada branca — o crack. 

A praticidade no preparo e o barateamento do custo de produção do crack fizeram 
com que ele fosse uma droga altamente atrativa. Além disso, os seus efeitos no corpo têm 
sido relatados como "um rápido estímulo, seguido de intensa depressão. Em outras palavras, o 
crack cria uma intensa e instantânea sensação prazerosa, por vezes comparada à euforia sexual" 
(STRANO, 2018, p. 76). 

Como qualquer um produto novo, o crack necessitou de uma estratégia de inserção 
no mercado. Estudos apontam que a cocaína, bastante consumida no meio corporativo dos 
Estados Unidos, começava a dar sinais de declínio de seu consumo ao final da década de 1970 
(MUSTO, 1999). Assim, foi necessária uma remodelagem do consumo da cocaína cheirada e 
a busca por um novo mercado ilícito. Foi nas comunidades vulneráveis que o tráfico buscou a 
inserção desta nova modalidade de consumo. A facilidade da produção aliada ao baixo custo 
e aos efeitos estimulantes da droga fizeram com que uma estratégia mercadológica de sucesso 
fosse a introdução desta nova droga em contextos precarizados. Nesse sentido, "o crack foi um 
efeito de marketing, não de química" (STRANO, 2018, p. 78). 

Se nos Estados Unidos a droga é consumida desde a década de 1980, no Brasil a sua 
entrada tem o marco da última década do século XX. 

Crack no Brasil: vicissitudes da abjeção e os morto-viventes da pedra

Dentre os estudos que trabalham a inserção do crack no Brasil, é recorrente o paralelo 
entre a entrada da droga em capitais brasileiras e o aumento da criminalidade e dos conflitos entre 
traficantes e policiais. Todavia, uma discussão que se pretenda interdisciplinar sobre políticas de 
drogas e seus efeitos na sociedade deve perceber que a violência associada ao mercado de drogas 
não é um resultado do consumo em si, mas, antes, da forma com que as políticas públicas sobre 
drogas são engendradas. 

Existem mercados de drogas mais densos que os brasileiros e que, não obstante, possuem 
taxas baixas de letalidade. A Europa, por exemplo, é um dos continentes com a maior taxa de 
usuários por habitante — e que conta, consequentemente, com uma extensa rede de traficantes. 
Contudo, possui índices de violência abissalmente menores dos brasileiros (UNODC, 2018). 
Isso indica que (i) nem todo mercado de drogas é necessariamente violento e que (ii) a violência 
atrelada ao mercado brasileiro possui outras variáveis relevantes, como a desigualdade social. 

Neste trabalho, busca-se compreender que a letalidade em torno do crack não está adstrita 
às fronteiras da droga e de seus efeitos — que, indubitavelmente, são potentes e não devem ser 
desconsiderados. Antes, o que se busca enredar é como o crack é letal para apenas uma parcela 
de seus usuários, e como ele se transformou em uma necropolítica. Em especial, questiona-se em 
que medida as políticas sobre o crack atuam como um dispositivo no assujeitamento de pessoas 
em torno de uma condição abjeta de morto-viventes. 

Ainda que seja difícil precisar, estima-se que a entrada do crack no Brasil tenha ocorrido 
no final da década de 1980, na cidade de São Paulo (BASTOS; BERTONI, 2014). Assim como 
a data, o modo de inserção do crack no Brasil é, também, incerto. Sabe-se, entretanto, que a droga 
foi introduzida no mercado ilícito brasileiro como uma alternativa à queda da oferta de cocaína, e 
como, à exemplo dos Estados Unidos, uma droga disponível a um nicho que ainda não tinha nas 
substâncias ilícitas um potencial de consumo: as camadas mais pobres e periféricas das capitais 
(STRANO, 2018). 

Em Belo Horizonte, as primeiras apreensões da droga datam de 1995, na região da 
Lagoinha — na favela Pedreira Prado Lopes (SAPORI; SENA; SILVA, 2010). É de se destacar, 
contudo, que a forma de distribuição e varejo das pedras possuem peculiaridades que escancaram 
a vulnerabilidade que circunda a tessitura social do crack. 

Há, tradicionalmente, duas formas de se comercializar uma droga: em uma rede altamente 
capilarizada e descentralizada de distribuidores individuais ou associados em microescalas — rede 
de empreendedores — e em uma rede altamente territorializada e de fácil localização, que envolve 
um coletivo de pessoas em torno do comércio — rede de bocas. Em estudo (SAPORI; SENA; 
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SILVA, 2010), evidenciou-se que, enquanto drogas sintéticas, maconha e cocaína têm no varejo 
de empreendedores o seu tipo principal de distribuição, o crack é majoritariamente distribuído em 
bocas. 

As redes de empreendedores são compostas por traficantes que têm controle do público 
ao qual a droga é distribuída. Em entrevistas (SAPORI; SENA; SILVA, 2010), os membros 
deste tipo de varejo salientam que são capazes de controlar (i) os riscos inerentes e (ii) a reputação 
de quem comercializa das drogas. Tendo em vista estas duas variáveis, o crack pareceu uma droga 
desinteressante de ser comercializada, pois a relação com os estigmas de seus usuários é fator que 
chamam a atenção das autoridades repressoras. 

Em uma das entrevistas coletadas, um traficante afirma que não vende o crack pois os 
usuários são feios e sujos. Ainda, acrescenta que 

[p]edra é pra baixa renda. Se quiser crack você vai encontrar na favela. Lá 
é mais arriscado, você vai tomar pulo da polícia, cê tá na mão de bandido. 
Diferente daqui que a droga é delivery, é menos público. (SAPORI; SENA; 
SILVA, 2010, p. 55). 

Se na rede de empreendedores os protagonistas do comércio são os sujeitos que tramam 
as redes de tráfico, na rede de bocas é o território quem estabelece as conexões. O lugar acaba 
sendo um agente, enquanto a droga é o dispositivo que gira em torno da imagem degradada do 
usuário que a consome. 

A droga que predomina no comércio de bocas em Belo Horizonte é o crack (SAPORI; 
SENA; SILVA, 2010). Assim, um usuário de crack não conta com a proteção e invisibilidade 
gerada pela rede de empreendedores, e, frequentemente, consome a droga de duas formas: indo 
às bocas situadas em favelas ou indo às cenas urbanas de uso de crack — as cracolândias. Em Belo 
Horizonte, a peculiaridade do território fez com que estas duas localidades de oferta de drogas se 
convertessem na região da Lagoinha. 

Se a apreensão do mundo social é indissociável dos meios utilizados para a sua composição 
linguística, a construção da imagem dos usuários de crack tem, desde o seu início, se vinculado 
a dois domínios: o do território e o da abjeção. Tanto o espaço quanto o corpo dos usuários de 
crack são zonas inabitáveis por sujeitos, e fronteiriças do que se considera humano. O crack 
atua como um dispositivo que desestabiliza as identidades pessoais ao mesmo tempo em que 
desterritorializa os sujeitos-usuários de suas pessoalidades. É possível dizer que a forma pela qual 
o crack é enredado numa rede de narrativas e políticas é gera uma imagem tão repulsiva quanto 
lucrativa. 

Na etnografia mais completa até então sobre o crack e seus usuários, Taniele Rui 
é enfática ao afirmar que os nexos estabelecidos entre "os efeitos reais que a substância 

pode acarretar e a imediata rejeição dela e de seus usuários" deve ser problematizado (RUI, 
2014, p. 229). Isso se justifica pelo fato de que o bombardeio de informações altamente 
despessoalizantes sobre o crack e seus usuários atua como ferramenta de mistificação. 

São narrativas que descrevem trajetórias pessoais e dramas familiares causados única 
e exclusivamente pelo uso da pedra. A maioria das reportagens veiculadas sobre o usuário 
de crack descreve um sujeito impessoal, sujo, acinzentado, perigoso, doente e derrotado pelo 
vício: em outras palavras, abre-se o espaço para a construção do domínio da abjeção (RUI, 
2014). Neste domínio, assim como na atuação do necropoder, nem todos contam como 
sujeitos (BUTLER, 2015). 

A retratação do usuário de crack é a antítese do homo oeconomicus que Brown 
(2015) descreve: um indivíduo inapto ao trabalho, alijado da sociedade de consumo formal 
e que constrói a sua existência enredada à ilegalidade. Ainda, "[o] crack vai além de uma 
transubstanciação: ele inverte papéis, transformando-se em sujeito, enquanto o usuário passa 
a ser um objeto consumível" (ALBUQUERQUE, 2010, p. 33). 

O corpo do usuário de crack, retratado por meio da figura do noia, é marcado pela 
personificação e subversão de tudo aquilo que é normalizante e higiênico. Abjetar, assim, 
é afastar. Para Butler, o abjeto é uma zona inabitável da vida social. Essas zonas são, não 
obstante,

densamente povoadas por aqueles que não gozam do status de sujeito, mas 
cujo habitar sob o signo do "inabitável" é necessário para que o domínio 
do sujeito seja circunscrito. Essa zona de inabitalidade constitui o limite 
definidor do domínio do sujeito; ela constitui aquele local de temida 
identificação contra o qual — e em virtude do qual — o domínio do sujeito 
circunscreverá sua própria reivindicação de direito à autonomia e à vida. 
(BUTLER, 2007, p. 155). 

Essa retratação gera pânico, fazendo com que indivíduos amalgamados a um 
bombardeio de estereótipos estejam sujeitos a todo tipo de ação por parte do conluio entre 
Estado e Capital. Esse mesmo movimento ocorre com relação ao território, que, ao ser descrito 
como uma cracolândia, gera em torno de si o que David Harvey (1989) descreve como um 
território gentrificável.

As cenas urbanas de uso de crack são paisagens de consumo de droga. O seu uso 
escancarado carrega uma ideia de degradação de sujeitos e território, em que “a sujeira [mistura-
se] ao uso de crack, fornecendo, assim, os ingredientes necessários à criação do estereótipo do 
usuário da droga (...) bem como à criação do pânico moral relativo à questão”. (STRANO, 
2018, p. 120). 
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Infere-se que a paisagem do crack atua como uma dupla vulnerabilização: em primeiro 
lugar, ela atua como um vetor de segregação destes usuários e, posteriormente, espetaculariza 
o consumo da substância, tornando aquele corpo um palco de abjeção, degradação e, assim, 
sujeito a todo tipo de intervenções legitimadas por um discurso que os constrói como morto-
viventes. 

Não é por acaso que a atual política de drogas do governo de Jair Bolsonaro tenha no 
crack um dos seus maiores alvos — e na confluência entre Estado neoliberal e Capital privado 
o seu maior aglutinador de necropoderes por meio da expansão da lógica das internações de 
usuários e das Comunidades Terapêuticas.

Comunidades Terapêuticas e a Necropolítica neoliberal

“Parabéns ao Brasil, parabéns a essa nação cristã. Deus acima de todos”.  Esta foi uma 
das falas, proferidas pelo ex-senador — e proprietário de uma comunidade terapêutica — 
Magno Malta sobre a aprovação da nova política de drogas implementada no Brasil em 
2019. Parlamentares da bancada evangélica comemoraram a aprovação rezando em frente ao 
Congresso Nacional da medida que fraciona o orçamento público para políticas de tratamento 
de usuários de drogas entre SUS e Comunidades Terapêuticas privadas (LEVY; FERRAZ, 
2019).

Ainda que o slogan da campanha do atual Ministério da Cidadania sobre drogas seja 
"você nunca será livre se escolher usar drogas", a realidade demonstra que, na verdade, o cerceamento 
das liberdades individuais ocorre flagrantemente dentro das Comunidades Terapêuticas. 

As CTs são associações não governamentais que atuam como abrigamento temporário 
de usuários de drogas. Têm como política geral a abstinência e contam com quase duas mil 
unidades em território nacional. A partir de 2019, essas entidades passam a atuar, em conjunto 
com hospitais gerais do Sistema Único de Saúde, como responsáveis pelo tratamento dos 
usuários de drogas, além de receberem um auxílio financeiro que consome R$ 153,7 milhões 
(SASSINE, 2019).

Essas comunidades possuem como método de trabalho a cura pela abstinência, 
pela religião e pelo trabalho, muitas vezes impostos forçadamente. Ainda, em relatório do 
Mecanismo Nacional de Prevenção e Combate à Tortura e outros órgãos, constatou-se que 
estas CTs violam direitos humanos e liberdades individuais. 

O Relatório da Inspeção Nacional em Comunidades Terapêuticas destaca que, 
dentre as comunidades vistoriadas, foram observadas violações de direitos como isolamento e 
restrição do convívio social, incomunicabilidade e restrição de visitas, retenção de documentos 

ou dinheiro, ausência de projetos terapêuticos, violação da liberdade religiosa, laborterapia, 
administração irregular de medicações, violência psicológica, tortura, dentre outros flagrantes 
ataques aos direitos humanos (MPF; CFP; PFDC, 2018). 

Essas CTs integram a Nova Política de Drogas, que traz consigo possibilidades nefastas 
do uso do aparato estatal tanto para fins privados quanto para a condução à morte de cidadãos 
a partir da internação em estabelecimentos fortemente marcados pela tortura e pela absoluta 
violação de direitos e objetificação dos internados.

Ocorre, finalmente, o entrelace entre neoliberalismo, necropolítica, território e crack: 
o necropoder, um dos meios de sustentação da razão neoliberal, reifica corpos e territórios 
abjetos do crack aproveitando-se das desigualdades sociais. O controle sobre corpos, aqueles 
rotulados como inimigos, é socialmente aceito e desejado. Dessa forma, a heterogeneidade dos 
diversos corpos e vivências do crack, ocultados e artificialmente homogeneizados pela imagem 
fictícia do “noia”, tornam-se mutilados, explorados, violentados e torturados — exemplos de 
uma submissão da vida ao poder da morte. 

É a produção necropolítica da morte e dos mortos-viventes; sobrevidas daqueles 
abjetados pelo sistema. Em outras palavras: a internação em CTs ocorre porque é uma forma 
altamente capitalizada para o mercado de se deixar morrer.

Conclusão

A produção de corpos abjetos, rentáveis por meio de internações, da construção da 
paisagem degradada para fins de especulação e gentrificação e pela espetacularização da vida 
pela mídia, tem no crack um pivô altamente capilar e maleável. Por meio da necropolítica, esse 
domínio da abjeção que o crack ocupa é inserido na gestão pós-democrática do deixar morrer. 

Necropoder e razão neoliberal confluem-se a partir da reificação de corpos e abjeção das 
cenas de uso urbanas de crack, para que estas sejam cada vez mais rentabilizadas. Em conjunto 
com estas práticas, as Comunidades Terapêuticas despontam-se tanto como uma gestão das 
mortas vidas como da própria morte em si. Os corpos são rentabilizados por meio das internações 
em estabelecimentos privados, que são subsidiados pelo Estado e ainda cobram pelas internações. 

Por meio deste artigo, pretende-se disputar a narrativa predominante, pejorativa e 
estigmatizante ao redor do uso das drogas, em especial do crack. Inserir-se neste debate é também 
deslocar os campos de força presentes e atuantes, para que as vozes historicamente subjugadas e 
invisibilizadas do Brasil sejam ouvidas e levadas a sério.
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A PRODUÇÃO NEOLIBERAL DO ESPAÇO: UM 
ENREDAMENTO A PARTIR DAS CENAS DE 

USO URBANAS DE CRACK E PROCESSOS DE 
GENTRIFICAÇÃO NA REGIÃO DA LAGOINHA

NASSER, Carolina

OLIVEIRA, Susan

BITENCOURT, Gabriela

RENA, Natacha

Introdução

O espaço ocupado pela temática das drogas no cenário brasileiro é de destaque. Ainda 
que seja difícil traçar o percurso da humanidade sem que se demarque, também, o uso de 
substâncias psicoativas (ESCOHOTADO, 2008), as drogas somente despontam como um 
problema de Estado, saúde e segurança a partir do século XIX, das políticas proibicionistas e 
do avanço do Estado penal. 

Tendo em mente a imbricação entre ciclos de consumo, economia política e 
comercialização de drogas ilícitas, não é forçoso afirmar que o crack representa a quintessência 
neoliberal: uma droga tão lucrativa quanto barata que, estrategicamente inserida em contextos 
urbanos de fragilidade da presença do Estado e de vulnerabilidades sociais (STRANO, 
2018), configura uma paisagem urbana carregada de pânico moral (GARLAND, 2008). As 
cenas de uso urbanas de crack contribuem tanto para uma queda no valor dos imóveis de um 
determinado local, quanto para a abertura às revitalizações.
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No presente trabalho, busca-se salientar o percurso genealógico das drogas a partir de 
um ponto de conexão em comum: a sua configuração como um dispositivo capaz de engendrar 
subjetividades e modos de acumulação de riquezas na região da Lagoinha1.

Figura 1: Região de estudo. 
Fonte: Elaborado pelas autoras (2019).

A localização estratégica da região da Lagoinha a coloca em um contexto de disputas 
desde sua origem, com a construção de Belo Horizonte (BH). A confluência dos diversos 
interesses no território transforma sua paisagem e seu arranjo social, contribuindo para o 
abandono dos conjuntos patrimoniais na Lagoinha.

A pesquisa propõe uma releitura da formação territorial da região por meio de um 
processo historiográfico atrelado ao genealógico, que visa o resgate das narrativas e das vozes 
invisibilizadas que compõem o espaço, fazendo emergir os discursos e os atores humanos 
que carregam em sua vivência local a realidade da luta pela manutenção das comunidades 
socialmente marginalizadas. Para isso, utiliza-se a metodologia Cartografia das Controvérsias, 
desenvolvida pelo Grupo de Pesquisa Indisciplinar2, cuja estrutura parte da imbricação entre 
o conceito de rizoma (DELEUZE; GUATTARI, 1996), e da teoria ator-rede (LATOUR, 
2012); ambos pautados pela genealogia do poder (FOUCAULT, 2007). Compreende-se a 

1 Compreendida pelo Grupo de Estudos Lagoinha/PPL por: o bairro Lagoinha, a favela Pedreira Prado Lopes e a 
Vila Senhor dos Passos. Neste artigo se abordará apenas os dois primeiros.
2 O grupo de pesquisa Indisciplinar atua na elaboração de cartografias do processo de neoliberalização e produção 
biopolítica atrelados à produção contemporânea do espaço urbano. Mais informações estão contidas na fanpage 
disponível em: https://www.facebook.com/indisciplinar.ufmg/ ou na wiki disponível em: http://wiki.indisciplinar.
com/index.php?title=Indisciplinar. Acesso em 24 set. 2019.

cartografia como processo de uma experimentação ancorada na realidade cotidiana, que almeja 
a conexão de pontos de controvérsias capazes de desestruturar os processos que avançam com 
a perpetuação da lógica da cidade neoliberal ao reafirmar o valor das práticas cotidianas, da 
comunalidade e das diferentes racionalidades como forma de biopotência (PELBART, 2003) ou 
resistências biopotentes.

Figura 2: Diagrama do método.
Fonte: Blog Territórios Populares. Disponível  em: http://territoriospopulares.indisciplinar.com.

Uma genealogia das drogas imbricada no modo de produção capitalista

A aproximação do território constituída por uma outra história (fora do senso comum) 
do que se entende por drogas, tem sido fundamental para a visualização de controvérsias que 
circundam a temática. Almeja-se dar destaque às regulações, modos de circulação, vinculação 
com regimes políticos e econômicos para compreender como a cultura e o direito lidam com as 
tensões entre incitação, tolerância ou proibição do consumo.

Acredita-se que por meio de uma genealogia, se torna possível tecer tramas que envolvem 
tanto as políticas urbanas quanto a construção do espaço em cenas de uso urbano de substâncias 
ilícitas. Objetiva-se iluminar alguns modos nos quais as inúmeras tensões de disputa pelo poder 
se tornam impressas no espaço e nas narrativas nesta a partir do rastreamento dos pontos de 
conexão entre eventos cotidianos, narrativas e atores envolvidos nas tramas territoriais. 

Utiliza-se o pensamento de Michel Foucault, principalmente ao salientar que a genealogia 
é o "acoplamento do conhecimento com as memórias locais, que permite a constituição de um 
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saber histórico das lutas e a utilização desse saber nas táticas atuais (FOUCAULT, 2017, p. 267-
268).

Embora a relação entre consumo de substâncias que alteram a consciência e a 
humanidade possuem uma longa história, podendo ser considerada uma constante antropológica 
(MARONNA, 2019), é importante salientar o papel que as drogas tiveram na modernidade 
— em especial, na sua transição de modelos feudais para mercantis. A expansão de mercados 
ultramarinos por meio da exploração das especiarias trouxe a consolidação de formas de 
acumulação de capitais, além de introduzir hábitos e mercados de consumo novos. Segundo 
Henrique Carneiro, este evento foi responsável pelo "surgimento da primeira bolsa de valores de 
do primeiro banco municipal em Amsterdã" (CARNEIRO, 2019, p. 15). 

Por sua vez, os alimentos-droga possuem uma história de desenvolvimento que é conectada 
à movimentação de um mercado incipiente. Com as plantations de açúcar, a manipulação do 
chocolate indo-americano e a difusão de bebidas como chá e café, ao mesmo tempo em que 
era possível promover a exploração de terras recém invadidas por países europeus, também se 
tornava viável incentivar o uso de estimulantes de produtividade. Estes alimentos conjugaram-
se ao incipiente modo de produção capitalista dos séculos XVI e XVII, bem como aos seus 
“reclamos por sobriedade, racionalidade e disciplina no trabalho” (VARGAS, 2008, p. 48).

Outras substâncias entorpecentes podem ser enredadas nesta trama histórica e 
genealógica. É o caso das bebidas de dose, chamadas por Vargas de spirits do capitalismo (2008). 
Com o incremento das destilarias, ao hábito gregário de se consumir cerveja e vinho em grandes 
quantidades foi acrescido o consumo em pequenas e potentes doses. Além disso, com o boom das 
destilarias, as “as bebidas alcoólicas destiladas tornaram mais suportáveis a crescente opressão 
disciplinar e as precárias condições de vida que se abatem sobre os mais pobres ao entorpecê-los” 
(VARGAS, 2008, p. 48).

Se, por um lado, pode-se afirmar que sempre houve substâncias psicoativas ingeridas, 
as drogas como commodities e como produtores químicos de subjetividades são um evento que 
está intimamente ligado ao proibicionismo. Nesta pesquisa sobre a Lagoinha, as dinâmicas de 
exclusão e inclusão via proibição, repressão ou permissividade por parte do Estado disciplinar e 
da sociedade de controle, deixam rastros de como as cenas de droga podem fazer parte da lógica 
neoliberal de produção de cidade.

Proibicionismo e políticas públicas de drogas

O proibicionismo diz respeito a movimentos de controle da produção e comercialização 
de drogas que marcou a virada do século XIX para o século XX e perdura até os dias atuais. Para 
Thiago Rodrigues, “o proibicionismo é uma prática moral e política que define que o Estado 

deve, por meio de leis próprias, proibir determinadas substâncias e reprimir seu consumo e 
comercialização” (RODRIGUES, 2008, p. 91).

Assim, ele atua como uma política de precificação das drogas (CARNEIRO, 2019). Por 
meio de uma rede de regramentos, este produto tem o seu valor hipertrofiado em torno da mais-
valia terrorífica (VARGAS, 2001): isto é, um valor extra é adicionado ao produto em função de 
sua difícil e perigosa circulação.

A padronização no tratamento de substâncias psicoativas tem um histórico que denota as 
tensões geopolíticas na consolidação de mercados hegemônicos e Estados-potência. Assim, o que 
antes era um vazio jurídico, atualmente é uma política transnacional praticamente homogênea. 

Desde a Guerra do Ópio, que forçou a entrada de produtos narcóticos ingleses à China, 
em 1860, à Lei Seca nos Estados Unidos, em 1919, o mercado das drogas tem sido um dos 
elementos capazes de configurar a relação entre países. Seu pano de fundo ocorreu em meio 
às disputas entre uma Europa em busca de um livre mercado de drogas, e de China e Estados 
Unidos em busca de um controle maior da circulação de drogas no mundo. 

Ainda, em meio à cada vez mais crescente onda proibicionista, a década de 1970 assistiu 
a um aumento no consumo de drogas alucinógenas, potencializadas pelos movimentos de 
contracultura — iconoclasta e contestatório. Nesse contexto, não parece ser coincidência que 
Richard Nixon, ex-presidente dos Estados Unidos, tenha, em 1972, declarado que as drogas 
eram o principal inimigo do país, e que era necessário combatê-las dentro do próprio território e 
também no exterior (RODRIGUES, 2008). 

O dispositivo geopolítico do proibicionismo passa a perceber no tráfico uma nova 
tecnologia de poder. Isso porque, se a droga já era objeto de tutela em função de questões morais, 
religiosas e de saúde, a partir desse período se intensifica a tutela em função do discurso de 
segurança (inter)nacional. Em especial, a organização política dos EUA parece ter reposicionado 
seus fantasmas — se, por um lado, a “ameaça comunista” perdia o seu fôlego, o narcotráfico 
despontava como um dos candidatos a assumir a dianteira do pânico moral1.

Destaca-se a atuação dos EUA no que tange à questão colombiana do narcotráfico, ao 
final do século XX. O alto consumo de derivados da cocaína nos EUA, no início da década de 1980, 
efetuou uma corrida pela produção da substância, que teve na Colômbia o seu grande laboratório 
de refino, produção e distribuição. Aproveitando-se de rotas de tráfico ilegal de produtos furtados 
ou contrabandeados, ou mesmo de drogas como maconha e de esmeraldas, narcotraficantes 
como Pablo Escobar ou os irmãos Rodríguez, especializaram-se neste nicho mercadológico 

1 Claro que para além do discurso moral e disciplinar, também poderíamos apontar a importância de tornar ilícito 
o comércio de produtos para constituição de um fluxo financeiro informal, a princípio, invisível, o que alimenta a 
evasão de divisas e a lavagem de dinheiro ilícito proveniente de transações financeiras excusas.
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(RODRIGUES, 2002). Neste momento, novamente, proibicionismo, rentabilidade e geopolítica 
se intercruzam, na elaboração do Plano Colômbia:

(...) ao prever um aporte de 7,5 bilhões de dólares para combate ao 
narcotráfico (...), [o] Plano Colômbia ativa, também, o governo brasileiro 
que, declarando receio de que o combate ao narcotráfico no país vizinho force 
o deslocamento de laboratórios de refino de cocaína e de acampamentos de 
traficantes para a Amazônia Legal, montou uma operação (a Cobra), ação 
conjunta da Polícia Federal, Forças Armadas e ABIN que iniciou, no final 
dos anos de 2000, a montagem de acampamentos ao longo da fronteira 
colombiana. (RODRIGUES, 2002, p. 108).

O histórico de interferências dos EUA e de países da Europa Ocidental no território 
colombiano por meio das disputas que envolvem o narcotráfico pode também ser evidenciado nos 
dias atuais. A formalização de acordos de cooperação entre o país e a Organização do Tratado do 
Atlântico Norte (OTAN), formalizada em 2018, tem como objetivo nominal o fortalecimento 
do país em questões de segurança e combate ao crime organizado, narcotráfico e terrorismo 
(RFI, 2018). Contudo, abre-se também espaço para que se discuta sobre uma cada vez maior 
interferência geopolítica dos países do Norte (americanos e europeus) nas políticas sul-americanas, 
sob o subterfúgio do combate às drogas.

O proibicionismo e seu corolário, o narcotráfico, entrelaçam-se em uma comunhão perversa. 
Ao mesmo tempo em que servem de base político-estratégica para um novo desenvolvimento de 
tensão geopolítica entre interesses imperialistas (e neo-imperialistas) e rotas de influência militar-
mercadológicas, eles também parecem se dar conta da importância do precariado produzido pelo 
neoliberalismo mundial. Na mesma medida em que uma economia global pungente é capaz de 
engendrar redes de negócio no mundo inteiro, ela também se mostra eficiente em gestar um enorme 
contingente populacional que não consegue ser absorvido pela rede de produção e acumulação de 
capital — a não ser na forma de excedente ou de precarização extrema do trabalho.

Se no plano geopolítico essas controvérsias existem, também é possível evidenciá-las 
localmente por meio dos indícios que constituem um cenário contemporâneo de desmanche 
democrático e múltiplos processos de gentrificação, incluindo a região da Lagoinha. Seria possível 
destacar a degradação programada do seu ambiente construído, mas também é possível observar a 
presença de forças políticas que ainda resistem ao processo de enobrecimento. 

Crack e vulnerabilidades: marcadores sociais de exclusão

Os recuos semânticos efetuados anteriormente permitem afirmar a impossibilidade de 
conceituar uma droga sem vinculá-la aos seus modos de produção, circulação e de produção de 

subjetividades, explicitando a relação de vigilância e controle dos espaços via políticas públicas de 
repressão, tolerância ou permissividade às quais a substância está de forma rígida juridicamente 
vinculada, mas de forma flexível quando se trata do cotidiano em alguns territórios compostos por 
cenas de uso. Assim, busca-se destacar a importância do crack como um dispositivo de coordenação 
e delimitação de ações públicas e privadas na região da Lagoinha.

O crack é uma droga recente, suas primeiras produções datam da década de 1970, como 
resposta à intensa fiscalização e combate ao uso de cocaína nos Estados Unidos – o que forçou 
o mercado a buscar a produção de uma droga que fosse lucrativa e que usasse uma quantidade 
menor de matéria-prima.

A chegada do crack no Brasil ocorreu no final da década de 1980. As primeiras apreensões 
da droga em território nacional ocorreram no estado de São Paulo. Já em Belo Horizonte, a entrada 
da droga é datada de 1995. Além de uma data específica, ela também possui um lugar, que seria a 
Pedreira Prado Lopes (PPL) na região da Lagoinha:

[a] partir dessa data, na Pedreira Prado Lopes, tradicional favela da cidade, 
a nova droga é oferecida ao consumidor da capital (...). [O] crack chega a 
Belo Horizonte e passa a ser comercializado por uma quadrilha chefiada 
pela família Peixoto na favela Pedreira Prado Lopes. (SAPORI et al., 2010, 
p. 43).

Muito embora essa droga seja consumida por pessoas de inúmeras classes sociais, os 
marcadores sociais de exclusão se destacam no que tange grande parte de sua população usuária. 
Não é de se estranhar que o crack seja uma droga associada às vulnerabilidades sociais, já que houve 
uma disponibilização de uma substância quimicamente potente e de baixo custo, permitindo com 
que os brasileiros de baixa renda pudessem fazer uso da substância, “criando-se uma espécie de 
atração magnética entre uma realidade sofrida e uma substância química que propicia prazer 
imediato” (STRANO, 2018, p. 18).

O sociólogo Jessé Souza salienta que o usuário visível de crack faz parte do que ele chama 
de ralé brasileira — categoria de análise sociológica que dá conta de denúncias da iniquidade e do 
abandono social secular que permeiam o histórico de desenvolvimento do Brasil (SOUZA, 2016). 

(...) a esmagadora maioria dos usuários autodestrutivos do crack é construída 
socialmente pelo seu abandono secular e pela experiência de humilhação 
cotidiana que ela implica. A violência peculiar dessa droga é uma resposta a 
esse abandono e humilhação (...). Afinal, a capacidade de articular e planejar 
o próprio futuro são “privilégios de classe”. (SOUZA, 2016, p. 36).

Os dados obtidos em pesquisa da Fundação Oswaldo Cruz (BASTOS e BERTONI, 
2014) também denotam a presença de marcadores de classe e raça em relação ao uso de 
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crack nas capitais brasileiras. Nas cenas urbanas de uso de crack, 78,68% dos usuários são do 
sexo masculino. Já no que se refere aos marcadores de raça, a pesquisa levantou que 80% dos 
usuários de crack autodeclaram-se pretos ou pardos. Ainda, 80% dos usuários possui apenas 
o ensino fundamental incompleto, enquanto os que cursaram níveis superiores de educação 
correspondem a somente 2,35%. No quesito habitacional, 47,28% dos usuários encontravam-
se em situação de rua, o que, para os pesquisadores da FIOCRUZ, denota “a pronunciada 
variação em decorrência da natureza própria do tecido urbano, sua dinâmica social e suas 
características e especificidades econômicas e culturais” (BASTOS e BERTONI, 2014, p. 54). 
Finalmente, foi estimado que cerca de 80% dos usuários de crack utilizam a droga em lugares 
públicos.

Um exemplo desses lugares é justamente a região da Lagoinha. Em entrevista concedida 
ao grupo de pesquisa Indisciplinar, a Secretária de Assistência Social, Segurança Alimentar e 
Cidadania (SMASAC) da Prefeitura de Belo Horizonte (PBH), Maíra Pinto Colares, afirma 
que é necessário salientar que não há, em BH, a configuração de uma cracolândia, mas sim 
cenas de uso urbana de crack e outras drogas, principalmente na Lagoinha e PPL. Mesmo 
havendo inúmeras diversidades de ação do poder público na região, a SMASAC opta pela 
primazia dos direitos humanos e da política de redução de danos para lidar com os usuários, 
buscando alternativas para fortalecer a saúde e assistência aos usuários de crack e outras drogas 
(COLARES, 2019). O crack opera, assim, tanto como um dispositivo de agenciamento de 
políticas públicas que incentivam melhorias — e, portanto, valorização de territórios — 
quanto por políticas públicas que pretendem reduzir os danos do urbanismo gentrificador 
(enobrecedor) dos espaços urbanos.

 
Gentrificação e neoliberalismo em meio à regulação espacial da pobreza

Processos de urbanização estão imbricados nas mudanças sociais, nos modos 
de acumulação de riqueza e nos fluxos de capitais. As políticas de regulação espacial, as 
cobranças de taxas e os impostos demonstram que para além do próprio planejamento 
urbano, o controle e o funcionamento da cidade acompanham os fluxos financeiros.

Assim, na esteira de David Harvey, pode-se conceituar a urbanização como um 
processo social espacialmente situado, em que uma vasta gama de atores, com objetivos e 
agendas igualmente díspares entre si, interagindo e configurando práticas espaciais. Assim, 
o urbanismo envolve arranjos institucionais, legais, hierarquias de poder, dentre outros 
(HARVEY, 1989, p.6). O modo de se pensar a tessitura urbana tem passado por alterações 
estruturais típicas do espraiamento da razão neoliberal em todas as esferas do cotidiano 
político. Harvey percebe esta mudança e salienta que o urbanismo tem vivido um ambiente 

de incentivo à competição, ao consumo e ao controle eficiente da circulação das pessoas 
(HARVEY, 1989).

Para este estudo, é fundamental que se perceba que essa faceta urbana empreendedora 
implica em divisão espacial dos consumos, aumento da especulação imobiliária e fortalecimento 
da ideia de que a cidade é um espaço pronto para ser consumido. Num cenário de flagrantes 
desigualdades sociais, como é o belorizontino, esse movimento de cidades capitalizadas gera uma 
corrida pela oportunidade de se consumir o urbano. E esse movimento de consumo exacerbado 
da cidade é responsável por políticas de controle e produção do território que se tornam cada vez 
mais discriminatórias.

Gentrificação, inovação cultural e melhoramentos físicos do ambiente 
urbano (...), atrações de consumo (...) e entretenimento (...), todos se 
tornaram facetas proeminentes de estratégias para a regeneração urbana. 
Acima de tudo, a cidade tem de aparentar como sendo um espaço inovador, 
excitante, criativo e seguro para viver ou visitar, para se divertir e para se 
consumir (HARVEY, 1989, p. 9).

Percebe-se, desta forma, que a maneira predominante de se pensar uma cidade 
está atrelada à governamentalidade neoliberal. O neoliberalismo, como salientam Dardot e 
Laval (2016), não pode ser resumido a uma opção econômica ou a uma ideologia. Antes, ele 
opera como uma racionalidade extremamente capilar e espraiada, atingindo contextos micro 
e macropolíticos, que tendem ao desmanche democrático e à privatização da lógica estatal 
(BROWN, 2015).

Esse fenômeno de sobreposição entre neoliberalismo e urbanismo vem sendo observado 
nas dinâmicas urbanas na região da Lagoinha, trazendo evidências para um possível processo 
de gentrificação. A partir da percepção da teoria do rent gap (SMITH, 1979), pode-se afirmar 
que a associação da Lagoinha aos usuários em cenas urbanas de uso de crack — imagens 
retratadas como abjetas (BUTLER, 1997) — constitui uma ideia de paisagem degradada. 
E, sob a perspectiva da degradação, abre-se espaço para a inserção de projetos urbanos de 
revitalização, recuperação e embelezamento.

Aliados à narrativa de melhoria do espaço construído, empreendimentos comercializam 
o patrimônio cultural e os espaços públicos de convivência, ignorando as problemáticas ligadas 
aos grupos de maior vulnerabilidade social em detrimento da lógica mercadológica espacial, 
que se mostra focada na elevação da mais-valia dos imóveis, gerando como consequência, a 
expulsão dos antigos residentes, usuários de crack, população de rua e comerciantes locais, para 
dar lugar aos investimentos do mercado imobiliário. Ao trazer a ideia de revitalização, corre-se 
o risco de despolitizar a elitização do processo tornando-o palatável e adequado ao público que 
clama por mudança, legitimando o desmantelamento de antigos arranjos socioespaciais.
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Os processos de enobrecimento e embelezamento na Lagoinha poderiam ser também 
compreendidos dentro de padrões de desenvolvimento de espaços que visam a produção de 
lucro por meio da mudança de uso e de usuários.  Isso ocorreria, segundo Harvey (1989) por 
meio de ciclos de capital que geram mais-valias diferenciadas em função do espaço e da forma 
de sua ocupação. Fundamental a esse fenômeno, o binômio desinvestimento-suburbanização / 
investimento-embelezamento se torna uma das forças capazes de gerar esta mais-valia geográfica.

Portanto, os processos de requalificação urbana na Lagoinha podem engendrar 
mecanismos contraditórios de expulsão e apropriação, denotando uma reorganização geográfica 
de camadas sociais com substituição de grupos mais vulneráveis por outros de poderes aquisitivos 
mais elevados. Tal processo pode ser chamado também de filtering up. Essa mudança socioespacial 
encontra diversas formas de se efetuar: desde as mais perceptíveis, como a requalificação do 
ambiente construído aliado à uma renovação residencial e comercial, até os casos mais sutis, 
nos quais os efeitos indiretos da reapropriação por meio de novos usos estão vinculados à 
valorização cultural/ patrimonial do espaço urbano que comumente traz como consequência o 
emburguesamento territorial (MENDES, 2008).

Assim, pretende-se rastrear eventos e atores que atuam no território da Lagoinha 
imbricando riscos iminentes de expulsão da população mais vulnerável: (i) produção do espaço 
controlado e enobrecido que pode indicar uma gestão espacial da pobreza e da miséria; (ii) ações 
de enobrecimento que podem acarretar expulsão dos moradores originais e desmantelamento 
das redes de relações influenciadas pela presença do fluxo de usuários de crack; (iii) crescente 
presença de ações de embelezamento, tanto públicas quanto privadas (financiadas pelo Estado e 
pelo mercado), com forte presença da sociedade civil. 

Estes três processos supracitados já poderiam destacar possíveis consequências das ações 
atuais do Estado, do mercado e da sociedade civil organizada no território como a expulsão: 
(i) de moradores, (ii) de comerciantes locais e (iii) de populações vulneráveis. Ações estas, que 
podem abrir espaço aos investimentos de um tipo de capital que pretende valorizar o território 
para a comercialização com novos atores humanos com poder aquisitivo mais elevado do que os 
existentes na Lagoinha atualmente. 

Linha do Tempo: por uma cartografia transescalar das controvérsias na região da 
Lagoinha

A noção de escalas espaciais não é nova na geografia ou nos estudos urbanos. Entretanto, 
a perspectiva escalar foi repotencializada ao se converter em um dispositivo para uma explicação 
das problemáticas socioespaciais e geopolíticas, ao mesmo tempo em que se mostrou como 
um instrumento de reconexão das dinâmicas mundializadas aos processos pontuais e regionais 

(BRANDÃO et al., 2018, p. 15). Emerge, assim, a transescalaridade como categoria de análise 
dos processos territoriais na região da Lagoinha perante a aplicação de uma cartografia das 
controvérsias. 

A transescalaridade aliada ao método almeja viabilizar a emergência de conexões, 
fluxos, embates e dissidências entre eventos territoriais, legais e políticos apontados mundial 
e localmente, a fim de dar conta do entendimento de que contextos aparentemente externos 
estão de fato imbricados ao processo de gentrificação e à mudança de ocupação espacial com 
base em marcadores de exclusão social (SOUZA, 2016). Para o presente trabalho, optou-se por 
efetuar cortes temporais focais em eventos, atores e narrativas, para que seja possível diagramar 
e correlacionar as linhas de forças e condutas políticas plúrimas que entram em choque neste 
território.

Figura 3: Linha do tempo transescalar.
Fonte: Elaborado pelas autoras (2019).

No primeiro enfoque temporal — de 1940 a 1945 —, ocorreram transformações 
espaciais intensas, tanto na região da Lagoinha, quanto no campo legislativo em relação ao 
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controle criminal e de drogas. Em 1940, BH contou com a inauguração da Av. Antônio 
Carlos, que corta a malha urbana da região da Lagoinha, intermediando o fluxo da regional 
Noroeste desde o centro da cidade até a Pampulha. A execução de uma obra modernizante 
de tal porte causou desapropriação de moradias e deslocamento de grupos sociais mais 
pobres, intensificando o processo de gentrificação. Ainda, quatro anos mais tarde, em 1944, 
inaugura-se o maior conjunto habitacional da região, o IAPI – Instituto de Aposentadorias 
e Pensões dos Industriários. 

Outra faixa temporal relevante para a discussão do presente trabalho se dá entre 
1995 e 2000. Em 1995, constam as primeiras apreensões de crack em BH, ocorridas na favela 
Pedreira Prado Lopes (SAPORI et al., 2010). Ainda, o território da Lagoinha recepcionou 
inúmeras mudanças estruturais, tais como a construção de passarela na Av. N. S. de Fátima, 
inauguração do Centro Cultural Liberalino Alves e do Conjunto Habitacional Araribá na 
Pedreira. Finalmente, a estrutura legal-administrativa da região também sofreu impactos 
relevantes com a vigência da Lei de Parcelamento, Ocupação e Uso do Solo Urbano.

Nesse mesmo período, salienta-se uma correlação entre a elaboração de diagnósticos, 
planos e diretrizes urbanas à nível mundial no encontro Habitat II, promovida pela ONU 
(Organização das Nações Unidas) em 1996, na Turquia, sob a temática do desenvolvimento 
sustentável dos assentamentos humanos — aquisição de moradias adequadas para todos 
e reurbanização vinculada às questões ambientais, sociais e demográficas. Localmente, 
realiza-se o PGE na PPL em 1997, por meio do Orçamento Participativo, com objetivos 
semelhantes relativos à qualidade de vida na favela.

O período de 2008 a 2013 é marcado pelo início da crise financeira mundial que 
se originou nos Estados Unidos em 2007 e se espalhou pelo mundo, repercutindo em 
processos neoliberalizantes a partir dos movimentos de (re)investimento de capitais como 
resposta à novas lógicas de formação e propagação da crise (HARVEY, 2016). Como 
provável reflexo dessa reestruturação georregulatória do capital, investiga-se a realização 
de intervenções urbanas aliada às novas dinâmicas econômicas e a sua contribuição para a 
fragmentação e formação de novos arranjos socioespaciais. Percebe-se que o agenciamento 
dos eventos que passam pela duplicação da Av. Antônio Carlos, pela reurbanização da 
PPL a partir do Programa Vila Viva (PVV) e pela preparação do território para receber os 
jogos da Copa do Mundo FIFA (2014). Esses eventos demonstram as múltiplas camadas 
de interesses que são disparados em territórios com perspectivas de valorização, desde 
melhorias pontuais e populares até execução de grandes projetos infraestruturais.

Finalmente, os anos de 2015 a 2019 trouxeram um grande enredamento de 
eventos capazes de consolidar a hipótese de que o crack e os projetos urbanos são atores 
imbricados na produção neoliberal do espaço na região da Lagoinha. A efervescência de 

ações e políticas que circundam essa temática pode ser observada na linha do tempo, 
com a reformulação completa da Política Nacional de Drogas, em 2019, responsável por 
fracionar o orçamento público destinado ao tratamento de pessoas em situação de uso 
abusivo de drogas entre o Sistema Único de Saúde e as comunidades terapêuticas privadas. 

Em 2015, a Operação Urbana Consorciada (OUC-ACLO) é reformulada devido 
às comprovações junto ao Ministério Público, pela ausência de um processo participativo 
na implementação da OUC – Nova BH. Assim, esse instrumento urbanístico advindo 
com o Estatuto da Cidade (2001) atua, dentro das cartografias das controvérsias, como 
um ator não-humano acirrando processos especulativos e disputas territoriais que 
acentuam a probabilidade de gentrificação na região da Lagoinha por abrir brechas para 
a financeirização espacial2 e incentivar a expulsão de moradores locais para outras regiões 
da cidade.

No sentido contrário, em 2017 o recém prefeito da PBH, Alexandre Kalil (PHS), 
criou a Agenda Intersetorial de Política de Drogas, responsável por um conjunto de ações 
e intervenções espaciais na região da Lagoinha, sob articulação de secretarias diversas 
(saúde, segurança, assistência social, cultura, segurança alimentar, esportes e lazer), para 
difundir uma gestão articulada e intervenções táticas de viés progressista em contrapartida 
ao conservadorismo e ao desmonte do Estado que vem se intensificando desde o golpe 
institucional contra a então Presidenta Dilma Rousseff, em 2016.

Nesse sentido, as ações da PBH quanto à redução de danos nas cenas de uso na 
região da Lagoinha possuem um forte encadeamento com a violenta ação na Cracolândia 
de São Paulo, em 2017. Segundo a Secretária da SMASAC, Maíra Pinto Colares, a 
investida policial do caso da Cracolândia paulista serviu de exemplo para a gestão pública 
de BH quanto ao que não deve ser replicado, buscando-se solucionar as cenas de uso locais 
por meio de políticas públicas alternativas, aliadas à uma abordagem de valorização dos 
direitos humanos e intensificada pela da articulação do planejamento intersetorial.

2 "Com o objetivo de que os governos locais possam arrecadar recursos antecipadamente, o Estatuto da Cidade 
permitiu a emissão de Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPACs), ou seja, a comercialização 
de títulos imobiliários equivalentes ao valor do estoque edificável excedente definido no PU. Neste sentido, os 
CEPACs significaram uma avançada estratégia financeira em relação aos processos de capturas de mais-valias 
aplicados em outros países." (MARX; ALVES; CASTRO; RENA, 2017). Disponível em: http://www.nomads.usp.
br/virus/virus14/?sec=4&item=2&lang=en. Acesso em: 30 set. 2019.
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Figura 4: Evento A.
Fonte: Elaborado pelas autoras (2019).

Como resultado dessa política pública, evidencia- se a inauguração do Centro 
Integrado de Atenção à Mulher (CIAM)3, em 2018 no bairro Lagoinha, cuja função é o 
atendimento básico ou encaminhamento para mulheres em situação de rua ou usuárias de 
drogas. Também foi implementado o Programa BH é da Gente na Rua Araribá4, na PPL, 
vinculado à promoção de lazer e esportes como uma estratégia de ocupação de uma antiga 
cena de uso.

3 Mais informações em: https://prefeitura.pbh.gov.br/noticias/centro-de-atendimento-acolhe-mulheres-em-
situacao-de-vulnerabilidade-social. Acesso em: 24 set. 2019.
4 Mais informações em: https://prefeitura.pbh.gov.br/noticias/programa-bh-e-da-gente-chega-pedreira-prado-
lopes-partir-de-domingo-dia-28. Acesso em 24 set. 2019.

Figura 5: Evento B. 
Fonte: Elaborado pelas autoras (2019).

Também se percebe a efervescência de outros inúmeros projetos encabeçados pelo 
poder público municipal, como: Secretaria Municipal de Cultura (SMC), Fundo Municipal de 
Cultura (FMC), Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico (SMDE), Secretaria 
Municipal de Segurança e Prevenção (SMSP), Secretaria de Limpeza Urbana (SLU), além 
da Empresa de Transportes e trânsito de Belo Horizonte (BHTrans) e Empresa Municipal 
de Turismo de Belo Horizonte S/A (Belotour), que, em parceria aos setores privados e aos 
diversos coletivos da sociedade civil vêm ampliando cada vez mais suas atuações na região da 
Lagoinha. 

Os projetos recentemente difundidos na região são demarcados por propostas de ações 
territoriais que denotam um caráter múltiplo, mesclando desde o valor cultural/ patrimonial 
até entretenimento/ empreendedorismo local. Pode-se citar: o Movimento Gentileza (março-
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abril de 2019)5, o Programa Horizontes Criativos6 e Projeto Moradores - A humanidade no 
Patrimônio7 (junho de 2019) e o Projeto CURA (setembro de 2019)8.

Figura 6: Evento C.
Fonte: Elaborado pelas autoras (2019).

Pelo tensionamento dos discursos e a visibilização dos nexos entre atores humanos e 
não-humanos, constata-se uma postura divergente ao caráter humanitário até então difundido 
pelas ações das secretarias da PBH. A intervenção urbana para a implementação de um tapete 

5 Mais informações em: https://prefeitura.pbh.gov.br/noticias/movimento-gentileza-leva-arte-urbana-para-
passarela-da-lagoinha. Acesso em: 24 set. 2019.
6 Mais informações em: https://prefeitura.pbh.gov.br/noticias/prefeitura-discute-economia-criativa-em-belo-
horizonte e https://prefeitura.pbh.gov.br/index.php/noticias/programa-de-economia-criativa-da-prefeitura-
recebe-consultoria-internacional. Acesso em: 24 set. 2019.
7 Mais informações em: https://prefeitura.pbh.gov.br/noticias/lagoinha-recebe-o-projeto-moradores-humanidade-
do-patrimonio. Acesso em: 24 set. 2019.
8 Mais informações em: https://prefeitura.pbh.gov.br/noticias/intervencao-da-pbh-na-rua-diamantina-cria-
ambiente-seguro-e-apoia-festival-cura. Acesso em: 24 set. 2019.

de pedras pontiagudas nos baixios dos viadutos da Lagoinha9 realizada pela SUDECAP – 
Superintendência de Desenvolvimento da Capital, foi alvo de recentes protestos10 e embates 
políticos, resultantes em uma audiência pública11, na qual as pesquisadoras do Grupo de 
pesquisa Indisciplinar se fizeram presentes, deixando o questionamento sobre até onde e para 
quem, as iniciativas públicas e privadas realmente fomentam a humanidade e a gentileza na 
produção espacial.

Figura 7: Evento D. 
Fonte: Elaborado pelas autoras (2019).

9 Mais informações em: https://www.otempo.com.br/cidades/kalil-defende-pedras-sob-viaduto-para-evitar-
depredacoes-1.2226758; https://www.em.com.br/app/noticia/gerais/2019/08/26/interna_gerais,1079899/
pbh-instala-pedras-sob-viadutos-para-evitar-fogueiras-em-pilares.shtml; https://www.hojeemdia.com.br/
horizontes/pedras-pontiagudas-s%C3%A3o-fixadas-embaixo-de-viaduto-na-lagoinha-pbh-alega-medida-de-
seguran%C3%A7a-1.737159. Acesso em: 24 set. 2019.
10 Mais informações em: https://www.otempo.com.br/cidades/movimentos-sociais-protestam-contra-instalacao-
de-pedras-sob-viadutos-de-bh-1.2230589. Acesso em: 24 set. 2019.
11 Mais informações em: https://www.cmbh.mg.gov.br/comunica%C3%A7%C3%A3o/not%C3%ADcias/2019/09/
instala%C3%A7%C3%A3o-de-pedras-debaixo-de-viaduto-%C3%A9-duramente-criticada-em. Acesso em: 24 
set. 2019.
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Isto posto, a ação reflete uma política de intervenção espacial de cunho higienista e 
hostil, tendo em vista que: determinadas área de dos baixios dos viadutos abrigam moradores 
em situação de rua e usuários de crack; para a cidade como um todo, faz-se necessário gerar 
novos usos para as áreas dos baixios dos viadutos do Complexo da Lagoinha, à título fomentar 
mais segurança, o mínimo para um tratamento urbano-paisagístico adequado para reaproveitar 
esse logradouro público como ponto de permeabilidade e conectividade viária (tanto para o 
pedestre, quanto para meios alternativos de mobilidade urbana), por meio da implementação 
de mobiliários urbanos, iluminação e percursos favoráveis à promover a função social do espaço 
urbano. Para além desse argumento, essa intervenção também se mostra dissociada da prática de 
diálogo intersetorial entre as secretarias que vinham atuando territorialmente. 

Conclusão

O estudo realizado evidencia as complexidades presentes no território da Lagoinha, sob 
uma perspectiva transescalar que imbrica atores, eventos e narrativas em torno da questão do 
crack e da gentrificação em meio a um cenário de um urbanismo neoliberal pungente. 

O enredamento da tecelagem que compõe o presente trabalho se desenvolveu em torno 
de três eixos analíticos: primeiramente, uma genealogia das drogas, para que fosse possível 
compreender a sua inserção tanto na geopolítica quanto na configuração da região da Lagoinha. 
Posteriormente, foram desenvolvidas discussões a respeito do caráter neoliberal e gentrificatório 
das recentes ações no território e finalmente, apresentou-se uma linha do tempo transescalar, capaz 
de mostrar graficamente os múltiplos diagramas de forças presentes no território, imbricadando 
atuais controvérsias presentes nas intervenções urbanas locais, conduzidas por uma confluência, 
por vezes perversa (DAGNINO, 2004), entre Estado, Capital e Sociedade Civil.

O que se pode concluir deste estudo cartográfico e do entendimento das diversas 
linhas de forças presentes nas controvérsias socioespaciais, é que a formação de grupos de atores 
humanos ou não-humanos envolvidos deixa transparecer os choques e as disputas micropolíticas 
entre os poderes, mesmo dentro do aparelho Estatal, evidenciando a complexidade e as possíveis 
dissidências na atuação e na conduta  dos setores públicos, exemplificados nesse caso, pelas 
secretarias citadas e pelas políticas públicas atuantes na região.
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DESVENDANDO O COTIDIANO URBANO 
MILITARIZADO: A OPERAÇÃO SEGURANÇA 
PRESENTE NA CIDADE DO RIO DE JANEIRO

PIZZOLANTE, Horacio Nogueira

Introdução

O presente estudo é fruto de inquietações que partem da vida cotidiana da cidade do 
Rio de Janeiro e se alicerçam em discussões acadêmicas, sejam filosóficas ou científicas, sobre 
o espaço e sua produção (social). Acreditamos na indissociabilidade entre os mais distintos 
momentos da vida, pois é no cotidiano que se dá a reprodução das relações sociais de produção. 
O exercício da biopolítica por meio da vigilância e da dominação está em voga na sociedade 
contemporânea, denominada por alguns autores de sociedade de controle. No presente 
momento histórico, hábitos, gestos e costumes, que se realizam na escala local, passam a ser 
difundidos e compartilhados globalmente com a mediação da metrópole, e o mesmo ocorre 
com a produção do espaço: assume todas as dimensões e escalas da sociedade. A este processo 
denominamos metropolização do espaço (FERREIRA, 2015; LENCIONI, 2011).

Portanto, afirmamos que nosso embasamento teórico-conceitual parte do pressuposto 
do processo de metropolização do espaço, de acordo com o qual a urbanização completa da 
sociedade, vislumbrada pelo filósofo e sociólogo francês Henri Lefebvre em meados da década 
de 1970, já se consolidou. Isto não implica dizer que toda a extensão do planeta assume a 
morfologia urbana, pois a urbanização do espaço e da sociedade refere-se às dimensões objetiva 
e subjetiva da realidade, envolvendo os mais diferentes níveis e escalas em sua produção e 
metamorfoseando o território (LENCIONI, 2013). Significa afirmar que a atual dinâmica 
de produção e reprodução do espaço e das relações sociais realiza-se desigualmente em todas 
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as escalas do espaço, indo da local à global, realizando-se na metrópole e invadindo todos os 
aspectos da vida cotidiana (CARLOS, 2011).

Assim sendo, almejamos transcender o mundo das representações e, para tal, 
investigaremos as ações que orientam a produção do espaço – portanto, das cidades – hoje. 
Naturalmente, sabemos que muitos processos se repetem, mas há outros inéditos que 
demandam nossa atenção. É por essa razão que optamos por seguir os autores que analisam 
a realidade vigente sob a ótica do processo de produção do espaço e também com a noção de 
biopolítica, conforme proposta pelo filósofo francês Michel Foucault nos cursos “Nascimento 
da Biopolítica” e “Segurança, Território, População” no Collège de France — e que foram 
publicados somente postumamente (FOUCAULT, 2008a; 2008b). 

Desde já é importante ressaltar que o processo de produção do espaço no presente 
momento histórico do capitalismo assume características inéditas, consequentes da 
mundialização da economia, que passa de uma base industrial para outra, de serviços, muito 
associada ao processo de financeirização da economia, isto é, neoliberal. As consequências 
desta mudança são vitais para o processo de trabalho e para a produção do espaço, denominado, 
então, processo de metropolização do espaço (LENCIONI, 2013). Um dos pressupostos da 
noção de metropolização é considerar a produção do espaço sempre em movimento, envolvendo 
todas as escalas — do local ao global, sendo a escala metropolitana uma mediação entre estas 
— e também as dimensões — social, política, econômica e cultural, que jamais podem ser 
dissociadas — em sua análise. Soma-se a isto o potencial explicativo do conceito de biopolítica 
ao nos atentarmos à questão da segurança pública, buscando desvendar como a militarização 
urbana invade a vida cotidiana dos habitantes da cidade do Rio de Janeiro atualmente.

Um bom exemplo do processo de militarização urbana em curso na cidade do Rio 
de Janeiro é a Operação Segurança Presente (OSP), projeto de segurança pública ostensiva 
em diferentes localidades da cidade: Aterro do Flamengo, Centro, Lagoa Rodrigo de Freitas, 
Lapa e Méier. Em de 2019, houve a expansão do projeto para outros bairros da cidade, como 
Leblon, Ipanema, Botafogo e Tijuca, assim como para a cidade de Niterói-RJ, denotando, 
assim, a relevância da pesquisa. A Operação Segurança Presente é fruto da cooperação entre a 
Federação do Comércio do Estado do Rio de Janeiro (formada por 59 sindicatos patronais do 
comércio de bens, serviços e turismo) e o Governo do Estado do Rio de Janeiro e, no caso do 
Centro, com a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro. Vemos, assim, que a biopolítica como 
prática de controle por parte do Estado vem se modificando e intensificando ao longo do 
século XXI em todo o planeta.

Em interessante reinterpretação do conceito de ‘efeito bumerangue’, desenvolvido por 
Michel Foucault, o geógrafo escocês Stephen Graham (2016) destaca que diversas técnicas 
militares de vigilância e controle, empregadas em zonas de guerra, estão sendo aplicadas em 

áreas urbanas. Portanto, consideramos que a Operação Segurança Presente, principal empiria 
do presente artigo, tem alcance local, mas é parte integrante de um processo global que 
envolve, também, a escala da metrópole. Afinal, o processo de militarização do espaço urbano 
e da vida cotidiana – portanto, um processo biopolítico — é parte integrante do processo 
de metropolização do espaço. Isto é, a militarização é um processo que pressupõe violência 
desmedida e que leva à associação entre as ações (organização, táticas, estratégias e tecnologias) 
do Estado e o militarismo.

O processo de militarização urbana vem se intensificando ao longo do século XXI 
em todo o planeta. Embasados pelo geógrafo escocês Stephen Graham (2016), reconhecemos 
que o sistema normativo típico do neoliberalismo ao qual se referem Dardot e Laval (2016) 
se configura com cada vez mais intensidade e relevância. Em interessante reinterpretação do 
conceito de ‘efeito bumerangue’, desenvolvido por Michel Foucault, Graham destaca que 
diversas técnicas militares de vigilância e controle, empregadas em zonas de guerra, estão 
sendo aplicadas em áreas urbanas — um indício da globalização, processo fundamental da 
metropolização do espaço.

Sabemos que a análise da metropolização do espaço demanda que consideremos, 
também, os atributos específicos da atual fase de desenvolvimento do capitalismo, o qual não 
é apenas mais um modo de produção. Consideramos, com base em alguns autores marxistas 
com os quais dialogamos, como Lucien Goldmann, Henri Lefebvre e István Meszáros, que o 
capitalismo se caracteriza como um modo incontrolável de controle sociometabólico, pois tal 
sistema invade todas as dimensões e escalas da vida cotidiana e as submete à sua racionalidade 
(MESZÁROS, 2002, p. 96). Atualmente, as questões fundamentais referentes à reprodução 
social — e também à reprodução das relações sociais de produção — estão submetidas ao 
inevitável e incontrolável controle sociometabólico do capital. 

Recentemente, alegação semelhante foi feita em relação ao neoliberalismo — 
nomenclatura que denomina a fase vigente do capitalismo como forma incontrolável de 
controle sociometabólico — pelos autores franceses Pierre Dardot e Christian Laval em estudo 
recente. De acordo com os autores,

O neoliberalismo não é apenas uma ideologia, um tipo de política 
econômica. É um sistema normativo que ampliou sua influência ao mundo 
inteiro, estendendo a lógica do capital a todas as relações e esferas da vida. 
(DARDOT; LAVAL, 2016, p. 8).

A análise das causas e consequências da expansão do capitalismo para todas as escalas 
da produção e reprodução social é de fundamental relevância para a compreensão da influência 
do processo de metropolização do espaço na vida cotidiana. Afinal, referido domínio capitalista 
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neoliberal atinge absolutamente todos os elementos da vida cotidiana, que é “a vida de todo 
homem. Todos a vivem, sem nenhuma exceção”. (HELLER, 2008, p. 31, grifos da autora). 

Tendo em vista que o financiamento da Operação Segurança Presente é de 
responsabilidade praticamente integral da Fecomércio-RJ, é de fundamental importância 
o estudo a respeito da ação deste ator no processo de metropolização do espaço como se 
manifesta na cidade do Rio de Janeiro, em especial no que se refere às lógicas de militarização 
e mercadificação do espaço, portanto, influencia no cotidiano dos habitantes da cidade do Rio 
de Janeiro, mesmo que não habitem as localidades nas quais foram instaladas a Operação. 

Acreditamos que a relevância de nossa análise se refere à função desempenhada por 
esse ator no processo, pois diversos representantes da Fecomércio-RJ e do Governo do Estado 
afirmaram que as localidades da Operação Segurança Presente foram decididas exclusivamente 
pela Federação. Entretanto, o policiamento das áreas definidas é feito por policiais militares em 
horário de folga (dois por equipe) e um civil egresso das Forças Armadas, todos com coletes 
coloridos (sem farda), mas com distintivo para identificação policial. As ações contam ainda 
com o apoio da Guarda Municipal, das Secretarias Municipais de Transportes, Ordem Pública, 
Conservação e Desenvolvimento Social, além da Comlurb.

Os equipamentos utilizados na Operação também foram adquiridos com o 
financiamento da Fecomércio-RJ. Trata-se de armamentos não letais (pistola de choque e spray 
de pimenta), GPS para que as equipes sejam monitoradas e câmeras para filmar as abordagens, 
além de bicicletas, motos e carros para realizar o policiamento, que também é feito a pé. 

Assim sendo, justificamos a relevância de tal estudo ao considerarmos associação 
de atores do poder público, como o Governo do Estado e Prefeitura, com atores sociais da 
iniciativa privada, a Fecomércio-RJ. Sabemos que o patrocínio por parte de entidades privadas 
à lógica de militarização ostensiva não é um processo inédito na cidade do Rio de Janeiro, pois 
foi assim que foi iniciado o projeto das Unidades de Polícia Pacificadora (UPPs). Entretanto, 
desse modo, evidenciamos características próprias da produção do espaço nos dias de hoje, 
ligadas ao exercício da biopolítica.

Biopolítica e cotidiano urbano: a Operação Segurança Presente na cidade do Rio de 
Janeiro

Na obra Vigiar e punir (2009), Michel Foucault traça um panorama histórico dos meios 
de punição e coerção ao longo dos séculos, chegando aos dias atuais. Com esta análise, o autor 
nos demonstra como foram desenvolvidos os ideais de controle, punição, vigilância e liberdade 
humana, que denomina biopoder. Já na supracitada obra ‘Segurança, território, população’, o 
autor amplia a escala de análise para a sociedade, discutindo a biopolítica. Como veremos a 

seguir, o geógrafo brasileiro Rogério Haesbaert (2014) aproxima este debate da Geografia, 
analisando o que vem a denominar ‘sociedades biopolíticas de in-segurança’. O autor se utiliza 
do prefixo ‘in’ com o intuito claro e manifesto de problematizar o termo.

Nos dias atuais — e ainda com base nos estudos de Foucault — percebemos como 
a vigilância não se limita mais aos criminosos identificados e condenados legalmente pelo 
sistema penal, pois domina o espaço e também a vida cotidiana por meio de diversas ações 
multiescalares, sendo a Operação Segurança Presente e as Unidades de Polícia Pacificadora 
apenas exemplos de um grande processo de militarização urbana e da vida cotidiana, portanto, 
de metropolização do espaço. A dominação territorial (mesclando novas e velhas táticas de 
ocupação) e a utilização de novas tecnologias de vigilância são as evidências destacadas por 
Haesbaert (2014; 2015) para indicar a dominação e o controle exercidos nos dias atuais, 
constituindo uma sociedade de in-segurança, termo que o autor prefere em detrimento da 
abrangente expressão sociedade de controle.

Nesse sentido, Haesbaert (2015) diferencia com base na obra do filósofo e sociólogo 
francês Henri Lefebvre duas concepções contrapostas de território, com base nas noções de 
dominação e apropriação. Por um lado, a instância da vida cotidiana e da produção do espaço 
(vivido) pelos cidadãos, na denominada “ordem próxima” é a dimensão da apropriação — que 
não deve ser confundida aqui com a ideia de propriedade. Por sua vez, o espaço concebido do 
“Estado e suas instituições de vigilância e repressão” (HAESBAERT, 2015, p. 240) refere-se 
à dimensão da dominação. Nesse sentido, a noção de domínio territorial está diretamente 
associada à dimensão político-militar, da “ordem distante” e do exercício do controle biopolítico. 
Indubitavelmente, estas duas concepções territoriais estão em constante tensão.

Stephen Graham (2016) se propõe a atualizar as noções de efeito-bumerangue e 
biopolítica de Michel Foucault e aponta os principais aspectos – dentro do contexto do atual 
momento histórico do capitalismo, revestido de toda sua compreensão em torno da noção de 
desenvolvimento em suas múltiplas dimensões — do novo urbanismo militar — ou biopolítico, 
poderíamos dizer, afinal: 

Junto com essa reconfiguração das geografias imaginárias e ideológicas das 
cidades, há uma nova economia política securitária em rápida expansão. 
Ela abarca complexos industriais transnacionais que se alastram fundindo 
empresas do ramo securitário e militar com empresas do ramo de tecnologia, 
vigilância e entretenimento; um amplo espectro de consultorias e indústrias 
que vendem soluções de segurança como balas de prata para problemas 
sociais complexos; e uma complexa massa de pensadores de segurança e de 
militarização que agora defendem que a guerra e a violência política estão 
amplamente centradas nos espaços e nos circuitos do cotidiano urbano. 
(GRAHAM, 2015, p. 70).
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Faz parte da realidade biopolítica brasileira, reconfigurada imaginária e ideologicamente 
pela nova economia política securitária destacada por Graham (2015, p. 70) a Operação 
Segurança Presente. A dominação territorial por parte do Estado está longe de ser inédita na 
cidade do Rio de Janeiro, onde se reproduzem à exaustão exemplos de conflito entre polícia e/
ou exército e o narcotráfico ou a milícia. Optamos, neste trabalho, por não nos aprofundarmos 
na temática das lógicas de segurança não institucionalizadas, muito presentes e atuantes em 
todo o estado do Rio de Janeiro. Contudo, não poderíamos deixar de considerá-las, uma vez 
que são muito relevantes no cotidiano da população carioca.

São muitas as formas de manifestação do cotidiano frente à violência urbana, e a 
utilização de novas tecnologias (seja o uso público ou privado) configura exemplo claro do 
efeito bumerangue, processo a que se refere Stephen Graham (2016) ao analisar o novo 
urbanismo militar. Entendemos que este processo é subsidiário da produção do espaço no 
capitalismo contemporâneo, inclusive reforçando as noções de biopolítica e de modo de 
controle sociometabólico, por acentuar ainda mais a vigilância e o domínio da vida cotidiana.

É por isso que não podemos deixar de considerar aqui a relevância das empresas privadas 
de segurança para a atual configuração da questão da segurança pública no Rio. A coexistência 
entre segurança pública e privada não é inédita nem se inaugura na fase de metropolização 
do espaço. O ponto inédito a ser destacado aqui é a ambiguidade existente na configuração 
da Operação Segurança Presente, e que também funda as Unidades de Polícia Pacificadora, 
em 2008: o patrocínio de entidades privadas de projetos de segurança pública. O principal 
problema, que sempre destacamos, é que também essas empresas privadas escolhem onde vão 
alocar seus investimentos — portanto, decidem quais localidades terão direito ao reforço da 
segurança pública, intensificando cada vez mais os processos de fragmentação e hierarquização 
espacial. Afinal, a metropolização do espaço — e, consequentemente, a militarização e também 
os processos de homogeneização, hierarquização e fragmentação espacial — manifesta-se 
desigualmente em cada lugar, apresentando atributos singulares, particulares e universais. 
Uma característica fundamental ressaltada por Graham (2016) é o aumento da vigilância e do 
controle da vida cotidiana nas cidades:

A transição entre o uso militar e civil de tecnologia avançada — entre a 
vigilância e o controle da vida cotidiana nas cidades ocidentais e as agressivas 
guerras de colonização e recursos — está no cerne de um conjunto muito 
mais amplo de tendências que caracteriza o novo urbanismo militar. Claro, 
os efeitos observados no cenário ocidental urbano são muito diferentes 
daqueles vistos em zonas de guerra. Mas, fundamentalmente, seja qual for 
o ambiente, esses atos de violência de alta tecnologia têm por base um 
mesmo conjunto de ideias. (GRAHAM, 2016, p. 26).

A relação entre a transposição do conceito de ‘efeito bumerangue’, o espaço, o cotidiano 
e a teoria dos desenvolvimentos geográficos desiguais nos é essencial. Observamos que o 
processo de militarização urbana relatado por Graham nas cidades em que estudou também se 
manifesta na cidade do Rio de Janeiro, porém de maneira distinta da relatada pelo autor. Sendo 
um processo multiescalar e também multidimensional, este pode assumir diferentes formas 
de acordo com o espaço-tempo no qual está inserido. Estamos nos referindo ao ‘conjunto 
de ideias’ explicitado por Graham (2016). Acreditamos que a aplicação do conceito pode ser 
realizada se considerarmos as ressalvas necessárias. 

Naturalmente, Graham cita exemplos próximos à sua realidade — tanto cidades 
europeias (especialmente as inglesas), norte-americanas e canadenses quanto zonas de 
guerra, como a Faixa de Gaza. Assim sendo, seus exemplos do ‘efeito bumerangue’ para os 
dias contemporâneos são alguns mecanismos como drones, armamentos não letais e carros 
SUV utilizados por civis, e também estratégias de policiamento militarizado e agressivo no 
controle de grandes manifestações. Apesar das particularidades de cada local, a lógica se 
reproduz também no Brasil.

O Centro Integrado de Comando e Controle, órgão do Governo do Estado do Rio 
de Janeiro — baseado em modelos integrados de segurança utilizados na Espanha, Estados 
Unidos, Inglaterra e México —, é mais um dos exemplos do efeito bumerangue, portanto, um 
componente biopolítico. Com tecnologia de ponta voltada para a segurança, opera próximo e 
em conjunto com o Centro de Operações Rio, centro de televigilância.

Atuando em conjunto com os órgãos supracitados, a Operação Segurança Presente 
está inserida no grande aparato tecnológico de segurança e controle montado pela Prefeitura 
da Cidade do Rio de Janeiro em conjunto com o Governo do Estado — Haesbaert (2015) 
chega a falar que “o duo C.O.R. – CICC compõe assim um grande big brother de vigilância 
metropolitana”. (HAESBAERT, 2015, p. 230).

Projetos de segurança ostensiva podem parecer positivos – ou seja, podem ser 
representados como positivos — ao mascarar as principais causas da violência urbana, como, 
por exemplo, a desigualdade social. Porém, os desdobramentos para o espaço, as práticas 
sociais que nele se inserem e também para o cotidiano podem vir a ser negativos. Afinal, 
aparentam reforçar o trinômio moral–alienação–cotidianidade, em detrimento de sua 
suplantação.

A lógica de militarização do espaço urbano na metrópole carioca costuma ocorrer 
nas áreas mais pobres e precárias, fato que está diretamente ligado à criminalização da 
pobreza. Exemplo claro disso são as supracitadas Unidades de Polícia Pacificadora (projeto 
igualmente patrocinado pela iniciativa privada). O ineditismo trazido pela Operação 
Segurança Presente, portanto, não é tão grande, pois se destaca, sobretudo, pelas áreas de 
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atuação da Operação, que se concentra majoritariamente em bairros de classe média e alta.
As estatísticas fornecidas pela Fecomércio-RJ são escassas e não integradas a 

diferentes projetos, como o das UPPs, mas comprovam mais uma vez que a atuação visa 
apenas ao patrulhamento das áreas definidas e, portanto, à redução da criminalidade nestas 
áreas. Reforça a lógica de dominação territorial zonal, que não seria jamais capaz de resolver o 
problema da segurança pública em escala ampla, por se concentrar em determinadas áreas em 
detrimento de outras. 

O destaque dado na mídia e nas redes sociais para o total de prisões realizadas por 
agentes da Operação Segurança Presente assevera ainda mais a lógica militarizada que orienta 
a segurança pública no Brasil e denota que há, efetivamente um controle dos corpos na 
cidade, portanto, um controle biopolítico. O sociólogo francês Loïc Wacquant, em variadas 
obras, indica “o deslocamento da atenção social do Estado para uma gestão penal da pobreza” 
(MALAGUTI BATISTA, 2015, p. 96). Com isso, o autor visa demonstrar como o projeto 
econômico e político tipicamente neoliberal transforma o Estado em Estado penal, que 
apresenta como característica fundamental o punitivismo, especialmente da população pobre.

Considerações finais

À guisa de conclusão, desejamos destacar que a atuação da Operação Segurança 
Presente é supérflua para a questão da segurança pública na cidade do Rio de Janeiro. É 
evidente e também significativa a diminuição da criminalidade nas localidades da OSP, e este 
é um desdobramento importante. Inquestionavelmente a sensação de segurança aumentou 
nestas áreas, porém ao custo do controle e da vigilância da vida cotidiana. Somente houve 
diminuição da criminalidade devido ao policiamento ostensivo, o que é característica da 
militarização urbana.  

Contudo, observamos como todo este esforço é insuficiente ao considerarmos uma 
escala mais ampla de análise. Naturalmente, sabemos que os graves problemas de segurança 
pública enfrentados no Rio de Janeiro e, em escala mais ampla, no Brasil, tem grande cunho 
social, histórico e também geográfico. Assim sendo, um projeto limitado de segurança pública 
— ainda mais sendo patrocinado por uma entidade privada e revestido por seus interesses 
próprios — jamais poderia resolver a questão.

Parece-nos inegável que a redução do roubo a transeuntes, principal estatística divulgada 
pela Fecomércio-RJ em relação à atuação da Operação Segurança Presente, é um efeito notável. 
Entretanto, questionamos veementemente o exercício de uma operação individualizante e 
fragmentária, que se configura como um projeto de segurança privado, pois não atende aos 
interesses públicos ao prover segurança a localidades específicas. Não desejamos, aqui, indicar 

que as localidades nas quais a OSP atua não necessitem ou mereçam ter projetos de segurança 
pública, mas estes devem atender a uma escala mais ampla do município ou mesmo da região 
metropolitana (considerando as especificidades locais), caso pretendam realmente solucionar 
a questão para todos os habitantes da cidade, e não apenas os privilegiados de determinados 
bairros.

Cabe, aqui, considerar as diferenças internas à cidade do Rio de Janeiro, 
especialmente entre as diferentes localidades da Operação Segurança Presente. As formas de 
reprodução do capital são distintas nessas áreas, assim como são os problemas de segurança 
pública. No entanto, a solução apresentada como única — apesar de comprovadamente 
ineficaz — é a da militarização e do policiamento ostensivo. Neste sentido, é acirrado 
também o processo de homogeneização espacial, pois se apresenta uma solução conjunta 
para realidades distintas. Contudo, sabemos muito bem que a solução apresentada para 
uma localidade não necessariamente funciona em outras. E também que a um projeto de 
segurança pública sério deve atender a todas as localidades de acordo com as necessidades 
e prioridades específicas das mesmas, e não servir apenas a interesses econômicos das elites 
que por ventura o patrocine.

Nesse sentido, vale enfatizar que a violência que a OSP visa combater é fruto de outra 
violência: a desigualdade cada vez maior da sociedade e manifesta no espaço (urbano). Ainda é 
preciso pontuar que não acreditamos na visão funcionalista da lógica da militarização urbana, 
a qual fragmenta o espaço e o hierarquiza por meio do exercício do biopoder, ao decidir sobre 
a vida e a morte dos cidadãos.

Nesse sentido, retornamos à discussão sobre a desmilitarização da polícia:

As manifestações que tomaram as ruas de todo país trouxeram à tona um 
debate sobre a desmilitarização da polícia, por associar o uso da violência 
a um modo de solucionar problemas que ultrapassa os limites tolerados 
do uso da força. Uma análise mais cuidadosa apontaria para a necessidade 
de construir uma política pública de segurança concebendo-a como uma 
‘atividade eminentemente civil’, o que implicaria, além da desvinculação 
da polícia e corpo de bombeiros das forças armadas, a revisão de 
regulamentos e procedimentos disciplinares em conformidade com as 
legislações nacionais e internacionais contemporâneas. (MIRANDA et 
al., 2014, p. 15).

Diversas são as propostas práticas para a desvinculação das polícias militares das 
Forças Armadas, com objetivos que certamente contribuíram para uma melhor organização 
de um projeto conjunto de segurança pública. O antropólogo e cientista político Luiz 
Eduardo Soares, que já foi Secretário Nacional de Segurança Pública, indica que a primeira 
etapa para uma reforma do modelo policial “(...) seria a revogação da atual divisão do 
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trabalho entre as instituições: uma investiga, a outra age ostensivamente sem investigar” 
(SOARES, 2015, p. 32).

 Com isso, Soares critica radicalmente o modelo policial adotado no Brasil — e 
cuja lógica é diretamente reproduzida pela OSP: a Polícia Militar tem apenas a função de 
efetuar policiamento ostensivo, enquanto cabe à Polícia Civil as investigações.

De acordo com o autor, esta lógica — associada à exigência de produção de resultados 
— resulta em altos índices de aprisionamentos em flagrante, especialmente da população 
mais pobre, que comete delitos em pequena escala. Isto ocorre por meio da aplicação 
da política de combate ao tráfico de drogas e é alimentado e agravado pela significativa 
desigualdade social (e também espacial, poderíamos acrescentar, pensando no sentido do 
direito à cidade) e pela ausência de políticas públicas que efetivamente a reduzam. Diversos 
autores denominam este processo de criminalização da pobreza, o qual está profundamente 
associado ao racismo.

Muito mais que isso, a militarização das atividades policiais não é apenas 
uma questão de polícias. Não são apenas as polícias que precisam ser 
desmilitarizadas. Muito antes disso, é preciso afastar “a militarização 
ideológica da segurança pública”, amplamente tolerada e apoiada até 
mesmo por muitos dos que hoje falam em desmilitarização. (KARAM, 
2015, p. 35). 

Com isso, a autora visa indicar que a simples desvinculação da Polícia Militar e do 
Corpo de Bombeiros às Forças Armadas — sem negar sua importância — não soluciona a 
questão da militarização, pois esta é mais abrangente e envolve a segurança pública em geral. 
Exemplo claro disto são as recorrentes e sucessivas intervenções militares federais na própria 
cidade do Rio de Janeiro, que vêm ocorrendo desde meados da década de 1990, portanto, há 
quase trinta anos, sem sucesso aparente1.

Buscando se contrapor à ordem hegemônica imposta, a da militarização urbana, isto 
é, da biopolítica, Stephen Graham (2016) indica alguns pontos que formam o que chama 
de “contrageografias”. Primeiramente, o autor destaca a importância de se conhecer (mapear, 
representar, visualizar) as “geografias ocultas do novo urbanismo militar” (GRAHAM, 2016, p. 
447), movimento que buscamos realizar quando da proposta de investigação de nosso objeto 
de estudo, a saber, a implantação e atuação da Operação Segurança Presente em localidades 
distintas da cidade do Rio de Janeiro.

Em segundo lugar, a “justaposição”: o processo de indicação que as cidades — podemos 
também pensar em escalas mais reduzidas — não são territórios hostis e inimigos, mas sim 
espaços de convivência e encontro, habitados por seres humanos comuns. Somado a isto, 
uma terceira forma de ação seria a “apropriação”: como o próprio nome indica, trata-se da 
apropriação das tecnologias de vigilância e controle, aplicadas no novo urbanismo militar, para 
o uso reverso, ou seja, para atender aos interesses da “ordem próxima”.

Como nos esforçamos para demonstrar, a construção do imaginário social é de 
fundamental relevância para o sucesso da militarização do espaço e do controle biopolítico. 
Assim sendo, Graham indica a importância de campanhas antimilitares de longo alcance como 
tática para reverter o processo em curso. É interessante considerar que estas podem ser de 
cunho acadêmico-científico ou mesmo satírico.

1 Referimos-nos à “Operação Rio”, deflagrada em 1994 e discutida por Maria Lucia Karam (2015), além de diversas 
outras intervenções federais militares, inclusive a iniciada em fevereiro de 2018.

Figura 1: Moradores de rua negros e pobres são revistados por agentes da Operação Segurança Presente 
por atividade suspeita no Aterro do Flamengo. De acordo com a reportagem, foram encaminhados à 
delegacia por não estarem portando documentos de identificação no momento da abordagem policial. 
Fonte: Agência de Jornalismo A Pública. Acesso em 28 ago. 2017.

A Juíza de Direito aposentada Maria Lucia Karam vai mais a fundo na questão ao 
afirmar que
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AUTOCONSTRUÇÃO PELO DIREITO DE ESTAR

SANTO AMORE, Caio

MASSIMETTI, Flávia Tadim

CABRAL, Gabriel

HADDAD, Ana Maria Ferreira

Introdução

 Em 12 de abril de 2019, o desabamento de dois prédios no bairro da Muzema, 
zona oeste do Rio de Janeiro, deixou 24 mortos. Entre as muitas matérias jornalísticas que 
foram veiculadas, uma, do Estadão Conteúdo, trazia a manchete: “Prédios precários são 
regra na Muzema: baixo custo dos imóveis e a falsa segurança prometida por milicianos 
que dominam a região atraem interessados”. Dois dias antes, a revista Veja São Paulo 
trazia uma reportagem de capa com o título “A multiplicação das lajes”, ilustrada com uma 
construção de três andares e balanços sucessivos, que desafiava a gravidade e chamava a 
atenção de um observador um pouco mais atento. A reportagem ainda tinha o seguinte 
subtítulo: “em regime de autoconstrução, responsável por 25% dos imóveis da cidade, casas 
na periferia chegam a ter sete andares, fora do radar das leis”. O que esses dois fatos têm em 
comum? Eles recolocam a autoconstrução e a precariedade no centro do debate e reacendem 
a discussão sobre a “ilegalidade” dessa prática “informal” de produção do espaço, na qual 
impera a “ausência de acompanhamento das construções por engenheiros e arquitetos”, uma 
das definições que são utilizadas pelo senso comum para classificar essa produção.

A questão da “ilegalidade” é tratada em toda a reportagem. Também aparece a ideia 
de que as construções são feitas “no olhômetro”, sem projeto. O que chama a atenção é o 
enfoque dado à autoconstrução como “bom negócio”, visto como um meio de auferir rendas 
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com o aluguel e como uma situação cada vez mais frequente nas periferias paulistanas. No 
caso da Muzema, no Rio de Janeiro, os edifícios são apresentados como “precários”, mas 
ostentam múltiplos pavimentos e acabamentos de qualidade, sem muitas diferenças em 
relação a condomínios formalizados. E não foi o padrão de acabamento que evitou a ruína 
daqueles edifícios e a recente indicação de demolição de outros na tragédia descrita acima. 

Nas duas situações apresentadas, os discursos apontam algo como ausência de 
políticas públicas ou de programas habitacionais, como se a “viração” da população de baixa 
renda não fosse em si uma solução estrutural e sistêmica. Pelo contrário, a forma como as 
notícias são veiculadas nos meios de comunicação, sendo pautadas no senso comum, mantém 
a discussão superficial e carregada de preconceitos. Os comentários tendem a criminalizar os 
moradores - inclusive os que perderam suas casas ou suas vidas - e acabam por não tensionar 
o Estado por políticas mais inclusivas e integradas.
 A não constituição de políticas públicas urbanas abandona a moradia ao instinto de 
sobrevivência do trabalhador (HARVEY, 2018). Isto é, quando a casa não faz parte da “cesta 
básica”, firma-se uma política tácita de autoprodução, periferização urbana e precariedade 
habitacional. A autoconstrução e autourbanização do espaço adquirem um papel significativo 
no processo de consolidação e resistência da população, que vê seus direitos violados 
constantemente.

Complexificação contemporânea da autoconstrução 

 A autoconstrução pode ser entendida como um conceito amplo, uma espécie de 
“guarda-chuva” que abrange um espectro extenso da produção habitacional não-regulada, 
ou seja, aquela realizada sem aprovação dos órgãos públicos de licenciamento edilício e 
urbanístico, com a ausência de relações trabalhistas formais na construção e da participação 
dos profissionais da engenharia e da arquitetura, podendo ainda contar ou não com a mão-
de-obra do morador. É preciso reconhecer que, nas cidades brasileiras do século XXI, 
essa forma de produção de moradias se dá por meio de arranjos de agentes e por meios 
mais complexos do que há algumas décadas, configurando uma espécie de “zona cinzenta” 
onde aspectos diversos e aparentemente contraditórios, existem de maneira simultânea e 
complementar.

Com relação à provisão da moradia via autoconstrução — objeto de interesse dos 
pesquisadores da arquitetura e urbanismo desde os anos 1960 e 1970 — é certo que o 
seu produto não é mais o mesmo: desde as pesquisas pioneiras de Maria Ruth Amaral de 
Sampaio e Carlos Lemos reunidas na publicação de 1993 (SAMPAIO; LEMOS, 1993), 

passando por pesquisas e reflexões como as de Ferro ([1969] 2006), Maricato (1982), 
Rolnik e Bonduki (1982) e Mautner (1991), são perceptíveis os movimentos de introdução 
de novos materiais, técnicas, verticalização, adensamento construtivo e, de maneira geral, 
relação da edificação com a terra disponível nos assentamentos populares. São movimentos 
estes intimamente relacionados com as alterações no contexto da cadeia produtiva e 
condições desenvolvimento urbano no capitalismo periférico. Assim, o caso típico da 
moradia autoconstruída, com mão de obra predominante do morador, parentes e amigos 
não remunerados, no lote comprado à prestação passa a coexistir com a cada vez mais 
numerosa autoconstrução em terra ocupada (favela); a alvenaria com tijolos cerâmicos 
maciços é substituída pelo  bloco de concreto produzido em fundo de quintal ou pelo 
bloco cerâmico vazado de vedação; a telha cerâmica dá lugar à laje pré-moldada ou a 
telhas de fibrocimento, com menor consumo de madeiramento, e até que se viabilizem 
as ampliações verticais. Não apenas o produto se transforma, mas principalmente a sua 
produção: os agentes envolvidos, as relações sociais e econômicas travadas e os conflitos 
urbanos implicados.

Os prédios que ruíram em Muzema ou as “unidades sobrepostas” nas favelas 
consolidadas, denominadas pela reportagem da revista paulistana como “autoconstruções” 
(VEJA, 2019, p. 19), são um exemplo da tal complexidade na produção. São empreendimentos 
que possuem um rol de agentes envolvidos, por vezes, arranjos bastante complexos que 
incluem papéis semelhantes àqueles presentes na produção de habitação para mercado1: 
com incorporador, corretor imobiliário, construtor, cliente anônimo-genérico, bem como 
investidores que podem ser desde pessoas e comerciantes, moradores das favelas, bem 
sucedidos ou ligados a organizações milicianas, ao narcotráfico ou outras organizações 
criminosas. Tal produção geralmente é encontrada em núcleos mais consolidados e 
adensados. Em São Paulo, não à toa, a reportagem privilegia as favelas de Paraisópolis, 
Heliópolis e Jaguaré, três assentamentos com mais de três décadas, consolidados por 
diversas camadas de urbanização. Essas novas formas de produção não anulam a existência 
da autoconstrução convencional, controlada diretamente pelo futuro morador, com sua 
participação direta por meio de trabalho não pago, na qual já se avaliou que o valor de uso 
predominava em relação ao valor de troca. Mesmo esses arranjos clássicos, já descritos no 
contexto metropolitano há mais de quarenta anos, apresentam complexificações em sua 
natureza nos dias de hoje.

1 Jaramillo (1982) propõe uma estruturação das formas de produção da habitação que, apesar de esquemática, 
comporta as “zonas cinzentas” que se formam nas fronteiras entre cada uma das formas de produção, denominando 
estas como formas “desviadas” ou “intermediárias”.
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A relação do usuário final com a produção da casa vai contra próprio termo que 
denomina de maneira genérica essa forma de produção. A autoconstrução contemporânea 
frequentemente mobiliza uma série de trabalhadores contratados (serventes, pedreiros, 
eletricistas e até mesmo fornecedores de obras industrializadas como o concreto usinado, 
cada vez mais comum), afastando-se assim de uma ideia de envolvimento não-remunerado 
e motivado por laços de solidariedade, tal qual ocorria no mutirão em meio rural. O 
aluguel ou venda de cômodos ou de partes de lajes pelos moradores como estratégia 
para complementação de renda corrobora essa prática, transformando os proprietários 
originais em verdadeiros empreendedores. Para este trabalho, entretanto, privilegia-se o 
papel político que a autoconstrução tem na consolidação do assentamento, seu uso como 
garantia da permanência em determinada localização e instrumento de reivindicação de 
melhorias urbanas no bairro.

Pode-se compreender a autoconstrução em pelo menos dois contextos distintos: 
um primeiro que se pode chamar de “ocupação pioneira”, que se realiza logo após o primeiro 
momento de aquisição ou ocupação2 de uma terra (pública ou privada); e um segundo 
que se  caracteriza pela expansão, adensamento e/ou verticalização, ou seja, incremento 
de domicílios via autoconstrução contígua ou sobreposta às edificações existentes nos 
lotes ou terras ocupadas. Esta esquematização não contém qualquer ideia de “evolução” 
dos fenômenos urbanos assinalados, na qual a ocupação pioneira seria um estágio 
primitivo ou um resquício da antiga autoconstrução das pesquisas do século passado, e 
a por expansão, adensamento e/ou verticalização, sua forma avançada. Essas formas de 
autoconstrução coexistem atualmente e têm sua existência pautada por situações diversas: 
localização na metrópole (em área de manancial ou não, nas áreas centrais ou nas franjas 
da cidade, circundada ou não por áreas habitadas pelos estratos de renda mais altos) ou 
no próprio assentamento (beiras de córrego, áreas com alta declividade ou mais planas e 
infraestruturadas, favoráveis à construção); ameaças de remoção (áreas em conflito fundiário 
ou pacificadas, assentamentos em processo de urbanização, sujeitas a ciclos de selagem e 
cadastramentos públicos, ou em bairros em transformação, sujeitos a intervenções urbanas 
de maior porte).

As “ocupações pioneiras”, no contexto metropolitano paulistano de proteção 
dos mananciais, também têm sido denominadas por pesquisadores da UFABC como 
“ocupações jovens”. São ocupações de terrenos sujeitos a legislação restritiva de proteção 

2 Nas décadas estudadas pelos trabalhos previamente mencionados, predominava no âmbito da autoconstrução a 
aquisição de lotes periféricos (geralmente irregulares de acordo com critérios urbanísticos e/ou jurídicos) seguidos 
por autoconstrução; hoje pode-se falar em uma predominância das ocupações de terra, como apontado já por Mautner 
(1991).

ambiental, realizadas por movimentos organizados ou por iniciativas dispersas, com 
famílias em situação de alta vulnerabilidade e que se iniciam em condições físicas 
muito precárias em termos de moradia (predominantemente em madeira e materiais 
reaproveitados) e infraestrutura urbana (ligações clandestinas de água e energia elétrica, 
esgotos em fossas negras ou lançados diretamente nos corpos d’água ou represas), em 
distritos que têm apresentado altas taxas de crescimento. São áreas que podem estar em 
situação de conflito fundiário, sujeitas a ações possessórias movidas pelos proprietários 
(públicos ou privados) ou ameaçadas de remoções por obras (Rodoanel, expansão da 
linha ferroviária) ou intervenções de interesse ambiental. Áreas, portanto, em condição 
de maior insegurança na permanência do que nos assentamentos mais antigos, que já 
receberam camadas e camadas de urbanização, que se consolidaram ao longo de décadas e 
que findam aceitos, reconhecidos pela sociedade e pelo marco legal, onde a autoconstrução 
cumpre um objetivo de expansão ou adensamento. Nas ocupações pioneiras ou jovens, a 
autoconstrução assume um papel bastante importante, relacionado à consolidação, por meio 
da qual os moradores e suas organizações procuram oferecer uma resistência às tentativas 
de remoção. A autoconstrução, nesses contextos, não é apenas uma forma de produção da 
moradia (e também de bairros, de cidade) mas também uma estratégia para negociação e 
de reivindicação de direitos.

Autoconstrução e consolidação como resistência: o caso do Jardim da União (SP)

As ocupações jovens inseridas em contextos de conflitos fundiários3, iniciadas 
e conduzidas com maior ou menor nível de organização, lidam diariamente com a 
insegurança na posse, materializadas nas ações judiciais de reintegração de posse e nas 
pressões de diversas naturezas exercidas pelo Estado. A autoconstrução - ao lado de muitas 
outras formas de organização encontradas pela população para reivindicação do direito à 
moradia - nestas situações pode aparecer como uma força em favor da permanência dos 
ocupantes. De acordo com Tiago Lourenço: 

A autoconstrução como instrumento de luta política no contexto das 
ocupações urbanas é um dos fatores que potencializa a possibilidade de 
posse do terreno ocupado. A moradia de alvenaria é um indicativo da 
premente necessidade dos ocupantes. Aos olhos dos agentes públicos 

3 Que, apesar de não serem as únicas endereçadas como “informalidades urbanas”, recebem um tratamento 
criminalizador do Estado que não encontra paralelo nas irregularidades praticadas pelos estratos mais altos da 
sociedade. Sobre esta discussão, ver Roy (2005) e Santo Amore e Moretti (2017).
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que determinam a reintegração de posse, este é um fator que pode pautar 
a sua decisão, favorecendo para a permanência no local. (LOURENÇO, 
2015).

A remoção de uma casa de alvenaria, continua o autor, obviamente é mais difícil e 
custosa financeiramente do que a de um barraco de madeira ou uma tenda de lona. Mas é 
no custo político de tal ação que se ampara, principalmente, a ideia da autoconstrução como 
ferramenta de convencimento e legitimação da luta por moradia na escala da ocupação: 
uma vez que aquelas moradias condensam uma quantidade maior de investimentos e 
trabalho realizados pelos moradores, há um ônus maior para os agentes estatais (e para sua 
imagem pública) que decidirem prosseguir com a remoção forçada das famílias.

A ocupação Jardim da União4, localizada no distrito do Grajaú, Zona Sul de São 
Paulo ilustra bem esse procedimento da consolidação como forma de resistência. Trata-se 
de uma ocupação urbana iniciada em 2013 em um terreno de propriedade da Companhia 
de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo (CDHU), localizado 
em área de proteção de mananciais, praticamente no divisor de águas entre as bacias 
hidrográficas que formam as represas Billings e Guarapiranga (Figura 1). As primeiras 
famílias que lá chegaram tinham passado por um processo violento de reintegração 
de posse em um terreno próximo e encontraram na área de propriedade pública uma 

possibilidade de abrigo.

4 O Jardim da União foi objeto de um Curso de Prática Profissionalizante em Assessoria e Assistência Técnica 
em Habitação de Interesse Social (CPPATHIS) concebido pela assessoria técnica Peabiru e por professores do 
LabHab da FAUUSP. Voltado a profissionais recém-formados em arquitetura e urbanismo, o curso ocorreu no 
primeiro semestre de 2019 e atuou em diversas frentes: dados (cadastro socioeconômico, depoimentos qualitativos), 
drenagem (projeto e execução de protótipo), contenções (projeto e diálogo com famílias de quadras de topografia 
mais acidentada) e casas (levantamentos e curso para construtores locais). Estiveram envolvidos no CPPATHIS: 
o/as coordenador/as Caio Santo Amore, Karina Oliveira Leitão e Maria Lucia Refinetti; os/as os/as especialistas e 
professores/as colaboradores/as: Alexandre Hodapp Oliveira Marques, Andrea Arruda, Andrei Chikhani Massa, 
Angelo Salvador Filardo Junior, Augusto Cesar Oyama, Bruno Melo, Cíntia Fidelis, Claudia Bastos Coelho, 
Claudio Thebas, Danilo Eric dos Santos, Denise Morado Nascimento, Francisco Barros, Gil Barros, Guilherme 
Carpintero, José Eduardo Baravelli, Larissa de Alcântara Viana, Luciana de Oliveira Royer, Luciana Travassos, 
Marcel Fantin, Maria Rita Brasil de Sá Horigoshi, Mariana Cicuto Barros, Monica Escalante, Rafael Borges 
Pereira e Sérgio Molina; os/as monitores/as: Ana Maria de Carvalho Nunes Ferreira Haddad, Bruno Sutiak, 
Claudia de Andrade Silva, Flávia Tadim Massimetti, Gabriel Enrique Higo Mafra Cabral, Gabriela Pedroso 
Chimello, Lyzandra M. Martins, Marília Müller, Natália Mayumi Bernardino Tamanaka, Rayssa Saidel Cortez e 
Victor de Almeida Presser; os/as cursistas: Alice Sequerra Mahlmeister, Amanda Almeida Rodrigues, Ana Paula 
de Oliveira Lopes, Bárbara Caetano Damasceno, Bianca Pereira Rego, Carina Costa Correa, Carolina Metzger, 
Daniel Nardini Marques, Danielle Scardini Lopes, Débora Jun Portugheis, Filipe de Carvalho Andrade, Heitor 
Seemann de Abreu, Heloísa Macena de Souza, Ingrid da Conceição Leite, Jaaziel Ferreira da Silva, Jaqueline 
Martins, João Paulo Alcântara Vera, Laís Granado Ferreira Coelho, Luma Caroline Rodrigues Ansaloni, Marcela 
Monteiro dos Santos, Pedro Langella Testolino, Sandra Aparecida Rufino, Thamirez Martins dos Santos e Ygor 
Santos Melo; as lideranças populares e Associação de Moradores do Jardim da União e todos/as moradores/as 
da ocupação Jardim da União.

Figura 1: Localização Jardim da União, zona sul de São Paulo.
Fonte: Google Earth (2019).

A companhia moveu ação de reintegração de posse contra os ocupantes e, ao longo do 
processo de negociação, foi apresentada a possibilidade de atendimento em um empreendimento 
promovido por uma Entidade Organizadora da região, no âmbito do Programa Minha Casa 
Minha Vida Entidades. A viabilização desse empreendimento condicionava a desocupação do 
terreno, para o qual a CDHU vinha desenvolvendo um projeto para atendimento de famílias 
removidas por outras obras na região. O tempo passou e essa possibilidade foi ficando mais 
remota. A companhia estadual, então, sugeriu que os moradores procurassem uma equipe técnica 
para auxiliá-los na negociação para urbanização e regularização da área.
 Em 2017, a associação chegou à assessoria técnica Peabiru Trabalhos Comunitários e 
Ambientais para que fosse desenvolvido um Plano Popular Urbanístico da ocupação (Figuras 2 a 
7). O processo de elaboração do plano contou com a participação ativa dos moradores, por meio de 
oficinas diversas para diagnóstico e proposições de soluções para regularização do assentamento. 
Com o Plano em mãos, os moradores decidiram iniciar um processo de autourbanização e 
autoconstrução do espaço. Contrataram o serviço de um topógrafo que vivia na ocupação para que 
fossem feitas as demarcações das ruas e lotes, contrataram máquinas para abrir ruas, realocaram 
as casas para os lotes determinados, providenciaram luz e água, organizando-se coletivamente. O 
trabalho de urbanização, ainda que precária, foi executado com recursos das cerca de quinhentas 

famílias, cujas rendas predominantes estão em torno de um salário mínimo5.

5  Dado obtido a partir dos questionários socioeconômicos aplicados em janeiro de 2019, como atividade inicial do 
CPPATHIS.
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Figuras 2, 3, 4 e 5: Atividades realizadas pela Peabiru TCA com os moradores, durante desenvolvimento 
do Plano Popular. 
Fonte: Acervo Peabiru TCA, 2017.

Figura 6: Diagnóstico. 
Fonte: Plano Popular, 2017, p. 30-31.

Figura 7: Proposta de parcelamento do solo. 
Fonte: Plano Popular, 2017, p. 44-45.

O processo de ocupação e de autourbanização se evidencia na sequência de fotos aéreas 
(Figuras 8 a 11). Jurandi Miguel Silva, liderança da associação, utiliza a metáfora etária para 
se referir à consolidação do assentamento. A fase da infância se caracterizaria pelos barracos 
de compensados de madeira e lona, a adolescência seria o momento da ocupação dos lotes 
regulares, com frente para a rua, e de surgimento de algumas casas de alvenaria, a fase adulta 
seria, finalmente, o processo de consolidação das casas, da infraestrutura, de regularização. Não 
se trata de um encerramento das tensões e disputas às quais a população mais pobre está sempre 
sujeita, mas de outros níveis de interlocução com os poderes públicos. Rejeitando “entrar na 
fila” da provisão habitacional, uma fila ainda mais restrita, já que formada por Entidades que 
disputavam um percentual mínimo do maior programa habitacional da história do país, e 
buscando negociar a sua permanência naquele terreno, as famílias da ocupação não tinham 
apenas que lidar com questões técnicas da urbanização, mas também com enfrentamentos de 
natureza jurídica e ideológica, inserindo-se em uma disputa que demandava uma organização 
mais coesa.
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Figuras 8 a 11: Autourbanização do Jardim da União, 2014 a 2019. 
Fonte: Google Earth.

Assim, tal processo de consolidação das casas e da ocupação, de passagem da infância à 
adolescência, não foi apenas a saída encontrada por estas famílias para resolver a sua necessidade 
habitacional imediata, mas era em si mesmo um dos principais instrumentos de reivindicação 
pela efetivação de seus direitos — o direito de habitar, o direito de estar ali, naquela porção 
do espaço urbano enquanto cidadãos legítimos. Evidentemente, tal processo não ocorreu sem 
contradições. Afinal, as pesquisas que trataram da autoconstrução apontam que a produção 
das moradias com recursos próprios ocorre em etapas sucessivas intermitentes, totalmente 
dependentes da disponibilidade de recursos dos moradores, com um planejamento bastante 
particular, pois implica em construir e morar na casa ao mesmo tempo. O investimento 
individual da família, realizado ao longo de meses ou anos, nesse sentido, acaba dificultando 
que as iniciativas de organização comunitária mantenham a força e a capacidade de mobilizar 
recursos de diversas naturezas (financeiros, humanos, tempo para militância e colaboração 
para o trabalho coletivo). Ainda assim, modo como o ordenamento territorial gerido pelos 

próprios moradores ocorreu de fato contribuiu e vem contribuindo para a consolidação do 
assentamento. O parcelamento regular, com desenho urbano convencional, dá uma “cara de 
bairro”, são reconhecidos pelo imaginário dos moradores e órgãos públicos, se mimetiza aos 
outros assentamentos no entorno que já passaram por processos de urbanização e regularização.

Casos como o do Jardim da União demonstram a legitimidade do processo de 
urbanização, mesmo quando empreendida de maneira autônoma, à margem da lei e dos 
sistemas de infraestrutura urbana, mas dialogando com eles; sem os recursos públicos, mas 
reivindicando-os; melhorando progressivamente as condições urbanas e habitacionais para 
garantir o “direito de estar”, de permanecer, de disputar a cidade e trazer à tona as incongruências 
do sistema capitalista.

As condições das casas do Jardim da União apareceram sempre como um tema 
na inserção das arquitetas e arquitetos recém-formados no âmbito do curso de prática 
profissionalizante acima mencionado. É evidente que a moradia está intimamente ligada 
às condições de vida, de proteção do corpo contra intempéries, de desenvolvimento físico, 
mental e emocional das pessoas humanas. As condições das casas, nesse caso de disputa pelo 
direito de estar, ser, existir, também revelam o caráter político da consolidação.
 Os dados levantados inicialmente pelos cursistas apontaram para os aspectos 
construtivos, materiais das paredes e cobertura, número de cômodos e de famílias por 
domicílio (Figuras 12 a 14). Foram informações de caráter censitário, colhidas junto a 
todas as famílias da ocupação e georreferenciadas. No momento seguinte, foi importante 
observar, porta a dentro, o que os dados quantitativos informavam. Foram organizadas 
“tipologias” a partir da combinação dos materiais de parede e cobertura para se observarem 
os arranjos espaciais que atendiam as diferentes composições familiares, as condições e 
problemas construtivos. Essas tipologias foram levantadas em caráter amostral direcionado, 
já que os estudantes do curso já tinham feito percursos de reconhecimento e tinham 
aplicado os questionários para cadastro, com o apoio dos moradores representantes de 
quadra (Figuras 15 e 16). Num terceiro momento, vislumbravam-se as possibilidades de 
proposições e intervenções de melhorias habitacionais dentro dos limites temporais e de 
recurso do curso. Como seriam selecionadas as casas para receber as reformas? Seriam 
aquelas entendidas como mais precárias? Mas não seriam estas casas mais precárias, 
também, aquelas com moradores de menores condições financeiras? Como justificar a 
seleção de uma ou outra casa para o conjunto de famílias moradoras? Essas eram algumas 
das questões que surgiam.
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Figura 12: Mapeamento das moradias do Jardim da União segundo seu material construtivo. 
Fonte: CPPATHIS (2019). 

Figura 13: Mapeamento das moradias segundo o material construtivo da cobertura. 
Fonte: CPPATHIS (2019).

Figura 14: Mapeamento das moradias segundo o número de cômodos da edificação. 
Fonte: CPPATHIS (2019).

Figuras 15 e 16: Síntese gráfica do levantamento de materiais construtivos das edificações. 
Fonte: CPPATHIS (2019).
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Buscando contornar tais fatores, os cursistas ligados a essa frente de trabalho, em 
diálogo com moradores e a associação encontraram uma solução na realização de um curso 
de construção civil com “executores de obra” da ocupação, profissionais ou amadores (Figuras 
17 e 18). O termo “executores” é bastante impreciso, mas foi atribuído por Mariano Pereira e 
endossado pelos demais moradores para abranger não apenas quem trabalhava diretamente com 
a construção civil, mas também quem contrata ou tinha a intenção de contratar os trabalhadores, 
fazer a gestão da obra. Talvez a intenção era abranger as pessoas que empreendem, que exercem 
uma função de “executivo”, numa comparação com cargos em empresas privadas. O objetivo 
do curso era garantir um espaço de troca de conhecimentos e saberes em torno do processo 
de construção da casa e foi organizado de uma maneira horizontal, “não bancária” nos termos 
de Freire (1987). Pretendia-se contribuir para que a autoconstrução, enquanto resistência e 
também enquanto autoprovisão da moradia, ocorresse com maior qualidade construtiva e 
espacial, minimizando desperdícios e prejuízos em termos financeiros.

Figuras 17 e 18: Curso de construção civil. 
Fonte: CPPATHIS (2019).

Entre os aprendizados que o processo do curso trouxe, pode-se destacar o interesse que 
muitos moradores tiveram em se aproximar e aprender a linguagem do desenho. É possível que 
a perspectiva de se colocarem num lugar de “executivos”, “empreendedores”, tenha feito surgir 
essa necessidade, já que o desenho é uma das formas mais efetivas de controlar a produção e, 

com todos os limites do processo de autoconstrução, de estabelecer algum nível de planejamento 
das muitas etapas de obra ao longo de muitos anos.

No curso de construção civil, foram desenvolvidas atividades práticas coletivas (Figuras 
19 e 20), além da produção de um material pedagógico para cada participante (Figuras 21 e 
22). Foram as formas encontradas para aproximar os saberes técnicos e populares, tornando a 
linguagem uma ferramenta política, palpável e apropriável pelos moradores. 

No material pedagógico consolidado, também foram incorporadas orientações sobre 
as soluções que as outras frentes de trabalho do curso de prática profissionalizante foram 
encontrando para as situações de contenções nas quadras de topografia acidentada e para 
a drenagem em situação de urbanização precária, com valetas feitas com corpos de prova 
paginados para proteção dos fundos e para controle da velocidade das águas. Trata-se de duas 
inserções muito pontuais no curso voltado para os construtores, mas que trazem a dimensão da 
autourbanização no contexto de uma organização comunitária.

De qualquer modo, o reconhecimento dessa prática e da sua importância no processo 
de consolidação e resistência, não prescinde das disputas por políticas públicas que enfrentem 
as necessidades mais urgentes da população mais pobre e que possam, por exemplo, financiar 
materiais de construção, contratação de mão-de-obra com condições de trabalho decentes e 
dispor de acompanhamento técnico permanente, como um serviço público, responsabilidade 
do Estado, para garantir o direito à moradia digna. Um direito que é porta de entrada para 
tantos outros.

Figuras 19 e 20: Atividades práticas realizadas ao longo do curso de construção civil. 
Fonte: CPPATHIS (2019).



426 427

Figuras 21 e 22: Material pedagógico para acompanhamento do curso e consulta futura. 
Fonte: CPPATHIS (2019).

Considerações finais

São vários os trabalhos que, a partir dos anos 1970, têm apontado para os aspectos mais 
perniciosos da autoconstrução enquanto forma de produção de casa e de cidade: sua contribuição 
para a redução dos salários médios pagos aos trabalhadores urbanos; o sobretrabalho e a 
consequente exaustão aos quais são forçados os autoconstrutores; a inclusão da autoconstrução 
como uma política tácita de provisão habitacional, bastante conveniente com uma ideologia 
do do-it-yourself e com a construção de um modelo de Estado neoliberal que se afasta de suas 
obrigações para com a garantia e universalização dos direitos humanos básicos à cidadania. 
Estes trabalhos estão corretos em apontar estas questões6.

O presente artigo buscou, entretanto, explorar uma outra faceta deste universo da 
autoconstrução, recheado de contradições: o seu emprego enquanto um instrumento de luta da 
população espoliada, uma forma de se reivindicar o direito à moradia e o direito à permanência 
em determinado local da cidade; o “direito de estar”, tomando de empréstimo o termo utilizado 
por Suelen Ribeiro, uma das moradoras do Jardim da União. 

O exemplo utilizado para ilustrar este aspecto não é um caso único ou uma exceção; 
antes, representa o dia-a-dia da parcela significativa da população brasileira que vive em 
ocupações urbanas. Nestes assentamentos, a autoconstrução aparece com um duplo papel, 
sendo a última alternativa encontrada para a provisão de um bem essencial, mas também uma 
forma de resistência e garantia de direitos, caracterizando verdadeiras situações-limite onde o 
resistir é condição necessária para existir.
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CRISE URBANA E SUJEITOS COLETIVOS: A 
EXPERIÊNCIA DO MTST EM SÃO GONÇALO (RJ)

OLIVEIRA, Bruno José da Cruz

São Gonçalo: da Manchester Fluminense ao colapso socioeconômico

O território que atualmente compreende a cidade de São Gonçalo, onde residem 
segundo o IBGE 1.049.826 habitantes, está localizado na Região Leste Fluminense. 
Anteriormente a chegada dos portugueses, a região era habitada pelos índios Tupinambás, 
também conhecidos como Tamoios. A colonização do território teve como marco inicial a 
criação de um povoado no contexto de reforço da colonização portuguesa pós-expulsão dos 
franceses da Baía de Guanabara. O colonizador Gonçalo Gonçalves recebeu uma sesmaria às 
margens do rio Imboaçú, onde fundou uma capela no local no dia 6 de abril de 1579. 

Durante o período colonial, a economia gonçalense destacou-se na produção de cana 
de açúcar. Segundo Braga (2006), existia no município cerca de 30 engenhos remanescentes 
dessa etapa histórica em meados do século XIX. A produção canavieira e demais culturas 
como o milho, a mandioca e a laranja possibilitaram a construção de portos ao longo do litoral 
gonçalense, dando nome a alguns dos seus bairros atuais.

A emancipação da cidade em 1890, não alterou a sua dinâmica econômica que seguiu 
assentada sobre a produção agropecuária. Contudo, a partir dos anos 1930 a economia local 
refletiu as mudanças estruturais da economia brasileira. O deslocamento da acumulação de 
capital para o eixo urbano-industrial iniciado nesse período colaborou para o município 
apresentar uma significativa taxa de industrialização nos anos posteriores. De acordo 
com Aráujo e Melo (2014, p.8), ao final dessa década, o município registrava cerca de 95 
estabelecimentos industriais. 

A modernização em São Gonçalo produziu um novo ciclo de ocupação do território. 
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Como parte desse processo, a sua urbanização encontrou na expansão dos loteamentos a 
principal modalidade de conversão das terras rurais em urbanas. A pujante industrialização da 
cidade, que encontrou entre os anos 1930 e 1950 o seu auge, expressou a expansão da fronteira 
urbana para o Leste Fluminense reproduzindo, localmente, o padrão desigual e combinado do 
capitalismo brasileiro. A formação de uma elite política local que pautava o seu poder político 
apoiada nas atividades industriais, no comércio e no setor imobiliário, impulsionado pelo 
loteamento de antigas fazendas, foi uma consequência direta desse processo (GONÇALVES, 
2012).

É importante ressaltar que a inserção de São Gonçalo no circuito da acumulação 
de capital via produção industrial não produziu rupturas importantes nas relações de poder 
vigentes no município. Sem contar com a existência de uma burguesia com origem na cidade, 
uma vez que, as indústrias instaladas no seu território eram, em sua grande maioria, sediadas 
fora do município, coube aos quadros políticos oriundos da insipiente classe média urbana 
gonçalense o exercício do poder político sintonizado com a modernização conservadora que 
se desenvolvia em nível local. Desse modo, podemos afirmar que a corrente política que ficou 
conhecida, em alusão ao ex-prefeito Joaquim Lavoura, como “Lavourismo”, foi a mais autêntica 
expressão política desse fenômeno1.

A industrialização em São Gonçalo, no entanto, encontrou no processo de esvaziamento 
industrial do Estado do Rio de Janeiro o seu maior obstáculo. De acordo com a análise de Araújo 
e Melo (2014) os setores econômicos que estruturavam a acumulação de capital no território 
fluminense, notadamente, os setores mercantil, na capital e cafeeiro, no interior, esse último em 
franca decadência, não eram capazes de sustentar um ritmo de industrialização acelerado de 
longo prazo. As saturações das áreas disponíveis à instalação de plantas industriais de grande 
porte e a precariedade da infraestrutura no interior do Estado contribuíram para a redução do 
investimento industrial. Tais fatores, conjugados à escolha do setor automobilístico a partir 
do Plano Metas2 como pilar do projeto de substituição de importações, consolidou o Estado 
de São Paulo como principal centro econômico do país, resultando na gradativa redução do 
protagonismo econômico fluminense. Ao analisarem as consequências desse cenário em São 
Gonçalo, os mesmos autores afirmam que

1 O ex-prefeito Joaquim Lavoura governou São Gonçalo por três mandatos tendo o auge da sua popularidade 
entre os anos 1950 e 1960. Durante os seus mandatos foram realizadas obras de infraestrutura que deram suporte à 
economia local. Não foi por acaso que no contexto do bipartidarismo outorgado pela Ditadura Empresarial Militar, 
o ex-prefeito e o grupo por ele liderado, o “Grupo Lavoura”, afiliaram-se a Aliança Renovadora Nacional, partido 
que representava os apoiadores do regime. 
2 O Plano Metas foi um programa de industrialização posto em vigor durante o governo de Juscelino Kubitscheck 
que tinha como objetivo central acelerar o processo de industrialização do Brasil via associação com o capital 
estrangeiro.

Embora em 1940 São Gonçalo tenha alcançado o nível máximo de 
participação no produto industrial estadual, registrou, em 1950, um 
aumento na participação no nível de empregos no setor a uma taxa superior 
à média estadual. Este crescimento, no entanto, parece ter chegado a um 
ponto de esgotamento: nos anos seguintes a indústria gonçalense, segue, a 
partir daí, uma trajetória inexorável de perda de participação relativa, ora 
crescendo a taxas inferiores à média estadual, ora decrescendo, sem jamais 
retomar a posição de destaque dos períodos de Manchester3. (ARAÚJO; 
MELO, 2014).

Simultaneamente, várias indústrias instaladas no território gonçalense transferiram-se 
para outros municípios ou mesmo para fora do Estado. Sem fazer parte como área estratégica 
de nenhum projeto de desenvolvimento fomentado tanto pela União quanto pelo Estado, São 
Gonçalo desenvolveu uma dinâmica de urbanização cujas características perduram até os dias 
atuais: alta densidade populacional e baixo dinamismo econômico.

A fusão entre os Estados da Guanabara e do Rio de Janeiro em 1975, embora 
concorresse para a integração político-administrativa da Região Metropolitana, não 
significou a alteração desse cenário. Paralelamente, a facilidade de acesso à capital após a 
construção da Ponte Rio-Niterói e da BR 101, produziu um novo ciclo de expansão dos 
loteamentos.  Desse modo, novas áreas foram convertidas em loteamentos como é o caso 
dos bairros Jardim Catarina e Trindade. Aos novos loteamentos, associaram-se ocupações 
informais caracterizadas por Corrêa (1993) como urbanização popular. Essa dinâmica indicou 
o aprofundamento da integração do Leste Fluminense ao processo de metropolização do Rio 
de Janeiro (GONÇALVES, 2012).

O esgotamento do modelo de desenvolvimento associado (IANNI, 1975) imposto 
pela ditadura empresarial-militar articulado ao ajuste neoliberal durante os anos 1990 
produziu um contexto de intenso refluxo da atividade industrial no país. Todavia, os 20 anos 
de crise econômica e social encontraram, na primeira década do século XXI, um momento 
de exceção. Apoiado no ciclo de exportação das commoditties a atividade econômica brasileira 
registrou uma significativa expansão. O estado do Rio de Janeiro apresentou um importante 
crescimento das atividades ligadas à extração e refino de petróleo. Simultaneamente, os 
empreendimentos preparatórios dos megaeventos, com destaque para o Pan Americano 2007, 
a Copa do Mundo 2014 e os Jogos Olímpicos 2016 contribuíram para o incremento da cadeia 
produtiva ligada à construção civil, bem como, estimulou a expansão do setor de serviços. 

3  O sentimento ufanista correspondente ao auge da industrialização em São Gonçalo gerou o apelido de 
“Manchester fluminense” para a cidade, em alusão ao centro industrial localizado na cidade de mesmo nome na 
Inglaterra.
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Esse cenário impactou o Leste Fluminense e produziu expectativas em torno de 
um possível renascimento industrial na região. A construção do COMPERJ (Complexo 
Petroquímico do Estado do Rio de Janeiro) e do Arco Metropolitano4, foram as bases 
fundamentais desse processo de desenvolvimento econômico que se expressou no crescimento 
das indústrias química, de alimentos, naval, construção civil e no incremento do setor de 
comércio e serviços. Nesse sentido, durante a última década se desenvolveu um cenário 
de expansão da economia local que produziu a relocalização de São Gonçalo na dinâmica 
socioeconômica da região metropolitana do Rio de Janeiro. O anúncio oficial das obras da 
Linha 3 do Metrô, pelos governos Federal e Estadual em 2013 que ligaria a cidade a Niterói 
e Itaboraí, atendendo, fundamentalmente, a população gonçalense, corroborou esse processo. 
Segundo o IFDM5 (Índice Firjan de Desenvolvimento Municipal), o município manteve ao 
longo da segunda metade dos anos 2000 um crescimento do emprego e da renda que variou 
entre 0,65 e 0,71, atingindo o seu ápice em 2008, quando chegou a 0,718. Esses dados vão 
ao encontro da pesquisa realizada pelo CEPERJ (Fundação Centro Estadual de Estatísticas 
e Pesquisas e Formação de Servidores Públicos do Rio de Janeiro) que colocou São Gonçalo 
entre os cinco municípios que mais contribuíram diretamente para o Produto Interno Bruto 
do Estado do Rio de Janeiro em 2009. 

A expansão econômica registrada produziu mudanças nos índices sociais do município. 
Todos os dados divulgados pelo Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil - 2013 
registraram uma sensível melhoria nas condições de vida dos gonçalenses.  A renda per capita 
municipal que era de R$ 539,00 em 2000, atingiu em 2010 R$ 669,30. No mesmo período, 
a porcentagem da população extremamente pobre caiu de 3,03% para 1,55%. A desigualdade 
social medida pelo índice de Gini caiu de 0,47 para 0,43. A taxa de desocupação entre a 
população acima de 18 anos reduziu de 17,48% no início da década para 9,92% em 2010. A 
formalização dos empregos atingiu 67,91% sendo o setor terciário o maior empregador da 
economia local reunindo, respectivamente, 18,63% e 53,75% dessa população.

A crise econômica que eclodiu no centro capitalista em 2008 provocou a desaceleração 
da economia mundial. Frente ao quadro de recessão internacional, os governos Lula da Silva 
e Dilma Roussef lançaram mão de medidas anticíclicas como o Programa de Aceleração do 
Crescimento (PAC), o Programa Minha Casa Minha Vida e a redução do Imposto sobre 

4  Concebido na década de 1970, o “Arco Metropolitano” é a forma como ficou conhecida popularmente a Rodovia 
Raphael Almeida Magalhães (BR-493). Projetada para interligar o Complexo Petroquímico do Estado do Rio de 
Janeiro e o Porto de Itaguaí atravessando a Baixada Fluminense, o seu primeiro trecho foi construído entre 2008 
e 2014 ligando as rodovias BR-040 e Rio-Santos. A segunda etapa da sua construção permanece paralisada desde 
2015.
5  Índice criado pela Federação das Indústrias do Rio de Janeiro para medir o dinamismo da atividade econômica 
nos municípios que compõem o Estado. A sua escala varia de 0 a 1.

Produtos Industrializados (IPI) para manterem a economia brasileira aquecida, apostando na 
ampliação do mercado interno. Porém, a queda brutal dos preços das commodities no mercado 
internacional não permitiu que tais medidas surtissem efeito para além do médio prazo. A 
tendência de redução do Produto Interno Bruto que já se apresentava em 2011, com uma 
queda de 3,5% comparado ao ano anterior quando o mesmo atingiu 7,5%, acentuou-se. Em 
2014 o PIB nacional foi de 0,5% registrando nos dois anos seguintes, crescimento negativo de 
-3,8% e -3,6%.

Com uma economia altamente dependente da atividade petrolífera, a desvalorização 
preço do petróleo atingiu frontalmente a economia fluminense. Segundo o Boletim de Mercado 
de Trabalho da FIRJAN, entre 2015 e 2016 foram fechados 472 mil postos de trabalho. De 
acordo com a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD/2016) o estado possui 
1,3 milhões de desempregados. Em levantamento realizado pela Fundação Getúlio Vargas 
em junho de 2017, na Região Metropolitana, o desemprego atingiu índices acima de 14%, 
superando a cifra nacional, estimada em 13,7%.

No Leste Fluminense a paralisação das obras do COMPERJ contribuiu decisivamente 
para a recessão da economia da região. Entre 2014 e 2016 o empreendimento acumulou 37 
mil demissões segundo dados do Sindicato dos Trabalhadores Empregados nas Empresas de 
Manutenção e Montagem Industrial de Itaboraí (SINTRAMOM). A redução da capacidade 
de consumo da população tem produzido o fechamento de empreendimentos. Segundo 
levantamento da ACESG (Associação Comercial e Empresarial de São Gonçalo) entre 2016 
e o primeiro trimestre de 2017, cerca de 32 lojas encerraram as suas atividades no município. 
Atualmente, de acordo com o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados do Ministério 
da Economia (CAGED), a cidade ocupa o segundo lugar em relação o número de vagas de 
emprego fechadas no Estado do Rio de Janeiro em 2019 com 1581 postos de trabalho fechados. 
 Simultaneamente, a cidade sofre com índices crescentes de violência. De acordo com 
dados do Instituto de Segurança Pública entre 2015 e 2016, o índice de roubo a transeuntes 
aumentou 82%. Os registros de roubos a celulares cresceram 77%. Os assaltos a veículos 
de carga aumentaram 162%. Entre os meses de janeiro e agosto de 2016 foram registrados 
219 assassinatos, 13 latrocínios, 157 tentativas de homicídio e 19 cadáveres encontrados no 
município. Em 2018, São Gonçalo registrou o maior número de tiroteios no Estado do Rio de 
Janeiro segundo o aplicativo “Fogo Cruzado”. Nos três primeiros meses de 2019 o Instituto de 
Segurança Pública (ISP) registrou o aumento de 37% no número de assaltos a transeuntes e 
no transporte coletivo comparado ao mesmo período em 2017.
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As lutas populares dos gonçalenses: um patrimônio (in)visível

No que diz respeito às lutas sociais, ao longo da sua história São Gonçalo registrou 
alguns episódios importantes. O município foi palco da revolta conhecida como Confederação 
dos Tamoios (1556-1567) que reuniu várias tribos indígenas aliadas aos franceses instalados na 
colônia França-Antárctica na Baía de Guanabara contra a colonização portuguesa. No século 
XVII, mais precisamente em 1660, ocorreu a revolta conhecida como "Bernarda" que reuniu 
os produtores de cana de açúcar contra a taxação da produção e do comércio de aguardente 
imposta pelo então Governador Geral Salvador Correia de Sá e Benevides. 

A luta contra a escravidão negra também se fez presente no território gonçalense. De 
acordo com Nunes (2016), “Uma das marcas principais da nossa cidade foi a sua serventia 
para abrigar escravos fugidos que, como estratégia, nunca formavam grandes quilombos, mas 
pequenas unidades espalhadas pelo território para dificultar a repressão”. Segundo o mesmo 
autor, além de fugas e suicídios, a resistência à escravidão negra incluiu a reação violenta 
contra os fazendeiros e administradores das fazendas do município. Durante o período 
imediatamente posterior à abolição da escravatura foram criadas escolas destinadas aos negros 
recém libertos por intelectuais abolicionistas como nas localidades de Cordeiros (atual Santa 
Izabel), Itaitindiba e Guaxindiba. A herança das resistências indígena e negra também incluiu 
expressões culturais locais. No início do século XX, marcado pela criminalização oficial das 
expressões culturais afrobrasileiras, a cidade sediou o primeiro terreiro de Umbanda no Brasil, 
a Tenda Espírita Nossa Senhora da Piedade, no bairro de Neves.

A fundação do Partido Comunista do Brasil — atual Partido Comunista Brasileiro 
(PCB) —, em 1922, na cidade vizinha de Niterói, teve reflexos na dinâmica política local. O 
operariado gonçalense, que experimentava um significativo crescimento devido à expansão 
industrial na cidade, foi alvo da intervenção político-organizativa dos militantes do partido. 
Além da organização sindical, os comunistas exerceram uma importante influência na 
organização comunitária e na dinâmica eleitoral em São Gonçalo durante a redemocratização 
pós Estado Novo. Em 1945 o eleitorado local, juntamente com o de Niterói constituiu-se como 
a principal base eleitoral que elegeu o operário negro Claudino José da Silva para a Assembleia 
Constituinte e no ano seguinte elegeu três vereadores comunistas para o Legislativo municipal.

Ainda marcada por uma significativa presença da economia agrícola, São Gonçalo 
registrou a atuação movimentos camponeses durante o início dos anos 1960. A ocupação da 
Fazenda Maria Paula em 1963 fez parte de uma onda de ocupações de propriedades rurais no 
Estado do Rio sendo o ápice de um cenário que registrou a intensificação das lutas sociais rurais 
no Brasil pré 1964. Porém, a repressão política desencadeada pelo Golpe Militar contribuiu de 
modo decisivo para a desarticulação das iniciativas de organização das classes populares locais. 

O município sediou um dos mais tenebrosos locais de prisão e tortura localizado no Estado do 
Rio de Janeiro, a Ilha das Flores, base do Corpo de Fuzileiros Navais da Marinha. 

A ascensão das lutas sociais ocorridas durante o processo de redemocratização 
potencializou a retomada das mesmas na cidade. O movimento popular, o movimento 
sindical, o movimento estudantil secundarista e a pequena, mas atuante, ala progressista da 
Igreja Católica, impulsionaram a emergência de novos atores políticos na cidade oriundos da 
incipiente classe média, do operariado urbano industrial e demais segmentos precarizados dos 
trabalhadores locais. Oliveira (2002) ao analisar uma das expressões desse processo afirma que

(...) o movimento comunitário não esteve preocupado somente com 
a conjuntura interna das comunidades, ele percebeu algo muito mais 
abrangente. As questões sociais de cada comunidade faziam parte de uma 
conjuntura nacional e que para a melhoria da comunidade as associações 
de moradores precisavam mudar o modo de se fazer política em seus 
municípios, modificar a política a nível local. (OLIVEIRA, 2002).

Esse contexto de efervescência política na cidade se desenvolveu 
contemporaneamente à ascensão da liderança de Leonel Brizola e da sua agremiação 
partidária, o Partido Democrático Trabalhista (PDT) no Estado do Rio de Janeiro pós 
fusão. No Leste Fluminense, o PDT converteu-se na maior força política pós Ditadura 
Militar6. Em São Gonçalo, a legenda governou a cidade entre 1988 a 2000 e ainda entre 
2009 a 2012 com destaque para os dois mandatos do ex-prefeito Edson Ezequiel. O 
“brizolismo” caracterizou-se por possuir uma postura ambígua frente aos movimentos 
populares. Alves ao abordar esse fenômeno na Baixada Fluminense nos fornece uma 
análise plenamente aplicável à cidade.

Ao lado das declarações de Brizola em defesa do povo trabalhador da 
região, do reconhecimento do abandono do poder público e do caráter 
predatório da iniciativa privada, desenvolvia-se uma prática cooptativa das 
lideranças locais emergentes, a aliança com setores por demais ligados aos 
persistentes modelos de dominação local e as velhas estratégias eleitoreiras 
e clientelísticas, que tiveram na distribuição espacial e na obtenção de vagas 
dos Cieps o seu ponto culminante. (ALVES, 1998, p.110).

 
Em São Gonçalo, esse cenário contribuiu para a proeminência da intervenção 

institucional em detrimento da organização popular. Como afirma Oliveira (2002, p. 78) várias 

6 Além de São Gonçalo, o Partido Democrático Trabalhista também governou a cidade de Niterói durante toda 
a década de 1990. A figura de maior expressão do partido na região foi o ex-prefeito da cidade Jorge Roberto da 
Silveira. 
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lideranças daquele que foi o movimento social mais dinâmico durante a redemocratização 
pós Ditadura Militar no município foram incorporados pela burocracia estatal.

A fragilização dos movimentos sociais, fruto do aprofundamento do cenário de 
desindustrialização e desemprego nos anos 1990 conjugado às ofensivas ideopolítica e 
programática neoliberal após o fim da Guerra Fria, impediu que o processo de redemocratização 
impulsionasse a realização de transformações estruturais que desconcentrassem a renda, a 
propriedade e o poder no Brasil. Esse fenômeno contribuiu para que partidos políticos que se 
constituíram a partir de um discurso identificado com os interesses imediatos e históricos dos 
trabalhadores lateralizassem ou mesmo abrissem mão do seu papel de indutores da organização 
das classes populares privilegiando a intervenção institucional. O descenso organizativo dos 
movimentos sociais comprometeu a descentralização político-administrativa pós Constituição 
de 1988 como instrumento de combate ao histórico patrimonialismo que marca o Estado 
brasileiro, sobretudo na esfera das municipalidades. A participação popular autônoma e 
consciente cedeu aos mecanismos renovados de clientelismo político associados à precarização 
dos serviços públicos, processo caracterizado por Soares (2002) como descentralização 
destrutiva.

Nesse sentido, o cenário de organização popular registrado na década de 1980 em 
São Gonçalo refluiu dando lugar a novas formas de exercício do poder pelas elites locais. A 
multiplicação dos tradicionais centros sociais, muitas vezes convertidos em Organizações Não 
Governamentais, paradoxalmente, subsidiadas por verbas públicas através do estabelecimento 
convênios de prestação de serviços com instituições estatais tornaram-se o principal instrumento 
de perpetuação do clientelismo no município. 

O crescimento dos adeptos de igrejas fundamentalistas cristãs, notadamente as 
pentecostais e neopentecostais, também é um elemento mediador da dinâmica política da 
cidade que se desenvolve a partir dos anos 1980. Como possuem incontestável influência 
eleitoral, são, tradicionalmente, instrumentalizados pelas elites locais que, muitas vezes, possuem 
membros entre as suas lideranças. Todavia, é necessário compreendermos os seus aspectos mais 
contraditórios. Ao mesmo tempo em que disseminam uma visão de mundo conservadora, essas 
instituições também se constituem como espaços de resistência à desagregação social provocada 
pelo aprofundamento das relações sociais no contexto de uma economia de mercado periférica 
e dependente, reestabelecendo vínculos de pertencimento comunitário e solidariedade social 
(MACHADO, 2006). 

Na última década, em meio ao processo de expansão da economia local, assistimos um 
insipiente renascimento das lutas sociais. No campo da luta pelo direito à educação pública 
de qualidade registramos a rearticulação do movimento estudantil secundarista gonçalense. 
Desarticulado desde meados da década de 1990, quando teve destaque no movimento pelo 

impedimento do ex-presidente Fernando Collor, os estudantes secundaristas voltaram 
a promover manifestações na cidade pelo direito ao passe livre e por melhorias estruturais 
nas escolas. Ao mesmo tempo, os profissionais da educação organizados pela seçãolocal do 
Sindicato Estadual dos Profissionais da Educação promoveram greves e protestos reivindicando 
melhores salários e condições de trabalho. 

Outra expressão dos movimentos sociais nesse período foi o crescimento da luta contra 
o preconceito aos grupos LGBT. Desde 2004 é promovida, anualmente, a “Parada LGBTQI” 
em São Gonçalo por grupos que atuam na defesa e promoção dos direitos dessas categorias 
sociais. Em 2010, em função do bárbaro assassinato do adolescente Alexandre Thomé Ivo Rajão, 
no bairro do Mutuá, foi criado o “Movimento Alexandre (V)IVO” que luta pela criminalização 
da homofobia e contra a impunidade.

O levante popular de junho de 2013 que, inicialmente, encontrou na luta pela 
redução das tarifas do transporte público a demanda catalisadora de um conjunto de outras 
reivindicações que vieram a se agregar ao movimento, também teve a sua expressão local.  Cerca 
de 5 mil pessoas, segundo a Polícia Militar, ocuparam a Avenida Feliciano Sodré naquela que 
é considerada uma das maiores manifestações da história da cidade.

Assim como em todo o país, as manifestações de junho de 2013 recolocaram o protesto 
juvenil na dinâmica política de São Gonçalo. As ocupações das escolas estaduais fluminenses 
ocorridas em 2016, inspiradas no movimento iniciado em São Paulo contra a reorganização do 
Ensino Médio imposta pelo governador Geraldo Alckmin, também tiveram a contribuição dos 
estudantes gonçalenses que ocuparam o Colégio Estadual Nilo Peçanha, o Colégio Estadual 
Pandiá Calógeras e o Instituto de Educação Clélia Nanci.

Com efeito, podemos afirmar que, apesar dos atuantes mecanismos de controle social 
que permitem a perpetuação de uma estrutura de poder local conservadora ao longo da história, 
sempre houve processos de resistência que se desenvolveram na cidade. As classes populares 
que residem no município estiveram conectadas com os principais processos de resistência 
política e social que se desenvolveram na História do Brasil. O resgate e a afirmação dessa 
herança vão ao encontro da necessidade de reconstrução da história local a partir da perspectiva 
dos “de baixo”.  

O MTST e a construção de sujeitos coletivos nas periferias urbanas: a ocupação Zumbi 
dos Palmares

A expansão populacional nas periferias urbanas possui uma estreita ligação com o 
fenômeno do desemprego estrutural. A relação entre a desindustrialização, que se desenvolve 
no país desde a crise do “Milagre Econômico” em meados dos anos 1970, a reestruturação 
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produtiva do capital e o aprofundamento da informalização do mercado de trabalho tem 
produzido uma massa de trabalhadores urbanos desempregados ou imersos em relações de 
trabalho precarizadas. Esse fenômeno contribui com a formação daquilo que autores como 
Braga (2012) e Standing (2013) denominam como precariado. 

Tal processo, conjugado à dinâmica de crise ideopolítica e programática que se instalou 
nas esquerdas a partir dos anos 1990 teve como consequência direta a fragilização das lutas 
sociais que encontravam nas organizações tradicionais do mundo do trabalho, com destaque 
para os sindicatos e partidos políticos, o seu centro dinâmico. Paralelamente, as experiências, 
genericamente, caracterizadas como movimentos populares como as associações de moradores 
e as Comunidades Eclesiais de Base encontraram, respectivamente, na violência urbana e no 
avanço das igrejas pentecostais e neopentecostais poderosos obstáculos. 

O Movimento dos Trabalhadores Sem Teto surge em 1997 como uma resposta ao 
aprofundamento da segregação socioespacial nas grandes cidades brasileiras. Atualmente, 
apresenta-se como o principal movimento de luta pela moradia no Brasil com ocupações em 
São Paulo, Rio de Janeiro, Distrito Federal, Ceará, Rio Grande do Sul, Paraná e Pernambuco. 
O MTST encontra na intervenção territorial e no déficit habitacional as bases para o 
desenvolvimento das suas atividades político-organizativas. A sua ação tem como objetivo 
organizar os “trabalhadores a partir do local em que vivem: os bairros periféricos” (MTST, 
2011, p. 4). Portanto, é a partir das referências socioespaciais existentes no cotidiano das 
populações que residem nas periferias urbanas que o movimento busca atuar para a formação 
de sujeitos coletivos. 

A adoção dessa estratégia demanda a utilização de métodos de atuação diferentes 
daqueles que são empregados nas lutas sociais desenvolvidas a partir da esfera produtiva. 
Chamamos a atenção para as ocupações como forma de ação direta realizada pelo movimento. 
Mais do que fixar-se em uma propriedade de grande extensão, a ocupação é também o início 
de um processo de ressignificação de uma faixa do território na medida em que ela passa a ser 
apropriada de forma coletiva pelos integrantes do movimento questionando, concretamente, 
a moderna relação de propriedade. É nesse contexto que se apresentam as possibilidades de 
desenvolvimento daquilo que Iasi (2007) caracteriza como o processo de consciência.

Conjugada à reivindicação do direito à moradia, o MTST apresenta a necessidade de 
realização de uma Reforma Urbana que desconcentre a propriedade nas cidades como forma 
de superação do déficit habitacional brasileiro. Desse modo, o movimento se contrapõe ao 
modelo de cidade-mercadoria, pois ela “(...) joga os mais pobres em regiões cada vez mais 
distantes” (MTST, 2011, p. 4), reproduzindo a lógica da concentração fundiária e da segregação 
socioespacial que caracteriza, estruturalmente, a cidade capitalista. 

A formação do espaço urbano capitalista no Brasil expressa a dinâmica desigual e 

combinada que caracteriza a sua formação sociohistórica. Nela, observamos a imbricação entre 
formas sociais capitalistas e não capitalistas no processo de produção e reprodução da vida 
social7. Desse modo, o fenômeno da concentração fundiária, frequentemente registrado em 
sociedades não capitalistas, como foi o caso do feudalismo, foi uma das principais formas 
de produção do espaço geográfico brasileiro no contexto da integração do país ao mercado 
mundial desde o período colonial. A conversão das terras rurais em urbanas, que acompanhou 
a industrialização durante o século XX, assentou-se sobre uma intensa especulação imobiliária 
que não registrou o clássico conflito entre burguesia industrial e proprietários fundiários 
(aristocracia rural). Para tanto, concorreu o fato de que o capital anteriormente destinado à 
agroexportação foi, em parte, redirecionado para a produção industrial convertendo parcela 
significativa dos proprietários fundiários em burgueses industriais Furtado (2005). 

 O processo de modernização que transformou as atividades urbano-industriais 
em eixo dinâmico da acumulação de capital reproduziu a lógica da concentração fundiária 
na formação do espaço urbano brasileiro. Nesse sentido, a reforma urbana defendida pelo 
MTST se confronta com um dos principais pilares de sustentação do capitalismo periférico e 
dependente no Brasil. Essa análise fundamenta a postura abertamente anticapitalista adotada 
pelo movimento conforme explicita a sua Cartilha de Princípios (2011).

Em São Gonçalo, o crescimento populacional registrado nos últimos 40 anos ao 
conjugar-se com a ausência de políticas habitacionais que alcançassem os segmentos mais 
pauperizados da população local tem aprofundado a favelização na cidade. Em 2015, de acordo 
com um levantamento realizado pelo programa Incid (Índices de Cidadania) do Instituto 
Brasileiro de Análises Socioeconômicas (IBASE) esse déficit já tinha avançado para 32 mil 
unidades habitacionais, atingindo 9,9% da população local.

Diante desse cenário a ocupação Zumbi dos Palmares realizada no bairro Jardim 
Catarina mobilizou cerca de 500 famílias ao longo de 15 dias durante o mês de novembro 
de 2014. Durante esse período, foi construída uma coordenação local com as lideranças dos 
moradores dos bairros que participaram da ocupação. Ao final da mobilização, um acordo 
envolvendo a Prefeitura de São Gonçalo, a Caixa Econômica Federal e as lideranças do MTST 
garantiram a construção de mil unidades habitacionais pelo Programa Minha Casa Minha 
Vida na modalidade Entidades. A partir de então, foi iniciado o trabalho de nucleação do 
movimento. Os seus integrantes foram divididos em três núcleos territoriais correspondentes 
aos bairros Santa Luzia, Jardim Catarina e à localidade conhecida como Cano-Furado. 
Mensalmente são realizadas assembleias para o repasse acerca das negociações com os governos 

7 Ver Marini (2005).
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municipal e federal, bem como, com a Caixa Econômica Federal. Além disso, são organizadas 
manifestações com o objetivo de pressionar o poder público no atendimento às reivindicações 
apresentadas pelo movimento.

A população que se organiza em torno do movimento em muito reflete o perfil sócio-
econômico típico de um contexto pós-urbano (Botelho, 2014). Segundo os dados produzidos 
pelo Núcleo de Estudos e Pesquisas em Favelas e Espaços Populares cerca de 85% dessa 
população é negra sendo formada por 80% de mulheres. Os dados relacionados à educação são 
alarmantes. Duas em cada três crianças estão fora das unidades de educação infantil, enquanto 
que 70% dos jovens e adultos não completaram o ensino fundamental. Ao mesmo tempo, 85% 
estão imersos em relações informais de trabalho. Desses, cerca de 65% ganham menos de um 
salário mínimo. 

O golpe parlamentar ocorrido em 2016 e a adoção de uma agenda ultraliberal pelo 
governo de Michel Temer produziu um progressivo desmonte das políticas sociais. Com a 
ascensão de Jair Bolsonaro à presidência esse quadro tornou-se ainda mais dramático para 
os movimentos sociais, cujas lideranças passaram a ser alvo de processos judiciais e ameaças 
a sua integridade física. No caso da periferia da Região Metropolitana do Rio de Janeiro, as 
disputas territoriais que envolvem grupos armados ligados ao narcotráfico e às milícias (grupos 
paramilitares formados por agentes de segurança pública) é outro obstáculo para a organização 
do movimento. 

Frente às dificuldades impostas pela quadra regressiva pós-2016, o movimento vem 
reorganizando a sua intervenção territorial na cidade. Apresentando-se como o ator mais 
dinâmico da Frente Povo Sem Medo8, o MTST tem organizado um conjunto de ações que 
visam estreitar vínculos comunitários e mobilizar os seus integrantes, juntamente com o 
conjunto da população moradora dos bairros Jardim Catarina e Santa Luzia em torno de 
demandas por infraestrutura urbana e efetivação de direitos, o projeto Bairro Sem Medo. 
Ele é desenvolvido em um antigo centro comunitário próximo à Praça de Santa Luzia. A 
experiência pioneira para o movimento tem como principal ação o fornecimento gratuito de 
refeições produzidas por uma cozinha comunitária gerida pelos membros da coordenação 
local do movimento aos domingos onde são promovidas atividades socioeducativas e 
culturais. Simultaneamente são realizadas atividades socioeducativas e culturais como é 
o caso do Grupo de Gestantes e das rodas de conversa multitemáticas promovidas pelos 
estudantes e professores das Escolas de Serviço Social da Universidade Federal Fluminense 
(UFF) e da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro (UNIRIO). Atualmente, essa 

8 A Frente Povo Sem Medo é uma articulação política entre sindicatos, movimentos sociais, partidos políticos e 
intelectuais que se desenvolveu no Brasil no contexto do golpe parlamentar-jurídico-midiático em 2016.

experiência tem feito parte da campanha Periferia Sem Fome promovida pelo MTST em 
nível nacional. 
 A necessidade de empreender reivindicações para além da luta pela moradia se 
apresenta como algo fundamental para essa população. Todavia, esse processo é inviável sem 
a construção de uma leitura de mundo (FREIRE, 2005) embasada na desnaturalização da 
realidade social. Assim sendo, a produção de sujeitos coletivos formados por aquilo que Davis 
(2008) caracteriza como humanidade excedente demanda trabalho de longo prazo junto com 
doses de coragem para romper com velhos esquematismos. Dessa forma poderemos contribuir 
com a (auto)construção das classes populares como sujeitos da sua própria história.
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DA TERRA À MESA: PRODUÇÃO ALIMENTAR NA 
RELAÇÃO CAMPO-CIDADE COMO FORMA DE 

RESISTÊNCIA BIOPOTENTE

NOGUEIRA, Monique G.

LEMOS, Natália S.

ANDRADE, Liza M. S.

Introdução

Ao buscar uma compreensão sobre os padrões de consumo alimentar da sociedade 
contemporânea e da produção de alimento atrelada ao espaço da cidade, compreender alguns 
mecanismos de influência sobre os indivíduos dessa convivência socioespacial e alimentar são 
necessários. 

Para além da comunidade, se estende ao território da cidade como oportunidade de 
abastecimento do mercado de consumo alimentar local e regional, a depender das relações de 
escalas estabelecidas. Isso em razão da multiplicidade subjetiva da relação campo-cidade em que 
a resistência não é única ao indivíduo, mas de um povo em transição dos saberes e conhecimento 
relativos ao alimento que sai da terra e chega a sua mesa por derivações intrínsecas dos controles 
aos padrões estabelecidos. À essa abordagem, a inquietação de origem deste trabalho parte da 
premissa de que nossa má alimentação contemporânea tem consequências não apenas em 
nossos corpos, mas também na macroescala de abrangência territorial e sistêmica.

Em Nogueira (2019), referir sobre espaço e território é inevitável quando se discute os 
ciclos alimentares. Na pesquisa, o conceito de espaço não segue apenas na visão da arquitetura 
e do desenho urbano, mas uma abordagem pertinente à geografia. A pesquisa estabelece uma 
junção do conceito de Crestani (2012) em que o espaço é social por princípio com o conceito de 
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Santos (1992), que entende o espaço como um sistema de redes de objetos dependentes, ativos 
e correlacionados. Além disso, deriva da consideração de Bozzano (2000 apud CRESTANI, 
2012), para quem o espaço é visto como um conteúdo dependente da forma, inseparável 
daqueles que participam. Esse debate também foi associado com a relação campo-cidade ou 
rural-urbano, dado que, para Lemos (2012), essas relações são estruturais para o planejamento 
territorial, em suas diversas escalas e dimensões.

Por essa abordagem a reflexão da biopotência e do biopoder no mundo atual é 
pertinente à pesquisa, pois permite uma análise da forma como as relações atuam sobre a 
comunidade, uma vez que os mecanismos influenciam diretamente o modo que o indivíduo 
convive com o alimento, e da mesma forma, o alimento tende a instigar a busca por novos 
rumos sociais biopotentes. Segundo Wermuth e Santos (2018) conforme Bazzicaluppo (2017) 
os dados envolventes da vida humana conduzem o indivíduo da modernidade para reconhecer 
em si a capacidade de interagir e transformar o meio no qual está inserido. Para o autor, a 
questão trata de uma economia viva em potência psíquica e de quantidade social, o que a 
pesquisa considera claramente explicita na relação “da terra à mesa”.

A partir de Hardt e Negri (2012) e conforme Wermuth e Santos (2018), compreende-
se que ocorre uma concentração de esforços dessa relação em localizar os meios e as forças 
produtivas de outras realidades socias e subjetivas que animam o indivíduo em agir sobre 
as capacidades de apropriar do alimento a partir de relações próprias, o que consiste em sua 
capacidade de conscientizar-se das relações socioambientais implícitas no alimento que está 
na mesa. 

Portanto o que a pesquisa apresenta como resultado não se trata de uma resistência 
do indivíduo, mas de uma comunidade que resiste aos padrões estabelecidos, não como um 
enfrentamento, e sim como uma capacidade de consumir alimentos não acessíveis pelos 
controles de mercado. Apresenta o esforço de transição linear de comunidades urbanas e rurais, 
que entrelaçam a relação cidade-campo quando se utiliza de todos os meios do saber para uma 
disciplina do território mais além da dicotomia estabelecida para o que se tem como urbano 
contrapondo ao que se tem com rural.

A conjuntura da relação de produção e consumo

Apesar de historicamente, as grandes civilizações serem urbanas, a maioria da população 
era camponesa e rural, Steel (2008) coloca que em sua ausência, não teria sido possível a criação 
da narrativa humana e tampouco a existência de cidades. Além disso, para autora o tamanho e 
crescimento das cidades pré-industriais se limitavam ao fornecimento de alimento, haja visto 
que o crescimento reduz o raio da área rural, até ser impossível o abastecimento.

Para Poulain (2017), em meados do século XIX, o advento da industrialização e dos 
novos modos de produção, o desenvolvimento dos métodos de conservação dos alimentos, 
embalagens e transportes pela agroindústria permitiu que consumidores tivessem acesso 
a uma inédita diversidade de alimentos, emancipando do consumo de alimentos restrito ao 
nicho local. Ademais, a comida transportada em longas distancias permitiu o crescimento 
das cidades para outras localidades. Steel (2008) expõe que ao desnaturalizar a agricultura, a 
industrialização criou um abismo entre os consumidores e os alimentos. Além disso, a comida 
fácil, abundante e barata dissimula as consequências desse estilo produtivo. 

De acordo com Mazoyer e Roudart (2008), a revolução agrícola contemporânea, datada 
da segunda metade do século XX, teve nos países em desenvolvimento, uma versão conhecida 
como revolução verde, sem o intensivo uso de maquinários, mas com forte incentivo em aditivos 
químicos (fertilizantes e pesticidas), seleção de plantas e animais com alto rendimento, alimentos 
concentrados e medicados para criação de animais.  Nesses países, nos quais a concentração de 
terras é um problema histórico, a revolução verde condicionou aos camponeses a perda de seus 
empregos atrelados aos grandes empresários, além disso, não permitiu acesso a modernização 
devido ao alto custo. O aumento do deslocamento populacional, conforme Souza (2010), é 
justificado em função do abandono dos campesinos que passaram a viver em condições muito 
precárias, portanto, o êxodo rural ocorreu pela busca de melhores condições de vida.

No Brasil, houve uma crescente urbanização das cidades e aumento da concentração 
demográfica. No ano de 1950, pelos dados do CONSEA (2014) a população brasileira era 
64% rural e 36% urbana, e hoje o país é 84% urbano e 16% rural. Assim, se passou a consumir 
mais produtos processados e menos alimentos saudáveis, que segundo o CONSEA (2014), 
ocorreu por consequência da produção de alimentos sempre se distanciar mais dos centros 
urbanos, dificultando o acesso e encarecendo alimentos perecíveis (frutas e verduras), e por 
razão aumentando o consumo de alimentos processados. O Consea revela que 19,8% das 
despesas familiares brasileiras são com alimentação, variação de 12,7% a 29,6% ao considerar 
a faixa de renda e o local de compras. Coloca ainda, que a urbanização também contribui para 
a rápida difusão de novos hábitos alimentares e padrões de consumo, muitas vezes até com a 
perda da identidade e cultura alimentar de determinadas regiões.  

As cidades, que sempre moldaram a natureza, antes se restringia a impactar o seu 
perímetro, porém, com a população urbana consumindo cerca de 75% da produção agrícola 
mundial, encontram-se áreas rurais repletas de plantações de milho e soja, galpões de criação 
industrial de animais, focados nas preferências alimentares e modos de consumo citadinos, 
uma delas é o consumo de carne. 

De acordo com Organização das Nações Unidas para Agricultura e Alimentação (FAO), 
o consumo de alimentos agropecuários é crescente em tanto nos países em desenvolvimento 



448 449

quanto desenvolvidos, a demanda anual por carne aumentará de 6 para 23 kg por pessoa até 
2050 (FAO, 2011). Em especial pelo crescimento no consumo de países em desenvolvimento, 
nos quais existe uma alimentação com menos proteína animal. Heinrich Böll Foundation 
(2014) aponta que a produção de carne nas economias emergentes da Ásia, aumentará 80% 
até 2022. 

Para Steel (2008) na maioria das sociedades a carne era um alimento caro, que inserida 
na dieta era sinônimo de prosperidade e riqueza. Agora, com a urbanização e a industrialização, 
o fácil acesso a ela originou tradição carnívora em países de dietas mais vegetarianas. O maior 
problema é que a produção em escala para tal consumo tem alto custo não só financeiro, 
também no ciclo sistêmico de recursos naturais. Em Heinrich Böll Foundation (2014), os 
danos ambientais apontados são causas de uma pecuária industrial e da produção de ração 
animal não embutidos nos produtos, pois não aparecem no balanço das empresas. 

Para produzir carne e outros produtos de origem animal, é necessário o uso de áreas 
extensas e altas demandas de recursos naturais. No contexto global, a pecuária ocupa um 
terço da colheita mundial (STEEL, 2008), principalmente para pastagem e produção de 
ração, já que a alimentação dos animais hoje é baseada em grãos. A prática do uso excessivo 
de fertilização, tanto nas pastagens quanto nas plantações para ração, contamina os lençóis 
freáticos com nitratos; inviabiliza o uso da água; acarreta erosões e contamina lagos e rios, 
provocando crescimento excessivo de algas e redução a biodiversidade local (HEINRICH 
BÖLL FOUNDATION, 2014). Para mais, de acordo com a FAO (2013) a produção pecuária 
intensiva contribui em 1/5 das emissões globais de gases do efeito estufa, tanto pela liberação 
de compostos nitrogenados pelo gado quanto pelas queimadas para produção de pastagens.

Além das questões ambientais, outro fator destacado pela Heinrich Böll Foundation 
(2014) sobre o preço da carne é a questão social. Subsídios que usam fundos públicos podem 
ser aplicados de formas diversas. Na União Européia, por exemplo, oferece-se subsídios 
para forragens que suporta até 40% do custo de investir em novas habitações para animais 
ou subsídios que apoiam a exportação de carne e leite em pó. Obras de infraestrutura de 
transportes ou portos, por exemplo, podem ser pagos pelo Estado. Há países também em que 
a carne está sujeita a um nível reduzido de imposto sobre valor agregado. 

De acordo com Sustainable Food Trust (2016), a forma atual de como é feita a produção 
e todos os seus ciclos industriais de abastecimento (distribuição, varejo e consumo) não tem os 
danos ambientais, sociais e de saúde incorporados nos preços de venda para o consumidor final. 
Estes custos podem ser embutidos de forma indireta, por exemplo, nas taxas para água potável, 
pois é necessário filtrar mais efetivamente a poluição industrial, ou são transferidos para as 
gerações futuras, como é o caso das mudanças climáticas, degradação do solo, destruição da 
floresta tropical e extinção de espécies.  

Existe um outro elemento embutido na produção de alimentos que para Steel (2008), 
é constantemente esquecido: a energia. Até cerca do ano de 1850, os agricultores usavam 
basicamente energia mecânica animal ou própria. Porém, com o uso dos combustíveis fósseis 
desde os primeiros experimentos com maquinário agrícola e fertilizantes até modernas 
colheitadeiras e processamento de alimentos, quase todos os aspectos da agricultura industrial 
envolvem o uso de petróleo de alguma forma, seja na operação de máquinas, fabricação de 
fertilizantes e pesticidas, no transporte ou no processamento do produto. De acordo com 
Canning et al. (2017), nos Estados Unidos, uma parcela substancial do consumo de combustíveis 
fosseis é em virtude do sistema alimentar, os gastos energéticos refletem de forma considerável 
e variável no preço dos alimentos. 

Nos padrões atuais de produção alimentar, em suma a comida é produzida e distribuída 
por vastos conglomerados, chamados de food clusters, que de acordo com Bill Heffernan (1999) 
in Lang e Heasman (2004), são caracterizados por empresas centralizadoras do sistema alimentar 
(da matéria prima ao comércio), as quais para ampliarem suas atuações internas ao sistema agregam 
fusões e aquisições de integração vertical que se concretizam nas cadeias de comércio direto 
(hipermercados).

ActionAid (2005) expõe que o crescimento das empresas globais de alimentos está minando 
a luta contra a pobreza nos países em desenvolvimento, pois drena a riqueza das comunidades 
rurais, marginaliza a agricultura de pequena escala e permite a infração dos direitos humanos. As 
grandes Corporações Transnacionais (TNCs), se expandem através de fusões, aquisições e alianças 
empresariais na indústria agroalimentar, concentrando enorme poder de mercado. A ActionAid 
(2005) atenta que 70% das pessoas de baixo poder aquisitivo do mundo vivem e trabalham em 
áreas rurais, principalmente de países em desenvolvimento. As transnacionais agroalimentares, com 
suas filiais locadas nesses países, transformam rapidamente os sistemas agrícolas, não estabelecendo 
interconexões de trocas colaborativas que agregam uma economia agrícola rentável para as 
populações. A organização ainda atesta que a concentração de riquezas no setor soma diversos 
problemas de concorrência, o que resulta na marginalidade das comunidades agrícolas. A agricultura 
familiar é fundamental para reduzir a pobreza, gerar crescimento econômico e melhorar a produção 
de alimentos locais. Ao excluir os pequenos produtores, a segurança alimentar soma riscos a todos. 

Torna-se irônica a conjuntura da indústria alimentar moderna, que pela proposta de 
facilidade, deixou todo o sistema ainda mais complexo e dependente. Ao comparar as cidades 
modernas com a Roma antiga, Steel (2008) alega que nosso atual sistema alimentar não é mais 
seguro, ético ou sustentável como aquele feito a séculos atrás. Porém, para autora, o problema em 
ambos os casos é uma questão de escala. Roma chegou ao limite do sistema de abastecimento 
semelhantemente ao modo de vida atual, completamente dependente da cadeia de suprimentos 
em larga escala de abastecimento.
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Fundamentando-se na discussão — e considerando os impactos gerados pelo mercado 
da produção de alimentos insustentável ambiental, econômica e socialmente — analisa-se 
soluções possíveis para o atual cenário de produção e consumo de alimentos. Desta forma, 
é preciso uma abordagem espacial das produções, com enfoque nos modos de produção 
sustentáveis como alternativas viáveis para um futuro produtivo positivo.

As apropriações territoriais rurais e urbanas

De acordo com Hespanhol (2008a), no Brasil, as políticas públicas voltadas ao 
desenvolvimento rural são fundamentalmente resumidas às produções vinculadas ao complexo 
agroindustrial, visando exportação e commodities, logo caráter essencialmente produtivista. 
Esse complexo é definido por Müller (1989) in Hespanhol (2008a) como conjunto de processos 
tecno-econômicos entre indústria e agricultura de forma a unificar as relações entre grandes 
departamentos econômicos com os ciclos e esferas produtivas (produção, beneficiamento, 
transformação, distribuição e consumo).

A valoração da agricultura modernizada no Brasil dispõe de característica histórica, 
que Hespanhol (2008a) afirma ser expressiva no ano de 1965 pelo estabelecimento do Sistema 
Nacional de Crédito Rural (SNCR), o qual proporcionou grande volume de crédito rural, 
restritamente aos grandes produtores, destinado ao investimento nas safras, armazéns e nas 
indústrias químicas, mecânicas e de processamento agrícolas. Para o autor, foi no decorrer 
da década de 1990 que mudanças importantes no entendimento do campo ocorreram. No 
ano de 1996, instituíram o Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar 
(PRONAF), para atender os pequenos produtores rurais com acesso a crédito de taxas de juros 
menores, o que não se mostrou efetivo isoladamente. 

O Brasil, juntamente com outros países em desenvolvimento, tem suas economias 
assentadas na exportação de comodities, sendo bastante competitivo nesse setor. Hespanhol 
(2008a) afirma que pela relevância nas exportações, a agricultura de grandes escalas tem 
acolhimento diferenciado do poder público. Já a agricultura familiar, continua enfrentando 
dificuldades para se manter, pois apenas o acesso ao crédito é insuficiente para viabilização, 
sendo necessário os serviços públicos de assistência técnica e extensão rural de qualidade e 
canais de comercialização dos produtos.

Após a década de 1980, a agricultura convencional foi duramente criticada pelos 
movimentos sociais e ambientalistas, devido a nocividade do pacote tecnológico da revolução 
verde ao solo, água, atmosfera, animais e saúde humana (HESPANOL, 2008b). A recusa 
desse estilo produtivo resultou na busca por uma agricultura menos agressiva ao ambiente e 
por formas prolongadas de proteção dos recursos naturais. São provenientes desse processo 

as agriculturas orgânica, biológica, natural, ecológica e biodinâmica, dentre outras, cada uma 
seguindo princípios, tecnologias e normas distintas (CARPORAL; COSTABEBER 2004). 

De acordo com Hespanhol (2008b), o questionamento ao modelo de agricultura 
produtivista, abriu a possibilidade de expansão de formas de produção mais sustentáveis a 
médios e longos prazos. Porém, segundo a autora, esse processo gerou disfunções que 
acarretaram duas vertentes de produção sustentável. Uma concebe que o desenvolvimento 
cientifico- tecnológico, capaz de resolver os problemas derivados da escassez de alimentos e 
esgotamentos de recursos naturais; e a outra que se opõe à perspectiva tecnológica e propõe 
formas de agricultura alternativa. 

O termoagricultura alternativa, em Paschoal (1995 apud HESPANHOL, 2008b) não 
expressaria um novo modelo ou filosofia de agricultura, seria uma terminologia para reunir 
modelos com propósitos e técnicas semelhantes, que não compactuam com os propósitos 
exclusivamente econômicos e imediatistas da agricultura industrial. Para Hespanhol (2008a) a 
noção de sustentabilidade na agricultura para empresas vinculadas a padrões convencionais de 
produção, é associada ao aprimoramento técnico, avanços da biotecnologia e da sofisticação dos 
sistemas de manejo dos recursos naturais, garantindo a exploração sustentável sem preocupações 
sociais. Assim, o termo sustentabilidade está somente relacionado com os impactos ambientais, 
excluindo fatores externos incorporados no processo de produção. 

Desse modo, uma produção orgânica é sustentável e poder ser compatível com um 
processo de produção de larga escala, porém, segundo Saquet (2008) seria mais complexo que 
o convencional, pois a produção visa a manutenção e preservação dos elementos e processos 
envolvidos, buscando uma produção ecológica e elevada qualidade dos produtos. Ao contrário 
da produção convencional, que substitui a mão de obra por tecnologia, inviabiliza a fixação 
do homem na produção pelo uso de pesticidas e fertilizantes tóxicos, de acordo com autor a 
agricultura orgânica precisa de mais mão de obra por unidade de área, gerando emprego.

Apesar de origens distintas e diferenças conceituais, a agroecologia, a produção 
alternativa e a produção orgânica (ABREU et al., 2012) se uniram como uma política única 
no Brasil — Política Nacional de Agroecologia e Produção Orgânica (PNAPO). Além dos 
sistemas agroecológicos e orgânicos, essa política abrange nos termos da Lei nº 10.831/2003 do 
Regulamento orgânico brasileiro, os diversos sistemas alternativos de agricultura (biodinâmico, 
natural, regenerativo, biológico, permacultura, agroextrativismo, entre outros, que abrangem 
os vínculos com a agricultura familiar). Em Campanhola e Valarini (2001) compreende-se 
os modos alternativos, que embora distintos, possuem aspectos semelhantes (reciclagem dos 
recursos naturais, compostagem e transformação de resíduos vegetais, a cobertura vegetal 
do solo, a rotação e consorciação de culturas e o uso de biofertilizantes) que permitem ser 
conceituadas juntas. Fundamentada nessas medidas, a FAO (2016) aponta que essa política é 
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referência para outros países que buscam combater a pobreza no campo para o desenvolvimento 
rural sustentável.

Segundo Sebrae (2019), a produção orgânica não utiliza agrotóxicos e fertilizantes 
solúveis, organismos geneticamente modificados (OGM) e radiações ionizantes em qualquer 
fase do processo de produção e comercialização. Porém, dentre os nove objetivos, listados 
pelo Sebrae, não aparecem questões sociais, o que para Carporal e Costabeber (2004), em 
uma agricultura ecológica e sustentável não deve restringir às preocupações ambientais, sendo 
fundamental incorporar questões sociais, econômicas, culturais, políticas e éticas. É esse o 
aspecto favorável da Agroecologia.

Sobre a agroecologia, Carporal e Costabeber (2004) afirmam que é uma ciência 
estruturante das fundamentações de aspectos sustentáveis de agricultura e estratégias de 
desenvolvimento rural sustentável. É relevante ressaltar o conceito de transição ecológica 
centrado na agroecologia. Para os autores, tal conceito é compreendido como um processo 
progressivo, com várias frentes de mudanças ocorridas no tempo de modo contínuo, buscando 
uma maior racionalização econômico-produtiva, com características fundamentais de cada 
agrossistema e nas mudanças, em relação à conservação dos recursos naturais e ações dos atores 
sociais.

A área rural brasileira, além de muito diversa, tem atividade agrícola, na maioria dos 
municípios, como principal atividade econômica, as formas sustentáveis de produção agrícola 
encontram condições mais favoráveis em pequenas propriedades rurais do que nas médias 
e grandes produções (HESPANHOL, 2008a). Do ponto de vista da comercialização, em 
virtude da menor escala de produção, criam uma maior vinculação com o espaço local, que 
pode favorecer a formação de mercados regionais, integrando produtores, comerciantes e 
consumidores, criando vínculos de confiança com os consumidores e possibilitando melhor 
adequação produtiva, gerando credibilidade entre as partes (CAMPANHOLA; VALARINI, 
2001).

De acordo com FAO (2019), o fortalecimento dos sistemas de alimentação nos 
municípios, regiões e cidades é fundamental para o desenvolvimento de economias locais 
inclusivas que contribuam para a subsistência, a transformação rural e o desenvolvimento 
sustentável global. Isto implica em considerar a complexidade das ligações rural-urbana e 
implementar respostas que superem essas fronteiras. Para tal, é preciso reconhecer a diversidade 
dos contextos sociogeográficos, pois cada contexto tem sua própria característica física, 
social e política. O reconhecimento e a valorização dessa diversidade é o ponto de partida 
das abordagens territoriais, em que se exige uma consideração sistemática das características 
do contexto para a formulação de políticas relacionadas à segurança alimentar, boa nutrição, 
criação de empregos, redução da pobreza e bem-estar humano e ecológico.

Além disso, a FAO (2019) salienta a importância de entender o papel dos sistemas 
alimentares na escala rural-urbana, haja visto que a comida deve ser usada como bloco de 
construção na integração do desenvolvimento rural-urbano sustentável. Essa integração 
horizontal entre setores e estágios da cadeia de suprimento é necessária para maximizar os 
impactos socioeconômicos e ambientais com uma agenda de desenvolvimento ampla. Para 
a FAO (2019), ferramentas de planejamento urbano, com cadeias de suprimento curtas e 
simplificadas, regulamentação de zoneamentos e uso de terras mobilizados para aumentar 
os impactos da gestão de recursos rurais na segurança alimentar e nutricional urbana e 
fortalecimento de cooperações urbanas através de práticas sustentáveis de produção, criam 
ambientes urbanos saudáveis.

A logística do alimento, a dependência de longas distancias, a ausência de cinturão 
produtivo e a comida entregue just in time pelos modelos contemporâneos facilitam uma crise 
de abastecimento. A greve dos caminhoneiros de 2018 é um exemplo concreto de crise súbita 
e que evidenciou a dependência alimentar de longas distancias, devido ao desabastecimento, 
um exemplo de colapso foi a queda de 80% no movimento da Central de Abastecimento 
(CEASA) de Curitiba, aqueles alimentos oriundos do litoral (Norte do Paraná, São Paulo e 
Espírito Santo) não puderam sair para entrega, sequer tiveram condições de chegar à cidade. 

As estruturas comunitárias produtivas de alimento: uma forma de resistência biopotente

Para exemplificar a resistência biopotente na pesquisa pela demonstração real, 
de um contexto daqueles que praticam a agricultura familiar agroecológica, a partir de um 
questionamento, foram entrevistados três produtores agroecológicos do Distrito Federal. As 
perguntas agrupam aspectos da relação deles com o espaço e com a área rural, sua relação com 
a produção agroecológica, os percursos e distancias percorridos semanalmente, a dependência 
ao centro urbano, a produtividade e a viabilidade dessa forma produtiva e as questões sociais 
inerentes a práxis.  

Em relação ao uso e pertencimento do território urbano e rural, alguns padrões 
revelaram: a migração da cidade para o campo no intuito de realizar uma produção agroecológica 
e fornecer alimentos saudáveis e seguros; todos comercializam os produtos no centro urbano, 
para tal realizam o trajeto campo-cidade pelo menos duas vezes por semana; todos dependem 
do centro urbano para suas compras de consumo familiar e de insumos agrícolas; os trajetos 
percorridos da produção até os pontos de venda (em apenas um sentindo) variam de 35 a 60 
quilômetros.

Sobre os aspectos produtivos, os resultados foram: existe uma vasta diversidade de 
espécies alimentícias produzida para venda in-natura; uma alta produtividade de alimentos; 
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o uso de sistemas agroflorestais de produção; uma complexidade dos consórcios de espécies; 
produção com foco tanto na subsistência quanto na venda. 

No âmbito do reuso e descarte de alimentos, todos os entrevistados afirmaram utilizar 
produtos que evite em 100% o desperdício de matéria orgânica proveniente da produção. Esse 
reuso pode ser para consumo próprio, para compostagem ou para alimentação animal.

Todas as questões levantadas podem ser atribuídas a forma como a agroecologia, 
quando corretamente implementada, percebe as questões sociais, ambientais, políticas e éticas.  
Em resumo, todas as entrevistas relataram empoderamento, dignidade e autonomia dos sujeitos. 
Por fim, é indispensável ressaltar que, de alguma forma, todos os entrevistados sentem orgulho 
de suas profissões, seu modo de vida e do modo como produzem alimentos. 

Conclusão

Ao tratar o espaço como complexo conector de aspectos sociais e a alimentação como 
parte correlacionada de diversos nichos e também influenciadora direta dos espaços, nota-se que 
os ciclos alimentares e o impacto dos atuais modelos de produção, baseados no agronegócio e 
nas agroindústrias, geram consequências também no espaço urbano e rural, motivando formas 
de desenho e planejamentos de infraestrutura. Demonstrando um caráter essencial na relação 
entre o urbanista e a produção de alimentos. 

A produção sustentável de alimentos, seja ela orgânica ou agroecológica, resulta não 
apenas em impactos positivos ao meio ambiente, pois também auxilia na segurança alimentar 
da sociedade, garantindo que sua alimentação seja livre de contaminantes nocivos à saúde e 
integridade física. Além disso, são capazes de trazem melhorias as questões sociais, com o 
aumento do emprego seguro no campo e em consequência o retorno e fixação de famílias ao 
meio rural. 

As formas aplicadas hoje no mercado são nocivas ao ambiente e a sociedade, devendo-
se repensar o modelo econômico em vigor. Porém, a produção sustentável não precisa 
necessariamente mudar por completo os modos de produção e práticas de mercado conhecidas 
atualmente, pois além de permitir a produção em larga escala e a produção para exportação, 
compreende-se que as transformações ocorrem de forma gradativa, de acordo com o conceito 
de transição agroecológica.

Deve-se ressaltar também que o trabalho possibilitou a análise, dentro do recorte 
feitos, do impacto social que a produção agroecologia gera no sujeito. O empoderamento do 
agricultor e a garantia da soberania alimentar são atribuídas a essa prática produtiva, que além 
de gerar retorno financeiro positivo, autonomia e motivação do indivíduo, também auxilia na 
soberania alimentar daqueles que estão consumindo seus produtos. 

O intuito desse trabalho não foi chegar a uma conclusão final definitiva, mas seu 
desenvolvimento foi suficiente para gerar uma expectativa mais embasada de que uma produção 
sustentável é possível ocorrer dentro dos modelos sociais caso, e exclusivamente assim, haja 
uma conscientização social e uma mudança de padrão de consumo, tanto de produtos in natura 
quanto de produtos beneficiados.
 Portanto, nesse sentido a pesquisa afirma pela constância da produtividade na relação 
cidade-campo, mesmo quando vinculada não apenas ao próprio processo e indivíduo, mas 
sempre demonstrando que produzir o novo é inventar desejos e associações, novas cooperações 
provenientes dos mais diversos instrumentos de valorização, uma vez que ela se torna a fonte 
primordial de riqueza alimentar do indivíduo.
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OCUPAÇÃO JARDIM DA UNIÃO E PRODUÇÃO 
DO ESPAÇO

VIANA, Larissa

Introdução

A Esse artigo é parte da pesquisa em desenvolvimento no doutorado, iniciada no ano 
de 2016 e atualmente em fase de finalização, que tem como objeto a produção social do espaço 
urbano. A pesquisa foi realizada a partir de incursões etnográficas na ocupação Jardim da 
União, ocupação de terra localizada no extremo sul do município de São Paulo. Para amparar 
a pesquisa de campo, é realizada, permanentemente, ampla revisão bibliográfica assentada em 
estudos já realizados sobre a produção do espaço no Brasil. 

A produção desse espaço, a ocupação Jardim da União, se encontra fora do mercado 
formal e das ações estatais, sendo o espaço produzido a partir de práticas organizadas pela 
população moradora. Apesar do Jardim da União distar 30 quilômetros da Praça da Sé, 
considerada o marco zero da capital paulista, a pesquisa discute a produção do espaço urbano 
para além da dicotomia centro-periferia, por compreender que as áreas chamadas periféricas 
se encontram inseridas em uma diversidade socioeconômica, inclusive incorporada pelos 
investimentos formais do mercado voltado à classe média. Dessa forma, compreende-se 
que não cabe um olhar para essas áreas enquanto espaço homogêneo onde há ausências de 
investimentos formais e estatais em oposição às áreas centrais. 

Como o artigo aqui apresentado é parte de uma pesquisa mais ampla, ele traz, sem 
pretensão de esgotar, a discussão e os resultados a partir de uma síntese das dimensões relacionais 
e processuais, forjadas no cotidiano, frente às dinâmicas e tensões que dão especificidade à 
produção do espaço da ocupação Jardim da União. 
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Figura 1: Distância Praça da Sé à ocupação Jardim da União. 
Fonte: Produção própria a partir do Google Earth (2018).

Percurso histórico da ocupação Jardim da União

A ocupação Jardim da União foi formada em outubro de 2013, em terreno pertencente à 
Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano (CDHU) do governo do estado de São 
Paulo, no contexto das lutas urbanas do que ficou conhecido como “Junho de 2013”, quando as 
contradições e paradoxos no país foram, em grande escala, explicitados, trazendo para a arena pública 
da política o fato de que apesar do aumento de renda e do poder de consumo, não eram garantidos 
o direito à cidade e à cidadania, já que a falta de moradia, especialmente devido ao ônus excessivo do 
valor do aluguel, urbanidade e de serviços públicos continuavam a existir. 

Na subversão a lógica de mercantilização e trazendo para o debate político público as questões 
relacionadas à moradia, São Paulo teve um aumento exponencial do número de ocupações organizadas 
por diferentes movimentos sociais. A ocupação Jardim da União, foi realizada por trabalhadores pobres 
da periferia do extremo sul da cidade de São Paulo que, com seus trabalhos informais, instáveis e 
irregulares, não conseguem arcar com o valor do aluguel e, assim, ocuparam de forma organizada uma 
área de manancial, no bairro do Grajaú, extremo sul da cidade de São Paulo, passando, em seguida, a 
contar com o apoio do Movimento Rede Extremo Sul1 na organização da ocupação.  

1 O movimento Rede Extremo Sul foi criado em 2010 e decretou seu fim publicamente em 2014. Seu site, ainda 
em funcionamento, define como: “A Rede de Comunidades do extremo Sul é um movimento popular recém-criado 

Sobre o aumento da quantidade de ocupações organizadas em São Paulo e outras regiões 
metropolitanas, em entrevista à Agência Brasil, em 2015, Guilherme Boulos, coordenador nacional 
do Movimento dos Trabalhadores Sem Teto (MTST)2 afirmou que: 

De 2013 para cá, não apenas em São Paulo, mas em várias regiões 
metropolitanas no país, houve aumento expressivo das ocupações, o que, 
na minha avaliação, tem relação direta com a explosão imobiliária. A terra 
virou ouro no Brasil e o aluguel virou uma coisa impagável. (BOULOS, 
2015).  

Boulos (2015) traz à tona a realidade de que o preço da moradia é incompatível com o 
valor do salário da população pobre brasileira. Campos Junior (2018) apresenta um gráfico onde 
é possível observar a o progressivo distanciamento entre o salário e o preço da moradia.

Equação 1: Preço médio do m² de construção residencial no município de São Paulo e salário mínimo 
médio: 1985-2013. 
Fonte: Campos Junior (2018).

na zona sul de São Paulo, que tem como proposta a organização autônoma do povo da periferia, sem depender de 
politiqueiros, nem de patrões, nem da migalha de quem quer que seja. Propomos a união das quebradas e a luta 
direta como meio de melhorarmos a nossa condição de vida, e combatermos as formas de opressão e de exploração 
que sofremos todos os dias. Junto com tant@s lutador@s (sic), que ao longo da história se rebelaram, sabemos 
que nossas conquistas e nossa liberdade serão frutos de nossos próprios esforços! É por isso que caminhamos”. 
Disponível em: https://redeextremosul.wordpress.com/o-que-e-a-rede/. Acesso em: 21 ago. 2018
2 Em seu site o MTST se define como: “O MTST – Movimento dos Trabalhadores Sem Teto – é um movimento 
que organiza trabalhadores urbanos a partir do local em que vivem: os bairros periféricos. Não é e nem nunca foi 
uma escolha dos trabalhadores morar nas periferias; ao contrário: o modelo de cidade capitalista é que joga os 
mais pobres em região cada vez mais distantes. [...] Assim, o espaço em que milhões de trabalhadores no Brasil e 
em outros países têm se organizado e lutado é o território. É aí que o MTST se localiza: somos um movimento 
territorial dos trabalhadores”. Disponível em: https://www.mtst.org/. Acesso em 20 fev. 2019.
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O chamado déficit de moradia, que é pautado pelo poder público como única 
solução à resolução a produção de unidades habitacionais, por sua vez, eleva o valor da 
terra nos arredores de suas construções e expulsam os moradores da localidade onde vivem, 
contribuindo para o próprio déficit. Ou seja, o déficit gera déficit (CAMPOS JUNIOIR, 
2018). Atualmente, ainda segundo Campos Junior (2018), 80% do déficit habitacional 
concentra-se na faixa de renda de até 3 salários mínimos, faixa de renda na qual se inserem 
os moradores da ocupação Jardim da União. 

Localizada em área de manancial, no extremo sul do município de São Paulo, a 
ocupação Jardim da União se insere em um processo que se caracteriza por ocupações 
em áreas ambientalmente protegidas, definida por Maricato (2013) como expulsão dos 
pobres para a periferia da periferia, onde áreas como a de proteção dos mananciais acabam 
ocupadas já que a política habitacional atua longe do núcleo central do déficit.

Figura 2: Localização da ocupação Jardim da União e delimitação da Área de Proteção dos Mananciais. 
Fonte: Plano Popular Urbanístico da Ocupação Jardim da União – Peabiru-TCA (2017).

A ocupação Jardim da União não se caracteriza como as clássicas ocupações dos anos 
1970, já analisadas por diversos autores, com lotes definidos e posterior autoconstrução familiar 

em parcelas. Realizada de forma coletiva, a ocupação do terreno se caracteriza por, de início, 
ser bastante adensada, pois, visando a própria segurança dos ocupantes, o ideal, no momento 
de sua formação, é que todos os barracos estejam próximos, evitando, assim, maiores distâncias 
entre os ocupantes em caso de intervenção policial, geralmente caracterizadas pelo abuso de 
repressão e violência.

Em um mês a ocupação já contava com três mil pessoas cadastradas enquanto família 
ocupante. De início da formação da ocupação algumas famílias, a maioria delas, não mudaram 
em definitivo para lá, mantendo-se em suas casas alugadas ou até mesmo morando com 
familiares, porém com presença constante na organização da ocupação em formação. Isso é 
uma realidade bastante comum nesse tipo de ocupação de terra organizada de forma coletiva, 
já que a precariedade da ocupação como um todo, como falta de infraestrutura mínima e os 
barracos construídos com materiais improvisados, dificulta a vida cotidiana nesse local. Apesar 
de hoje a produção desse espaço estar bastante avançada e diferente quando comparada ao 
seu início, inclusive a partir de ações inovadoras, como será visto mais à frente, existem ainda 
alguns barracos bem precários e pessoas que vivem nesses barracos, são as pessoas em situação 
mais precária entre as precárias, sempre sujeitas e vulneráveis às intempéries climáticas, tendo 
seus barracos constantemente alagados pelas chuvas que levam seus parcos mantimentos e 
objetos. 

Ao longo dos primeiros meses da ocupação e a permanência na luta com alguns 
embates com o poder público, uma vez que o terreno onde está a ocupação é de domínio 
público, os moradores da ocupação foram produzindo esse espaço a partir do cotidiano vivido 
na ocupação e consolidando-a, tanto em busca de diminuir a precariedade local cotidiana, 
quanto avançando com a ideia de que essa poderia ser uma forma de negociar com o poder 
público. 

Em 2015 a Associação de Moradores da Ocupação Jardim da União rompe com 
o movimento Rede Extremo Sul e procura o movimento Luta Popular3 para construir, em 
conjunto com os moradores, o processo de luta, resistência, mobilização e trabalho cotidiano. O 
Luta Popular passa a ser um parceiro direto da ocupação, cujo apoio com infraestrutura básica 
à luta, organização e formação política, bem como a disponibilidade de advogados ligados 

3 Hoje, além da Associação de Moradores do Jardim da União, tem atuação na ocupação o Movimento Luta 
Popular. Nascido em 2011, o Movimento Luta Popular se define como: “[...] um movimento popular que atua 
na organização territorial dos trabalhadores e trabalhadoras. Nas quebradas, favelas, bairros e ocupações. Com a 
juventude da cultura, com a mulherada das comunidades, com as famílias sem-teto, com a negrada das lutas e 
construindo com noss@s companheir@s LGBTs nós seguimos realizando e fortalecendo experiências de luta e 
organização dos de baixo porque os de cima já não nos representam.” Disponível em: https://www.facebook.com/
notes/luta-lutapopular/luta-popular-debate-para-revolucionar-as-cidades/481586128701884/. Acesso em 03 fev. 
2019. 
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ao movimento, que passaram a atuar nas constantes negociações e resistência a possíveis 
reintegrações de posse, segue sendo fundamental para que a ocupação siga se estruturando ao 
longo dos anos. 

Espaço auto organizado e autoprovido

Em 2017, os moradores organizados em torno da associação e também em parceria com 
o movimento Luta Popular contrataram a assessoria técnica Peabiru-TCA4 para desenvolver 
coletivamente um projeto urbanístico com fins de reorganizar o espaço e fortalecer a ocupação 
técnica e socialmente para pautar o poder público com fins à regularização fundiária. A 
Peabiru desenvolveu, com metodologia participativa juntos aos moradores, o “Plano Popular 
Urbanístico Ocupação Jardim da União”, onde reordenou a ocupação do solo a partir de três 
eixos principais: sistema viário, áreas comuns e lotes. E, por se tratar de área de manancial, 
o Plano investiu no que foi denominaram como infraestrutura verde, que consiste em vias 
paisagísticas e áreas verdes.

Figura 3: Ocupação Jardim da União nos anos de 2014 e 2017, respectivamente. 
Fonte: Carta Maior (2014) e Acervo Peabiru-TCA (2017).

Esse Plano se ampara no Plano Diretor Estratégico de São Paulo (PDE-SP) de 2014, 
uma vez que a área está marcada no Zoneamento Municipal como ZEIS-4 (Zona Especial de 
Interesse Social), definida no inciso IV do artigo 45 do PDE como:

4 A Peabiru – Trabalhos Comunitários e Ambientais, de acordo com seu site, “é uma ONG de assessoria técnica 
fundada em 1993. Tem como missão contribuir para a universalização do Direito à Cidade e à Moradia Digna, 
por meio da construção e efetivação de políticas públicas e da assessoria técnica voltada a populações vulneráveis 
e organizações populares e sociais. Para mais informações sobre a assessoria técnica Peabiru-TCA, acessar: http://
www.peabirutca.org.br/. Acesso em 06 out. 2018.

[...] áreas caracterizadas por glebas ou lotes não edificados e adequados 
à urbanização e edificação situadas na Área de Proteção dos Mananciais 
das bacias hidrográficas dos reservatórios de Guarapiranga e Billings, [...] 
destinadas à promoção de Habitação de Interesse Social para o atendimento 
de famílias residentes em assentamentos localizados na referida Área de 
Proteção aos Mananciais, preferencialmente em função de reassentamento 
resultante de plano de urbanização [...] (PDE-SP, 2014, p. 59).

O Plano dialoga, ainda, com a lei nº 13.465, de 11 de julho de 2017, que assegura 
o direito à regularização fundiária por meio da modalidade Reurb de Interesse Social 
(Reurb-S). A Reurb-S, segundo seu texto, visa incorporar os núcleos urbanos informais ao 
ordenamento territorial e dar a titulação a seus ocupantes desde que seja comprovado que a 
área foi ocupada até o dia 22 de dezembro de 2016. 

Como a ocupação encontra-se localizada na área de proteção de mananciais, a 
APRM-Guarapiranga, a regularização fundiária proposta pela associação a partir da 
elaboração do Plano pela assessoria técnica Peabiru, apresenta “melhorias ambientais em 
relação à situação anterior, comprovadas através de estudos técnicos” (PLANO, 2017, 
p. 16). Cabendo ao poder público, de acordo com artigo 37 da lei anteriormente citada, 
“[...] implementar a infraestrutura essencial, os equipamentos comunitários e as melhorias 
habitacionais previstos nos projetos de regularização, assim como arcar com os ônus de sua 
manutenção” (LEI Nº 13.465, DE 11 DE JULHO DE 2017).   

Cabe destacar que a APRM-Guarapiranga tem lei específica, a lei estadual nº 12.233, 
de 16 de janeiro de 2006 — que define a Área de Proteção e Recuperação dos Mananciais 
da Bacia Hidrográfica do Guarapiranga5. O decreto que a regulamentou foi promulgado 
em 22 de março de 20076. De acordo com Ferrara (2013), a lei específica da Guarapiranga 
define a instalação de infraestrutura de saneamento básico em assentamentos ditos precários 
como legalidade na condição de recuperação dos mananciais. A autora destaca ainda que 
há críticas sobre essa definição da lei por ser considerada indutora de ocupações na área do 
manancial. 

Legalmente amparados, pode-se observar que os moradores da ocupação Jardim da 
União ao se auto organizarem na produção do espaço se organizaram também de modo a 
pautar o poder público na solução do conflito que envolve esse espaço, com a contratação 
e a auto execução de um Plano cuja dinâmica combina recuperação ambiental com 
desenvolvimento social e humano. 

5 Para mais informações acessar: https://www.al.sp.gov.br/repositorio/legislacao/lei/2006/lei-12233-16.01.2006.
html. Acesso em 26 set. 2019. 
6 Para mais informações acessar: https://www.al.sp.gov.br/norma/71125. Acesso em 26 set. 2019. 
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Com a finalização e entrega do Plano, em dezembro de 2017, os moradores rapidamente 
deram início à execução, a partir de mutirão auto organizado. Em um ano, quase todas as casas 
já haviam mudado ou estavam em construção nos lotes demarcados como definitivo. Com isso, 
a capacidade de negociação junto ao poder público aumentou, inclusive iniciaram também um 
processo de negociação junto às concessionárias responsáveis por instalação oficial de luz, água 
e esgoto.

Figura 4: Execução do Plano Popular Urbanístico da Ocupação Jardim da União pelos próprios 
moradores. 
Fonte: Acervo Peabiru-TCA (2018).

A maioria das casas foi reconstruída nos lotes já definidos pelo Plano ainda com 
material improvisado, predominantemente madeira. Mas há também número considerável de 
casas que foram ou estão em processo de construção com alvenaria, tendo algumas até com 
dois pavimentos. 

As obras foram executadas em regime de mutirão. Para execução de obras referentes 
aos espaços coletivos, como viário, demarcação dos lotes e áreas comuns, foram acordados 
o regime de mutirão e as representações de cada família em assembleia. Já as obras mais 
privadas, como a construção das casas, o mutirão foi mais familiar, com ajuda também de 
amigos próximos. Cabe destacar que a falta de acompanhamento da assessoria na execução 

do Plano resultou em alguns erros de execução como, por exemplo, casas abaixo do nível da 
rua e corte inadequado de taludes, gerando alagamento em casas e risco de desabamento. É 
importante ainda ressaltar que com a entrega do Plano por parte da assessoria, a mesma tentou 
estender os compromissos de trabalho para que pudesse acompanhar a execução do Plano. 
Porém, não obteve um posicionamento por parte da associação de moradores e os moradores 
já começaram a executar as obras por conta própria, em processo de mutirão, dentro do tempo 
de suas urgências e da escassez de seus recursos.

O processo de mudança das casas, de um modo geral, é de retirar o material da casa 
anterior, acomodando toda a família durante a reconstrução em um único cômodo que fica para 
ser desfeito por último, quando já há possibilidade de mudança para a nova casa. A mudança 
para os novos lotes demarcados possibilitou a abertura das novas vias.
 A partir da auto organização, ao decidir contratar uma assessoria para desenvolver um 
Plano urbanístico e, de posse desse Plano, executar, também a partir da auto organização e, 
assim, consolidar a ocupação para enfrentar o poder público na negociação por regularização 
fundiária, os moradores estão subvertendo a lógica do espaço mercadificado, estão produzindo 
um espaço e lutando com o Estado que, em pareceria com o mercado imobiliário com o 
argumento da construção de mais um conjunto habitacional, como será visto mais à frente, quer 
retirá-los do espaço produzido por eles, forjado a partir do cotidiano, por sua permanência, sua 
regularização, por um espaço onde a luta é pelo valor de uso para essa população.

Figura 5: Uso do solo anterior ao Plano 
Popular Urbanístico da Ocupação Jardim da 
União. 
Fonte: Plano Popular Urbanístico da 
Ocupação Jardim da União (2017).

Figura 6: Uso e ocupação do solo posterior ao Plano 
Popular Urbanístico da Ocupação Jardim da União. 
Fonte: Grupo de Extensão em Regularização Fundiária 
do IAU-USP (2018).
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As relações intrínsecas à produção do espaço

De acordo com a própria CDHU, proprietária do terreno, há para este um projeto de 
conjunto habitacional desenvolvido e contrato desde 2014, ainda que nunca publicizado, com 
650 unidades habitacionais, destinas a famílias moradoras de área de mananciais e cadastradas 
na chamada fila do déficit habitacional. O projeto foi desenvolvido dentro do Programa de 
Recuperação de Interesse Social (PRIS)7, que é destinado às áreas de proteção e recuperação 
dos mananciais e, de acordo com a CETESB (2019), os PRIS são “passíveis de licenciamento 
exclusivamente nas áreas das Bacias Hidrográficas do Reservatório Guarapiranga e do 
Reservatório Billings, conforme legislação específica8. 

O problema e o falso problema do chamado déficit habitacional, já descrito por Bolaffi 
(1982, p. 50): “[...] desde suas origens, a necessidade de melhorar as condições habitacionais 
das populações urbanas de baixa renda foi formulada como o falso problema que realmente 
é.” O autor constrói seu argumento a partir da criação, por parte do regime militar, do BNH/
SFH, em 1964, que vai caracterizar, entre tantos problemas do Brasil, especialmente das 
metrópoles brasileiras, a habitação como o maior problema a ser resolvido. Nunca chegando a 
ser solucionado, já que pautou a questão habitacional tendo como única solução a construção 
de novas unidades habitacionais, através de vultosos investimentos de dinheiro público, via 
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS). Para o autor o BNH, criado sob mote de 
solucionar o déficit habitacional foi utilizado para impulsionar o desenvolvimento da indústria 
da construção civil. Solução essa revivida pelo Programa Minha Casa Minha Vida (MCMV), 
criado em 2008 no bojo das políticas anticíclicas de enfrentamento à crise mundial, cuja origem 
se remete às formas neoliberais propostas pela Escola de Chicago, que nos então ditos países de 
terceiro mundo foi pioneiramente aplicada pelo Chile, ainda na década de 1970, sob a ditadura 
de Pinochet. 

7 “O Programa de Recuperação de Interesse Social – PRIS é um conjunto de medidas e intervenções voltadas para 
a recuperação ambiental e regularização fundiária de aglomerados urbanos irregulares, considerados assentamentos 
habitacionais de interesse social desprovidos de infra-estrutura, ocupados por população de baixa renda e localizados 
em Áreas de Recuperação Ambiental – ARA 1. Os PRIS devem ser previamente identificados pelo poder público 
municipal, como áreas de ZEIS nos termos do previsto no art. 2º da Lei 10.257/01 e na alínea b, inciso VII, art. 
47 da Lei Federal n° 11.977/2009. Os PRIS são elaborados e implantados sob responsabilidade dos órgãos e 
entidades do Poder Público das três esferas de Governo. Podem ser executados com parcerias de agentes privados e 
mediante responsabilidade compartilhada com as comunidades locais, organizadas em associação de moradores ou 
outras associações civis, bem como com o responsável pelo parcelamento e/ou proprietário da área”. Disponível em: 
https://cetesb.sp.gov.br/licenciamentoambiental/programas-de-recuperacao-de-interessse-social-nas-bacias-dos-
reservatorios-billings-e-guarapiranga-aprm-b-e-aprm-g/. Acesso em: 09 fev. 2019. 
8 Disponível em: https://cetesb.sp.gov.br/licenciamentoambiental/programas-de-recuperacao-de-interessse-
social-nas-bacias-dos-reservatorios-billings-e-guarapiranga-aprm-b-e-aprm-g/. Acesso em: 09 fev. 2019.

Não bastasse ter sido o programa [MCMV] implementado às pressas 
com base na articulação dos interesses compartilhados entre o governo 
e o segmento imobiliário, a mescla entre o discurso da livre iniciativa 
da participação das incorporadoras e a entrada pesada do Estado com 
a destinação de recursos orçamentários aproximam o programa de sua 
concepção original forjada, em 1975, no governo chileno de Augusto 
Pinochet. (SANTOS, 2016, p. 13).

No contexto do MCMV, o investimento público se dá a partir de subsídios individuais 
a famílias de baixa renda para adquirir imóvel oferecidos no mercado por construtoras privadas. 
Encarada como um produto qualquer, a habitação é definida e produzida pelo mercado que 
como efeito produziu expansão dos limites das cidades e aumento no valor da terra de áreas 
próximas onde constroem contribuindo, também, para a expulsão da população ali residente por 
não conseguirem arcar com os custos do aumento do preço da terra dando, assim, continuidade 
ao chamado déficit habitacional. 

O histórico da política habitacional no país é permeado pela produção habitacional 
na forma de conjuntos, responsáveis, historicamente, pela periferização sem urbanização das 
grandes cidades, como já debatido por ampla bibliografia. Dando continuidade a isso, apesar 
da já comprovada deterioração dos conjuntos tanto da época do BNH, quanto do ainda atual 
MCMV, e da ineficácia enquanto única possibilidade dentro da política habitacional, se 
insiste na produção de novas unidades como única forma de operacionalizar a política pública 
habitacional. Damiani (1993) afirma que a política habitacional pensada na forma de provisão 
habitacional a partir de conjuntos trata-se de “exercício de um ‘controle moral, social e política 
dos lugares de encontro’ [...] E, insiste, ainda, na redução do urbano a uma projeção aritmética 
das necessidades básicas de sobrevivência” (DAMIANI, 1993, p. 186). 

A CDHU pretende, para resolver o problema de 650 famílias, colocar na tal fila do 
déficit 560 que sempre viveram nessa região, que já vivem na área prevista para a construção de 
mais um conjunto e cuja organização rendeu um plano de reorganização do espaço da ocupação. 
Cabe ainda ressaltar que esse projeto da CDHU nunca foi publicizado, tampouco é pública a 
informação sobre que construtora realizaria o projeto e que famílias seriam beneficiadas. Ainda 
é importante dizer que as 650 famílias que supostamente seriam beneficiadas por esse projeto 
moram em algum lugar e devem ter questões específicas no que tange à moradia. O que caberia 
é entender quem são essas famílias, quais suas precariedades e necessidades habitacionais e se 
realmente seria necessária a construção de mais um conjunto. Ou seja, não são pessoas que 
estão, literalmente, paradas em um fila esperando seu problema habitacional ser resolvido, são 
pessoas que moram em algum lugar e têm problemas específicos no que tange essa questão. 

Cabe destacar ainda que a relação ocupação-Estado não é isenta de contradições, 
inclusive pelo próprio Estado. Ao mesmo tempo que a CDHU quer desapropriar as famílias 



470 471

para construir um conjunto habitacional que não seria destinado às famílias que lá estão, os 
moradores da ocupação estão em processo de negociação com as concessionárias de água e 
esgoto e de energia elétrica para que as mesmas realizem as instalações de maneira formal. As 
negociações seguem no mesmo tempo em que os moradores estão em constante embate com 
a CDHU, o que traz à tona essa relação com o Estado não ser uniforme e ter variáveis diversas 
negociadas também a partir das relações de proximidade, como é o caso das negociações com a 
Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (SABESP) que acontecem a partir 
de uma mulher, funcionaria da concessionária e que possui um lote na ocupação. O que me leva 
a retomar Lefebvre (2006, p. 117) quando diz que “o espaço social se produz em conexão com 
as forças produtivas (e as relações de produção)”.

Indo ao encontro do exposto por Damiani (1993) sobre os espaços controlados a 
partir dos conjuntos habitacionais, observo que o espaço produzido pela ocupação Jardim 
União é oposto a essa forma de controle e redução às necessidades básicas de sobrevivência, 
se caracteriza por ser um lugar cuja produção e reprodução do espaço denominam as relações 
sociais conformadas a partir de um cotidiano. 

Frente ao embate direto com o poder público a partir de questões jurídicas-fundiárias, 
os moradores constroem juntos formas de pressionar essas esferas de regulamentação a 
abrir canais de diálogo e negociação voltados a discutir possíveis resoluções. A associação 
de moradores permanentemente força por esses canais de diálogo e negociação e ao travar 
essa luta garante conquistas emblemáticas como a atual suspensão de reintegração de posse 
conseguida após inúmeras reuniões com o poder público onde a associação, juntamente com o 
advogado que a representa, levou uma série de apoiadores como técnicos da assessoria técnica 
Peabiru, arquitetos urbanistas professores e pesquisadores da FAUUSP, além de advogados da 
Defensoria Pública do estado de São Paulo, que com argumentos técnicos e jurídicos deram 
base para a viabilidade legal de permanência da ocupação, o que possibilitou a suspensão, ainda 
que temporária, do pedido de reintegração de posse. Cabe ressaltar que ainda que a suspensão 
tenha sido temporária em 180 dias, foram abertas brechas reais para que se avance nos diálogos 
entre ocupação e CDHU. 

Considerações Finais

Um terreno vazio é ocupado por um grupo de pessoas organizadas que viviam e ainda 
vivem de diferentes formas precárias de habitabilidade. Essas pessoas, de forma individual e 
coletiva, ao pensar a casa e a infraestrutura, investem tempo, trabalho e dinheiro nessa área, 
na autoconstrução de suas casas e na autoprovisão parcial de infraestrutura, como descrito 
anteriormente. Observa-se, assim, que a ocupação se trata de um espaço não programado, onde 

não é a lógica da racionalidade, dos procedimentos operacionais característicos das empresas 
que opera sob a regra do “desenraizamento generalizado e as separações, [onde] um mal-estar 
geral acompanha a satisfação vinda da ideologia, do consumo, do predomínio do racional” 
(LEFEBVRE, 1999, p. 41), com tudo integrado a partir das coações. Ao contrário, é a busca 
por se estabelecer, por acessar o cotidiano a partir da casa e das relações estabelecidas no espaço 
ali produzido. 

Por outro lado, temos que o planejamento urbano e regional, ditos oficiais, na capital 
paulista, age em prol do grande capital e de alimentar uma fictícia fila do déficit habitacional, 
já que os moradores da ocupação Jardim da União contrataram com recursos próprios uma 
assessoria técnica para junto com os moradores desenvolver um plano urbanístico que foi 
executado em mutirão pelos próprios moradores auto organizados. Ainda assim, a CDHU 
tem um projeto que desabriga 560 famílias que já moram no lugar e contrataram e executaram 
um plano urbanístico, para construir basicamente o mesmo número de unidades habitacionais 
existentes hoje, 650 UH, segundo a própria CDHU, o que nos leva a compreender que o 
chamado déficit habitacional é gerado pelo próprio poder público que leva para a fictícia fila 
quem já mora em algum lugar e que tem produzido o espaço, consolidando-o. 

A constante possibilidade de perda da casa e do espaço com que convivem os moradores, 
bem como sua auto-organização para contratar um plano de urbanização e, assim, consolidar a 
ocupação e se fortalecer para cobrar do poder público a regularização fundiária e a extensão de 
infraestrutura para o interior da ocupação, corroboram com sua luta no que Damiani (1993), 
a partir de Lefebvre, caracteriza como ascensão ao cotidiano através da casa. “O cotidiano 
não é somente ordem imposta, ele é, no plano subjetivo, uma organização de vida assegurada. 
Quando o banal do dia a dia [...] faz parte da vida de forma segura. É a ordem diária da 
segurança material” (DAMIANI, 1993, p. 20). O espaço urbano na maior metrópole do país 
é produzido pelo resíduo que é o que “desde o início não contava, mas existia: uma sociedade 
diversificada, ativa, ganhando identidade [...]” (DAMIANI, 1993, p. 319). Pensar a ocupação 
Jardim da União enquanto resíduo, nos traz que a reprodução da sociedade contemporânea 
e sua incansável investida no controle do urbano pelas forças do capital atrelado ao Estado, 
não consegue eliminar o resíduo, que resiste, se potencializa na transformação, na produção e 
reprodução do espaço.
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PERFORMANCE, ESTIGMA E TRABALHO DE 
RUA: O MASCARAMENTO COLETIVO DOS 

ENGRAXATES DE LA PAZ COMO SUBJETIVAÇÃO 
POLÍTICA

SANTOS, Caio D.

Introdução

Este artigo não pretende seguir um raciocínio muito fechado ou linear, sendo concebido 
mais como uma sequência de reflexões motivadas pelo objeto de estudo em um mestrado em 
Comunicação e Cultura: os engraxates de La Paz. Esses jovens trabalhadores de rua na capital 
boliviana diariamente tapam o rosto como forma de resistir a uma intensa estigmatização social. 
Esse mascaramento coletivo e cotidiano faz com que sejam socialmente definidos por um sigilo. 

A primeira parte do texto consiste em uma apresentação sobre o mascaramento coletivo 
que torna esse grupo de trabalhadores de rua tão icônico. Apresentamos uma série de hipóteses 
sociais e históricas mobilizadas a partir de um trabalho de revisão bibliográfica que pretende 
descrever a relação de trabalho e espaço na cidade e como, os seres endógenos da área produzem 
um ambiente hostil contra aqueles tidos como estrangeiros, que, por sua vez, não deixam de 
reagir a essa agressividade. 

Em seguida, organizamos duas interpretações sociológicas possíveis para a prática: uma 
leitura da máscara como dispositivo de invisibilidade social e outra como uma performance 
urbana. A primeira é inspirada nos trabalhos de Maciel e Grillo (2009), que por sua vez 
seguem uma leitura bourdieusiana da realidade social proposta por Jessé Souza (2009). Para 
esse autor, aqueles que não encontram um emprego que pressupõe um conhecimento técnico 
são consequentemente empregados em trabalhos desqualificados, em que apenas se consumiria 
sua energia muscular. Reduzidos a meros corpos, suas vidas são desqualificadas e, dessa forma, 
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acabam encarnando o que ele chama de “ralé”, sucumbidos a figuras párias dentro da sociedade 
brasileira. Porém, Giuseppe Cocco (2013, p. 50) critica essa perspectiva por falhar em perceber 
que, “mesmo que a condição da ‘ralé’ seja terrível e dramática, ela possui uma potência”. O 
corpo não é só um lugar de sujeição, mas também de resistência. Assim, mesmos desvalorizados 
por exercerem funções sociais que não são vistas socialmente como capazes de aportar ganhos 
coletivos, esses sujeitos ainda têm uma capacidade singular de resistência.

Se o capitalismo contemporâneo consegue de maneira mais ou menos genérica reduzir 
as múltiplas formas de vida a meros fatos de vida (AGAMBEN, 2015), Pelbart (2011 - não 
paginado) vai lembrar que: “ao poder sobre a vida deveria responder o poder da vida, a potência 
‘política’ da vida na medida em que ela faz variar suas formas e, acrescentaria Guattari, reinventa 
suas coordenadas de enunciação”. Dessa forma, por mais extremo que possa ser o exercício 
do poder sob um indivíduo ou grupos, ela ainda retém uma capacidade criativa, o que o autor 
nomeia de biopotência.

Assim, nos distanciamos de Souza, Maciel e Grillo, quando desejamos evidenciar, junto 
com Rancière (2018), que a subjetivação considera, sobretudo, tanto o processo de se tornar 
sujeito quanto o processo político de nomear constrangimentos de poder e injustiças: ela torna 
visível o hiato entre a identidade de alguém dentro da ordem consensual dada (na distribuição 
de papéis, lugares e status) e certa demanda de subjetividade por meio da ação política. Nesta 
ação, o indivíduo se faz sujeito emancipado através do trabalho que realiza sobre sua própria 
linguagem.

Tomar a palavra é importante nesse processo (assim como “aparecer” na cena pública) 
porque esses indivíduos “descobrem-se, ao modo da transgressão, como seres falantes, dotados 
de uma palavra que não exprime simplesmente a necessidade, o sofrimento e o furor, mas 
manifesta a inteligência” (RANCIÈRE, 2018, p. 38). A questão central da subjetivação para 
Rancière está na concepção do sujeito como interlocutor e de suas condições de performance, 
que tecem linhas de força e lugares de fala que desassociam nomes, pertencimentos e ocupações, 
abrindo novo campo de possíveis no âmbito da existência (SANTOS; MARQUES, 2018, p. 
261).

Com base nessa concepção de resistências biopotentes, insistimos na interpretação 
da máscara não como uma ocultação ou como uma “autoinvisibilização” do engraxate, mas 
como um gesto performativo de resistência que, por sua vez, tem uma dimensão criativa. Em 
nossas considerações finais, demonstraremos essa capacidade narrativa e comunicativa do sigilo 
ontológico dos engraxates que é desenvolvida através de um ensaio fotográfico organizado pelo 
fotógrafo uruguaio Federico Estol. O trabalho, intitulado Héroes del Brillo, reimagina La Paz 
como uma cidade fantástica, cenário de aventuras diárias protagonizadas pelos seus personagens 
mais marginalizados.

Fotografia 1: Do Ensaio Héroes del Brillo.
Fonte: Fotografia por Federico Estol.

Quem são os engraxates de La Paz?

Os engraxates de La Paz são trabalhadores de rua da capital boliviana. Apesar de 
serem formados por pessoas de todos os gêneros e idades, majoritariamente são crianças ou 
jovens de até 25 anos, do gênero masculino e da etnia aimará. Em geral vivem em El Alto, 
antigo bairro periférico convertido em cidade autônoma, localizado a 400 metros de altitude 
acima de La Paz. Lá costumam residir com suas famílias, estudar e exercer quaisquer outras 
atividades, enquanto La Paz é reservada unicamente para trabalhar (SCARNECCHIA, 2008). 
Apelidados pelos locais de lustrabotas, eles lustram calçados como forma de subsistência, 
cobrando poucas moedas pelo serviço. Marcados por condições de trabalho precárias e baixa 
remuneração, os engraxates de La Paz assemelham-se com muitas outras classes precarizadas 
da América Latina, porém, distinguem-se pelo único costume de esconder suas faces com 
balaclavas. 



478 479

Fotografia 2: Lustrabotas.
Fonte: Flickr1. Fotografia por Piero Tardo.

Não há um consenso ao definir o que inspiraria esse mascaramento coletivo. Quando 
perguntados por jornalistas, turistas ou pesquisadores, cada lustrabota tem sua própria explicação 
e, às vezes, nem eles mesmos sabem responder com precisão o que motiva o uso do gorro 
preto. Segundo relatos deles próprios, a atividade de engraxate é extremamente mal vista na 
sociedade pacenha, associada ao uso de drogas e ao alcoolismo. Independente de quem seja o 
lustrador, essa pessoa será vista e tratada como um pária, como um viciado ausente de virtudes. 
Se ser identificado como engraxate significa ser condenado à degradação moral, então, para 
esses sujeitos, o melhor é nem ser identificado. Por isso, se disfarçam. Usando de máscaras, 
pseudônimos e, às vezes, uma segunda muda de roupas, constroem para si um anonimato 
para resguardar suas vidas privadas da perseguição pública. Nesse contexto, e em diálogo 
com Rancière (2018), a balaclava pode ser entendida como uma tática de desidentificação, 
desvinculando a identidade cidadã do indivíduo com o estereótipo negativo atribuído à 
identidade de engraxate.

1 Disponível em: https://www.flickr.com/photos/57917200@N06/. Acesso em: 21 maio 2019.

De um ponto de vista sociológico, esse estigma que mobiliza a máscara parece estar 
imbricado com a implementação do neoliberalismo no país. Com base em documentos de 
associações municipais, a pesquisadora Antonella Scarnecchia (2008) historiciza o fenômeno 
e situa seu surgimento no final dos anos 80. Essa década foi marcada pela crise de um 
capitalismo estatista, o que resultou no aumento rápido das taxas de desemprego e subemprego 
assim como a redução dos salários reais. Reagindo à crise, o Estado aderiu a um modelo de 
desenvolvimento neoliberal, seguindo medidas ortodoxas na economia, incluindo cortes em 
gastos sociais (WANDERLEY, 2009). Somando a precarização social, a socióloga mexicana 
Rossana Reguillo Cruz (2000) descreve que nesse mesmo período os meios de comunicação 
na América Latina começaram a difundir diversos discursos que identificavam os jovens, 
especialmente pobres e periféricos, como responsáveis pela violência nas cidades:

À dimensão étnica, tem que se adicionar a pobreza como um aspecto 
crescente que configura âmbitos de exclusão. De condição estrutural a 
pobreza passou a ser pensada e tratada como categoria sociocultural, isso 
é, critério de classificação que define oportunidades, cancela expectativas e 
modela culturalmente os corpos de quem não cabe nos “novos” territórios 
neoliberais. Operação histórica que, não obstante, se volta hoje mais visível 
na presença de médios de comunicação que não só atuam como caixas 
de ressonância para a sociedade, assim como se transformaram em atores 
decisivos para a transformação de modelos sociais que rivalizam com as 
instâncias e os discursos socializadoras “tradicionais” (a escola, a família, a 
paróquia, o livro de texto, entre outros). Em relação aos jovens, a biopolítica 
construiu uma associação entre a condição de pobreza e uma disposição 
a violência.  [...] Se tratam de corpos ingovernáveis na medida que foram 
abandonados pela mão protetora da sociedade que se viu “traída” pelos pais 
e por um ambiente que, na sua mesma condição de pobreza, são incapazes 
de “naturalmente” socializar adequadamente as crianças e os jovens. 
(REGUILLO CRUZ, 2000, p. 79-80, tradução nossa)

Em seu entendimento, a ascensão de uma lógica neoliberal na América Latina 
emergiu acompanhada de um discurso que clama por políticas mais eficientes de seguridade, 
através de uma mudança significativa da forma de ver os jovens no imaginário urbano 
(HERSCHMANN, 2009, p. 7). Esse mecanismo biopolítico enraizou no imaginário social 
a imagem do jovem como uma espécie de “inimigo” do “corpo social”, enquadrando-os como 
“delinquentes” e “marginais”. O jovem, agora à mercê da própria sorte, é culpabilizado pelas 
mazelas sociais e a disfuncionalidade da cidade. É provável que esses processos tanto semânticos 
quanto econômicos, intensificaram um desprezo social a classes menos abastadas na Bolívia, 
fazendo com que ofícios humildes passassem a ser estigmatizados. Frente ao olhar inquisidor 
da sociedade, os lustrabotas responderam utilizando máscaras.
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Em sua dissertação de mestrado, Scarnecchia (2008, p. 117) também associa a aparição 
da balaclava com um fenômeno de territorialização urbana, outra consequência das políticas 
neoliberais da época. De acordo com ela, houve “uma apropriação social e a aquisição de um 
espaço sempre maior, tanto fisicamente quanto economicamente, por parte da classe média 
comerciante aimará que residia na cidade”. A pequena burguesia local começou a tratar calçadas 
e ruas dos bairros centrais como lugares exclusivos e a ver quem vinha de fora, especialmente se 
vindos de regiões pobres, como intrusos nessas áreas. Isso, para a autora, também é diretamente 
influenciado por características da própria cultura aimará, particularmente um fenômeno 
conhecido como “paradoxo aimará”. Segundo a pesquisadora, os aimarás têm um forte sentido 
de grupo que proporciona uma comunidade coesa, mas também acaba gerando um intenso 
divisionismo interno; o que, por sua vez, geraria uma rivalidade entre grupos da mesma origem 
étnica, mas separados entre si por questões tanto de classe quanto de território. Devido a esse 
paradoxo, a classe média aimará, por exemplo, vê quem vem de fora, especialmente se vindos 
de regiões pobres, como intrusos em seus bairros. Essa hipótese explica porque os engraxates 
parecem ser especialmente discriminados, tendo em vista que sua profissão exige que transitem 
por ambientes públicos que normalmente não ocupariam.

Interpretando a Máscara: da Vergonha à Performance

Cleto Choque, um engraxate abordado pela produção do documentário Brillo (2011), 
assume sem reservas o que o leva a tapar o rosto todos os dias:

Eu posso explicar um pouco porque tapo a cara, não? Se eu realmente 
uso esse capuz é porque às vezes os vizinhos da mesma zona onde você 
vive, ou o amigo, te perguntam onde trabalha. Você diz “sou lustrabota” e 
te discriminam. Você sente um pouco de vergonha, entende? Porque eles 
trabalham em uma fábrica, em uma empresa, são policiais, são professores, 
tantas coisas que têm…, mas, ao dizer que sou lustrabota, eu sinto vergonha. 
Para que isso não ocorra, eu tenho que dizer… eu tenho que me encapuzar 
para que não me reconheçam. Se falo que trabalho em uma loja, nada 
acontece. Por isso, para que não me descubram, eu me tapo.

Em sua dissertação, Scarnecchia (2008) identifica a tendência dos engraxates de 
“interiorizar a crítica (social) e colocar em dúvida a validez de seu trabalho”, mas esse 
comportamento é explicitado no documentário. Quando respondem por que escondem o 
rosto, uma palavra em especial aparece com frequência: vergüenza (vergonha). Ao comparar a 
ocupação de lustrabota e demais profissões, Cleto aponta para a falta de prestígio da primeira. 
Temendo serem inferiorizados diante de colegas, vizinhos e familiares, eles buscam o anonimato.

Este sentimento de rebaixamento, de desonra e de ignomínia, é bem perceptível no 
relato acima e é sempre associado à ocupação desempenhada pelos indivíduos. Assim, nessa 
perspectiva, a balaclava seria um instrumento do engraxate envergonhado pela própria pobreza 
que se protege da mirada humilhante dos outros, consistindo assim em um dispositivo de 
invisibilidade social. Para Maciel e Grillo (2009), a invisibilidade social não ocorre apenas 
porque o morador rico da região central ignora o pobre miserável que ocupa seu bairro. Ela é 
uma dinâmica social bilateral, um acordo tácito feito para garantir o convívio pacífico entre as 
duas classes, uma evitando o incômodo e a outro evitando a humilhação, em que um ignora e 
outro se omite (SANTOS; MARQUES, 2018, p. 260). Além do “olhar através” (HONNETH, 
2005) do pequeno burguês, há uma indisposição do próprio indignificado em ser visto, que age 
de forma a não chamar atenção para si próprio.

os dominados acabam contribuindo para a dominação da qual são vítimas, 
pois seu corpo (através de seus gestos) aceita, espontaneamente e por 
antecipação, os limites (de classe) impostos [...] Mas isso não precisa ser 
lembrado no momento em que se retraem, sendo comum, espontaneamente, 
enrubescerem, baixarem o tom de voz, demonstrarem ansiedade, 
desajeitamento ante uma situação a que se submetem, “mesmo contra a 
vontade e a contragosto, ao juízo dominante. (MACIEL, GRILLO, 2009, 
p. 264-265).

Não pretendemos aqui negar essa interpretação da máscara como uma manifestação 
da vergonha do engraxate, acreditamos que ela é sociologicamente coerente, porém, isso não 
significa que o mascaramento se reduz a isso. Como mostram os estudos de Posocco (2014), 
práticas sigilosas nunca significam necessariamente um abandono da interação com o outro: “É 
possível destacar que manter segredos às vezes envolve dizer, dizer deve ser uma forma opaca 
de encobrimento e silêncio devem ser deve ser um modo narrativo oblíquo” (POSOCCO, 
2014, p. 10, tradução nossa).

Mesmo reconhecendo a precarização da vida desses sujeitos (BUTLER, 2018), 
podemos fazer uma aposta na sua potência criativa, o que Pelbart (2011) chama de biopotência. 
Por isso, tomamos uma abordagem diferente e assumimos que o ato de cobrir as faces 
cotidianamente pelos engraxates de La Paz é um ato de resistência. O mascaramento coletivo 
pode ser classificado então como um gesto que faz do próprio corpo portador de mensagens e 
sentidos ou, em outras palavras, uma performance.

Similarmente ao uso das balaclavas pelos zapatistas do México (MENTINIS, 2006), 
há nesse gesto um questionamento sobre a realidade em que vivem assim como ao preconceito 
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que são submetidos2. O público pacenho os discrimina independentemente se estão com 
os rostos tapados ou não, porém, diante da máscara, eles são convocados a reconhecer que 
desconhecem os lustrabotas, apesar de já saberem o lugar social que eles deveriam desempenhar. 
O gorro preto materializa a ignorância do pedestre preconceituoso, que é incapaz de dizer de 
fato que sabe quem é aquele “ninguém” na calçada. No cotidiano das ruas de La Paz, um cliente 
manda um jovem lustrar seu sapato, o trabalhador de rua obedece, mas o responde com um 
olhar anônimo que produz um rosto levinaseano. Os olhos sem face que atravessam o gorro 
convocam o cliente a perguntar silenciosamente “Quem és tú?” ao engraxate, que por sua vez, se 
vê incapaz de dar uma resposta satisfatória. É a partir dessa desidentificação, desse hiato entre o 
estereótipo do engraxate e do corpo que exerce a ocupação, da ruptura entre o vínculo do rosto 
e da identidade que muitas vezes aprisiona o sujeito, que se faz possível emergir subjetividades 
até então ignoradas devido a marginalização social.

Para Jacquès Rancière (2018), é justamente a partir dessas cenas polêmicas (ou 
dissensuais), em que não há mais uma correspondência exata entre nomes, ações, temporalidades 
e espacialidades, que ocorre um processo de subjetivação política. Para o autor, o sujeito não 
existe antes da política, mas passa a existir através dela, um aparecer que não pode ocorrer fora 
da linguagem nem fora das cenas dissensuais. É apenas pelo dissenso, pela desconstrução de 
um consenso prévio, que emerge uma nova configuração da experiência (RANCIÈRE, 2018, p. 
49), uma transformação não só do sujeito em si, mas também do próprio ambiente discursivo 
onde ele está. (MARQUES, 2014, p. 134).

Por isso, a importância do mascaramento não apenas como ocultação, mas como um 
dissenso colocado em cena através de uma performance do corpo. Para Rancière, “arte e política 
possuem uma origem comum, tanto um quanto o outro estão fundados sobre o mundo sensível” 
(RENA; BRUZZI, 2015), logo, é imperativo atestar a dimensão criativa (logo, política) do 
gesto de tapar a cara. Alguns trabalhos documentais/artísticos, como os jornais produzidos pela 
ONG Hormigón Armado, a música rap do coletivo La Pálida e o ensaio fotográfico Héroes del 
Brillo, partem justamente dessa potência dos engraxates mascarados, ignorada pela maioria do 
trabalho jornalístico, seja local ou estrangeiro.

Considerações finais: sigilo como criação de mundo

É possível fazer um diálogo aqui com metodologia etnográfica desenvolvida por 
Silvia Posocco (2014). Posocco trabalhou por anos com ex-guerrilheiros das Fuerzas Armadas 

2 Para uma comparação mais aprofundada entre o mascaramento coletivo dos neozapatistas mexicanos e dos 
engraxates pacenhos, ver Santos e Herrera (2019).

Rebeldes (FAR) da Guatemala.  Sobreviventes de uma história de conflitos e violência, após 
a implementação de um Acordo de Paz em 1996, os combatentes tiveram que construir 
sociabilidades próprias que permitissem manter relações com os demais, mas sem se expor 
desnecessariamente. Daí a centralidade do sigilo dentro dessas comunidades. Como resultado, 
as subjetividades produzidas muito raramente são entendidas como todos inteiros, coesos ou 
monolíticos. Conhecimento e não-conhecimento existem simultaneamente, como violência e 
sigilo acabam produzindo inúmeras narrativas paralelas sobre as vidas individuais e coletivas 
desses sujeitos. Como antropóloga, Posocco se viu obrigada a adotar uma escuta que vá “além 
dos princípios de não-contradição em uma hermenéutica de intercâmbio etnográfico em um 
contexto marcado por relacionalidades de sigilo positivas, negativas e particias” (POSOCCO, 
2014, p. 110). Isso significa não resumir o sigilo a ocultação, mas também entendê-lo como 
uma prática que produz sociabilidades de uma pluralidade de entidades discretas. Nessas 
sociabilidades sigilosas, fato e ficção, verdade e mentira não podem ser facilmente distinguidas 
entre si.

Essa compreensão do sigilo como práticas de criação de mundos outros, de heterotopias 
(FOUCAULT, 2013), é adotado pelo fotógrafo uruguaio Federico Estol em seu fotolivro 
Héroes del Brillo, um ensaio fotográfico dedicado a representar a vida dos engraxates de La Paz. 
Apesar do trabalho ser documental, ele claramente se distingue de uma abordagem jornalística 
tradicional. Ele não só reconhece a comunicabilidade da máscara, mas também tenta subverter 
o próprio significado de trabalhar na rua. A cidade é reimaginada como palco de uma aventura 
heróica, onde atrás de cada esquina há perigos despercebidos pelo restante da população. 
Apenas os engraxates são capazes de lidar com essa cidade outra, já como eles vivem, trocam e 
trabalham nas ruas, conhecendo-as de forma muito mais profunda que os cidadãos medianos 
— onde a rua é apenas um lugar para ser percorrido entre seus locais de moradia, comércio e 
emprego.

O ensaio foi co-produzido pelos próprios engraxates fotografados. A partir de diversas 
reuniões prévias às sessões de fotos, os lustradores elaboram um storyboard, mais ou menos 
desenhando esboços da história e das cenas em que eles gostariam de se ver retratados. Depois 
desse processo de concepção conjunta com o fotográfo, Estol tentou realizar a visão dos 
próprios trabalhadores de rua, dirigindo a cena e editando as imagens brutas. O resultado foi 
um fotolivro muito mais próximo de uma história em quadrinhos do que uma reportagem, que 
conta uma narrativa heróica e fantástica de engraxates lutando para manter o brilho dos sapatos 
dos cidadãos pacenhos e não um testemunho desapaixonado sobre a pobreza da juventude 
precarizada na Bolívia.
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Fotografia 3: Do Ensaio Héroes del Brillo.
Fonte: Fotografia por Federico Estol.

O trabalho narra um dia comum de luta contra o mal de um engraxate, retratado aqui 
como um super-herói dotado de poderes sobrenaturais e de um contato singular com a cidade 
de La Paz. As ruas são cheias de movimento, com fluxo constante e influenciadas por forças 
ocultas. O protagonista da história nunca fica parado em apenas um lugar, ele percorre toda a 
cidade, do centro a periferia, das partes baixas às altas, perseguindo e combatendo vilões que 
passam despercebidos pelos cidadãos comuns.

De todas as imagens que compõem o fotolivro, vale destacar a fotografia que o encerra: 
depois de sua aventura, o engraxate herói, do alto das montanhas andinas, admira a cidade que 
atua como guardião. Com a missão comprida, ele está pronto para voltar ao mundo real. De 
costas para a câmera, ele retira a máscara, porém sua identidade permanece oculta. 

Esse desmascaramento não expõe a face do engraxate, que permanece anônimo. Retirar 
a máscara, nesse contexto, é retornar ao mundo cotidiano habitado pelos cidadãos comuns de 
cara descoberta. Porém, está implícito na história que, no dia seguinte, ele vai se mascarar 
novamente e percorrerá a cidade trazendo brilho para os calçados dos pedestres. Nada aqui 
sugere que a máscara oculta algo, ela é apenas deixada de lado temporariamente para permitir 
nosso herói se recuperar. A balaclava não é entendida como um estigma, como um símbolo 

da vergonha desses jovens. Ela é sua força, literalmente aquilo que lhes dão um poder único: 
a máscara é uma relíquia mágica, um objeto performativo que lança os engraxates há uma 
outra La Paz, imaginada como o palco de uma aventura heróica. É a máscara que literalmente 
possibilita que a aventura narrada aconteça, por isso, é só a partir dela, que podemos conhecer 
essa dimensão até então desconhecida da vida dos engraxates.

Apesar de ser encenado, o ensaio não perde seu caráter documental. Em contraste com 
abordagens convencionais, não há uma ambição realista ou noticiosa de capturar a vida desses 
sujeitos. O que essas imagens documentam não é a realidade que os lustrabotas vivem no dia a 
dia, mas sim suas fantasias que os mobilizam a cada dia.

Fotografia 4: Cena final do ensaio Héroes del Brillo
Fonte: Fotografia por Federico Estol.
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SUJEITOS PERIFÉRICOS: NOVOS FARÓIS PARA O 
PLANEJAMENTO URBANO1

BRITO, Gisele A. S.

Introdução

Em Quando Novos Personagens Entram em Cena (1988), Eder Sader definiu sujeito 
coletivo como “coletividade onde se elabora uma identidade e se organizam práticas através 
das quais seus membros pretendem defender seus interesses e expressar suas vontades, 
constituindo-se nessas lutas” (p. 55). Para o autor, novos personagens eclodiram na cena pública 
a partir de uma nova configuração da classe trabalhadora entre os anos 1970 e 1980. Eles se 
caracterizavam como novos pelos lugares onde se constituíam como sujeitos coletivos, pela sua 
linguagem, seus temas, seus valores e as características de suas ações sociais (p. 36).

Elaborando sobre o mesmo período, mas focado na produção da cidade, Holston 
(2013), em Cidadania Insurgente, descreve os sujeitos coletivos que emergiram nas periferias 
de São Paulo durante os anos de fundação e urbanização desses territórios, entre meados dos 
anos de 1970 e 1990, como aqueles que lutavam para ter direito a direitos e que se constituíam 
enquanto sujeitos políticos na medida em que construíam suas moradias e bairros. A produção 
desses territórios, em uma cidade onde não tinham lugar, era uma ação política em si, que 
se potencializou à medida que aqueles sujeitos coletivos se organizaram para incidir na cena 
política, ganhando visibilidade com os embates travados pelo reconhecimento de seus direitos 
e atendimento de suas demandas por parte do poder público.

Para os dois autores, é o cotidiano e a experiência vivida que forjaram uma verdadeira 
cidadania insurgente e a entrada de novos atores na cena política.

1 Pesquisa financiada por bolsa de mestrado da Capes.
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A noção acadêmica de periferia no Brasil foi elaborada concomitantemente a essa 
nova configuração política. Seu marco inicial é o livro São Paulo, 1975: crescimento e pobreza, 
de 1976, organizado pelo Centro Brasileiro de Análise e Planejamento (Cebrap). O tema se 
configurou como assunto central dos estudos urbanos até meados dos anos 1990 (TANAKA, 
2006), na vertente denominada, por Maricato (2011), como “pensamento crítico sobre a cidade 
capitalista periférica”.

A produção acadêmica daquele momento atuava em relação simbiótica com movimentos 
sociais e, posteriormente, nos anos 1980, com gestões municipais inovadoras, alimentando-se 
mutuamente (MARICATO, 2011). Os acúmulos teóricos e práticos que resultaram em uma 
visão inovadora da cidade e do direito à cidade foram unificados, a partir de 1987, no âmbito do 
Fórum Nacional de Reforma Urbana (FNRU), entidade que reunia as diversas iniciativas de 
movimentos, técnicos, pesquisadores e dirigentes políticos. Essa articulação produziu ganhos 
políticos e institucionais, entre eles o próprio Ministério das Cidades, o Estatuto da Cidade e 
instrumentos inovadores de planejamento urbano como as Zonas Especiais de Interesse Social 
(Zeis).

Nesse período, a moradia foi enfatizada como ponto de “convergência e interação de 
experiências vividas em tempos e espaços diferenciados” (TELLES, 1994, p. 243) e também 
como objeto central dos estudos no planejamento urbano, assim como a questão fundiária. 
Maricato (2011) afirma que esse universo é estratégico “para denunciar o conjunto da produção 
da cidade no capitalismo periférico e por meio dele denunciar também as especificidades 
desse processo de acumulação” (p. 111). A autora elenca como especificidades o mercado 
habitacional formal que exclui a maior parte da população, o lucro baseado em renda fundiária 
e a autoconstrução que explora a mão de obra excluída do mercado formal de trabalho.

Enquanto, nesse período de cerca de 20 anos, essa relação simbiótica entre mobilização 
social, academia e poder público foi bastante prolífica, a partir dos anos 1990 o que se observa 
é um afastamento entre esses atores dos movimentos populares nas periferias e o aumento das 
disputas sobre instrumentos de planejamento urbano no campo institucional. 

Ao mesmo tempo que se enfraquece essa articulação em torno da cidade, iniciada nos 
anos 70, começam a emergir novas configurações sociais cujo enlace e convergência estão na 
cultura. É nesse sentido que os sujeitos periféricos articulados em torno da cultura podem ser 
entendidos como novos sujeitos coletivos, já que estão articulados em torno de um dispositivo 
diferente do da moradia. 

O sujeito periférico, segundo D’Andrea (2013), age a partir de uma nova subjetividade 
que emerge a partir dos anos 1990 e tem três características essenciais: “se reconhece como 
periférico; se orgulha disso e age politicamente a partir dessa condição” (p.177). Ele é fruto 
de uma nova subjetividade, engendrada por mudanças no campo econômico, em função 

do avanço do neoliberalismo que causa desemprego e que esvazia o sentido da identidade 
“trabalhador”, mas também, e essencialmente, por mudanças no âmbito da produção cultural. 
Segundo D’Andrea, 

Desesperançada, pobre, desempregada e absorvida nas matanças corriqueiras 
de jovens entre si e destes com a polícia, a população periférica empenhou-
se em construir mecanismos e inventar formas para contornar a violência e 
se manter viva. Lutar pela própria sobrevivência foi a questão catalisadora 
que fez girar uma engrenagem produtora de fatos e circunstâncias que 
afetaram a vida social, sob o primado de soluções práticas para um contexto 
de morte. É nesse registro que se pode entender o surgimento dos coletivos 
artísticos nas periferias. (D’ANDREA, 2013, p. 14). 

O objetivo deste artigo é, a partir de um episódio pontual da história de luta recente 
dos movimentos de cultura na cidade de São Paulo, expor as tensões entre a epistemologia 
dominante nos espaços de ação convidados e aquelas vigentes nos espaços inventados 
(MIRAFTAB, 2016) pelos sujeitos periféricos e avançar na identificação de seus projetos de 
cidade presentes nestes repertórios e seu potencial para a reinvenção do planejamento urbano, 
hoje sequestrado pelos interesses neoliberais, mas que jamais dialogou com esses territórios 
e suas formas de produção, classificando-os sempre como informais, ilegais, disfuncionais e 
marginais. Acreditamos que esses grupos propõem um planejamento insurgente, que não é 
reconhecido pelo Estado. Segundo Miraftab (2016): 

O planejamento insurgente avança essa tradição ao abrir a teorização do 
planejamento a outras formas de ação, para incluir não apenas formas 
selecionadas de ação dos cidadãos e de suas organizações sancionadas 
pelos grupos dominantes, as quais designo de espaços de ação convidados; 
mas também as insurreições e insurgências que o Estado e as corporações 
sistematicamente buscam colocar no ostracismo e criminalizar — que 
designo de espaços de ação inventados.

A autora ainda pontua a importância da incorporação dessas práticas ao Planejamento:

Porque rompe ontologicamente com a noção liberal de inclusão, que 
guiou o planejamento profissional durante a maior parte do século 
XX. Práticas insurgentes perfazem uma ruptura ontológica não por 
almejarem uma fatia maior da torta, mas por desejarem um outro tipo de 
torta — uma torta ontologicamente distinta. As práticas insurgentes e o 
planejamento insurgente não buscam por inclusão através de uma melhor 
representação (seja de especialistas ou de políticos); mas buscam a inclusão 
autodeterminada, na qual os direitos das pessoas são reais e praticados. 
(MIRAFTAB, 2016).
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O episódio sobre o qual o artigo se debruçará é a audiência pública articulada pelo 
Movimento Cultural das Periferias (MCP), realizada em abril de 2019, com o então novo 
secretário municipal de Cultura de São Paulo, Alexandre Youssef. É importante salientar que 
esse episódio foi escolhido como ponto de partida deste artigo por nos parecer emblemático, 
mas não é considerado, pelo movimento que o articulou, como um momento particularmente 
importante em sua história.

O MCP

A articulação que originou o Movimento Cultural das Periferias começou no ínicio 
2013, quando um grupo de artistas e trabalhadores da cultura, com histórico de atuação 
especialmente na zona leste da cidade, identificou a convergência de pautas que, até aquele 
momento, eram discutidas apenas no âmbito de seus distritos. Já em 2014, essa articulação 
tinha chegado às zonas sul, norte e noroeste da cidade. O movimento reuniu vários coletivos 
atuantes na cidade, mas que, até aquele momento, tinham ação política de embate ao poder 
público fragmentada e ocasional. Vale destacar que essas articulações se iniciaram antes das 
jornadas de junho daquele ano. 

É importante apontar que o Movimento Cultural das Periferias não resume e não 
define toda a movimentação cultural e a elaboração política e das subjetividades dos sujeitos 
periféricos. Desde meados dos anos 1990, coletivos culturais e, antes, o movimento hip hop já 
cumpriam esse papel, e ainda hoje há uma série de coletivos que não se articulam dentro da 
sigla. Segundo Marino (2016):

Os coletivos culturais devem ser compreendidos como movimentos 
sociais urbanos que possuem um enorme potencial. Tais atores ocupam 
um espaço que o Estado, a iniciativa privada e outros movimentos sociais 
historicamente deixaram de lado. Na atualidade, são atores centrais na 
mobilização e articulação social das periferias. (MARINO, 2016, p. 47).

Inicialmente, o movimento pautou, junto à prefeitura, por meio da Secretaria 
Municipal de Cultura, o retorno das Casas de Cultura para a gestão da pasta. Naquele 
momento, elas estavam sob o comando da Secretaria das Subprefeituras. Os equipamentos 
eram considerados importantes para a realização de atividades culturais nas periferias da 
cidade, mas haviam sido loteados por vereadores e subprefeitos (BRITO, 2013). A partir de 
2014, antes mesmo de se identificar como MCP, a articulação passou a pautar a necessidade de 
construir uma lei para “estruturar econômica e poeticamente as coletividades das quebradas” 
(Manifesto, 2014).

As palavras de ordem da jornada de luta pela aprovação do PL foram “reparação 
histórica” (Manifesto, 2014) e “defendendo o óbvio” (Salve Geral, 2014).

Segundo o Manifesto Periférico pela Lei de Fomento às Periferias, publicado pelo 
Fórum de Cultura da Zona Leste em 2014, o objetivo do projeto de lei era obter “uma política 
pública proposta e produzida por agentes periféricos, de modo a distanciar-se da lógica 
mercantilista, do caráter eventual das ações culturais e da competitividade desigual dos editais”.

Pelo menos 41 coletivos de todas as regiões da cidade se envolveram na jornada de 
lutas. A emenda do projeto de lei, escrito pelos coletivos, foi apresentada em reuniões abertas 
em espaços culturais, escolas públicas, centros comunitários, igrejas, entre outros. Vereadores, 
o próprio prefeito Fernando Haddad e até a presidenta da República, Dilma Rousseff, foram 
alvo de enquadros para se comprometer com o manifesto e a aprovação da lei. “Enquadro” 
é a denominação dado pelos militantes do MCP para os momentos de pressão a políticos e 
poderosos. 

O projeto trazia uma inovação importante: a distribuição dos recursos segundo a 
vulnerabilidade dos territórios. Quanto mais vulnerável, mais recursos disponíveis. Em junho 
de 2016, o projeto foi aprovado na Câmara de Vereadores e, em julho, foi sancionado pelo 
prefeito, tornando-se a Lei Municipal nº 16.496/2016.

Em seu artigo 2, inciso 2, a lei reproduz o entendimento da jornada de lutas de que os 
recursos da cidade eram distribuídos de maneira desigual, e afirma, como objetivo, “consolidar o 
direito à cultura e diminuir as desigualdades socioeconômicas e culturais presentes nos distritos 
ou bolsões com altos índices de vulnerabilidade social, especialmente nas áreas periféricas do 
município”.

Nos anos seguintes, várias outras ações políticas de organização dos movimentos, 
tensionamento e proposição em relação às políticas institucionais foram realizadas, entre 
elas o Seminário Insurgências Periféricas: A Cidade que Queremos e a ocupação da 
Secretaria Municipal de Cultura, em 2017. No cerne de todas elas, estava a reivindicação da 
descentralização do orçamento da cidade, garantindo uma distribuição mais justa dos recursos 
públicos, em especial o da pasta da Cultura.

A audiência e as tensões epistemológicas

Ao assumir a prefeitura em janeiro de 2017 depois de vencer a eleição no primeiro 
turno, João Doria cortou 43,5% do orçamento da Cultura. O corte atingiu especialmente 
políticas e projetos que tinham impacto direto nas periferias da cidade. Além disso, o secretário 
escolhido, o cineasta André Sturm, protagonizou uma série escândalos de corrupção e episódios 
de agressão verbal contra trabalhadores da pasta e ativistas culturais. Em maio de 2017, o 
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Sturm ameaçou agredir um agente cultural ligado ao MCP durante uma reunião oficial na 
sede da secretaria.2 O áudio do episódio, gravado às escondidas pelo agente ameaçado, foi 
amplamente divulgado pela mídia e, a partir daí, se intensificou o que os militantes entendem 
como perseguição e represália.

A saída de Sturm foi amplamente reivindicada por vários setores culturais, mas só 
ocorreu com a saída de Doria para disputar o governo do Estado. Com a posse de mandato por 
Bruno Covas, do PSDB, Alexandre Youssef assumiu a pasta. O novo secretário passou a realizar 
reuniões a portas fechadas com articuladores setoriais, mas o MCP exigiu uma audiência 
pública que reunisse todas as linguagens da cultura existentes nas periferias e impedisse o que 
entendia como “política de balcão”3.

Depois de uma intensa articulação, na noite de 12 de abril de 2019, cerca de 350 
pessoas, entre agentes culturais, trabalhadores da cultura e coletivos atenderam ao chamado do 
Movimento Cultural das Periferias e se reuniram com o secretário em uma audiência pública 
convocada pelo movimento, no espaço da Cia. Pessoal do Faroeste, na Luz, próximo ao local 
conhecido como Cracolândia.

Os trabalhadores da cultura e os coletivos apresentaram um amplo diagnóstico sobre as 
políticas culturais da cidade e reivindicações para 10 demandas específicas de segmentos da ação 
cultural, refletindo a diversidade da articulação que precedeu a audiência: teatro, patrimônio 
material e imaterial, funk/fluxo, reggae, ocupações culturais e espaços independentes, programa 
jovem monitor, hip hop, arte de rua e programas Piá e Vocacional. Cada reivindicação foi 
apresentada por uma pessoa, mas todas elas constavam de uma apresentação única de 50 slides, 
pactuada entre todos os presentes.

Quando finalmente teve direito a fala, depois de uma hora e meia como plateia, Youssef 
afirmou, entre outras ideias fora de lugar, que a Biblioteca Mário de Andrade, localizada 
no centro valorizado da cidade, passaria a receber saraus e seria um “farol” das políticas do 
município. A afirmação despertou risos e protestos dos presentes, pois não dialogava com 
nada exposto até ali e apenas enfatizava as ideias prontas para a política cultural na cidade. Os 
saraus têm sido uma importante ferramenta de articulação e compartilhamento de produções 
culturais nos territórios periféricos. Ocorre principalmente em bares, na rua, em praças, Casas 
de Cultura, mas também em bibliotecas nas periferias, graças à articulação entre gestores e os 
poetas.

Entre as reações que expressaram a divergência foi a fala de um dos participantes, que 

2 Disponível em: https://cbn.globoradio.globo.com/media/audio/239043/covas-demite-andre-sturm-e-chama-
ale-youssef-para-.htm. Acesso em: 13 out. 19. 
3 Como parte da minha pesquisa-ação, estive presente na audiência e nas reuniões que a antecederam.

chegou a interromper o secretário para indicar como “referência” uma biblioteca em Taipas, um 
bairro periférico da região noroeste da cidade, distante 18 quilômetros da Mário de Andrade. 

Youssef é um conhecido empresário da noite paulistana e do cada vez maior e com 
mais possibilidades de negócios carnaval de rua da cidade, sendo o fundador e sócio do bloco 
Acadêmicos do Baixo Augusta. Em sua biografia, consta o cargo de coordenador de juventude 
durante a gestão petista de Marta Suplicy à frente da prefeitura de São Paulo. A reportagem 
da rádio CBN anunciando a ida de Youssef, que até aquele momento era colunista da rádio, 
para a secretaria em janeiro de 2019, afirma que “a nomeação é mais um passo à esquerda” do 
prefeito, que queria “dialogar com setores da sociedade com quem seu antecessor, João Doria, 
não conversava”4. Em outubro, dez meses depois da posse do secretário, foi a vez do jornal 
Folha de S. Paulo afirmar que Youssef é o “responsável por trazer o pêndulo para a esquerda” 
quando Covas “inclina para a direita”5.

Mas seu repertório, como ficou evidente naquela noite, privilegia o centro e os interesses 
do centro. 

O que pode ter motivado o secretário a considerar a Mário de Andrade como farol 
e ponto de partida para o diálogo é o fato de a biblioteca ser um lugar permeável, com uma 
frequência popular. Mas o que está no cerne desse embate é uma diferença epistemológica. 
De um lado, a reafirmação do centro urbano como centralidade cultural. Do outro, a criação, 
o reconhecimento, o investimento público em novas centralidades culturais nas periferias. 
Epistemologia, aqui, é entendida como “toda a noção ou ideia, reflectida ou não, sobre as 
condições do que conta como conhecimento válido” (SANTOS, 2009, p. 9).

Depois da audiência, em uma nova reunião, ativistas do MCP ligados à Frente do Bloco 
de Ocupações reapresentaram à secretaria, por meio de uma cartografia ilustrada, aquilo que 
consideravam de fato faróis para a ação da pasta: 21 ocupações culturais em espaços públicos 
ociosos em regiões periféricas da cidade. 

No mapa (Figura 1), a concentração de equipamentos culturais públicos e privados 
reconhecidos pela política cultural está no centro geográfico de São Paulo, que também é a 
região com menos áreas de altíssima vulnerabilidade — estas, marcadas em vermelho. Já as 
ocupações que, para o Bloco, realizam a função social da cultura, mas não são reconhecidas pelo 
poder público, estão espalhadas pelas bordas da capital paulista, representadas como diferentes 
faróis.
Segundo Marino (2019), as primeiras ocupações culturais em áreas públicas ociosas surgiram 

4 Disponível em: https://cbn.globoradio.globo.com/media/audio/239043/covas-demite-andre-sturm-e-chama-
ale-youssef-para-.htm. Acesso em: 15 out. 19
5 Disponível em: https://www1.folha.uol.com.br/ilustrada/2019/10/prefeitura-de-sp-promete-festival-com-
pecas-censuradas-pelo-governo-bolsonaro.shtml. Acesso em: 15 out. 19. 
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na zona leste da cidade no início dos anos 2000 e cresceram significativamente a partir de 2013, 
influenciadas pela conjuntura política nacional e impulsionadas pela articulação do MCP. Já 
naquele ano, o Bloco de Ocupações atuou de maneira articulada na 3ª Conferência Municipal 
de Cultura6, exigindo o reconhecimento e regularização das ocupações. 

Figura 1: Material produzido pelo MCP com mapeamento de 21 ocupações culturais em São Paulo.

Em 2 de abril de 2019, menos de um mês após a audiência cidadã com Youssef, o MCP 
divulgou, em sua página no Facebook, no grupo aberto de WhatsApp e também em outros 
grupos, um manifesto intitulado “#rachou – Secretaria Municipal de Cultura desconectada 
com a cidade”. O texto descreve uma outra aparição pública do novo secretário de Cultura 
e denuncia o caráter cênico da reunião com os coletivos periféricos e a não incorporação das 
demandas ou inflexão no viés político de sua gestão à frente da Secretaria Municipal de Cultura. 
Em um trecho, o manifesto afirma:

Bem, o secretário oriundo do Baixo Augusta e empresário da “naite” falou 
enfaticamente sobre o DNA da cidade e pasmem, a cidade dele(s) não 

6 Promovida pela SMC, ocorreu entre os dias 2 e 4 de agosto de 2013 como etapa da 3° Conferência Nacional de 
Cultura.

possui o DNA dos meus ancestrais — negros e indígenas! A Cultura, no 
caso, é uma senhora paulistana quatrocentona cujo DNA enaltece a história 
dos imigrantes que tanto embranqueceram, ops! engrandeceram a Cultura 
brasileira. Que sangue pobre! (#RACHOU, 2019).

Em entrevista concedida à autora, o Rapper Pirata, importante articulador da cena 
hip hop que estava presente na audiência e foi um dos principais provocadores do secretário, 
afirmou: 

O que é importante entender é que existem na cidade os equipamentos da 
área da cultura e os secretários não têm olhar para todo o equipamento, existe 
o distanciamento e aí quando eles falam de periferia na verdade eles falam 
de periferia para mostrar esse distanciamento, a prioridade de investimentos 
é o centro. A periferia, na fala deles, é para se mostrar atualizados e cultos. 
Parece ser uma coisa assim: “aí, tem a periferia lá”. Sempre desvalorizando. 
Não pensam como a política de cultura integrada da cidade, como única. 
Ao contrário, tem aquele que tem que investir, aquele outro que não tem 
que investir. (RAPPER PIRATA, 2019, entrevista para a autora).

Em contraposição, no Manifesto Periférico pela Lei de Fomento (2013), o termo 
periferia já aparecia como a definição de um ato político:

O termo PERIFERIA convocado neste manifesto representa um 
ato político. Assumi-la como marca identitária significa evidenciar as 
disparidades sociais, econômicas, geográficas e culturais historicamente 
impostas, assim como, neste contexto, considerar a desproporção de verbas 
púb licas destinadas à produção cultural das quebradas. (s. p., 2014).

Considerações finais

O Estado não reconhece a produção cultural e política que rompe com a lógica 
hegemônica. O repertório e as práticas dos sujeitos periféricos também não estão incorporados 
na produção teórica que formulou o pensamento crítico sobre a cidade capitalista e o 
planejamento participativo, suas linguagens e formas de discussão, que emergiram do diálogo 
com os sujeitos coletivos do ciclo de luta anterior.

Em vez de autoconstruir a própria casa, os sujeitos periféricos estão construindo 
estéticas e equipamentos culturais, onde é formulado e compartilhado um novo repertório. São 
saraus, slams, ocupações culturais, veículos de comunicação e arte. Segundo Raimundo (2017), 
se trata de uma estética política. Em sua tese de doutorado, a geógrafa afirma:

Os integrantes dos Coletivos, formados em um contexto reivindicatório, 
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desenvolvem suas atividades artísticas, em diferentes linguagens, contudo 
associadas às lutas políticas. A linguagem e a estética das artes tornam-se 
veículos para a exposição de críticas à ordem contra racionalidade. Arte e 
cultura criam espaços de liberdade de expressão e trocas de saberes, com 
slams e saraus, urdindo condições para a construção de outros olhares sobre 
a cidade. Criam constantemente projetos éticos, estéticos e comprometidos 
com a periferia, onde São Paulo, vista pelos empreendedores imobiliários, 
latifundiários urbanos e Estado como espaço do capital, toma outra 
dimensão, uma cultura de caráter democrático confere à cidade uma estética 
política. (RAIMUNDO, 2017, p. 148).

Essas manifestações se territorializam e esses espaços se constituem em centralidades 
ou espaços públicos que Arendt, citada em Angelo Serpa (2009), define como “lugar da ação 
política”, condição reivindicada pelos movimentos culturais das periferias, como está expresso 
no Manifesto Periférico pela Lei de Fomento (2013)7:

Reconhecer a capacidade de sua população em mediar as contradições por 
meio da produção cultural e da elaboração cotidiana de mecanismos que 
garantam a sobrevivência coletiva, é compreender este território periférico 
como lugar de resistência política.

Rolnik (1994) chamou de poder urbano “o conjunto de mecanismos econômicos, 
ideológicos e políticos que funciona no cotidiano da cidade para reprimir ou transformar tudo 
que se diferencia da ‘ordem’ social” (p.98). Esse conjunto de dispositivos está para além do 
Estado e, segundo Rolnik, age de duas maneiras: a) intervenções na materialidade urbana e; b) 
por meio de um discurso que estabelece o modelo de cidade e cidadão.

  
Essa ordem é antes de mais nada um modelo que a classe dominante 
estabelece para si mesma e que pressupõe e propõe uma absoluta 
homogeneidade social. Assim a diferença é considerada um desvio e 
transforma-se imediatamente em “objeto de intervenção”. (ROLNIK, 
1994, p. 98).

De certa forma, os sujeitos periféricos tomam parte, ainda que em um fragmento 
muito pequeno, do poder urbano, apresentando-se como personagem na cena política. Parece-
nos claro que os sujeitos periféricos tensionam a ampliação desse poder para colocar em prática 
um projeto de cidade que incorpora práticas e agendas ausentes à ordem vigente, sendo a mais 
importante delas o combate à política de genocídio da população preta pobre e periférica, 

7 Disponível em http://forumdeculturadazonaleste.blogspot.com.br/p/manifesto-periferico.html. Acesso em: 30 
jun. 2019.

síntese da necropolítica (MBEMBE, 2016) instaurada nas nossas cidades. O conteúdo das 
ações culturais, que reafirmam fortemente uma ancestralidade africana e indígena, e a presença 
dessa palavra de ordem entre as bandeiras que acompanham diferentes momentos da ação 
política é evidência disso, como exemplificam as figuras 2, 3 e 4.

Mesmo no contexto de extrema desigualdade social e precarização, 
os coletivos culturais realizam seus trabalhos, utilizando a arte, em 
suas diferentes linguagens, como ferramenta de denúncia e expondo 
os desmandos deste Estado, ainda, escravocrata e opressor. (ALVES; 
FERRARI; LUANDO, 2019, p. 45).

Esse projeto de cidade é acionado duplamente: ao exigir uma distribuição justa dos 
recursos da cidade e ao engendrar novas subjetividades, de certa forma realizando, na prática, 
uma cidadania cultural, como proposto por Marilena Chauí (2006) que afirma que a política 
cultural deve efetuar a "cultura política". Mesmo de maneira preliminar, acreditamos que haja 
evidências de que esses sujeitos trazem formulações renovadas sobre a cidade, alinhadas às 
transformações nas periferias de São Paulo. É urgente que o Planejamento Urbano se debruce 
sobre a questão para que possa incorporar os projetos de cidade expressos nesses movimentos 
aos instrumentos de análise do habitat e de intervenção sobre a cidade.

Figura 2: Jornadas de lutas periférias de 2016. 
Fonte: Facebook/MCP.
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Figura 3: Primeiro Seminário Insurgências Periféricas, 2017. 
Fonte: Facebook/MCP.

Figura 4: Audiência cidadã com Secretaria Municipal de Cultura, 2019. 
Fonte: Facebook/MCP.
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TERRITÓRIOS INSURGENTES: QUEM SÃO OS 
NOVOS ATORES?

AMANCIO, Carina

Apresentação

A metrópole de São Paulo, nas últimas duas décadas, sofreu um aprofundamento da 
crise urbana, seja com o aumento excessivo dos imóveis, a alta do tempo médio de deslocamento 
ou com as massivas mobilizações sociais de junho de 2013, além do impeachment de 2016. Esse 
panorama faz parte de uma mudança social, política e econômica nacional: as contradições do 
período recente denominado “lulismo” (SINGER, 2012) e a mudança da composição social e 
o acesso ao consumo (POCHMANN, 2012). 

A partir de uma análise empírica, teórica e cronológica dos últimos acontecimentos, 
as multiplicações sociais ficam evidentes e nos deslocam também para uma nova percepção: 
o empoderamento dos sujeitos periféricos e uma nova identificação de seu próprio papel na 
cidade.

O artigo que segue está organizado em três partes. Na primeira, contextualizo 
o percurso da evolução urbana brasileira em quatros cursos; os primórdios da urbanização 
através da industrialização, a desindustrialização e seus impactos na metrópole de São Paulo, 
as recentes implicações das políticas federais e o poder concentrado na produção do espaço1 e 
a incidência contemporânea desses conflitos urbanos nos sujeitos que ali residem. Na segunda 
parte, esboço um quadro da nova periferia paulistana, para o qual valho-me do levantamento 
de dados e mapas, como também reconstituo e reavalio a denominação de “periferia” – o sujeito 

1 Alguns autores elaboram um panorama sobre a situação política contemporânea brasileira e suas contradições. São 
eles: POCHMAN, 2012; MARICATO, 2015, 2013; SINGER, 2012, 2018.
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das margens não só mais geográficas e sociais (FELTRAN, 2010), mas que agora também 
comporta noções de pertencimento e identidade (D’ANDREA, 2010; TANAKA, 2006; 
FELTRAN, 2010). Finalmente na terceira e última parte do artigo, apresento as linhas gerais 
dos levantes dos anos de 1970 e 1980 e aponto suas matrizes discursivas e os perfis gerais 
de seus atores,2 para assim elaborar uma análise comparativa que permita compreender os 
levantes contemporâneos e suas transformações em torno do urbano. Esta consideração final 
se valerá também do levantamento de dois estudos de casos de ações coletivas, dos quais se 
nota o surgimento de um “novo sujeito periférico” e a relação com a configuração urbana atual 
da metrópole paulista.

De maneira a compreender os efeitos territoriais e sociais das políticas econômicas e 
sociais da última década em sincronia com o descuido — ou negação — de uma política urbana 
para as cidades brasileiras, os dois estudos de casos elencados se diferem nas metodologias 
e práticas, mas convergem no público e pauta: jovem periférico, negro, que está às margens 
sociais e que tem como objetivos a promoção do acesso à educação, cultura e à cidade, além de 
impulsionar o pertencimento periférico. São eles o Coletivo Cooperifa e o curso de formação 
para a juventude negra UNEAFRO.

A metodologia das práticas destes personagens sugere um conflito urbano, social e 
político, além de uma situação-limite da sustentabilidade da cidade contemporânea. Trata-
se de um momento de acirramento das condições de vida, mas também de possibilidade de 
renovação dos sujeitos políticos. O Brasil é urbano e não me parece produtivo separar as novas 
insurgências dos conflitos urbanos — serão esses novos atores que nos levarão à rediscussão da 
política urbana? 

São Paulo: desenvolvimento às avessas

O espaço urbano pode ser analisado, ao menos, por duas formas distintas. De um 
lado temos a produção do espaço urbano como reflexo da industrialização,3 de outro, as 
dimensões sociais e a maneira como os sujeitos se inserem e incidem sobre o território. 
Na primeira abordagem, há uma grande relação do desenvolvimento econômico com o 
desenvolvimento urbano. Até a metade do século passado, grande parte do papel econômico 
do país se limitava ao mercado externo,4 o que forçou uma ocupação do solo segmentada, 

2 SADER, Eder. Quando novos personagens entraram em cena: experiências e lutas dos trabalhadores da Grande 
São Paulo. Rio de Janeiro, Paz e Terra: 1988.
3 Paul Singer, em seu livro Desenvolvimento econômico e evolução urbana, elabora quais foram as condições iniciais da 
formação das cidades brasileiras, destacando a grande incidência da industrialização. 
4 Ainda de acordo com Singer, é possível ressaltar que já havia o mercado de subsistência, mesmo que pouco 

sem relações inter-regionais e ausência de divisão de trabalho entre regiões (SINGER, 
1977). 

Em relação a São Paulo, podemos apontar que seu crescimento e formação foi 
consequência inicial de sua localização geográfica — no início do século XIX o principal papel 
econômico da cidade era o de entreposto comercial entre o centro-oeste brasileiro e o comércio 
exterior (SINGER, 1977; PRADO Jr., 1953), mas é na segunda metade do século XIX que a 
formação do estado e da capital muda; a criação de ferrovias, aumento exorbitante da população, 
expansão urbana e aumento da receita urbana (de 1871 a 1886 deu-se um crescimento de 300%, 
dotando a Capital de numerosos serviços públicos, de acordo com Singer), desenvolvimentos 
estes que à época se deveram  ao café. A população de São Paulo sofre um aumento de 268% 
entre 1890 e 1900, uma taxa geométrica de 14% de crescimento anual. Entre 1950 e 1960 a 
taxa de crescimento anual da população vai para 5,5%, o que aponta um profundo crescimento 
e transformação da cidade. É neste período também que ocorre uma mudança na estrutura 
industrial de São Paulo, o que poderia explicar o rápido crescimento populacional; a prioridade 
de produção de bens de consumo é substituída pela produção de bens produção (SINGER, 
1977). Enquanto em 1949 a indústria têxtil correspondia a um quarto do valor industrial da 
cidade, 10 anos depois passou a representar apenas um sétimo, por outro lado, as indústrias de 
Material de Transporte e de Material Elétrico, elevaram 10,6% do produto industrial nesse 
mesmo período. 

A mudança do papel da indústria na economia brasileira e de São Paulo, fez com que 
as indústrias rapidamente ultrapassassem os limites da cidade, passando a se instalar na região 
metropolitana — influenciadas pelo baixo preço da terra. Dado a expulsão das indústrias para 
as bordas da região metropolitana, o município passa a concentrar suas atividades econômicas 
no setor de serviço. 

Se neste período de 50 anos o grande arranjo produtivo foi a substituição de importações, 
nos seguintes, entre 1980 a 2010, o norte é a reforma liberal, marcada pela globalização, 
desindustrialização e a substituição do segundo setor pelo serviço terciário (SERRAO; DIAS, 
2015). Essa reestruturação produtiva e econômica incidiu na característica dos empregos: 
antes vinculados à indústria, agora migrariam, para o setor terciário. São Paulo passou a 
ser reconhecida como “a metrópole dos serviços”, concentrando as atividades financeiras e 
servindo como matriz dos bancos nacionais e internacionais, além das grandes multinacionais 
(SERRAO; DIAS, 2015, p. 55).5 O processo de desindustrialização cresce, chega a uma queda 

representativo economicamente na época, mas que foi de suma importância para a formulação posterior dos polos 
urbanos nacionais. Esse modelo de economia, independente do mercado externo, permitiu uma ampliação na 
colonização brasileira. 
5 SERRAO, Rafael S; DIAS, João Marcus P. A Metrópole de São Paulo na transição econômica: estrutura 
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de 50,1% na participação de emprego do segundo setor, enquanto o comércio praticamente 
dobra, chegando a 48,9% de participação; em paralelo, percebe-se uma amplitude de 23,8% no 
setor de serviços entre 1985 e 2012.6 O cenário industrial sofre uma grande variação, as políticas 
econômicas federais também se direcionam para o setor automobilístico e da construção. 

Em quase quatro décadas deste século de economia urbana, industrial e política social, 
o Brasil viveu intensas alternações de desenvolvimento e queda nos números de desigualdade 
socioeconômica, desemprego, crescimento geográfico e populacional. Vale destacar alguns 
traços gerais desse contexto: a primeira década do século XXI caracteriza-se pela melhora nas 
condições de vida na base da pirâmide social, um crescimento da renda per capita e valorização 
dos salários acima da média geral (POCHMANN, 2012). A participação do rendimento do 
trabalho na renda nacional aumentou 14,8% e o grau de desigualdade na distribuição da renda 
reduziu-se em 10,7%.7. O aumento na renda do trabalho se deu, no entanto, nas ocupações de 
baixa remuneração — de 1,5 salários mínimos. Entre os postos de salários de base (1,5 salários 
mínimos), a maioria se deu na faixa etária entre 25 e 34 anos e 77,2% para a população dita 
“não-branca” (POCHMANN, 2012, p. 38). Podemos denominar esse período, com o cientista 
político André Singer, de “lulismo”.8

Nesse marco de desenvolvimento econômico e da taxa de emprego, combinados ao 
crescimento do trabalho precarizado, com altos ônus cotidianos por conta das condições 
adversas de moradia e de mobilidade nas metrópoles dispersas, as contradições na produção do 
espaço urbano não são menores. O crescimento econômico em uma lógica de concentração da 
renda e de aumento do consumismo individual aumenta, paradoxalmente, a crise urbana. Um 
marco importante se encontra em 2009, quando o governo federal lançou o Programa Minha 
Casa Minha Vida, um programa de política habitacional que trouxe investimentos maciços e 
produziu cerca de 4 milhões de unidades entre seu lançamento e o ano de 2015. Entretanto, 
por não conseguir equacionar o manejo fundiário a cargo dos municípios, resultando em 
grande liberalidade da iniciativa privada na escolha dos terrenos, a formulação de projetos e 
execução das obras acabou por reproduzir a urbanização dispersa e segregadora, que lança as 
camadas populares para as franjas urbanas (SHIMBO, 2015). O mercado fundiário explodiu, 
influenciando os preços imobiliários, de tal modo que os valores de venda subiram de duas a 

produtiva e mercado de trabalho. Em: São Paulo: transformações na ordem urbana. BÓGUS; PASTENRAK (org.). 
São Paulo: Letra Capital, 2015. p. 55.
6 Estatísticas retiradas da Relação Anual de Informações Sociais do Ministério do Trabalho e Emprego (RAIS/
MTE).
7 Dados e análises resgatados em: POCHMANN, Márcio. Nova classe média? São Paulo: ed. Boitempo, 201., p. 
19.
8 O conceito de "lulismo" foi formulado pelo cientista político André Singer em Raízes sociais e ideológicas do lulismo. 
(Novos estudos CEBRAP, 2009). 

três vezes mais do que a inflação média no período (COLOSSO, 2017). São Paulo não escapa 
dessa tendência. Entre 2005 e 2014 o preço dos imóveis subiu 192%,9 o que aumenta a disputa 
pela terra, refém dos interesses do capital imobiliário. 

Pode-se dizer que, em alguma medida, os anos prósperos do lulismo não conseguiram 
reverter dinâmicas estruturais da urbanização brasileira. O acesso à habitação se consolida pelo 
viés de uma dinâmica privatista, de lucro, com a retenção de lotes e a especulação imobiliária. 
Isso significa que larga escala da população torna-se um “produtivo excluído” (MARICATO, 
2003), o que alimenta a produção informal de moradias cada vez mais distantes dos centros das 
cidades (MARICATO, 1996). Pelo boom imobiliário se percebe que São Paulo continua a ser 
uma “cidade para poucos”, como afirmara Ferreira (2010).

Talvez porque o crescimento econômico não conseguiu diminuir as tensões sociais 
mas, ao contrário, as exacerbou, nesse período uma série de manifestações sacudiram as grandes 
cidades. Sem estender-se aqui sobre a crise global, que envolve aspectos políticos e financeiros, 
é necessário pontuar que o avanço neoliberal e as políticas de austeridade, levaram a diversas 
manifestações sociais em todo o globo, de caráter essencialmente urbano. Inicialmente na 
Síria, depois Madrid, Washington e mais outras 800 cidades em todo o mundo, que viram 
explodir movimentos contestatários, por causas contextuais, mas tendo em comum a insujeição 
às respostas dadas à crise econômica global e, ainda, seu caráter profundamente urbano. Não 
por outra razão, Harvey (2014) denominou tais insurgências de “cidades rebeldes” e Paolo 
Gerbaudo (2016) de “movimento das praças”. Em 2013, foi a vez do Brasil registrar os protestos 
mais massivos dos últimos trinta anos. 

Em 2014, as manifestações ressurgem, desta vez motivadas pelos impactos sociais, 
causados pela construção de infraestruturas da Copa do Mundo, notadamente pelos despejos 
em função das obras. Em São Paulo, os movimentos de sem-teto pressionam o poder legislativo 
na aprovação do novo plano diretor proposto pelo Executivo municipal, que ampliava 
significativamente as áreas destinadas à habitação social. Em 2015, foi a vez de estudantes 
secundaristas se insurgirem contra um programa do Governo do Estado de São Paulo que 
fecharia escolas. Os estudantes ocuparam mais 200 escolas e, num crescendo, travaram ruas 
e avenidas, até a queda do secretário. Esses mesmos jovens encampam novamente a pauta do 
passe livre em 2017. Por sobre toda essa movimentação, e não sem ter com ela ligações das 
mais diversas, a reação da oposição derrotada nas eleições presidenciais leva a uma ruptura 
institucional em 2016, com o afastamento da Presidente da República antes do fim de seu 
mandato. 

9  Dados retirados do Fipezap. Disponível em: http://fipezap.zapimoveis.com.br/. Acesso em: 20 jun. 2016.
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Há uma inflexão nas relações entre a governabilidade e as mobilizações sociais, ou 
melhor, entre a imparcialidade das políticas urbanas e as insurgências sociais. Os atores sociais 
existentes nessas interações, quando não encontram uma maneira que os permitam exercer 
o direito à cidade, ou até da justiça social, começam a se expressar em conflitos territoriais e 
de identidade. O impasse é inevitável e tem via de mão dupla; quando o sujeito urbano não se 
identifica — ou não mais consente — com o Estado de direito historicamente construído para 
poucos, e do outro lado, quando sua “quebrada” torna-se um território de conhecimento de sua 
própria condição, e agora ressignifica seu papel na sociedade e na cidade, as transformações 
sociais e urbanas transbordam aos acúmulos objetivos e passam a exigir uma análise subjetiva, 
de maneira a compreender a identidade desse novo sujeito. 

O sujeito periférico: de uma localização à uma identidade

O termo “periferia” já foi examinado e formulado por diversos pesquisadores 
(VILLAÇA, 1998; D’ANDREA, 2010; TELLES, 2013; FELTRAN, 2010, 2010b; TANAKA, 
2006) com significados ora ligados às condições materiais e objetivas, ora dizendo respeito a 
conteúdos simbólicos. 

Segundo Villaça (1998), a urbanização brasileira fortemente marcada pela dispersão, 
desigualdades e segregação, tem um aspecto fundamental, qual seja, a formação concomitante 
“centro versus periferia”. Com isso, entende-se que os moradores/as das periferias são aqueles 
que, na disputa pela localização e centralidade, não têm condição de escolha. Nesse sentido, 
vivem nos territórios desprovidos de infraestrutura e serviços básicos, arcam com os longos 
deslocamentos entre trabalho e moradia e dispendem os maiores tempos nessas atividades. 
Esses antagonismos, que fazem parte de uma construção histórica da produção do espaço 
brasileiro, têm como agentes importantes da luta por direitos sociais urbanos os movimentos 
sociais e de assessorias técnicas, que visam não só mudar a forma de se pensar as estruturas 
urbanas, mas também os processos de crescimento das cidades (TANAKA, 2006). 

Nesse caso, há condições objetivas que caracterizam a condição periférica. Em uma 
cidade com ampla concentração de infraestrutura, da qual a localização é sinônimo de benefícios 
e vantagens, a terra vira ferramenta de disputa entre as classes sociais (VILLAÇA, 2001). A 
respeito de São Paulo, podemos verificar com alguns mapas e dados como a espacialidade e as 
desigualdades sociais e econômicas são distribuídas pela cidade:

Figura 1: A porcentagem da população por raça/cor se difere na seguinte escala: enquanto apenas de 1% 
a 19,9% da população residente no centro expandido (Consolação, Bela Vista, Perdizes, Jardim Paulista, 
Pinheiros, Itaim Bibi, etc.) é preta ou parda, nos bairros afastados (Capão Redondo, Jardim São Luis, 
Grajaú, Guaianases, Cidade Tiradentes, Brasilândia, entre outros) o índice ultrapassa 50%. 
Fonte: Censo IBGE. Elaboração SMDU, 2016.

Figura 2: Já quanto à concentração de empregos formais, o maior índice — mais de 6 empregos formais 
por habitante — é encontrado no centro de São Paulo (Sé, Jardim Paulista, Brás, etc.), enquanto a menor 
escala, de 0 a 0.99 empregos formais por habitante se encontra nos bairros periféricos. 
Fonte: Rais TEM, 2010. Elaboração SMDU, 2014.
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Os dados de homicídio juvenil, podem ser considerados proporcionais aos de 
concentração de raça e cor por território. Os bairros com maior número de pretos ou pardos 
apresentam altos índices de homicídio juvenil (de 40 a 79,99 mortes, na faixa etária de 15 
a 29 anos, por 100 mil habitantes), enquanto os bairros com o menor índice de pretos ou 
pardos, apresentam 0 mortes por homicídio, por 100 mil habitantes. Os dados demonstrados 
anteriormente expõem um grande “apartheid social” da cidade, reflexo de um processo da 
produção do espaço brasileiro (MARICATO, 2003). Não menos importante, a formulação 
fundiária segue a mesma lógica; no último relatório anual da Oxfam Brasil de 2017 foi 
demonstrado que 1% dos proprietários (22.400 pessoas) concentra 25% de todos os imóveis 
registrados na cidade, o que equivale a 45% do valor imobiliário municipal total (R$ 749 
bilhões). Ou seja, em imóveis urbanos, estes proprietários possuem uma média de R$ 34 
milhões por pessoa, cerca de 600 vezes a média nacional de distribuição de patrimônio.

Figura 3: Os dados de vulnerabilidade social10 não são diferentes. Podemos verificar os polos de maiores 
índices nas bordas do município e em sua área metropolitana. 
Fonte: IPVS Seade. Elaboração SMDU, 2014.

10 A vulnerabilidade social é um conceito que diz respeito as condições de vida do ser humano, além das fragilidades 
físicas e morais. A vulnerabilidade pode ser analisada através de inúmeros indicadores, como; condição ambiental, 
econômica, social, saúde, entre outras. 

De modo a investigar os sentidos políticos e os dilemas teórico-analíticos dessas 
novas dinâmicas e sentidos, Gabriel Feltran resgata seus estudos sobre as mobilizações dos 
anos 70, para analisar as categorizações da periferia. Seus desdobramentos analíticos se 
dividem em; 1) Uma perspectiva analítica que trata como objeto de estudo os discursos 
do senso comum; 2) Uma análise mais próxima desses sujeitos e suas identificações entre 
os discursos e práticas, ou seja, a de um etnógrafo em sua pesquisa de campo (FELTRAN, 
2010; 2010b).

Assim, no primeiro caso, vincula o sujeito a seu território cotidiano e, 
concomitantemente, identifica aquelas e aqueles da periferia como parte de uma realidade 
social cercada por estereótipos que se reforçam não apenas nos reconhecimentos individuais, 
mas na grande mídia e na cultura social. O periférico seria então um sujeito pobre em uma 
situação limitante, que se configura em uma situação subalterna pela sua cor de pele, roupas, 
linguagem, margens territoriais, etc.

Já no segundo campo de análise, sem desconsiderar os discursos do senso comum — 
mas tomando-os como elementos de uma matriz que se desdobra dentro do cotidiano desses 
sujeitos e seu próprio reconhecimento na cidade —, ampliam-se os significados construídos 
pelo senso comum. A “periferia” também traz conteúdos simbólicos a essas populações, isto é, 
pode se falar em “sujeitos periféricos”. Em termos gerais, podemos dizer que a sociedade lhes 
atribui significados nem sempre positivos; e esses próprios sujeitos reconhecem sua condição 
periférica, residual. É paradigmático e comum ouvir de um jovem “sou da quebrada”, ou 
então, “essa é a minha quebrada”. Essas ramificações de significados, podem ser consideradas 
como fronteiras não apenas espaciais, mas sociais e políticas. Como Feltran acentua em sua 
análise, são bordas de políticas estatais e privadas, que se notam nos interesses de reforçar 
essas margens entre a cidade “legal” e a “ilegal” (TELLES, 2012).

Ainda de modo provisório, podemos afirmar que esses sujeitos periféricos vivem 
a cidade como lugar do estranhamento, do não-pertencimento, na medida em que parece 
ser um mundo que não foi feito para eles, pois não os recebe bem, mas apenas os aceita no 
trabalho. Para esses sujeitos, o lugar do pertencimento é a própria periferia (o inverso dos 
discursos do senso comum), a quebrada, por vezes também chamada de “comunidade”.

Para Tiaraju D’andrea (2013), reconhecer-se periférico é um processo de 
empoderamento da população moradora dos bairros distantes. Remete a um processo 
histórico, onde o sujeito torna-se, não só conhecedor de sua condição, mas propõe objetivos 
e pratica ações, para assim superar as atuais condições de desigualdade — territorial e social.

Ainda de acordo com o autor, o termo “periferia” ganha uma nova formulação — 
para além de um conceito geográfico — a partir de 1990, constituído por quatro elementos: 
pobreza, violência, cultura e potência. O primeiro e segundo caminham em uma mesma 



512 513

lógica; a crítica e superação de um estigma. Foi a partir de 1994 que a taxa de homicídios 
subiu, tendo seu pico em 2001, sendo que, apenas em 2004 o índice diminui.11 Contudo, 
ainda em 2015 as taxas de homicídio juvenil na cidade são significativas e mantem a lógica 
de um apartheid social; enquanto o bairro de Pinheiros apresenta 0 mortes por homicídio, 
na faixa etária de 15 a 29 anos, por 100 mil habitantes, em Guaianases a cifra chega a mais 
de 8012, as condições de um urbanismo segregador, em conjunto com a abstenção (ou ação) 
do Estado, agora reforçam uma emergente organização política da juventude nesses espaços, 
ao invés de apenas atuarem como limitadores da identidade do indivíduo. 

O terceiro elemento age como prática do próprio sujeito coletivo frente às 
problemáticas socioespaciais, uma vez que a cultura é usada como resistência e superação. Já 
o elemento “potência” reflete sobre os saldos sociais da era do lulismo e suas contradições – 
uma nova classe média e seu poder de consumo,13 e um processo de auto reconhecimento e 
empoderamento desses sujeitos.

No interior deste campo, esses novos sujeitos carregam experiências de um estado 
parcial — no que diz respeito ao planejamento e aplicação das políticas urbanas —, de um 
território extremamente desigual e de uma conjuntura política e social extremamente frágil 
e em disputa,14 o que os induziu a uma profunda desconfiança de toda institucionalização, 
assim como a, certa tendência a uma organização autonomista. Essa esfera recente nos 
faz retomar as características dos levantes de 70 e 80 que mudaram o cenário político da 
época. Ora, se antes a desconfiança institucional se dava pelo regime militar, seja pelo 
bloqueio à participação política, ou até na possibilidade de reinvindicações comuns, agora a 
institucionalização engessada -, marcada pela consolidação do Estado de direito em conjunto 
com o agravamento da violência e na qualidade de vida urbana -, repele os novos atores, que 
agora buscam sua própria representatividade na cidade e de maneira simbólica. 

11 A atuação estatal e privada nos significados dos sujeitos periféricos e como se inserem no urbano são identificadas 
através da análise da violência, ou melhor, do “mundo do crime” por Feltran. As inflexões dessas relações sociais 
podem ser verificadas em Feltran (2010).
12 Dados retirados do Mapa de Desigualdades da Rede Nossa São Paulo (2017).
13 No livro Nova Classe Média? O trabalho de base da pirâmide social brasileira, de 2012, Pochmann reflete sobre o 
resgate da condição de pobreza nacional e o aumento do padrão de consumo, mas como não tiram a maioria da 
população da classe trabalhadora. 
14 Nas últimas duas décadas os ânimos políticos e sociais carregaram grandes instabilidades nos horizontes 
nacionais. Escândalos de corrupção, impeachment da ex-presidenta Dilma Rousseff, crise econômica, a prisão do 
ex-presidente Luiz Inácio, além de outros inúmeros acontecimentos embalados por uma disputa de narrativa e 
contestações dos rumos brasileiros pela antiga oposição. 

Os personagens que estremeceram as ruas e a cidade de São Paulo

Os levantes das décadas de 1970 e 1980 configuraram um importante e inovador 
espaço nas lutas urbanas da época e que reverberam até os dias de hoje. Inseridos em um 
período histórico de instabilidade e repressão das forças armadas, é através deles que vemos 
um início de uma matriz discursiva em torno da retomada de direitos baseada na solidariedade 
de classe. Éder Sader, no livro “Quando novos personagens entraram em cena”, categoriza 
as forças em três diferentes frentes; os sindicatos, a esquerda dispersiva e a igreja católica. O 
autor interpreta esses agentes políticos como criadores de sua própria ação, constituindo um 
espaço público de maneira diferente do que antes existia (SADER, 1988).

Iniciaremos a reconstituição com a Oposição Sindical Metalúrgica de São Paulo 
(OSM-SP). Foi com o início do golpe militar que os acirramentos internos do sindicalismo 
ganharam força. O novo regime, ao decretar intervenção no Sindicato dos Trabalhadores das 
Metalúrgicas, Mecânicas e de Material de São Paulo, iniciou perseguição e expulsão de 1800 
delegados. Inicialmente, os opositores à nova diretoria eram formados por simpatizantes da 
antiga administração e pela Juventude Operária Católica. 

Foi no início da década de 70 que os sindicatos se reduziram a um local de delação e 
assistencialismo ao governo militar. Em outras palavras, deixariam de abordar as causas dos 
trabalhadores sociais, para se transformarem em um perigoso local para opositores e possíveis 
reinvindicações. Se neste período a Oposição se encontrava completamente fragilizada, 
em 1976 o grupo ganha uma formação importante, da qual expressa o início de uma nova 
configuração social da época; os operários, inviabilizados de participar efetivamente nos 
sindicatos, começam a formar grupos locais e se multiplicam em diversas mobilizações. 
As vitoriosas greves de seções, o aumento expressivo das efervescências da periferia e as 
caravanas até o palácio do governo então anunciam os saldos dos pontuais trabalhos que 
vinham sendo feitos. 

 Podemos perceber que o momento de grande desarticulação da OMS também 
foi o momento mais significativo e que consolidou a Oposição. Os diversos grupos, agora 
inseridos nas reinvindicações, criam corpo e legitimidade para as pautas por direitos e pelos 
trabalhadores. E é em 1978 o ápice da luta sindicalista, tendo como grande pilar a construção 
de um novo sujeito político e acentuando uma mudança em curso. O levante máximo da luta 
operária se deu através da greve do Sindicato dos Metalúrgicos de São Bernardo, reunindo 
grupos de base, estudantes, professores, trabalhadores e a Igreja, personagens que alteraram 
as configurações sociais existentes até então.

A fim de destrinchar um pouco mais as mobilizações de bairros, cujas práticas se 
estendem à diversas pautas, como a luta pelas escolas locais, hospitais, diversos outros serviços 
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públicos, pela segurança pública, entre outras matrizes discursivas, iremos nos restringir ao 
Clube de Mães da periferia sul. O clube merece destaque nas análises das efervescências da 
época por complementar a inserção das igrejas católicas e, também, por atender as cóleras de 
uma parcela às margens sociais da cidade. 

Formado por mães e donas de casa da periferia paulistana, as mobilizações se 
iniciaram pelas demandas pessoais de cada uma. Seja pela necessidade de encontrar uma 
alternativa a vida opressiva,15ou pelo interesse nos cursos manuais e outros oferecidos no 
espaço local. Inseridas nas igrejas católicas, e contempladas pelo método de ensino Paulo 
Freire, suas participações foram além de aprendizados manuais e compartilhamentos 
cotidianos. Ao debaterem o Evangelho e relacionarem-no com as problemáticas de seu 
dia a dia, o conhecimento social e a consciência de classe tornaram-se os saldos marcantes 
dos clubes. Foi através destes eventos que as organizações de bairros, em conjunto com a 
igreja, começaram a formar e capilarizar suas forças, além de fomentar uma grande formação 
política e de solidariedade comunitária.

As igrejas, por sua vez, se inseriram nos sindicatos, nos clubes de mães e nos diversos 
grupos de bairro, através das comunidades eclesiais de base (CEBS). Valendo-se dos métodos 
de ensino e de formação política de Paulo Freire e utilizando como base a solidariedade e a 
construção coletiva, através da “Teologia da libertação”. Importante ressaltar que sua matriz 
discursiva, apesar do discurso religioso, também se aprofundava em temas dos cotidianos de 
seus ouvintes e seguidores, o que proporcionava um entendimento direto com a população 
e uma análise empírica da construção social e o empoderamento do indivíduo, constituindo 
assim, uma busca pela justiça social.

Não era a política que movia inicialmente as reuniões desses levantes. Nas insurgências 
contemporâneas podemos dizer que o padrão quase se repete, mas em uma esfera oposta; se 
na transição para o período democrático os ânimos eram embalados em torno do Evangelho 
ou por demandas subjetivas e individuais, agora os atores buscam um reconhecimento em 
seu cotidiano urbano, além de uma alternativa às margens sociais e territoriais impostas 
nas periferias. De forma a compreender como esses novos sujeitos se inserem e incidem no 
território, analisaremos brevemente a Cooperifa e a rede de cursinhos populares Uneafro.

O condutor das organizações locais das periferias de São Paulo, na esfera do 
direito à cidade, se transforma nas últimas duas décadas: nos anos 80 os jovens periféricos 
da capital paulistana iniciaram um processo de deslocamento contínuo pela cidade. Numa 

15 Eder Sader denomina três diferentes razões para a procura do clube de mães das atuantes; 1) um momento para 
encontrar com pessoas e partilhas seus cotidianos; 2) uma alternativa à vida opressiva de dona de casa; 3) por razão 
de ordem instrumental.

condição urbana limitada, com escassa oferta de transportes e uma grande concentração 
de equipamentos e serviços em um pequeno local da cidade, as possibilidades de viver a 
cidade, acabam se restringindo à uma rotina de longas viagens e obrigando o sujeito a se 
inserir nos modelos de condição de vida da cidade legal e restrita (TELLES, 2012). Foi 
nessa circunstância que os fundadores da Cooperifa ressignificaram a cidade e a própria 
identificação como sujeito periférico.16

A região de M’Boi Mirim, local de crescimento e convivência de Sergio Vaz, Marco 
Pezão e Márcio Batista, no início dos anos 80, marcada por altos índices de violência e 
homicídios,17 posteriormente fora reconhecida como um grande território cultural e 
popular paulista. Grande parte dessa subversão de condições de vida se dá, justamente, pela 
retomada desses sujeitos ao seu território de origem e de moradia. As longas viagens para 
experienciar a cultura, o lazer, o esporte e até mesmo a universidade, não mais fariam sentido, 
e a necessidade de viver seu próprio território em uma cidade dispersa e desigual começaria 
a ser pauta prioritária entre esses novos personagens urbanos. 

A Cooperifa é inaugurada em 2001, com a exposição de seu manifesto na zona sul 
de São Paulo em um galpão de uma fábrica abandonada. O poder de articulação de seus 
fundadores, em conjunto com os saldos de suas trajetórias, principalmente de Sergio Vaz,18 
potencializou a iniciativa inovadora criando grandes saldos já no primeiro momento do 
movimento. Posteriormente, a criação de saraus pela zona sul foi o grande marco, não só 
pelo início de sua ampliação, mas, sobretudo, pelos seus significados. O sujeito periférico 
agora seria um sujeito formulador de cultura, os parâmetros de subjetividade, e até mesmo do 
acesso à cidade, se expandiriam às bordas da cidade. A obrigatoriedade da migração periferia-
centro pela busca de experienciar o lazer e a cultura agora deixariam de ser imprescindíveis, 
assim como o sujeito de ação e de reflexão em torno dos temas sociais se valeria da cultura, 
as temáticas poéticas serviriam como contestação político-social. 

A fala de Gessiléia Martins de Souza, esposa de Márcio Batista, reflete essa 
ressignificação do sujeito periférico:

Quando fui ao sarau pela primeira vez, logo no começo, ainda no Taboão, 
achei incrível a ideia do Sérgio. Pensei: como pode? Isso não existe em 
lugar algum. Vinícius, Tom Jobim, Noel Rosa, Adoniran Barbosa, faziam 
poesia num bar, mas aqui? Na periferia, onde a prioridade é garantir a 

16 Os fundadores e, atualmente, renomados ativistas culturais, são: Sergio Vaz, Marco Pezão e Márcio Batista.
17 FOLHAONLINE, São Paulo, Jornal Folha de São Paulo, 03 de nov. 1993. Visto em: FRANCO, Nilton 
Ferreira. O sarau paulistano na contemporaneidade: Cooperifa – Zona Sul 1980. 2006. Dissertação (Mestrado 
em Educação, Arte e História) – Universidade Presbiteriana Mackenzie, São Paulo, 2006.
18 Sergio já havia publicado um livro de sua autoria com poesias. Sua publicação teve intensa reverberação na 
periferia e em toda a cidade de São Paulo. 
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sobrevivência e a palavra é usada apenas para garantir pão? Como pode? 
Pode, porque as pessoas começaram a perceber que o pão apenas não lhes 
saciava a fome, porque elas eram gente e gente precisa também de alimento 
para a alma e o Sérgio foi responsável em abrir o apetite dessa gente. A 
partir do Sarau as palavras viraram uma necessidade vital.19

Se as novas insurgências se destacam pela busca do acesso a cidade, pela 
reconstituição de infraestrutura, serviços e equipamentos nas bordas citadinas e, também, 
pelo empoderamento do indivíduo às margens sociais, o surgimento de iniciativas em 
torno da educação e da luta antirracista se torna imprescindível. Desta forma, analisaremos 
brevemente a rede de cursinhos UNEAFRO. Esta se define como “uma rede de articulação 
e formação de jovens e adultos moradores de regiões periféricas do Brasil que se organiza em 
torno de núcleos: de cursinhos pré-vestibulinhos, pré-vestibulares, pré-concursos, formação 
para o mercado de trabalho, cursos de formação política, de gênero, antirracista, diversidade 
sexual, combate às drogas e aperfeiçoamento jurídico”. Anteriormente denominada de 
EDUCAFRO, no dia 05 de março do ano de 2009 a rede se lança oficialmente como um 
novo movimento ligado ao movimento negro — através de críticas e denúncias de um 
possível assistencialismo da antiga organização.

De acordo com a organização, a UNEAFRO atende cerca de 1600 jovens de escolas 
públicas por ano e, entre esses, 70 % acessam universidades e cursos técnicos. Como trazem em 
sua própria descrição, a rede conta com “núcleos de base”, que “representam uma alternativa 
de mobilização, constituindo-se em espaços voltados para a construção de lutas sociais e 
concretas ações comunitárias locais voltadas para a transformação das condições de vida”.  
Nesse sentido, a rede visa não apenas formar os indivíduos para suas futuras realizações 
pessoais, mas também organizar ações coletivas que visam a transformação de suas realidades 
precárias. 

Atualmente, na Região Metropolitana de São Paulo a UNEAFRO conta com cerca 
de 17 núcleos de bases. Um na área central, outros espalhados em territórios periféricos 
no extremo da Zona Sul, extremo Leste, além de cidades como Cotia, Poá, Arujá e São 
Bernardo do Campo. Os núcleos mais consolidados são aqueles que desenvolvem cursinhos 
pré-vestibulares, mas também há outros nos quais se desenvolvem atividades culturais, 
esportivas ou grupos de afinidades.

19 Entrevista retirada de: FRANCO, Nilton Ferreira. O sarau paulistano na contemporaneidade: Cooperifa 
– Zona Sul 1980. 2006. Dissertação (Mestrado em Educação, Arte e História) – Universidade Presbiteriana 
Mackenzie, São Paulo, 2006.

Figura 4: Base: SMDU, 2014. Mapa com a localização dos cursinhos da rede UNEAFRO em São 
Paulo.
Fonte: Elaboração da autora.

Figura 5: Base: SMDU, 2014. Mapa da Vulnerabilidade social sobreposto com a localização dos 
cursinhos locais da UNEAFRO.
Fonte: Elaboração da autora.
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As duas organizações aqui analisadas têm diferenças. A UNEAFRO certamente é uma 
rede mais centrada no objetivo do ensino para a juventude periférica e, a partir das atividades 
nos cursinhos, organiza a juventude. Já a Cooperifa, não tem um cursinho pré-vestibular ou 
técnico com objetivos tão específicos, mas faz formações mais transversais sobre a realidade da 
periferia em torno da cultura. Na organização para o conhecimento coletivo, a Cooperifa conta 
com um repertório maior, que inclui as práticas de agitação, saraus e lazer. 

Ainda que mantenham diferenças, a elas há questões que são comuns. De saída, parece-
nos que para ambas o reconhecimento como sujeito periférico e formulador não se separa da 
organização para ação coletiva. Ambas compreendem — ainda que nem sempre com clareza e 
distinção — que a produção do espaço urbano se dá num conflito que sobrepõe um recorte de 
classe com uma camada étnico-racial e, não raro, de gênero e sexualidade. 

Considerações Finais

Neste sentido, talvez seja pertinente introduzir cinco exemplos de uma construção 
simbólica das cidades, em especial de São Paulo. Retomo então as análises conferidas em torno 
dos mapas e dados anteriormente demonstrados. Podemos verificar; 1) a radical desigualdade 
racial, fruto do processo de uma sociedade escravocrata; 2) a drástica segregação social e 
territorial que compromete a condição de vida dos sujeitos urbanos ao inseri-los em uma lógica 
de longas viagens e limitar o acesso à cidade; 3) uma mudança nas classes sociais brasileiras, 
fruto de programas e políticas econômicas federais; 4) a reconstituição dos significados 
subjetivos e de reconhecimento do sujeito periférico e 5) a busca dos sujeitos periféricos por 
novas centralidades urbanas20 na cidade.

De maneira a compreender esses novos olhares sobre a cidade, vale destacar que “crise 
urbana recente” é um conceito em disputa, abordado por alguns autores21 para pontuar o 
crescimento horizontal das metrópoles e cidades brasileiras, o exorbitante aumento do consumo 
de transporte individual, influenciando no tempo de deslocamento diário dos sujeitos urbanos, 
a expulsão da classe trabalhadora para além do tecido urbano – devido o aumento dos alugueis 
-, entre inúmeras outras problemáticas apontadas anteriormente neste artigo. Muitos desses 
entraves são correspondências da disputa pela terra, concentrada em poucos proprietários que 
combinada com a lógica privatista e de lucro, aprofundando a segregação territorial e social, e 
que influencia diretamente na qualidade de vida urbana.

20 Para Villaça, em Espaço intra-urbano no Brasil, a centralidade não remete apenas a um ponto de vista geográfico, 
mas é efeito da produção da cidade e os conflitos de classes gerados. A disputa pela localização acaba produzindo 
espaços urbanos diferenciados. 
21 Este artigo se referenciou no conceito abordado por Maricato em Como entender a crise Urbana (2015).

A partir desses exemplos, parece menos difícil perceber que esses novos atores urbanos 
elencam a cidade como pauta de suas lutas, assim como o urbano como espaço inicial de reflexão 
e repertório de luta. Afinal, a cidade é o local do coletivo, da democracia direta. Esses novos 
sujeitos buscam uma cidade menos desigual, com representatividade popular, mais prazerosa, 
menos preconceituosa e coletivamente construída. Não me parece ser produtivo separar esses 
processos sociais do espaço urbano, especialmente pela relevância de uma nova configuração 
social que se espacializa em um território em disputa e reflete um conflito de classe histórico. 
Se as produções das cidades antes norteavam a visibilidade e invisibilidade de um sujeito e de 
uma parte da cidade, hoje é o sujeito que procura apontar e construir um novo modo de viver 
e existir.
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