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Apresentação

Que é a cidade? Como foi que começou a existir? Que processos promove? Que funções 

desempenha? Essas podem parecer perguntas banais. Qualquer pessoa hoje sabe o 

que é uma cidade, posto que grande parte delas viva em cidades, sejam elas cidades 

pequenas, médias ou grandes. Mas, será que as cidades sempre existiram, será que elas 

sempre foram como são hoje? Essas são questões que nós precisamos estudar, pesquisar, 

para compreendermos a cidade hoje.

É nesta perspectiva que, nesta disciplina, vamos refl etir sobre a natureza social da cidade, 

vamos conhecer conceitos básicos que nos auxiliarão a compreender as dinâmicas que se 

estabelecem no seu interior.

Assim, para um melhor aproveitamento da nossa disciplina, algumas ações são 

necessárias: 

a) Leia com atenção e faça o fi chamento deste material,

b) Realize as atividades propostas, elas lhe ajudarão a compreender os conteúdos;

c) Escolha um livro sugerido nas referências e leia-o, afi nal este é um curso universitário e 

você precisa se inteirar das discussões acadêmicas;

d) Procure tirar suas dúvidas com o tutor no momento em que está lendo, estudando, 

pesquisando, não deixe para depois;

e) Use o ambiente virtual sempre, converse sobre suas difi culdades com o tutor ou o 

professor da disciplina, mas também troque ideias com seus colegas de curso.

Desse modo, convidamos você para conhecer um pouco mais a ciência geográfi ca. Esse 

caminho exigirá de você leituras, pesquisas, discussões, mas, tenho certeza de que você se 

surpreenderá com a riqueza da geografi a urbana.

Nesta primeira aula, discutiremos, especifi camente, sobre a origem da cidade e suas 

transformações ao longo da história. Trabalharemos textos e atividades relacionadas com nosso 

conteúdo, apresentaremos também uma síntese do que foi abordado, além de indicações de 

leituras que ajudarão vocês a caminharem mais facilmente. 
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Objetivos

Com esta aula, esperamos que você:

Compreenda o processo de transformação da cidade no decorrer 

da história;

Compreenda as noções conceituais sobre a cidade e o urbano.

Modo de

produção asiático

O chamado modo 

de produção asiático 

caracteriza os primeiros 

Estados surgidos na Ásia 

Oriental, Índia, China e 

Egito. A agricultura, base 

da economia desses 

Estados, era praticada 

por comunidades de 

camponeses presos à 

terra, que não podiam 

abandonar seu local 

de trabalho e viviam 

submetidos a um 

regime de servidão 

coletiva. Na verdade, 

estes camponeses (ou 

aldeões) tinham acesso a 

coletividade das terras de 

sua comunidade, ou seja, 

pelo fato de pertencerem 

a tal comunidade, eles 

tinham o direito e o dever 

de cultivar as terras desta.

A Cidade na História

Lewis Munford (1998), um estudioso da história da cidade, diz que as origens da cidade 

são difíceis de precisar. Isso se deve ao fato de que durante seu desenvolvimento 

grande parte do seu passado foi enterrado ou apagado, difi cultando assim o seu estudo. 

Munford (1998, p. 11) ressalta que, se desejamos identifi car como as cidades se constituíram 

devemos seguir a trilha para trás, partindo-se da cidade de hoje, com suas estruturas e funções 

conhecidas. Assim, ao olharmos para trás, veremos que “Antes da cidade, houve a pequena 

povoação, o santuário e a aldeia; antes da aldeia, o acampamento, o esconderijo, a caverna, 

o montão de pedras; e antes de tudo isso, houve certa predisposição para a vida social que 

o homem compartilha.” E assim foram se originando as cidades. Segundo Henri Lefebvre 

(1991), houve a cidade oriental onde predominava o modo de produção asiático, a cidade 

arcaica grega ou romana, ligada a posse de escravos. A cidade oriental e arcaica foram cidades 

essencialmente políticas. Já a cidade medieval, foi principalmente uma cidade comercial, onde 

predominava o artesanato e os negócios bancários, uma cidade murada, inserida em relações 

feudais, onde a luta pela terra foi uma das suas principais características. Nessa cidade, os 

mercadores foram integrados a vida econômica aí existente.
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Cidade Medieval de Edinburgh

Fonte: blog.museumedieval.com.br

Cidade Medieval

de Edinburgh

Até o século XI, as 

cidades medievais 

estavam reduzidas às 

funções religiosas ou 

administrativas, abrigando 

apenas a residência de 

um bispo ou de um rei. 

A intensifi cação da vida 

agrícola e comercial  no 

Ocidente estimulou 

o seu crescimento e 

trouxe o aparecimento de 

novos centros urbanos, 

localizados ao longo das 

principais rotas comerciais 

da Itália, da Alemanha, 

dos Países-Baixos e da 

França. Nos Burgos e 

comunas concentravam-se 

mercadores e artesãos 

dos diversos ofícios, o que 

incentivava as trocas com 

as aldeias dos camponeses 

visto que os centros 

necessitavam de matérias 

primas e de alimentos. Os 

burgos, nascidos próximos 

aos domínios dos castelos 

ou catedrais, não tardaram 

em procurar se libertar do 

jugo dos senhores feudais, 

obtendo sua autonomia 

através da compra da Carta 

de Franquia, mediante uma 

indenização paga ao conde 

ou barão, ou pela guerra.

a) Faça uma pesquisa sobre a cidade medieval e destaque suas principais características e 

registre aqui;

b) Através de pesquisa estabeleça a diferença entre a cidade oriental e a cidade antiga.
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Aprofundando nosso conteúdo... 

O surgimento das primeiras cidades

Mais importante do que saber quais foram as primeiras cidades é saber em que contexto 

e como surgiram as primeiras estruturas espaciais classifi cáveis como urbanas.

As primeiras cidades fazem seu aparecimento na esteira da chamada Revolução Agrícola 

ou, também, “Revolução Neolítica”, por ter ocorrido no período pré-histórico conhecido como 

Idade da Pedra Polida ou período neolítico (neo:novo;lithikós:pedra). Graças a descoberta e 

prática da agricultura é que foram surgindo, aos poucos, assentamentos sedentários, e depois 

as primeiras cidades. Até então, a subsistência do homem pré-histórico, normalmente nômade, 

era garantida apenas pela caça, pela pesca e pela coleta vegetal. O domínio da agricultura 

representou um salto extraordinário, uma mudança radical no seu modo de vida.

Assim, com o desenvolvimento contínuo da agricultura, foi possível alimentar populações 

cada vez maiores, gerando-se, inclusive, um excedente alimentar. Souza ressalta que:

Se, na base de uma simples economia de caça e coleta, todos os membros adultos do 

grupo eram obrigados a participar da busca e obtenção de alimento, sob pena de morrerem 

de fome se não fi zessem, a possibilidade técnica da obtenção de excedentes propiciava 

condições para que certos indivíduos se desvinculassem da produção, dedicando-se a 

outras funções em caráter “especializado”: fazer a guerra, cuidar dos serviços religiosos 

etc. A cidade, em contraposição ao campo, que é de onde vinham os alimentos, foi se 

constituindo, paulatinamente, como um local onde se concentravam os grupos e classes 

cuja existência, enquanto pessoa não-diretamente vinculadas às atividades agropastoris, 

era tornada possível graças à possibilidade de se produzirem mais alimentos do que o 

que seria necessário para alimentar os produtos diretos. (SOUZA, 2003, p. 44)

Assim, surge o que hoje denominamos de cidade. Em um primeiro momento, o campo 

abastecia a cidade com seus produtos e a cidade oferecia ao campo serviços que o campo 

ainda não possuía. 

Segundo Singer (1985), por mais que variem as defi nições do que constitui uma cidade, 

a maioria delas concorda num ponto: trata-se na realidade de uma aglomeração humana, 

formada por um conjunto de pessoas que vivem próximas umas das outras. A questão que 

por muito tempo e ainda hoje representa uma característica importante é o tamanho mínimo 

da aglomeração: assim, para alguns, só podemos considerar uma aglomeração uma cidade 

quando esta possui no mínimo 2.000, outros consideram 5.000 e assim por diante. Isso, 

inclusive, irá depender de país para país. 

Mas, haverá alguma razão que leve grandes massas humanas a se agruparem em áreas 

muito reduzidas? Singer (1985) ressalta, que a resposta para essa pergunta parece ser o fato 

de que determinadas atividades exigem a cooperação de um grande número de pessoas, que 

necessitam viver próximas umas às outras para poderem desempenhar bem suas funções.

Revolução Neolítica

É caracterizada pelo 

surgimento de excedentes 

agrícolas, produzidos pela 

primeira vez por povos 

semi-sedentários que 

descobriram técnicas 

agrícolas como aração, 

irrigação, escolha e 

armazenamento de 

sementes, limpeza de 

terreno, plantio em 

períodos adequados 

do ano e outras. Tais 

descobertas e seu 

resultado deram origem 

à primeira divisão 

social do trabalho e, 

conseqüentemente, ao 

surgimento das duas 

primeiras classes sociais, 

fundadas no trabalho; 

agricultores e pastores.
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A indústria é a atividade urbana por excelência, pelo menos o foi por muito tempo. Isso 

não quer dizer, é claro, que existam indústria apenas na cidade. A técnica industrial moderna 

sempre necessitou de grandes espaços, isso se deve ao fato de que muitas indústrias utilizam 

equipamentos muito grandes, cuja manipulação exige grande quantidade de braços. Outra 

característica marcante dessa atividade é que para produzir barato é preciso produzir em 

massa (SINGER, 1985).

O comércio é outra atividade que exige concentração especial dos que a ele se dedicam. 

Há ainda, a atividade administrativa e de manutenção da ordem que é exercida pelo Estado e 

que exige, um conjunto de funcionários concentrados em alguns pontos, que se tornam sedes 

dos governos federal, estaduais e municipais.

A Cidade no Capitalismo

Nas disciplinas cursadas anteriormente, você já se deparou com alguns conteúdos que 

abordaremos nesse fascículo. Por exemplo, a Revolução Industrial. Desse modo, 

você já possui conhecimentos e informações acerca de eventos históricos que foram 

fundamentais para o desenvolvimento das cidades. Podemos dizer, que foi com o advento da 

Revolução Industrial no século XVIII que a cidade ganha importância fundamental. É nessa 

época que nasce o capitalismo concorrencial com a burguesia especifi camente industrial 

assumindo o poder. Como vocês sabem, a Revolução Industrial se iniciou no Reino Unido e 

depois se espalhou para outros países europeus e, mais tarde, até mesmo para suas colônias 

de exploração, como suporte para a acumulação capitalista nos países industrializados. Assim, 

a partir do fi nal do século XVIII, observa-se que as cidades ganham importância fundamental 

para o desenvolvimento do capitalismo comercial, a cidade voltou a ser o centro de trocas, 

pois o comércio tinha como objetivo fundamental a acumulação de capitais. 

O desenvolvimento do capitalismo industrial teve como principio básico produzir mais, 

aos menores custos possíveis, concentrar um grande número de pessoas nas cidades, assim, 

logicamente, criou as condições necessárias para isso. Nesse estágio do desenvolvimento 

capitalista, já havia um considerável avanço das forças produtivas, que exigiram uma 

aglomeração de pessoas e de infra-estrutura. Ao mesmo tempo, já havia uma grande capacidade 

de produção de alimentos para abastecer as cidades em crescimento. Desse modo, com a 

consolidação do capitalismo, a urbanização foi ganhando cada vez mais impulso e as cidades 

crescendo cada vez mais.

Revolução Industrial

A Revolução Industrial 

é caracterizado pela 

mudança de uma 

economia agrícola e 

mercantilista em industrial, 

ocorrida entre 1750 

e 1850, tendo como 

principais fatores: a 

descoberta da maquina 

a vapor, que propiciou a 

produção em serie e, em 

1825, o surgimento da 

ferrovia , na Inglaterra; 

mão-de-obra assalariada 

disponível em grande 

escala, em virtude da 

mecanização, sobretudo 

da fi ação e tecelagem; 

mercado enormemente 

ampliado pelas colônias 

dos países europeus, 

proibidas de ingressarem 

na produção industrial. 
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Fonte: http://jrholanda.fi les.wordpress.com/2009/09/transito-sp.jpg

Outro impulso fundamental à urbanização foi a volta do poder político às cidades. Com a 

emergência dos Estados Nacionais absolutistas, as cidades-capitais voltaram a ser o lugar do 

poder, novamente centralizado. Voltaram também a ser o centro da vida social, cultural e política 

onde se acumulam não apenas as riquezas como também os conhecimentos, as técnicas e 

as obras de artes, os monumentos, para satisfazer a necessidade de poder da nobreza e da 

burguesia ascendente.

O fi lme Tempos Modernos de Charles Chaplin retrata com clareza a relidade urbana-

industrial da Inglaterra. O fi lme lhe ajudará a compreender esse processo com mais propriedade.

Tempos Modernos

Trata-se do último fi lme 

mudo de Chaplin, que 

focaliza a vida urbana 

nos Estados Unidos nos 

anos 30, imediatamente 

após a crise de 1929, 

quando a depressão 

atingiu toda sociedade 

norte-americana, levando 

grande parte da população 

ao desemprego e à fome. 

A fi gura central do fi lme 

é Carlitos, o personagem 

clássico de Chaplin, que 

ao conseguir emprego 

numa grande indústria, 

transforma-se ao acaso 

em líder grevista, 

conhecendo uma jovem, 

por quem se apaixona. 

O fi lme focaliza a vida do 

personagem na sociedade 

industrial caracterizada 

pela produção com 

base no sistema de 

linha de montagem e 

especialização do trabalho.
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Após assistir ao fi lme responda:

O que o fi lme Tempos Modernos procura enfocar?

Na sua opinião o que o diretor do fi lme quer enfocar na cena em que Carlitos 

(personagem principal de Chaplin) entra dentro da máquina?

Estabeleça a relação entre o fi lme e as condições de vida dos trabalhadores na cidade 

capitalista.
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Voltando ao nosso conteúdo...

A cidade capitalista enquanto

lócus do modo de produção capitalista

Segundo Ana Fani Carlos (1992), a cidade capitalista é essencialmente o lócus da 

produção industrial, concentradora de mão-de-obra, lugar onde se concentram as fábricas 

com seus equipamentos, concentradora de equipamentos urbanos (energia elétrica, água, vias 

de circulação, telefonia), além de concentrar grande parte da população mundial e bens de 

consumo coletivo. Assim, aglomeração e concentração são duas das características principais 

da cidade capitalista. Por isso a cidade contemporânea aparece aos nossos olhos como uma 

aglomeração confusa de objetos, ruas, pessoas, prédios, avenidas, casas, monumentos, 

grandes equipamentos urbanos.

A cidade capitalista é tão complexa que nos parece impossível entendê - la, aparece 

num emaranhado difícil de ser apreendida, quase impossível de ser capturada. A sua forma 

domina, predomina, esmaga o homem, pois a sua estrutura é muito complexa, sobretudo as 

grandes cidades, as metrópoles. Contudo, a sua grande função é a acumulação de capital, 

como ressalta Ana Fani Carlos (1992).

A cidade a que comumente denominamos de capitalista originou-se sob a égide do 

mecanismo de mercado, imperando basicamente nas transações imobiliárias, nos loteamentos 

e mais tarde no espaço urbano produzido sob o impacto do automóvel (VILLAÇA, 1998, p. 250).

Não é só na fotografi a que se expressa a complexidade da cidade capitalista. A música, 

o cinema e a literatura são elementos essenciais para o entendimento dos processos que 

ocorrem no interior da cidade. Nesse sentido, leia o poema musicado A cidade de Chico 

Science e responda:
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A Cidade

Chico Science

O sol nasce e ilumina

as pedras evoluídas

que cresceram com a força

de pedreiros suicidas

Cavaleiros circulam

vigiando as pessoas

Não importa se são ruins

nem importa se são boas

A cidade se apresenta

centro das ambições

para mendigos ou ricos

e outras armações

Coletivos, automóveis,

motos e mêtros

Trabalhadores, patrões,

policiais, camêlos

A cidade não pára

a cidade só cresce

O de cima sobe

e o de baixo desce

A cidade não pára

a cidade só cresce

O de cima sobe

e o de baixo desce

A cidade se encontra

prostituída

por aqueles que a usaram

em busca de saída

Ilusora de pessoas

de outros lugares,

a cidade e sua fama

Vai além dos mares

No meio da esperteza

internacional

a cidade até que não está tão mal

E a situação sempre mais ou menos

Sempre uns com mais e outros com menos
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A cidade não pára

a cidade só cresce

O de cima sobe

e o de baixo desce

A cidade não pára

a cidade só cresce

O de cima sobe

e o de baixo desce

Eu vou fazer uma embolada,

um samba, um maracatu

tudo bem envenenado

bom pra mim e bom pra tu

Pra gente sair da lama e enfrentar os urubus

Num dia de sol

Recife acordou com a mesma fedentina do dia anterior.

a) O que o compositor quer dizer na segunda estrofe : 

b) Por que o compositor afi rma que:

A cidade não pára

a cidade só cresce

O de cima sobe

e o de baixo desce

A cidade não pára

a cidade só cresce

O de cima sobe

e o de baixo desce
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A Cidade Vista Por Dentro

Nós já sabemos que a cidade capitalista é uma entidade sócio-espacial muito complexa. No 

entanto, nós precisamos compreender como a cidade está estruturada internamente, ou 

seja, para entender a cidade é preciso conhece-la por dentro, saber como ela se estrutura. 

Desse modo, para entedermos detalhadamente a cidade, é necessário “nos debruçarmos sobre 

aquilo que se chama de a organização interna da cidade, a qual é a chave para chegarmos aos 

processos sociais que animam o núcleo urbano e que estão envolvidos na dinâmica da produção 

do espaço, e que é, ao mesmo tempo, uma chave privilegiada para observarmos e decifrarmos 

a sua complexidade enquanto produto social” (SOUZA, 2003, p. 63).

Mas, o que seria essa organização interna da cidade? Veja, qualquer cidade possui 

diferentes tipos de espaços, de lugares, onde as pessoas vivem, trabalham, realizam seus 

negócios, fazem suas compras, residem, divertem-se. Assim, existem áreas no interior da cidade 

onde predomina claramente um determinado tipo de atividade. No interior da cidade vamos 

encontrar áreas designidas para determinadas atividades, o que chamamos de zoneamento 

urbano, ou seja, a cidade é organizada pensando nas necessidades de uso dos seus habitantes. 

A indústria, por exemplo, toda cidade possui uma área destinada a instalação de fábricas e 

outras atividades complementares, que estão intimamente vinculadas às atividades industriais. 

Comumente, designamos esses espaços de distritos industrais.

Um exemplo interessante é a indústria de montagem, como a automobilística, na zona do 

ABC, em São Paulo. Essa indústria atrai para suas proximidades numerosas outras indústrias de 

peças e componentes, como também, outros serviços que complementem a atividade industrial.

Em outros espaços da cidade, encontramos o comércio e os serviços. Esses espaços 

são denominados pelos estudiosos sobre a questão urbana de localidades centrais 

intra-urbana. Essa denominação refere-se a determinados lugares da cidade que possuem, 

no seu conjunto, uma localidade dotada de maior ou menor centralidade em comparação com 

outras localidades da cidade. Nossa existência no tempo nos é determinada, mas temos ampla 

liberdade de escolha de nossa localização. Esta é infl uenciada, embora não de todo, pelo nosso 

lugar de origem. Encontrar a localização correta é essencial para uma vida de sucesso, também 

para um empreendimento de sucesso e para um assentamento duradouro - em suma, para a 

sobrevivência do grupo. Adicionalmente, uma localização adequada tem que ser a localização 

dos acontecimentos certos. No espaço intra-urbano vamos encontrar, às vezes, muitas áreas 

que apresentam uma forte mistura de usos do solo urbano, ou seja, uma localidade que é 

utilizada pela população como espaço de moradia, trabalho, serviços e lazer (SOUZA, 2003).

Toda cidade possui um centro. Observamos, no decorrer da história, que os centros das 

cidades têm recebido diversas adjetivações: centro tradicional, centro de negócios, centro 

histórico, centro de mercado, centro principal ou simplesmente centro. O centro corresponde, 

quase sempre, à área onde a cidade foi fundada e que abriga prédios, casarões, igrejas, praças, 

monumentos antigos, ou seja, uma área onde se concentram conjuntos arquitetônicos de 

Zoneamento urbano

Divisão das zonas urbana 

e de expansão urbana, 

delimitadas por lei, 

em zonas ou espaços 

especializados de usos 

e ocupação do solo, de 

forma predominante. As 

leis de zoneamaento são 

de natureza administrativa, 

que, em benefi cio do bem 

comum de cada cidadão, 

regulamenta usos e 

ocupação do solo urbano, 

estabelecendo para cada 

zona normas e restrições 

urbanísticas.

Localidades centrais 

intra-urbana

A Centralização como 

princípio de ordem, isto 

é, como uma forma de 

organização que pode 

ser observada no mundo 

orgânico e inorgânico 

é também encontrado 

nas esferas humanas. 

Walter Christaller, foi um 

dos grandes defensores 

dessa teoria. Esse autor 

procurou uma Teoria de 

Localização para que os 

serviços e instituições 

urbanas pudessem 

corresponder  à Teoria de 

Localização da Produção 

Agrícola e à Teoria de 

Localização Industrial.
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grande valor histórico. Em um primeiro momento, foi nessa área, a que denominamos centro, 

onde se desenvolvia a vida da cidade, onde a população residia e estabelecia relações de 

vizinhança, participava da vida política da cidade, onde os negócios eram realizados, ou seja, 

onde a vida acontecia.

A noção de centro urbano, como localização ótima para onde convergem os trajetos, as 

atividades econômicas, o emprego, o abastecimento ou as ações particulares, defi nindo-o, 

historicamente, como o lugar das trocas comerciais, conduz ao conceito de centro de mercado. 

Quando agregamos ao centro de mercado outras atividades urbanas, como a religiosa, a de 

lazer, a política, a cultural, as atividades fi nanceiras e as de comando, podemos conceituá-lo 

de Centro de Negócios (Central Business District – CBD) (VARGAS & CASTILHO, 2006). Esta 

visão funcional do centro, atrelada à espacialização hierárquica das atividades urbanas, dá 

origem aos conceitos de centros principais, subcentros, centros regionais, centros locais, 

defi nidos pelos tipos de atividades oferecidas e pelos seus raios de infl uência (VARGAS, 1985). 

No entanto, quando a expansão das áreas urbanas intensifi ca-se de modo espontâneo 

ou planejado, esta noção de Centro começa a enfraquecer-se resultado do surgimento de 

novos subcentros de comércio e serviços, que passam a concorrer com o Centro Principal. 

Podemos dizer, que na cidade capitalista, este processo foi, sem dúvida nenhuma, um dos 

fatores que mais contribuíram para a aceleração do processo de decadência e desvalorização 

dos centros urbanos.

É preciso ter claro, contudo, que esse quadro varia muito de acordo com o porte da cidade. 

Uma cidade pequena, às vezes até uma cidade média, pode não conhecer a expansão do seu 

centro, fi cando as suas atividades limitadas ao centro antigo (SOUZA, 2003). Vários são os 

fatores que infl uenciam no desenvolvimento ou não do seu centro como:

– o tamanho da cidade,

– sua inserção na rede urbana regional, 

– o tamanho da sua população, 

– a renda da população e a distribuição dessa renda, 

– suas atividades econômicas e serviços que oferece.
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Realize uma pesquisa sobre a história de sua cidade. Para esta pesquisa utilize 

documentos, livros, fotografi as, como também, a história de vida dos próprios 

moradores. Procure saber como, quando e onde surgiram as primeiras ruas, as 

primeiras casas, onde se localizava a feira, o mercado, e os locais de lazer dos 

moradores no passado.

Caminhe pelo centro da sua cidade e registre as atividades econômicas presentes 

no centro.

Com um mapa do Estado da Paraíba em mãos, procure localizar as cidades que estão 

próximas a sua cidade. Após esse levantamento, realize uma análise da relação que 

as outras cidades estabelecem com a sua cidade.
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Dando Continuidade

ao nosso conteúdo...

A complexidade do espaço urbano

Por outro lado, as metrópoles brasileiras viram seus centros se expandirem ao máximo 

possível, incorporando os bairros centrais e as áreas contíguas ao mesmo. Um exemplo 

clássico de centro expandido é o da Avenida Paulista, em São Paulo. No passado, essa avenida 

foi eminentemente residencial e abrigou por muitas décadas a elite cafeeira e industrial 

paulistana. Porém, paulatinamente, a avenida Paulista foi perdendo seu caráter residencial, 

transformando-se, abrigando atividades de natureza comercial e os serviços, que no passado 

eram encontrados apenas no centro tradicional. Ao mesmo tempo, as famílas tradicionais que 

aí residiam, transferem-se para bairros mais residenciais, mais arborizados, mais tranquilos. 

Hoje, a Paulista é um centro comercial e de serviços para o paulistano.

Assim, estudando a cidade brasileira, verifi camos fenômenos que se constituem a cada dia 

comuns às cidades capitalistas. Um desses fenômenos é a perda cada vez maior de prestígio do 

centro tradicional de suas cidades. Simultaneamente a esse processo, parte da população de rendas 

mais altas que residiam no centro deslocam-se para bairros residenciais de maior status social. O 

centro passa a abrigar, assim, uma população de rendas mais baixas, quase sempre oriundas do 

interior do Estado, que em busca da melhoria da qualidade de vida migra para a cidade.

O comércio de alto padrão e os serviços mais refi nados que aí se encontravam, tendem 

a deixar o centro em busca de outras áreas, procuram se aproximar dos bairros que abrigam 

os consumidores de alto poder aquisitivo. Esse comércio tende a se instalar nos corredores 

de circulação, nas grandes avenidas e vias que ligam os bairros ao centro tradicional. 

Na medida em que a cidade cresce, que seu tecido urbano se expande, as distâncias 

em relação ao centro tradicional tendem a aumentar. Assim, para evitar que os moradores 

dos diferentes bairros precisem se deslocar para o centro tradicional sempre que necessitem 

adquirir um bem mais sosfi sticado que pão, leite, ou jornais, surgem os subcentros (SOUZA, 

2003). Dessa realidade, surge o que denominamos de subcentros. Nos núcleos metropolitanos 

e nas cidades de porte médio os subcentros não apenas fl orescem mas, gradualmente, vão 

adquirindo grande importância no universo da cidade, roubando do centro tradicional as 

atividades econômicas e os serviços terciários. 

No entanto, os centros tradicionais de nossas cidades, apesar de sua notória decadência, 

continuam sendo os focos irradiadores da organização espacial urbana (VILLAÇA, 1998). Para 

esse autor, o centro tradicional ainda continua sendo a área mais importante da cidade, possui 

um poder simbólico inquestionável, pois possui a maior concentração de lojas, escritórios e 

serviços, como também, de empregos. Vale salientar, que quanto menor a cidade, maior a 

parcela de seus empregos terciáios localizados no centro. 
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A importância dos

espaços residenciais

Nesses espaços encontram-se, frequentemente, residências e um comércio de bairro, 

onde as pessoas e famílias podem fazer suas compras para seu abastecimento diário, semanal 

ou mensal com genêros alimentícios e outros de consumo rotineiro.

Os espaços residenciais são extremamente importantes. No Brasil, esses espaços tendem 

a se diferenciar entre si, sob o ângulo socioeconômico. Na cidade capistalista, a variável que 

irá defi nir onde cada habitante irá residir é a renda. A renda é a principal defi nidora dessa 

diferenciação (SOUZA, 2003). Na realidade, em termos muito gerais, essa diferenciação entre 

as áreas residenciais de uma cidade brasileira, refl ete a posição social que cada grupo social 

ocupa no interior do espaço urbano. 

Nesta citação, Souza explica com propriedade essa realidade:

Em outras palavras: diferenças econômicas, de poder, de status etc. entre diversos grupos 

sociais se refl etem no espaço, determinando ou, pelo menos, infl uenciando decisivamente 

onde os membros de cada grupo podem viver. Essas diferenças econômicas, de poder e 

de prestígio são função de várias coisas, potencialmente: em uma sociedade capitalista 

moderna, são função, primeiramente, da classe social do indivíduo, a qual tem a ver com 

a posição que ele ocupa no mundo da produção. (SOUZA, 2003, p. 67)

Vale ressaltar, também, que outros fatores, além do econômico, devem ser considerados. 

Um dos exemplos mais marcantes dessa realidade verifi cou-se nas cidades sul-africanas da 

época do Apartheid, onde a população negra era obrigada a viver confi nada em bairros pobres, 

como o conhecido bairro de Soweto, na periferia de Johannesburgo. Outro exemplo clássico 

desse modelo de urbanização são os Estados Unidos, onde pertencer a uma minoria étnica 

foi e continua sendo um fator decisivo para se determinar onde se irá viver (SOUZA, 2003).

Na cidade capitalista, a segregação residencial está presente de forma contundente. Esse 

fenômeno é resultado do modelo de urbanização adotado por nossas cidades. As classes de 

menor poder aquisitivo são forçados a viverem em áreas geralmente atraentes e bonitas, menos 

dotadas de infra-estrutura urbana, insalubres, periféricas. Essas classes são formalmente 

excluídas de certos espaços , reservados para as classes e grupos dominantes da sociedade. 

A segregação induzida está presene nas grandes, médias e até pequenas cidades.

Podemos encontrar ainda, convivendo em um mesmo espaço, áreas onde se encontram 

condomínios verticais de luxo e grandes favelas. Muitas vezes, as classes menos favorecidas 

se instalam em áreas que estão sofrendo um processo de valorização do solo urbano por vários 

fatores ( contruções de shopping centers, centros comerciais, grandes vias e circulação), 

contribuindo para a valorização do solo urbano.
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A qualidade de vida vem 

melhorando no Brasil nos 

últimos dez anos, mas 

as desigualdades sociais 

se acentuam ao invés de 

decrescer. Disponível em: 

www.educacional.com.

br/.../030710_not01.asp . 

Acessado em: 10 out. 2009.

Essas são apenas algumas características da estrutra interna da cidade capitalista. Muitas 

são as faces desse processo. Muito ainda teremos que estudar para compreendermos como as 

cidades funcionam, como elas se estruturam, na medida em que por serem produto do trabalho 

de homens e mulheres no dia-a-dia, se tornam mais complexas, as suas paisagens urbanas 

se modifi cam rapidamente e as suas funções se transformam, conforme as necessidades dos 

seus cidadãos.

Com base no conteúdo e observando a foto acima responda:

Por que nas cidades capitalistas, os contrastes entre os bairros ricos e os bairros pobres 

são tão evidentes?
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Para concluir nossa conversa

Como vimos, atualmente há cidades de diferentes tamanhos, densidades demográfi cas, 

funções e de diversas condições socioeconômicas e ambientais. Algumas desempenham 

apenas uma função urbana enquanto outras têm múltiplas funções. Algumas se 

estruturaram há séculos, conheceram o apogeu e a decadência, enquanto outras começaram 

a se desenvolver há poucas décadas ou anos, mas já conhecem o fenômeno da metropolização. 

Na atual fase do capitalismo, a rede e a hierarquia urbanas se estruturaram em escala 

mundial, de forma muito mais densa do que em períodos históricos anteriores. Assim, a cidade 

e a vida urbana ganharam novas dimensões. A Revolução Técnica-científi ca vivenciada nas 

últimas décadas viabilizou um aumento na velocidade dos transportes e das comunicações, 

reduzindo o tempo de deslocamento das pessoas, mercadorias e informações entre os lugares. 

Leituras complementares 

Recomendamos como leituras essenciais para aprofundar o conteúdo que discutimos 

nesta aula:

SOUZA, Marcelo Lopes. Abc do desenvolvimento urbano. Rio de Janeiro: Bertrand, 2003.

O autor oferece, de forma simples, respostas para as questões que envolvem as causas 

dos problemas urbanos. Destaca, a importância de conhecermos o acervo de conhecimento 

técnico-cientifi co que, há décadas, vem sendo produzido sobre as cidades brasileiras.

CARLOS, Ana Fani Alessandri. A cidade. São Paulo: Contexto, 1992.

Neste livro a autora aborda questões sobre a cidade e os problemas que permeiam a 

sociedade urbana, na perspectiva geográfi ca. Destaca, também, as transformações do espaço 

urbano no século XX com o processo de industrialização mundial.
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Resumo

Nesta aula, vimos que as primeiras cidades fazem seu aparecimento na esteira 

da chamada Revolução Agrícola. Graças à descoberta e prática da agricultura é 

que irão surgindo, aos poucos, assentamentos sedentários, e depois as primeiras 

cidades. Assim, com o desenvolvimento contínuo da agricultura, foi possível 

alimentar populações cada vez maiores, gerando-se, inclusive, um excedente 

alimentar. Assim, surge o que hoje denominamos de cidade. No entanto, é com o 

advento da Revolução Industrial no século XVIII que a cidade ganha importância 

fundamental. Dessa forma, a partir do fi nal do século XVIII, observamos que as 

cidades ganham importância fundamental para o desenvolvimento do capitalismo 

comercial, a cidade voltou a ser o centro de trocas. Outro impulso fundamental 

à urbanização foi a volta do poder político às cidades. A cidade capitalista é 

essencialmente o lócus da produção industrial, concentradora de mão-de-obra, 

lugar onde se concentram as fábricas com seus equipamentos. Desse modo, para 

entendermos detalhadamente a cidade é necessário compreender sua organização 

interna, pois essa organização refl ete a organização da própria sociedade. 

Autoavaliação

Responda à questão, a seguir:

Por que o espaço urbano da cidade capitalista possui tantas contradições? Caso 

sinta difi culdade para responder à questão, releia a aula. 
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Apresentação

Na nossa primeira aula vimos que desde os primórdios da história da humanidade a 

cidade sempre teve um papel importante. Em cada período da história, a cidade foi 

adquirindo características diferenciadas e exercendo funções diversas. Vimos, também, 

que é com o surgimento do modo de produção capitalista que a cidade adquiriu importância 

fundamental. A cidade moderna será, assim, a expressão mais contundente do processo de 

produção da humanidade sob a égide das relações desencadeadas pela formação econômica 

e social capitalista (CARLOS, 1992).

Na cidade capitalista, o que mais salta aos olhos é a sua heterogeneidade. Essa 

heterogeneidade é resultado do uso diferenciado do solo urbano, que se produz e se reproduz 

de forma desigual, contraditória, expressão e resultado das desigualdades sociais presente 

em nosso país. (CARLOS, 1992, p. 23)

As cidades são uma forma de organização do espaço geográfi co e, como tal, revelam os traços 

culturais, econômicos e sociais da população habitante, sendo moldadas para a satisfação das 

suas necessidades. Podem ser espontâneas, quando estabelecidas naturalmente advindas, 

por exemplo, de um povoado, ou planejadas, como é o caso da nossa capital Brasília, cujo 

plano foi previamente elaborado. Disponível em: www.redeeduca.com.br/assuntos_quentes/

visuali. Acessado em: 13 out. 2009.

Para compreender esse fenômeno é necessário que conheçamos os conceitos e noções 

básicas que norteiam essa discussão. É nesta perspectiva que, nesta aula, vamos refl etir 

sobre a natureza do espaço urbano, vamos pensar como o espaço urbano é produzido, quem 

o produz, vamos discutir conceitos básicos que nos auxiliarão a compreender as dinâmicas 

que se estabelecem no espaço urbano.
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Assim, para um melhor aproveitamento da nossa aula, algumas ações são necessárias: 

a) Leia com atenção e faça resumo do conteúdo estudado

b) Pesquise na internet materiais que possam lhe ajudar a complementar o conteúdo;

c) Relacione as discussões teóricas da temática com a realidade  urbana da cidade em que 

você reside;

d) Aprofunde as discussões teóricas, escolhendo um livro sugerido nas referências e leia-o, 

só assim você evoluirá teoricamente;

e) Procure tirar suas dúvidas com o tutor ou professor da disciplina no momento em que 

está lendo, estudando, pesquisando, não guarde suas incertezas;

f) Use o ambiente virtual sempre, converse sobre suas difi culdades com o tutor ou o professor 

da disciplina, mas também troque ideias com seus colegas de curso;

g) Diversifi que sua aprendizagem através do contato com outras áreas de conhecimento, da 

leitura de obras de diversas naturezas, da cultura e da pesquisa.

Nesse sentido, convidamos você a se aprofundar nessa discussão, conhecendo por 

meio desta aula um pouco mais sobre a produção do espaço urbano e os processos que se 

estabelecem no seu interior. Esse caminho exigirá de você leituras, pesquisas e discussões 

permanente no espaço virtual.

Objetivos

Com esta aula, esperamos que você:

Compreenda como é produzido o espaço urbano;

Conheça os produtores do espaço urbano;

Estabeleça a relação entre o modo de produção capitalista e as 

contradições nas formas de apropriação e uso do espaço urbano.
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Como é produzido

o espaço urbano?

O que é o espaço urbano? Como ele é produzido? Quem o produz? Essas são questões 

essenciais que precisamos estudar para compreendermos a cidade e o urbano. 

Segundo Corrêa (2004), o espaço de uma cidade capitalista constitui-se no conjunto 

de diferentes usos da terra urbana. Este complexo conjunto de usos da terra urbana é o que 

os geógrafos e urbanistas denominam de, a organização espacial da cidade ou, simplesmente, 

o espaço urbano.

Corrêa (2004) ainda ressalta que o espaço urbano é ao mesmo tempo fragmentado e 

articulado. Mas por que o espaço urbano é fragmentado e articulado? Vejam bem, pensem na 

cidade em que vocês residem. Vocês irão se deparar com uma grande diversidade de usos. São 

esses usos que irão defi nir as áreas no interior do espaço urbano, como o centro da cidade, 

as áreas industriais, o local de concentração de atividades comerciais, os bairros residenciais 

das classes sociais abastadas, os bairros populares, a periferia, ou seja, um conjunto de áreas 

distintas em termos de forma e conteúdo social. No entanto, cada uma dessas áreas mantém 

relações espaciais com as demais, evidente que com intensidades variadas e diferente. 

Como se manifestam essas relações espaciais? Estas relações se manifestam na prática, 

através dos deslocamentos que as pessoas realizam cotidianamente no interior da cidade. Através 

do fl uxo de veículos e de pessoas, associados ao frequente deslocamento entre as áreas residências 

e os diversos locais de trabalho, aos deslocamentos para as áreas comerciais, às visitas aos 

parentes e amigos, e as saídas de fi nal de semana ao cinema e áreas de lazer (CORRÊA, 2004).

No interior dessas relações espaciais coexistem articulações que são pouco visíveis. As 

pessoas nas suas atividades cotidianas, não se dão conta dessa realidade espacial. Tendo em 

vista que nos movimentos no interior da cidade mecanicamente, não temos a preocupação 

em compreender como essas relações se estabelecem. Mas, sobretudo, porque na cidade 

capitalista essas relações são muito complexas, pois envolvem as decisões e os investimentos 

de capital, a mais-valia, salários, juros, rendas, envolvendo ainda a prática do poder e da 

ideologia. Estas relações espaciais são de natureza social, resultado da sociedade de classes 

e seus processos. Assim, o espaço urbano é resultado das relações que se estabelecem na 

sociedade capitalista, um refl exo social, profundamente desigual, na realidade a desigualdade 

constitui-se em característica própria do espaço urbano capitalista.

Por outro lado, o espaço urbano assume ainda uma dimensão simbólica:

Fragmentado, articulada, refl exo e condicionante social, a cidade é também o lugar onde 

as diversas classes sociais vivem e se reproduzem. Isto envolve o quotidiano e o futuro 

próximo, bem como as crenças, valores e mitos criados no bojo da sociedade de classes 

e, em parte, projetados nas formas espaciais: monumentos, lugares sagrados, uma rua 

especial etc (CORRÊA, 2004, p. 9).

Mais-valia

Mais-valia é o Valor 

do Trabalho gasto na 

produção de um bem 

e que não foi pago 

ao trabalhador que o 

produziu. Segundo 

conceito fundamental 

da economia política de 

KARL Max, a mais-valia 

é uma apropriação 

indevida de parte do 

trabalho empregado na 

produção da mercadoria, 

não remunerada pelo 

capitalista (proprietário 

dos meios de produção), 

sob a forma de lucro.
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Atividade 1

4

Eis o que é o espaço urbano:

– resultado de ações acumuladas pelo homem através do tempo;

– fragmentado e articulado;

– refl exo e condicionante social;

– um conjunto de símbolos;

– um campo de lutas permanente;

– constituído por diferentes usos da terra;

– lugar onde as diversas classes sociais vivem e se reproduzem.

Podemos dizer ainda, que essa fragmentação do espaço urbano, quase sempre associada 

a um intenso crescimento urbano, impede o citadino de vivenciar a cidade na sua totalidade, 

limitando-se, em vez disso, apenas as áreas que fazem parte do seu dia-a-dia e que caracterizam 

o seu lugar, ou seja, seu local de moradia, de trabalho, de compras, de lazer. Assim, podemos 

dizer que a grande cidade não é um lugar, mas um conjunto de lugares, com suas diversas 

paisagens e funções, que o citadino a vivencia parcialmente.

a) Realize uma caminhada pela sua cidade e descreva a paisagem urbana.

b)  Elenque os principais problemas urbanos da sua cidade.
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Atividade 2

5

Baseado em fatos reais, o fi lme Cidade de Deus mostra o crescimento do crime organizado 

num bairro popular do subúrbio do Rio de Janeiro, entre a década de 1960 e o início dos anos 

1980. Nesse sentido, visando aprofundar nossa discussão assista ao fi lme e responda as 

questões que seguem.

a) É correto afi rmar que a existência de áreas como a Cidade de Deus decorre exclusivamente 

das contradições do processo de produção do espaço urbano? Justifi que sua resposta.

O fi lme começa na década de 1960, quando os protagonistas Zé Pequeno, então apelidado “Dadinho”, e Bené são 

pequenos delinqüentes na recém-fundada comunidade de Cidade de Deus, construída pelo governo do Estado da 

Guanabara, como parte da política de remoção de favelas. Na década de 1980 antigos amigos assumem o comando 

do tráfi co de drogas da cidade, que agora está ainda mais empobrecida e violenta. Os dois estabelecem prioridades 

bastante diferentes em suas vidas. O confl ito entre o bando de Zé Pequeno contra o único foco de resistência ao 

seu controle total da Cidade de Deus, a área controlada pelo bando de Sandro “Cenoura”, acirra-se quando morre 

Bené, que protegia “Cenoura” devido à antiga amizade entre os dois, e deixa o caminho livre para que Zé Pequeno 

desencadeie uma verdadeira guerra pela hegemonia do comando do crime no local.Todo o drama é contado a partir 

do ponto de vista de Buscapé, um garoto pobre da comunidade que sonha em ser reporte fotográfi co e resiste à 

tentação de entregar-se ao aparentemente mais fácil caminho da criminalidade.

b) Qual a relação entre a violência urbana e o crescimento urbano? 
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Quem Produz o Espaço Urbano? 

O espaço urbano é produzido por uma variedade de agentes sociais. Mas quem são 

esses agentes que fazem e refazem a cidade? Como eles atuam? Que estratégias 

desempenham no processo de produção da cidade? Para entender esse processo, 

você precisa saber primeiro que a ação destes agentes é complexa e origina-se da dinâmica 

de acumulação de capital, das diversas necessidades da sociedade e dos confl itos de classes 

que dessas necessidades emergem.

Assim, a complexidade da ação dos agentes sociais produtores do espaço urbano:

Inclui práticas que levam a um constante processo de reorganização espacial que se 

faz via incorporação de novas áreas ao espaço urbano, densifi cação do uso do solo, 

deterioração de certas áreas, renovação urbana, relocação diferenciada da infra-estrutura 

e mudança, coercitiva ou não, do conteúdo social e econômico de determinadas áreas 

da cidade (CORRÊA, 2004, p. 11).

Assim, são os agentes que nas suas práticas cotidianas produzem a cidade:

a) os proprietários dos meios de produção, sobretudo os grandes industriais ligados a 

indústria da construção civil;

b) os proprietários fundiários; 

c) os promotores imobiliários

d) o Estado;

e) os grupos sociais excluídos.

Contudo, antes de nos aprofundarmos acerca da ação de cada um desses agentes é 

preciso considerar alguns pontos que são fundamentais para o entendimento da questão:

– em primeiro lugar, a ação destes agentes se faz dentro de um marco jurídico que regula a 

atuação deles. Este marco não é neutro, refl etindo o interesse dominante de um dos agentes. 

– a ação desses agentes serve ao propósito dominante da sociedade capitalista, que é 

o da reprodução das relações de produção, implicando a continuidade do processo de 

acumulação e a tentativa de minimizar os confl itos sociais. 

– no estágio atual do capitalismo, os grandes capitais industriais, fi nanceiro e imobiliário 

podem estar integrados indireta e diretamente, neste caso em grandes corporações que, 

além de outras atividades, compram, especulam, fi nanciam, administram e produzem 

espaço urbano.

– é importante notar que as estratégias que estes agentes adotam variam no tempo e 

no espaço, e esta variabilidade decorre tanto de causas externas aos agentes, como de 

causas internas, vinculadas as contradições inerentes ao tipo de capital de cada agente 

face ao movimento geral de acumulação capitalista e dos confl itos de classe (CORRÊA, 

2004, p. 12-13).
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Em uma sociedade capitalista, a riqueza natural e material é, quase sempre, apropriada 

desigualmente. Isso se deve à lógica do próprio sistema econômico que rege a forma de 

produção e uso do espaço urbano. Ao se desenvolver, uma cidade cresce horizontalmente, 

através da expansão do seu tecido urbano, da incorporação de novas áreas e verticalmente 

pela substituição de casas e prédios por grandes edifícios altos e modernos em certas partes 

da cidade. A cidade à medida que cresce se complexifi ca, a cada dia oferece cada vez mais 

bens e serviços variados, no seu espaço urbano multiplicam-se subcentros de comércio e 

serviços, sua centralidade fragmenta-se e sua vida cultural se torna cada vez mais crescente 

(SOUZA, 2003).

Assim, na medida em que os agentes sociais produzem o espaço urbano, se torna cada 

vez mais difícil compreender a dinâmica desse espaço urbano, dimensionar seu crescimento, 

entender as relações sociais que aí se estabelecem. Cotidianamente o espaço urbano se torna 

mais complexo, fragmentado e contraditório.

Os agentes que produzem o espaço

Como ressaltamos anteriormente, a cidade é produzida por vários agentes. Um desses 

agentes são os proprietários dos meios de produção. Quase sempre os grandes proprietários 

industriais e das grandes empresas comerciais são, em razão da dimensão de suas atividades, 

grandes consumidores de espaço. Esses agentes precisam de terrenos amplos e baratos 

que acomodem às atividades de suas empresas. Suas raízes estão na propriedade fundiária, 

resquícios da história colonial do nosso país. São também originários dos descendentes de 

imigrantes, vinculados ao comércio de exportação-importação. Estes agentes comandam a 

vida econômica e política do país.  

a) Os proprietários fundiários

Outro agente que se destaca para a produção do espaço urbano são os proprietários 

fundiários. Esses agentes estão particularmente interessados na conversão da terra rural em 

terra urbana, ou seja, têm interesse no crescimento da cidade, na expansão do seu tecido 

urbano, pressionando o poder público a investirem para que estas áreas tenham o uso que 

seja o mais remunerador possível, sobretudo o uso comercial ou residencial de status, como 

os condomínios fechados. Nesse sentido, esses agentes costumam:

Os proprietários fundiários podem então exercer pressão junto ao Estado, especialmente 

na instância municipal, visando interferir no processo de defi nição das leis de uso do solo 

e do zoneamento urbano. Esta pressão não é feita uniformemente nem benefi cia a todos 

os proprietários fundiários. Alguns, os mais poderosos, poderão até mesmo ter suas terras 

valorizadas através do investimento público em infra-estrutura, especialmente a viária: as 

cidades brasileiras fornecem vários exemplos desta prática (CORRÊA, 2004, p. 16).

No entanto, a transformação da terra agrícola para a terra urbana, é complexa, pois 

envolve um conjunto de diferenciais vinculadas as demandas de terras para fi ns econômicos 

e habitacionais. A complexidade desse processo está no fato de que a demanda de terras 
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e habitações depende do aparecimento de novas camadas sociais, oriundas de fl uxos 

migratórios. Depende, sobretudo, da intervenção do Estado através, por exemplo, da política 

pública de habitação.

b) Os promotores imobiliários

Já os promotores imobiliários têm como função gestar um processo complexo que 

envolve um conjunto de ações e agentes. São os promotores imobiliários que compram o 

terreno, decidem a localização, o tamanho das unidades e a qualidade do prédio, quem vai 

construir o imóvel, a propaganda e para fi nalizar a comercialização ou transformação do capital-

mercadoria em capital-dinheiro, agora acrescido de lucros. 

Essas operações vão originar, assim, diferentes tipos de agentes, como também, grande 

diferença de atuação entre eles:

Por outro lado, do ponto de vista da gênese do promotor imobiliário verifi cam-se 

enormes diferenças entre eles. Há desde o proprietário fundiário que se transformou 

em construtor e incorporador, ao comerciante próspero que diversifi ca suas atividades 

criando uma incorporadora, passando pela empresa industrial, que em momentos de 

crise ou ampliação de seus negócios cria uma subsidiária ligada à promoção imobiliária. 

Grandes bancos e o Estado atuam também como promotores imobiliários (CORRÊA, 

2004, p. 20-21).

Os promotores imobiliários se utilizam da propaganda para vender seus produtos. No seu 

discurso, esses promotores se utilizam de elementos do imaginário da elite econômica e da 

classe média nacional para fazer seus negócios. Assim, é comum se encontrar na propaganda 

das corretoras, construtoras e demais agentes imobiliários, a venda dos aspectos da natureza 

como elementos de status e qualidade de vida. 

Está propaganda visa atrair clientes e vender  uma imaginária qualidade 

de vida na metrópole paulistana. Você feliz da vida. No Futtura 

Condomínio Club, linhas retas e contemporâneas caracterizam as três 

torres. Ao conforto dos apartamentos de 4 dormitórios alia-se uma 

completa infraestrutura de esportes, lazer e convívio social. Disponível 

em: www.futturacondominioclub.com.br Acesso em: 10 out, 2009.

Outra questão importante, é que grande parte dos promotores imobiliários não se 

interessam em produzir imóveis para as camadas populares. Isso se deve, aos baixos níveis 

salariais das camadas populares, face ao alto valor de custo de moradia produzida pelas 
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grandes empresas capitalistas. A produção de habitação para as camadas de baixa renda só 

é viável quando:

(a) é rentável se são superocupadas por várias famílias ou por várias pessoas solteiras 

que alugam um imóvel ou um cômodo;

(b) é rentável se a qualidade da construção for péssima, com o seu custo reduzido ao 

mínimo, conforme Engels descreve para a Inglaterra em relação ao século XIX; e

(c) é rentável quando verifi ca-se enorme escassez de habitações, elevando os processos  

a níveis insuportáveis (CORRÊA, 2004, p. 21-22)

Nos países do Terceiro Mundo essa é uma questão muito grave. Nesses países, as cidades 

possuem um défi cit habitacional muito elevado, isso se deve, na realidade, a falta de interesse 

dos poderes públicos, em desenvolver políticas públicas habitacional, visando investir na 

produção de habitações para as camadas populares. 

A política habitacional voltada para as reais condições das camadas da população de 

menor renda e que atenda às suas necessidades nos níveis de governo federal, estadual e 

municipal – com raras exceções –, não denota ser prioridade. É o que se depreende quando se 

observa o quadro da atual situação habitacional no país: um défi ce habitacional de 6,6 milhões 

de unidades, sendo 1,3 milhão no campo e 5,3 milhões nas cidades, segundo estimativas da 

Fundação João Pinheiro, de Minas Gerais.

Por outro lado, a produção de imóveis para as camadas de alta renda, constitui o mercado 

dos promotores imobiliários, os fi nanciamentos não são difíceis. O que nos temos observado 

Estimativas

da Fundação

João Pinheiro, de 

Minas Gerais

Disponível em: http://jus2.

uol.com.br/doutrina/texto.

asp?id=5396 Acessado 

em: 12 out, 2009

 Disponível em: http://www.agenciaminas.mg.gov.br/maisfotos.php?cod_noticia=7714.  Acessado em: 12 out, 2009v

nas cidades brasileiras, é a produção de imóveis de luxo, condomínios fechados, que atende as 

demandas daqueles que dispõem de recursos. Essas camadas investem ainda nas residências 

secundárias, em áreas de lazer, com amenidades naturais ou socialmente produzidas.
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Quando os promotores imobiliários se interessam em produzir habitação para as camadas 

populares, estes quase sempre solicitam a ajuda do Estado, de modo a permitir tornar viável 

a construção de residenciais  para as camadas populares: créditos para os promotores 

imobiliários, facilidades para desapropriação de terras, e créditos para os futuros moradores. 

Esta estratégia é viável em razão da importância da produção de habitações na sociedade 

capitalista. Cumpre ela um papel fundamental, que é o de amortecer as crises cíclicas 

da economia através do investimento de capital e da criação de numerosos empregos: 

daí ter o apoio do Estado capitalista, que por sua vez está fortemente repleto, através de 

seus componentes, de interesses imobiliários (CORRÊA, 2004, p. 23).

Quase sempre a atuação dos promotores imobiliários é realizada de modo desigual, 

criando e reforçando a segregação residencial  que caracteriza a cidade capitalista.

c) O Estado como produtor de espaço

O papel do Estado na organização espacial da cidade tem sido muito complexa. Essa 

complexidade está primeiramente no fato de ser o Estado um dos principais produtores 

industriais, consumidor de espaço e de localizações por excelência, além de proprietário 

fundiário e promotor imobiliário. Assim, é nisso que resulta sua complexidade.

Por outro lado, o Estado é também um regulador do solo urbano através da elaboração 

de leis e normas vinculadas ao uso do solo, entre outras as normas do zoneamento e o código 

de obras. Assim, sua atuação é complexa e variável. A atuação do Estado se faz de modo mais 

corrente através da implantação de serviços públicos, como sistema viário, calçamento, água, 

esgoto, iluminação, manutenção e criação de parques, coleta de lixo, construção de grandes 

rodovias, para o deslocamento de pessoas e mercadorias. Esses serviços servem tanto as 

empresa como a população em geral.

Constituem outro atributo do Estado no que se refere ao espaço urbano a elaboração de 

leis e normas vinculadas ao uso do solo, entre outras as normas do zoneamento e o código 

Nos últimos anos, o poder público tem 

estimulado  os leilões para concessão de 

rodovias estaduais. A concessão de estradas 

tem se revelado um bom investimento, porque 

são contratos com duração de 30 anos. Esses 

investidores tem o aporte do Banco Nacional de 

Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), 

da Nossa Caixa/Nosso Banco e do Banco 

Interamericano de Investimentos. Desse modo, 

o Estado vem procurando melhorar a qualidade 

do transporte rodoviário brasileiro. 

Disponível em: http://www.newscomex.com/

mostra_noticia.php?codigo=14577

Acessado em: 12 out. 2009.
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de obras. Nesse sentido, Corrêa (2004, p. 25) afi rma que o Estado dispõe de um conjunto de 

instrumentos,quais sejam:

a – direito de desapropriação e precedência na compra de terras;

b – regulamentação do solo urbano;

c – controle e limitação dos preços de terras;

d – limitação da superfície da terra de que cada um pode se apropriae;

e – impostos fundiários e imobiliários que podem variar segundo a dimensão do imóvel, 

uso da terra e localização; 

f – mobilização de reservas fundiárias públicas, afetando o preço da terra e orientando 

espacialmente a ocupação do espaço;

g – investimento público na produção do espaço, através de obras de drenagem, 

desmontes, aterros e implantação da infra-estrutra;

h – organização de mecanismo de crédito à habitação.

Corrêa (2004, p. 26) ressalta ainda que:

É preciso considerar que a ação do Estado processa-se em três níveis político-

administrativos e espaciais: federal, estadual e municipal. A cada um destes níveis sua 

atuação muda, assim como o discurso que encobre os interesses dominantes. É no nível 

municipal, no entanto, que estes interesses se tornam mais evidentes e o discurso menos 

efi caz. Afi nal a legislação garante à municipalidade muitos poderes sobre o espaço urbano, 

poderes que advêm, ao que parece, de uma longa tradição reforçada pelo fato de que, 

numa economia cada vez mais monopolista, os setores fundiários e imobiliários, menos 

concentrados, constituem-se em fértil campo de atuação para as elites locais.

Assim, a atuação do Estado visa, sobretudo, criar as condições de realização e reprodução 

da sociedade capitalista. O Estado produz, assim, chão, espaços habitáveis, área públicas, 

saneamento, Contudo, visando atender as demandas da sociedade capitalista, o Estado 

capitalista cria também segregação. O imposto territorial e predial serão um forte fator 

discriminante, afetando o preço da terra e dos imóveis e, como conseqüência, estimulando a 

segregação social e espacial.

d) Os grupos sociais excluídos

Na sociedade capitalista verifi cam-se grandes diferenças sociais no que se refere ao 

acesso aos bens e serviços produzidos socialmente. Essas diferenças se expressam na maneira 

como a cidade capitalista está organizada, fragmentada e como seus serviços são destinados. 

A moradia é um desses bens cujo acesso é seletivo: grande parte da classe trabalhadora 

não tem acesso, ou seja, não possui renda para comprar um imóvel. Este é um dos mais 

signifi cativos sintomas de exclusão que não ocorre de forma isolada. Paralelamente a essa 

realidade, os grupos excluídos enfrentam, ainda, os baixos níveis de escolaridade, os altos 

índices de subnutrição e as altas taxas desemprego. 
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Em um passado recente, os grupos sociais excluídos tinha como possibilidade de moradia 

as precárias residências localizadas no centro.da cidade - velhas residências que no passado 

foram habitadas pelas classes sociais abastadas e que se acham degradadas -  os conjuntos 

habitacionais produzidos pelo Estado e a casa produzida pelo sistema de auto construção em 

loteamentos periféricos. Na sua maioria essas moradias encontram-se em áreas totalmente 

desprovidas de serviços básicos como: saneamento básico, postos de saúde, segurança 

pública, escolas.

Contudo, é na produção da favela, em terrenos públicos invadidos que:

os grupos sociais excluídos tornam-se, efetivamente, agentes modeladores, produzindo 

seu próprio espaço, na maioria dos casos independentes e a despeito dos outros agentes. A 

produção deste espaço é, antes de mais nada, uma forma de resistência e, ao mesmo tempo, 

uma estratégia de sobrevivência. Resistência e sobrevivencia às adversidades  impostas aos 

grupos sociais recém-expulsos do campo ou provenientes de áreas urbanas submetidas às 

operações de renovação, que lutam pelo direito a cidade (CORRÊA, 2004, p. 30).

Na década de 1980, acompanhamos a evolução da favela, com a sua crescente urbanização, 

tornando-se, quase sempre, um bairro popular. Essa realidade resulta em parte da ação dos 

próprios moradores que, pouco a pouco, vão melhorando as condições de suas residências 

e implantando um conjunto de atividades econômicas que visam atender às demandas dos 

moradores. Por outro lado, o Estado visando diminuir as tensões sociais, implantam alguma 

infra-estrutura urbana, seja a partir de pressões exercidas pelos moradores que, organizados 

em associações de moradores, lutam por melhores condições de moradia, seja a partir dos 

interesses eleitoreiros em época de eleição.

Disponível em: www.skyscrapercity.com/showthread.php?t=81589. Acessado em 12 out, 2009.

O que temos observado é que a urbanização de favela, tem desencadeado uma certa 

valorização no interior da própria favela, que acaba expulsando antigos moradores, que não 

possuem mais condições de arcar com as despesas de alugueis e passam a atrair outros 

moradores. 
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Atividade 3

13

Grande parte de seus moradores são oriundos do interior do Estado, que vêem na cidade 

a possibilidade de melhores condições de vida. No entanto, grande parte dessa população não 

é absorvida pelo mercado de trabalho, tendo-se em vista a baixa qualifi cação profi ssional que 

possuem. Desse modo, desempregados ou sub-empregados, esses trabalhadores buscam 

as áreas inadequadas da cidade, encostas íngremes e áreas alagadiças para moradia. A favela 

expressa, assim, as contradições da sociedade capitalista em toda sua plenitude. 

Tendo como base o texto imagético, faça uma foto digital de uma área em sua cidade que 

você considera um local de contraste social.  Salve a imagem em seu computador e de acordo 

com a leitura do item d) dessa aula, construa um texto em que você vai descrever de forma 

sucinta cada detalhe da imagem. Ao fi nal, exponha sua percepção pessoal sobre os grupos 

excluídos e os contrastes sociais no contexto urbano de sua cidade. A imagem é de uma 

comunidade no Rio de Janeiro, mas vale refl etir que as confi gurações locais são diferenciadas 

e as formas de excluir nem sempre são pautadas na mesma lógica.

Imagem de uma comunidade do Rio de Janeiro – RJ

http://1.bp.blogspot.com/_fOJD67rCP10/R1Lad_ipadI/AAAAAAAADEM/5i0MGA1KltQ/s1600-R/favelas.jpg
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Segue uma música para ilustrar um ato de protesto em relação ao descumprimento das 

leis em detrimento aos menos favorecidos. A presente atividade é para que você procure na 

discografi a atual uma canção que traga em sua letra um sentido semelhante voltado para as 

questões relacionadas às desigualdades sociais. Vale qualquer gênero musical que se encaixe 

no contexto. Compare a musica que você escolheu com a que segue e construa uma discussão 

analítica em um texto sobre a forma que se apresenta o tema na década de 80 e nos dias atuais, 

vale conversar com pessoas de 40 a 60 anos sobre as apresentações de temas polêmicos no 

passado e nos dias que testemunhamos:

Que País é Este
Legião Urbana

Composição: Renato Russo

Nas favelas, no senado

Sujeira pra todo lado

Ninguém respeita a constituição

Mas todos acreditam no futuro da nação

Que país é esse?

Que país é esse?

Que país é esse?

No Amazonas, no Araguaia iá, iá,

Na Baixada Fluminense

Mato Grosso, nas Gerais e no

Nordeste tudo em paz

Na morte o meu descanso, mas o

Sangue anda solto

Manchando os papéis e documentos fi éis

Ao descanso do patrão

Que país é esse?

Que país é esse?

Que país é esse?

Que país é esse?

Terceiro mundo, se for

Piada no exterior

Mas o Brasil vai fi car rico

Vamos faturar um milhão

Quando vendermos todas as almas

Dos nossos índios num leilão

Que país é esse?

Que país é esse?

Que país é esse?
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Para a conclusão da nossa aula, podemos afi rmar que a produção do espaço urbano no 

Brasil tem características nitidamente segregadoras. Constatamos na paisagem urbana de 

nossas cidades a desigual distribuição de bens e serviços a população. Essa realidade refl ete 

as condições sócio econômica dos habitantes da cidade, espelhando no nível do espaço a 

segregação que impera no âmbito das relações sociais no país. Assim, o problema habitacional 

no Brasil, não pode ser analisado isoladamente de outros processos sócio-econômicos e 

políticos mais amplos, não obstante nele se condensar um conjunto de contradições específi cas 

da sociedade brasileira.
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Leituras complementares 

Recomendamos como leituras essenciais para aprofundar o conteúdo que discutimos 

nesta aula:

SOUZA, Marcelo Lopes. Abc do desenvolvimento urbano. Rio de Janeiro : Bertrand,  2003.

O autor oferece, de forma simples, respostas para as questões que envolvem as causas 

dos problemas urbanos. Destaca, a importância de conhecermos o acervo de conhecimento 

técnico-cientifi co que, há décadas, vem sendo produzido sobre as cidades brasileiras.

CORRÊA, Roberto Lobato. O Espaço Urbano. São Paulo: Ática, 2004. (Série Princípios).

Nesta obra o autor discute com propriedade a produção do espaço urbano na 

cidade capitalista a partir da ação dos agentes sociais que o produzem e dos processos e 

formas espaciais.

CASTELLS, Manuel. A questão urbana. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1983.

Nesta obra, Castells reuniu suas discussões mais importantes acerca do espaço urbano. 

Esta obra é uma referência básica para quem estuda a cidade em uma abordagem critica. De 

especial interesse é a terceira parte do livro, “A estrutura urbana”, que ajudará o estudante a 

compreender com propriedade a organização do espaço urbano.

Resumo
Nesta aula vimos que a cidade é o lugar onde vive parcela crescente da população. 

Aprendemos que o espaço de uma grande cidade capitalista constitui-se, em um 

primeiro momento, no conjunto de diferentes usos da terra justapostos entre 

si. Esse conjunto de diferentes formas de uso compõem o que denominamos 

de espaço urbano. Vimos, ainda, que o espaço da cidade capitalista é muito 

complexo e dinâmico. Que sua paisagem urbana muda constantemente em função 

das demanda da sociedade. Assim, a produção do espaço urbano é resultado 

de um conjunto de relações que se estabelecem no cotidiano da cidade entre 

os vários agentes que a produzem. Os usos que os agentes fazem do espaço 

urbano defi nem áreas: como o centro da cidade, as áreas residências, o local 

de concentração de atividades comerciais, as áreas industriais, as áreas de lazer 

e aquelas de reserva para futura expansão da cidade. Vimos também que é no 

espaço urbano onde os investimentos de capital são maiores, seja em atividades 

localizadas no seu interior, seja na produção da própria cidade. Desse modo, o 

espaço urbano é produzido pela ação: dos proprietários dos meios de produção, 

dos proprietários fundiários, dos promotores imobiliários, do Estado e dos grupos 

excluídos. A produção do espaço urbano se da, assim, a partir da relação desses 

agentes sociais. São esses agentes que  modelam o espaço urbano, que produzem 

sua paisagem urbana e defi nem sua dinâmica.
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Autoavaliação

A mancha urbana da região metropolitana da Cidade do México ocupa 1.926 

km2 - o dobro do aqüífero original - e avança sobre a cordilheira. O processo de 

urbanização apropriou-se do solo a uma velocidade de um campo de futebol por 

dia nos últimos 60 anos. Assim como a cidade de São Paulo, a capital mexicana 

cresceu à revelia das condições geográfi cas e à custa do esgotamento de recursos 

naturais, até o ponto de comprometer dramaticamente o fornecimento de água, 

drenada para permitir a ocupação do solo. Esse processo tornou necessária a 

exploração do lençol freático, que, por sua vez, também está secando. A extração 

é hoje maior do que a capacidade de reposição. O esvaziamento do subsolo e a 

perfuração de 6 mil poços fi zeram a superfície ceder e a cidade afundar.

Fonte: http://www.estadão.com.br/megacidades/cidadedomexico.shtm

Consulte o site www.estadão.com.br/megacidades/cidadedomexico e responda:

a) Por que o espaço urbano da Cidade do México se estruturou de forma desordenada e 

intensa a uma velocidade de um campo de futebol por dia nos últimos 60 anos?

b) Estabeleça as semelhanças que podemos encontrar no espaço urbano da Cidade do México 

e da cidade de São Paulo.

CIDADE DO MÉXICO SÃO PAULO
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Apresentação

O que é uma rede urbana? O que origina uma rede urbana? Quais as condições para 

a existência de uma rede urbana? O que é preciso para você entender a rede urbana 

da sua região? Essas são questões que nós estudaremos nesta aula. Podemos dizer, 

inicialmente, que uma rede urbana é um sistema integrado que vai das pequenas cidades até 

as grandes cidades ou as denominadas metrópoles. O que comumente observamos, é que, 

para milhares de pequenas cidades existem centenas de cidades médias e algumas poucas 

metrópoles. Normalmente, as cidades locais ou pequenas infl uenciam ou polarizam as aldeias, 

os pequenos povoados e as áreas rurais. Por sua vez, as cidades locais ou pequenas são 

polarizadas pelas cidades médias que se encontram mais próximo. Entretanto, todas elas 

sofrem a infl uência ou polarização das metrópoles, que infl uenciam e comandam a economia 

das regiões ou às vezes todo o território nacional e até internacional.

Desse modo, podemos dizer, que uma rede urbana é um espaço hierarquizado através 

da infl uência econômica, social, política e cultural. As cidades não se distinguem apenas pela 

concentração de população, mas sobretudo, pela quantidade e pela qualidade dos serviços 

que oferecem, como escolas, hospitais, bancos, centros culturais, centros de abastecimento, 

universidades. A rede urbana é o conjunto funcionalmente articulado de centros urbanos e suas 

hinterlândias, envolvendo uma complexa diferenciação entre cidades, assim, a rede urbana é 

elemento relevante para a compreensão da geografi a de uma região ou de um país.

Os estudos sobre rede urbana têm se constituído em uma importante tradição no âmbito 

da geografi a. Segundo Corrêa (1989), esta importância deriva da importância que o processo de 

urbanização passou a ter a partir do século XIX. Através da rede urbana distante regiões puderam 

ser articuladas, criando-se as condições para uma economia mundial. Hoje com o processo de 

globalização esse processo de expansão da rede urbana se expandiu a escala planetária. 

É nesta perspectiva que, nesta aula, vamos refl etir sobre a natureza da rede urbana 

brasileira, vamos conhecer conceitos básicos que nos auxiliarão a compreender as dinâmicas 

que se estabelecem no seu interior.

Assim, para um melhor aproveitamento da nossa disciplina, algumas ações são 

necessárias: 

a) Leia com atenção e faça o fi chamento deste material é fundamental;

b) Realize as atividades propostas, elas lhe ajudarão a compreender os conteúdos;

c) Escolha um livro sugerido nas referências e leia-o, afi nal este é um curso universitário e 

você precisa se inteirar das discussões acadêmicas;

d) Procure tirar suas dúvidas com o tutor no momento em que está lendo, estudando, 

pesquisando, não deixe para depois;
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e) Use o ambiente virtual sempre, converse sobre suas difi culdades com o tutor ou o 

professor da disciplina, mas também troque ideias com seus colegas de curso.

Um dos laboratórios para o estudo da rede urbana é sua própria cidade. Partindo dela 

você pode estudar e compreender a rede urbana da sua região, do seu Estado e do país. Assim, 

convidamos você para conhecer um pouco mais a ciência geográfi ca. Esse caminho exigirá de 

você leituras, pesquisas, discussões, mas, tenho certeza de que você se surpreenderá cada 

vez mais com a riqueza da geografi a urbana.

Objetivos

Ao fi nal desta aula, esperamos que você:

Compreenda como se constitui uma rede urbana;

Conheça a rede urbana da sua região;

Compreenda a rede urbana brasileira. 

O que é rede urbana?

Segundo Souza (2003), seja no interior de um país ou em outro continente, nenhuma 

cidade existe isoladamente, sem trocar informações e bens com outras cidades. Na 

realidade, todas as cidades de um país se acham de uma forma ou de outra ligadas no 

interior de uma rede urbana.

Os estudos e classifi cações das cidades, quase sempre, levam os alunos a pensarem que 

a rede urbana é um fenômeno apenas nacional. No entanto, os estudos indicam que:

as cidades de um país estão, direta ou indiretamente, ligadas às cidades de outros países. 

Os bens que são consumidos, ou as informações trocadas entre empresas (,,,) e os lucros 

remetidos por fi liais de empresas multinacionais – tudo isso, e muito mais, mostra como, 

mesmo em escala internacional, as cidades estão articuladas entre si, econômica, cultural 

e até politicamente (SOUZA, 2003, p. 50). 
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Vale ressaltar, ainda, que:

Toda cidade é, do ponto de vista geoeconômico, isto é, das atividades econômicas vistas 

a partir de uma perspectiva espacial, uma localidade central, de nível maior ou menor de 

acordo com a sua centralidade – ou seja, de acordo com a quantidade de bens e serviços 

que ela oferta, e que fazem com que ela atraia compradores apenas das redondezas, de 

uma região inteira ou, mesmo, de acordo com o nível de sofi sticação do bem ou serviço, 

do país inteiro ou até de outros países (SOUZA, 2003, p.25)

Segundo Corrêa (1989), não há concordância sobre o que é esse conjunto funcionalmente 

articulado de centros urbanos e suas hinterlândias. Para alguns estudiosos somente haveria 

rede urbana se certas características estivessem presentes, características, quase sempre, 

encontradas nos paises desenvolvidos. Corrêa afi rma que segundo esses estudiosos, nos 

países subdesenvolvidos, não haveria rede urbana ou esta estaria em fase embrionária ou 

seria desorganizada.

Corrêa discorda dessa posição. Para ele, existiria rede urbana quando:

Primeiramente haver uma economia de mercado com uma produção que é negociada por 

outra que não é produzida local ou regionalmente. Esta condição tem como pressuposto 

um grau mínimo de divisão territorial do trabalho.

Em segundo lugar verifi car-se a existência de pontos fi xos no território onde os negócios 

acima referidos são realizados, ainda que com certa periodicidade e não de modo 

continuo. Tais pontos tendem a concentrar outras atividades vinculadas a esses negócios, 

inclusive aquelas de controle político-administrativo e ideológico, transformando-se assim 

um núcleos de povoamento dotados, mas não exclusivamente, de atividades diferentes 

daquelas da produção agropecuária e do extrativismo vegetal: comércio, serviços e 

atividades de produção industrial.

 A terceira condição refere-se ao fato da existência de um mínimo de articulação entre os 

núcleos anteriormente referidos, articulação entre os núcleos anteriormente referidos, 

articulação que se verifi ca no âmbito da circulação, etapa necessária para que a produção 

exportada e importada realize-se plenamente, atingindo os mercados consumidores 

(CORRÊA, 1989, p.6-7).

Assim, o autor admite a existência de redes urbanas nos paises subdesenvolvidos, 

mesmo, estes, possuindo redes urbanas de menor complexidade. A rede urbana refl ete e 

reforça as características sociais e econômicas do território. As diferenças entre as redes 

urbanas dos países desenvolvidos, entre as dos subdesenvolvidos, e entre ambas, expressão 

a complexidade da sociedade. Assim, quanto mais um país se industrializa e se urbaniza, 

como também:

Qualquer tipo de fl uxo – das mercadorias às informações – pressupõe a existência de 

redes, cuja primeira propriedade é a capacidade de conexão, de ligação. Assim, o conceito 

de rede, consagrado e antigo, é recorrentemente acionado, dado que a multiplicação 

das redes passa a caracterizar as relações de uma sociedade que se organiza sob 

estratégias de circulação e comunicação, pautadas, cada vez mais, na instantaneidade e 

simultaneidade (MOURA & WERNECK, 2001, p. 26).
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A cidade capitalista, produzindo o espaço com seus fl uxos, criam as redes que abrigam 

um conjunto de elementos fi xos (objetos móveis e imóveis, cada vez mais artifi ciais, que 

constituem sua base técnica). Segundo Milton Santos (1999, p.50) “elementos fi xos permitem 

ações que modifi cam o próprio lugar, fl uxos novos ou renovados que recriam as condições 

ambientais e as condições sociais e redefi nem cada lugar. Os fl uxos são um resultado direto 

ou indireto das ações e atravessam ou se instalam nos fi xos, modifi cando a sua signifi cação 

e o seu valor, ao mesmo tempo em que também se modifi cam”. 

A rede urbana não é algo que surge aleatoriamente, no sentido se ser um conjunto pouco 

complexo de cidades ligadas entre si por fl uxos de pessoas, bens e informações. Na realidade, 

a rede urbana é resultado da própria história do desenvolvimento econômico do país, pois é por 

intermédio da rede urbana, tendo-a como base material, que as elites econômicas e políticas 

fazem a gestão do território (SOUZA, 2003). 

Vamos encontrar na rede urbana brasileira centros quase sem centralidade, que infl uenciam 

apenas o território do município, até grandes metrópoles regionais e nacionais, que infl uenciam 

núcleos urbanos com tamanhos e centralidades variadas. Evidente, que, por ser o Brasil um país de 

dimensões continentais, sua rede urbana guarda uma singular complexidade. Para compreender 

esse processo é necessário que conheçamos um pouco dos estudos sobre rede urbana. 

a) Explique, com suas próprias palavras, o que é rede urbana?

b) Por que a cidade possui quase sempre uma centralidade econômica?
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Os estudos sobre a rede urbana 

Podemos dizer, que é a partir de 1955 que se verifi ca a difusão dos estudos sobre redes 

urbanas. Os estudos sobre rede urbana não são exclusivas apenas dos geógrafos, mas, 

também, de outros cientistas sociais. Economistas, sociólogos, urbanistas e geógrafos 

compartilham esse campo, ainda que pesem a diferença na maneira de tratar a questão. Um 

dos principais estudiosos da rede urbana foi Pierre George. Esse autor dedicou parte dos seus 

estudos à rede urbana francesa no bojo da geografi a econômica derivada da então escola 

possibilista. Nos Estados Unidos, vamos encontrar a produção de David Clark, que em sua 

obra Introdução à Geografi a Urbana trata do tema da localização e do sistema urbano, e Brian 

Berry que desenvolveu estudos sobre a evolução do sistema urbano norte-americano, como 

também, aprofundou a discussão sobre a tipologia funcional das cidades norte americanas. 

Outro autor que se destacou nos estudos sobre rede urbana norte americana foi David Harvey, 

na Justiça Social e a Cidade, que aborda a dinâmica das relações cidade-campo a partir da 

circulação de mercadorias execedentes.

No entanto, Walter Christaller, foi o propositor dessa discussão, sobretudo no período 

que se estende de 1920 a 1955, na Alemanha. Economista e geógrafo Christaller, na sua obra 

Lugares Centrais na Alemanha Meridional, onde expôs a sua famosa “ teoria dos lugares 

centrais”.

Segundo Christaller, existeriam princípios gerais que regulariam o número, tamanho e 

distribuição dos núcleos de povoamento em grandes, médias e pequenas cidades, e ainda 

minúsculos núcleos semi-rurais, que também são considerados como localidades centrais.

Todos esses núcleos são dotadas de funções centrais e teriam uma importância singular 

enquanto distribuidoras de bens e serviços

Todas são dotadas de funções centrais, isto é, atividades de distribuição de bens e 

serviços para uma população externa, residente na região complementar (hinterlândia, 

área de mercado, região de infl uencia), em relação à qual a localidade central tem uma 

posição central. A centralidade de um núcleo, por outro lado, refere-se ao seu grau de 

importância a partir de suas funções centrais: maior o número deles, maior a sua região 

de infl uencia, maior a população externa atendida pela localidade central, e maior a sua 

centralidade (CORRÊA, 1989, p.21).

No Brasil os estudos sobre rede urbana data do pós segunda guerra. Na realidade, os 

estudos se expandem na medida em que o país se industrializa e se urbaniza, assim, como, a 

redefi nição da divisão internacional do trabalho, que no seu processo gera novas articulações 

funcionais e mudanças na rede urbana (CORRÊA, 1989). Milton Santos ressalta a natureza da 

economia urbana dos paises subdesenvolvidos, nos seus estudos sobre os dois circuitos da 

economia urbana, projetando-os sobre a rede urbana. 

Lugares centrais

Segundo Souza (2003), 

não existe uma tradução 

da obra clássica de 

Christaller Die zentralen 

Orte in Suddeustshland 

(As localidades centrais na 

Alemanha Meridional) para o 

português. Entretanto, Souza 

considera a obra de Christaller 

leitura obrigatório para os 

que desejam aprofunda seus 

conhecimentos teóricos sobre 

a temática da rede urbana.
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Roberto Lobato Corrêa (1989) desenvolve estudos sobre a rede urbana. Para este autor 

podemos estudar a rede urbana por várias vias :

   diferenciação das cidades em termos em termos de suas funções;

   dimensões básicas de variação;

   relações entre tamanho demográfi co e desenvolvimento;

   hierarquia urbana;

   relações entre cidade e região;

É importante ressaltar que estas vias de estudo não são necessariamente excludentes 

entre si, muitas vezes elas interpenetram-se mutuamente de diferentes maneiras, por isso a 

complexidade da sua abordagem.

a) As classifi cações funcionais

O conhecimento sobre a diferença que as cidades apresentam é importante para a 

compreensão da organização espacial. A classifi cação funcional é uma das mais tradicionais 

forma de se estudar a rede urbana. Esta abordagem parte do pressuposto de que as cidades 

possuem diferenças no que se refere às suas funções. Tais estudos colocam em evidência a 

divisão territorial do trabalho no âmbito da rede urbana. 

Segundo Corrêa, na década de 1921, o geógrafo M. Aurousseau propõe uma classifi cação 

de cidades em oito tipos, de acordo com a função dominante: cidades de administração, 

defesa, cultura, produção, coleta, transferência, distribuição e recreação. Em 1943, outro 

geógrafo Chauncy Harris, ao estudar as cidades norte-americanas, classifi ca-as de acordo com 

a atividade de maior importância. Nesse estudo, nove tipos de centros foram identifi cados: 

cidades industriais, de comércio varejista, de comércio atacadista, de transporte, mineração, 

educação, lazer, cidades diversifi cadas e com outras funções.

A década de 1950 foi relativamente importante para os estudos sobre o tema em pauta. 

Primeiro com o desenvolvimento de técnicas estatísticas, onde os geógrafos passaram a utilizar 

um tratamento estatístico, originando então resultados dessa natureza. 

Corrêa ressalta que nessa década: 

vários autores fi zeram o desdobramento das atividades da cidade em básicas ou primárias 

que são “exportadas” para fora, justifi cando assim a própria existência da cidade, e 

atividades não básicas ou secundárias, que se destinam à população urbana: exemplifi ca-

se com a atividade de uma loja cujas vendas são majoritariamente para consumidores 

residentes fora da cidade, e com um serviço que atende fundamentalmente à população 

(CORRÊA, 1989, p.11).
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No entanto, muitas foram as críticas feitas a esta abordagem. Estas críticas estão 

relacionadas a natureza dos dados utilizados, que quase sempre são aqueles disponíveis 

através do Censo Demográfi co e de outros institutos de pesquisa. 

a) Realize um levantamento dos dados econômicos da sua cidade junto ao IBGE e defi na a 

sua principal função.

b) Através da consulta ao Atlas da Paraíba, elenque as cidades que se encontram no entorno 

da sua cidade e qual a importância da mesma para sua região geográfi ca.

Fonte: www.brasil-turismo.com/mapas/paraiba.htm



Aula 03 Geografi a Urbana8

b) As dimensões básicas de variação

Essa via de estudo da rede urbana procurar comparar algumas características sociais 

entre cidades com distintas funções urbanas. A pesquisa das dimensões básicas de variação 

das redes urbanas, considera um conjunto de aspectos como: o ritmo de crescimento da 

população, a estrutura etária, a escolaridade, a proporção de homens e mulheres na população 

ativa, as taxas de desemprego e a renda per capita. Buscamos observar as características que 

variam entre cidades segundo as funções que desempenham (CORRÊA, 1989).

Os estudos que utilizaram essa metodologia consideraram um conjunto muito grande de 

variáveis, quase sempre sem nenhuma base teórica explicita. Em alguns casos procuramos 

observar as relações sócio-econômicas de uma determinada rede com o processo de 

desenvolvimento regional e nacional.

Corrêa (1989) ressalta que no Brasil esta abordagem infl uenciou muitos estudos sobre 

redes urbanas no período 1970-1977, época em que muitos geógrafos adotaram técnicas 

quantitativas e dos modelos de desenvolvimento regional com o sistema de planejamento, tão 

em voga no Brasil durante a ditadura militar.

c) Tamanho e desenvolvimento 

Essa abordagem leva em consideração toda a rede urbana de um país. Nessa abordagem, 

o estudo não analisa ou classifi ca cada uma de suas cidades. Estabelece-se uma relação entre 

o tamanho das cidades de uma rede urbana e certos aspectos da vida econômica e social, tais 

como o seu desenvolvimento, sua difusão espacial, sua infl uência cultural, e sua capacidade 

de integração nacional. Assim, parte da ideia de que é através das cidades que as ligações com 

o mercado interno e as relações externas se estabelecem e se realizam. Desse processo e de 

sua complexidade derivam o desenvolvimento: o tamanho da cidade aparece como expressão 

maior desse desenvolvimento (CORRÊA, 1989)
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d) A hierarquia urbana

Os estudos sobre hierarquia urbana são muito numerosos no campo da geografi a urbana. 

Essa abordagem visa compreender a natureza da rede urbana segundo a hierarquia dos seus 

centros. Quase sempre esses estudos derivam de questionamentos acerca do número, tamanho 

e distribuição das cidades na rede urbana do país. A teoria das localidades centrais, formulada 

por Walter Christaller, em 1933, representa a mais importante base teórica sobre a questão 

da hierarquia urbana.

a) Qual o papel da Metrópole de São Paulo na Rede Urbana brasileira?

b) Utilize um mapa do Brasil e localize as principais Metrópoles Nacionais e regionais.
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A Teoria de Walter Christaller

Walter Christaller

Geógrafo alemão, nascido 

em 1893 e falecido em 

1969, autor da “Teoria 

dos Lugares Centrais”, 

cujos princípios expôs 

no trabalho Os Lugares 

Centrais da Alemanha 

Meridional , publicado em 

1933. Esta obra, difundida 

a partir de fi nais da década 

de 60, converteu-se numa 

das teorias essenciais 

da Nova Geografi a. Com 

base nos princípios que 

defendeu, Christaller 

explicou o número, a 

dimensão e a distribuição 

dos lugares centrais, 

considerados como 

centros fornecedores de 

bens e serviços a uma 

população.

Centralidade

Com base nos princípios 

que defendeu, Christaller 

explicou o número, a 

dimensão e a distribuição 

dos lugares centrais, 

considerados como 

centros fornecedores de 

bens e serviços a uma 

população circundante, 

hierarquizando-os 

segundo o seu grau 

de centralidade.

Christaller defende que existem princípios gerais que regulam o número, tamanho 

e distribuição dos núcleos de povoamento: grandes, médias e pequenas cidades, e ainda 

minúsculos núcleos semi-rurais. Christaller considera todas essas localidades, como 

localidades centrais. Para ele todas as cidades são dotadas de funções centrais, isto é, 

atividades econômicas de distribuição de bens e serviços para uma população que reside nos 

núcleos em que fi cam no raio de infl uência da cidade, ou seja, a centralidade de uma cidade 

refere-se ao grau de importância de funções centrais em relação à área que ela (cidade) atende. 

Quanto maior as atividades econômicas oferecidas pela cidade, maior a sua região de infl uência 

(CORRÊA, 1989). 
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O que Christaller buscou compreender foi a dinâmica das cidades, sobretudo as cidades 

no Sul da Alemanha, país onde ele vivia. Buscou compreender essa dinâmica a partir de 

conceitos como centralidade, localidade central, região de infl uência das cidades e polarização. 

Fundamentou a sua teoria numa relação hierárquica entre os centros urbanos do Sul da 

Alemanha, quanto ao fl uxo de distribuição de bens e serviços das localidades centrais para 

suas hinterlândias, envolvendo o tamanho, o número e a distancia entre as localidades.

Segundo Ferreira (2008), o contexto histórico e geográfi co em que Christaller elaborava 

sua teoria, deve ser levado em consideração, assim como as possibilidades interpretativas.
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A incorporação do modelo teórico e conceitual para análise atual da rede urbana, exige 

uma releitura, a consideração da realidade estudada e a apreensão de outros elementos 

econômicos, políticos e sociais inerentes à cada cidade mesmo pertencendo a um nível 

hierárquico. Apesar das críticas, a teoria mencionada tem sido tomada como referência 

para estudos sobretudo de hierarquia urbana, que segundo Correa (2006) são os mais 

numerosos e tradicionais entre aqueles sobre rede. Atentando para as relevâncias 

necessárias, como as questões de ordem histórico-social, os aspectos culturais e não 

menos importante, os físicos, além da não homogeneidade, os estudos de hierarquia 

urbana contribuem para a caracterização e compreensão dos papéis das cidades na rede 

(FERREIRA, 2008, p.545).

Muitos foram os estudiosos que se basearam na teoria da localidade central. Essa 

abordagem metodológica possibilitou estudos que identifi cassem e defi nissem alguns tipos de 

centros existentes na rede urbana brasileira como: a Metrópole Regional, aquele que apresenta 

a maior gama de bens e serviços e maior complexidade estrutural; a Capital Regional, a qual não 

possui os bens e serviços de maior complexidade tecnológica, mas possui importância relativa 

para a região; o Centro Sub-Regional, contendo bens e serviços com níveis intermediários de 

complexidade; e Centros de Zona, que apresentam bens e serviços inferiores aos do Centro 

Sub-Regional, e os Centros Locais como as menores unidades administrativas e que possuem 

os bens e serviços mais simples, quase sempre, nas pequenas cidades. A concentração de 

bens e serviços vai diminuindo quanto mais se distancia da cidade pólo. Essa teoria infl uencia 

os estudos sobre hierarquia urbana até os dias atuais.

Nesse sentido, a centralidade de uma cidade é a sua capacidade de ofertar bens e serviços 

para outros centros urbanos, estabelecendo, assim, uma área de infl uência. Essa centralidade 

é de natureza, acima de tudo, econômica. Uma cidade será considerada muito complexa e 

possuirá uma posição elevada na rede urbana, quanto mais capacidade ela tiver de oferecer 

bens e serviços para outros núcleos urbanos. Quanto maior sua complexidade maior sua área 

de infl uência.

Leituras complementares 

SANTOS, Milton. O Espaço Dividido.Os dois circuitos da economia urbana dos paises 
subdesenvolvidos. Rio de Janeiro : Francisco Alves, 1979.

Milton Santos em o Espaço Dividido nos fornece uma análise da economia urbana dos 

paises subdesenvolvidos, superando as antigas teorias de que não existem rede urbana nos 

paises subdesenvolvidos, mas, sobretudo, rompendo com as abordagens dualistas dos 

anos 1960 e apresentando uma nova visão da economia urbana que são o circuito superior 

(correspondendo, basicamente à economia formal) e um circuito inferior (correspondendo, a 
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Resumo

Neste estudo, vimos que o conjunto funcionalmente articulado de cidades a 

rede urbana tem sido objeto de interesse entre os geógrafos, economistas e 

demais cientistas sociais. Procuramos, também, levar o aluno a entender como 

a rede urbana constitui-se, como no bojo do processo de urbanização a rede 

urbana passa a ser o elemento através do qual produção, circulação e consumo 

se realizam no espaço. Buscamos, ainda, apresentar as várias vertentes de 

estudo da rede urbana, mas, sobretudo, a teoria das localidades centrais de 

Walter Christaller. Assim, buscamos levar os alunos a entederem que as cidades 

enquanto centros produtores de bens e serviços possuem uma importância 

fundamental para o desenvolvimento do capitalismo. 

12

economia informal). Para Santos o circuito inferior seria parte das condições de reprodução 

da força de trabalho pobre, e portanto da reprodução do próprio capitalismo.

SASSEN, Saskia. As cidades na economia mundial. São Paulo: Nobel, 1998.

Para os que desejam compreender o papel das grandes cidades na economia internacional 

na era da globalização esse livro é essencial. Sassen realiza um estudo sobre as grandes cidades 

e sua importância no mundo em constante mudança econômica.

CORRÊA, Roberto Lobato. A Rede Urbana. São Paulo: Ática, 1989.

Obra essencial para o aluno compreender a discussão atual sobre Rede Urbana. Corrêa 

nessa obra consegue ser rigoroso e didático, visto que elaborou essa obra para os alunos da 

graduação, utilizou uma linguagem acessível e um glossário muito importante para os conceitos 

utilizados nessa discussão. 
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Autoavaliação

Após a leitura desta aula e a consulta ao mapa do Brasil abaixo, responda as 

questões à seguir:

a) Comparando-se as redes urbanas das regiões Norte e Sudeste brasileiro, podemos dizer 

que a rede urbana da região Norte não apresenta uma nítida hierarquia urbana ao passo 

que a rede urbana da região sudeste é bem caracterizada hierarquicamente? Explique
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b) Qual a relação entre desenvolvimento econômico e rede urbana?
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Apresentação

Nesta aula, iremos discutir os aspectos da urbanização mundial. Estudaremos como 

se deu esse processo e quais as suas características. A urbanização é um processo 

muito importante, pois deu origem á cidade moderna e continua a moldá-la até hoje. 

A urbanização do século XX é um processo global, generalizado, que atinge grande parte do 

globo terrestre. Verifi camos que as populações urbanas crescem desmesuradamente, mesmo 

reconhecendo-se que esse volume diminuiu nas últimas décadas do século XX. Segundo 

estimativas das Nações Unidas, as populações urbanas vêm crescendo em um ritmo bem 

mais acelerado do que a população global: 39% da população mundial, em 1975, viviam em 

localidades urbanas, em 2000 esse número passa para 50%; a previsão é de que esse número 

passe para 63% em 2025. Assim, segundo as Nações Unidas, no ano de 2025, o leste e o sul 

da Ásia reunirão cerca de metade da população mundial, e, até essa data, tanto as populações 

urbanas da África quanto às da América do Sul ultrapassarão a européia (GIDDENS, 2005). A 

cidade capitalista será o palco privilegiado desse fenômeno. 

Para compreender esse fenômeno é necessário que conheçamos os conceitos e noções 

básicas que norteiam essa discussão. É nesta perspectiva que, nesta aula, vamos refl etir sobre 

a natureza da urbanização ocidental, vamos pensar como esse processo se deu nos países 

desenvolvidos, quais as suas características, para podermos entender a urbanização brasileira. 

Assim, vamos discutir conceitos básicos que nos auxiliarão a compreender a urbanização de 

nossas cidades.

Para um melhor aproveitamento da nossa aula, algumas ações são necessárias: 

a) Leia com atenção e faça o resumo desta aula;

b) Pesquise na internet materiais que possam lhe ajudar a complementar esse conteúdo;

c) Relacione as discussões teóricas contidas nesta aula com a realidade urbana da cidade 

em que você reside;

d) Escolha um livro sugerido nas referências e leia-o, só assim você evoluirá teoricamente;

e) Procure tirar suas dúvidas com o tutor ou professor da disciplina no momento em que 

está lendo, estudando, pesquisando, não deixe para depois suas incertezas;

f) Use o ambiente virtual sempre, converse sobre suas difi culdades com o tutor ou o professor 

da disciplina, mas também troque idéias com seus colegas de curso;

g) Diversifi que sua aprendizagem através do contato com outras áreas de conhecimento, da 

leitura de obras de diversas natureza, da cultura e da pesquisa.
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Nesse sentido, convidamos você a se aprofundar neste conteúdo, conhecendo por meio 

desta aula a urbanização da cidade ocidental e suas especifi cidades. É necessário que você 

leia, pesquise e discuta permanentemente no espaço virtual, pois só assim conseguirá se 

aprofundar na temática.

Objetivos

Com esta aula, esperamos que você:

Compreenda a urbanização mundial;

Entenda os aspectos da urbanização dos paises desenvolvidos;

Estabeleça a relação entre o modo de produção capitalista e a 

urbanização da cidade ocidental.

Aspectos da urbanização mundial

Para iniciarmos este conteúdo vamos voltar um pouco no tempo e pensar que há milhares 

de anos coletividades humanas aprenderam a viver em espaços relativamente pequenos 

e em condições de grande densidade demográfi ca, onde foram se concentrando as 

atividades econômicas quase sempre não ligadas ao setor primário da economia, assim como 

foram se concentrando, também, a produção intelectual e o poder político, espaços esses 

denominados de cidades. 

Assim, à medida que a população passa a se concentrar em áreas relativamente pequenas 

no espaço, as formas espaciais e as estruturas e organização econômica e social apropriadas 

para o modo de vida rural são, de certa maneira, rompidos e substituídos por novos padrões e 

relacionamentos, essas formas e essas estruturas devem estar mais adaptadas ás necessidades 

urbanas.

No início, essas mudanças estão restritas à cidade, são experimentadas por aqueles que 

residem na cidade, no entanto, com o passar do tempo, essas mudanças são difundidas e 

adotados pela população que vive nas áreas rurais. Esse processo se expande de tal modo, 
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que o conjunto da sociedade passa a ser dominado por valores, expectativas e estilo de 

vida urbanos. Este processo de mudança comportamental e relacional é reconhecido como 

urbanização.

É preciso entender que a urbanização não consiste apenas no crescimento das cidades. 

Para que ela ocorra é necessário um conjunto de mudanças que irão se expressar tanto na 

paisagem urbana da cidade como no comportamento e estilo de vida das pessoas. Primeiro 

é necessário que a população urbana cresça mais que a população do campo, ou seja, 

que a população urbana aumente em relação à população total do país ou da região. Pode 

ocorrer inclusive o crescimento da cidade sem haver necessariamente urbanização, desde 

que a população rural cresça na mesma proporção que a população urbana. Na realidade, o 

crescimento das cidades não tem limites, pois a cidade pode expandir-se indefi nidamente. A 

urbanização, no entanto, tem limites. Nos países em que a população urbana ultrapassa 95% 

do total, podemos, dizer, que esses países já os atingiram.

Outro aspecto importantíssimo é que a urbanização é sobretudo um aspecto espacial. 

Esse processo é resultante de modifi cações sociais e econômicas substanciais que estão na 

base do desenvolvimento do próprio capitalismo. Segundo Sposito (1989), a concentração 

do capital é a base do processo desenvolvido na indústria e o progresso técnico ocorrido, a 

partir da Revolução Industrial que acentuou fortemente esse processo. Sposito (1989, p.50) 

ressalta ainda que:

A expressão da urbanização via industrialização não deve ser tomada apenas pelo 

elevado número de pessoas que passaram a viver em cidades, mas sobretudo porque o 

desenvolvimento do capitalismo industrial provocou fortes transformações nos moldes 

da urbanização, no que se refere ao papel desempenhado pelas cidades, e na estrutura 

interna das cidades.

Podemos dizer, inclusive, que é fato relativamente recente que regiões, países e até 

continentes inteiros se apresentem mais e mais urbanizados, ou seja, espaços abrigando 

cada vez mais um grande percentual de pessoas vivendo em espaços considerados urbanos, 

ao mesmo tempo em que a população rural diminui em termos relativo e em muitos paises 

encolheu em números absolutos. 

As teorias urbanas de modo geral reconhecem que a cidade representou uma nova escala 

e qualidade de organização sócio-econômica, que se constituía num afastamento inerente e 

inevitável daquela organização estabelecida nas áreas rurais. O processo de urbanização marcou 

um divisor cultural fundamental. Segundo Santos (2008, p.13), a urbanização é um fenômeno 

não apenas recente como também crescente, e em escala planetária:

A urbanização desenvolvida com o advento do capitalismo aparece na Europa como 

fato moderno logo depois da Revolução Industrial. Mais recentemente, e paralelamente 

à modernização, ela se generaliza nos países subdesenvolvidos; por isso, costuma-se 

associar a idéia de urbanização à industrialização.

Se observarmos a população mundial que vive em cidades, constataremos uma expansão 

do seu crescimento, concomitante á Revolução Industrial. 
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A Grã-Bretanha, primeira sociedade a vivenciar o fenômeno da industrialização, foi 

também a pioneira da transformação de um país rural para outro predominantemente urbano. 

Segundo Giddens ( 2005, p.456) 

Em 1800, um percentual bem inferior a 20% da população residia em cidades de mais de 

10 mil habitantes. Até 1900, essa proporção já havia chegado a 74%. No ano de 1800, a 

capital, Londres, abrigava cerca de 1,1 milhão de pessoas; e sua população expandiu-se 

para mais de 7 milhões de pessoas até o início do século xx. Londres era então, de longe, 

a maior cidade que o mundo jamais havia visto, um vasto centro manufatureiro, comercial 

e fi nanceiro no coração de um império britânico ainda em expansão.

A urbanização das cidades européias e norte-americanas ocorreu um pouco mais tarde. 

Em 1800, os Estados Unidos eram uma sociedade muito mais rural do que muitos paises 

europeus. Menos de 10% da população moravam em comunidades de mais de 2.500 pessoas. 

No século XX, bem mais de três quartos dos norte americanos passaram a residir em áreas 

urbanas. Para compreendermos a complexidade desse processo, basta dizer que entre 1800 

e 1900, a população de Nova York saltou de 60 mil pessoas para 4,8 milhões. Por isso, os 

estudiosos da questão urbana consideram que a urbanização do século XXI é um processo 

global e generalizada.

Com base no que foi exposto anteriormente, pesquise e responda às seguintes questões:

a) Como foi a urbanização dos paises desenvolvidos?

b) Estabeleça a diferença entre crescimento urbano e urbanização?
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Por que as cidades

modernas expandiram-se tanto?

Essa é uma questão muito importante para compreendermos a cidade moderna. As causas 

principais da urbanização nos países capitalistas desenvolvidos foram a industrialização 

e a mecanização do campo. Mecanização essa impulsionada por esse mesmo processo 

de industrialização. A industrialização do campo liberou mão-de-obra, na medida em que as 

máquinas passaram a realizar o trabalho de várias pessoas. Por outro lado, a industrialização 

criou novas ofertas de emprego na cidade, tanto no setor secundário (indústria) como no 

setor terciário (serviços). Assim, as cidades cresceram em virtude do aumento populacional, 

acrescido da migração de trabalhadores rurais para as áreas urbanas em busca de trabalho e 

melhores condições de vida.

Outros fatores também contribuíram para esse aumento populacional, como as grandes 

melhorias sanitárias, que no século XIX contribuíram para diminuir sensivelmente as taxas 

de mortalidade. O desenvolvimento dos transportes, ligando o Centro das cidades a periferias 

e subúrbios cada vez mais distantes. O advento do automóvel, enquanto meio de transporte 

individual. Assim, o grande avanço técnico, em todos os aspectos, vivenciado pelas sociedades 

modernas, sobretudo no século XX, contribuiu efetivamente para a expansão da urbanização 

em escala mundial.

Essa migração, às vezes, ocorreu em nível internacional – pessoas de meios rurais 

mudavam-se diretamente para as cidades de outros países. Giddens (2005, p. 457) referindo-se 

à urbanização dos Estados Unidos ressalta:

A imigração para os Estados Unidos de uma imensa massa de europeus provenientes de 

meios rurais empobrecidos é o exemplo mais óbvio, porém a imigração transnacional 

para as cidades também se difundiu entre países da própria Europa. Camponeses e 

aldeões migraram para as cidades (como atualmente acontece, em grande escala, nos 

países em desenvolvimento) devido à falta de oportunidade nas áreas rurais, aliada às 

aparentes vantagens e atrações das cidades, onde as ruas eram “cobertas com ouro” 

(empregos, riqueza, uma ampla gama de mercadorias e serviços). Além do mais, as 

cidades transformaram-se em centros de concentração do poder fi nanceiro e industrial, 

e os empresários, às vezes, criavam outras áreas urbanas quase que do nada. 

Desse modo, a urbanização teve um impacto enorme não apenas na estrutura urbana e 

nas condições técnicas das cidades modernas, mas, sobretudo, nos hábitos e comportamento 

da sociedade, além de mexer com os padrões de pensamento e de sensibilidade das pessoas 

que viviam em áreas urbanas. Ao mesmo tempo, na medida em que essas populações 

deslocavam-se das áreas rurais paras as áreas urbanas observava-se o inchamento das cidades, 

e o crescimento das desigualdades e da pobreza urbana. 

No início do século XX, as grandes cidades européias ainda eram lugares de multidões 

de pobres e desempregados sem residência. Cidades como Paris e Londres, ou mesmo Nova 

Áreas urbanas

Desde a época da 

formação das grandes 

aglomerações urbanas, no 

século XVIII, as opiniões 

acerca dos efeitos das 

cidades sobre a vida social 

têm se polarizado. Alguns 

enxergavam nas cidades 

uma representação da 

“ virtude civilizada”, a 

fonte do dinamismo e 

da criatividade cultural. 

Para esses autores, as 

cidades maximizam 

as oportunidades para 

o desenvolvimento 

econômico e cultural, 

proporcionando um meio 

para uma existência 

confortável e satisfatória. 

Outros rotulavam a cidade 

de inferno fumegante 

apinhado de multidões 

agressivas e portadoras de 

uma desconfi ança mútua, 

cheia de crimes, violência 

e corrupção. (GIDDENS, 

2005, p. 457) 
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York, possuíam grandes áreas pobres, com moradias precárias, carentes de todos os serviços 

básicos (água encanada, pavimentação de vias, eletricidade, transportes coletivos). Isso só 

irá mudar com o decorrer o tempo, quando a classe trabalhadora nesses países, através dos 

movimentos populares, lutas e reivindicações garantir o direito à moradia, transporte e infra-

estrutura sufi cientes para atender às demandas da sociedade moderna. 

Uma das características da urbanização dos países desenvolvidos é o surgimento dos 

subúrbios (áreas suburbanas ou até rurais ao redor das cidades muito valorizadas) no qual se 

localizam residências de alto padrão. Vale ressaltar, que o subúrbio dos países desenvolvidos é 

muito diferente da periferia das grandes cidades dos países em desenvolvimento. As periferias 

são áreas para onde a cidade se expande e nas quais existe uma carência enorme de infra-

estrutura básica (rede de esgotos, asfalto, escolas, posto de saúde, transporte coletivo, 

eletricidade), local onde reside grande parte da classe trabalhadora. 

Os subúrbios nos países desenvolvidos esta associado á idéia da casa própria e da posse 

de um carro e, em termos de valores, à vida familiar tradicional. Essa população, indivíduos de 

classe média, profi ssionais liberais, vêem no subúrbio a busca uma qualidade de vida que não 

é mais possível nos arredores da área central da cidade. Segundo Giddens ( 2005, p. 462):

Muitos dos subúrbios que cercam a cidade de Londres desenvolveram-se entre as duas 

Guerras Mundiais, aglomerando-se em torno das novas estradas e das conexões do metrô 

que permitiam o transporte de trabalhadores para o centro. Nos EUA, o processo de 

suburbanização teve seu ápice nas décadas de 1950 e 1960. Durante essas décadas, o índice 

de crescimento dos centros das cidades esteve em 10%, enquanto o das áreas suburbanas 

foi de 48%. A maior parte do deslocamento para os subúrbios envolveu famílias brancas. 

O cumprimento da lei que estabelecia a mistura racial nas escolas pode ser visto como um 

grande fator que pesou na decisão de muitos brancos de escaparem das áreas urbanas. 

Mudar-se para os subúrbio era uma alternativa que atraia as famílias que desejavam colocar 

seus fi lhos em escolas exclusivas para brancos. Mesmo nos dias de hoje, os subúrbios 

norte-americanos continuam sendo regiões onde predominam pessoas brancas.

O autor destaca, ainda, que no início dessas mudança para o subúrbio , os negros sempre 

foram minoria. Os negros, quase sempre, viviam em bairros de maioria negra, em cidades 

pequenas que margeiam as grandes cidades norte americanas, sobretudo os negros que 

compões as camadas mas pobre da sociedade. Atualmente verifi camos que essa realidade 

ganha novos contornos, na medida em que ninguém quer viver perto das áreas urbanas mais 

pobres em função dos problemas que afetam essas áreas como: moradia precária, escolas 

com ensino de péssima qualidade, ruas sem segurança, gangues violentas que amedrontam os 

moradores do centro. Por outro lado, a fuga para os subúrbios trouxe implicações dramáticas 

para a vitalidade dos centros urbanos das cidades européias e norte-americanas. 

Hoje existem sociedades totalmente urbanas, ou seja, com 100% de suas populações 

vivendo nas áreas urbanas. Exemplo máximo dessa realidade pode ser encontrado em 

Cingapura, Hong Kong e Nova York. O que caracteriza esses espaços são a grande concentração 

populacional, vivendo em áreas relativamente pequenas, mas com um nível de desenvolvimento 

técnico, econômico e social alto. Esses espaços oferecem a seus moradores um conjunto de 

serviços extremamente sofi sticados. 

Subúrbios

Parte da zona urbanizada 

de uma cidade situada em 

sua periferia: Nos países 

pobres, o subúrbio é 

habitado por população de 

baixa renda, ao contrário 

do que acontece nos 

ricos, em que o subúrbio 

é dotado de todos os 

equipamentos, obras e 

serviços de infra-estrutura 

e ocupado por população 

de alta renda.

Área central

Local mais concorrido da 

cidade, ou espaço urbano, 

não necessáriamente o 

centro geográfi co, onde 

se concentra atividades 

muito importantes à 

vida do citadino, como 

prestação de serviços, 

comércio excepcional 

ou central, profi ssionais 

liberais, bancos, 

companhias de seguro, 

recreação comercializada 

de massa e atividades da 

administração pública. 

Quase sempre constitui 

uma zona de deterioração 

urbana, por falta de 

adequado planejamento.
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A urbanização dos paises desenvolvidos é antiga, tendo se iniciado no século XIX, com o 

advento da Revolução Industrial. Em muitos casos essa urbanização parece já haver terminado, 

verifi cando-se apenas o crescimento das cidades. Na tabela abaixo podemos verifi car o nível 

de urbanização de vários países.

Porcentagem de População Urbana (1999)

Estados Unidos 78%

Reino Unido 92%

Nova Zelândia 89%

Japão 79%

Belgica 97%

Espanha 79%

Alemanha

Fonte: Banco Mundial, Word Development Repot, 1999-2000.

Segundo Lefebvre (1969) as características essenciais da urbanização contemporânea 

são sua velocidade e generalização, o que acarreta grande sobrecarga para a rede de serviços 

públicos, além de acentuar os contrastes entre as diversas partes que compõem o espaço 

urbano. Quanto mais urbanizada mais fragmentada se torna a cidade. A imagem abaixo nos 

dá a dimensão desse processo de urbanização generalizada. 

A cidade moderna tende a expandir seus limites, criar novos bairros, subúrbios e a 

periferia cresce indefi nidamente, que podem dar origem a novas cidades. A urbanização 

estendida a uma grande área circundante origina uma nova morfologia urbana, na qual se 

distinguem regiões diversas: zona urbanizada, isto é, conjunto ininterrupto de habitações; 

zona metropolitana, que engloba o núcleo central e seus arredores; megalópole, resultado da 

fusão de várias zonas metropolitanas; cidades novas e cidades-satélites. Independentemente 

da forma que assume, o processo de urbanização apresenta sempre uma hierarquia, isto é, 

cidades de tamanhos diferentes e com funções diversas.
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Assim, qualquer que seja sua função, a cidade não é apenas uma unidade de produção e 

consumo, caracterizada por suas dimensões, densidade e congestionamento. Ela representa 

também uma força social, uma variável independente no interior de um processo mais amplo 

capaz de exercer as mais variadas infl uências sobre a população e cuja principal conseqüência 

é o surgimento de uma cultura urbana. No plano material, essa cultura cria um meio técnico 

cientifi co informacional, conforme destaca Milton Santos. O seu permanente desenvolvimento

,requer,sobretudo,inúmeras exigências concretas: água, esgotos e serviços em geral. No plano 

psicossocial, manifesta-se pelo aparecimento de novos comportamentos e valores urbanos.

A deterioração de algumas áreas, como o centro, é uma das conseqüências mais 

evidentes da rapidez com que se processa a urbanização. Em decorrência desse modelo de 

urbanização o espaço urbano apresenta em sua paisagem urbana um conjunto de formas 

espaciais resultado dessa realidade, como: favelas, habitações deterioradas, zonas a renovar 

e recuperar, superposição de funções e outras anomalias. 

Texto complementar

A campanha mundial por uma melhoria do governo urbano

 A história moderna é, em grande parte, a história de uma urbanização acelerada. Em 

1950, o número de seres humanos que viviam nas cidades, na zona urbana, era de 750 milhões, 

isto é, cerca de 28% da população mundial. No ano 2000, atingiu-se a cifra de 2,9 bilhões de 

pessoas que viviam nas cidades, o que equivaleria a cerca da metade da população mundial. 

Enquanto, em 1950, havia somente uma cidade em todo o globo com mais de 10 milhões de 

habitantes, em 2000 já existiam vinte cidades com esse efetivo populacional.

Mas esse crescimento explosivo das cidades tem sido acompanhado por uma maciça 

urbanização da pobreza. Estima-se que o número de pessoas que vivem abaixo da linha da 

pobreza – isto é, com menos de um dólar por dia – tenha alcançado a cifra de 1,3 bilhão em 

2000. E uma crescente percentagem dessa população pobre (cerca de 70 a 75%) vive nas áreas 

urbanas. Estimativas da ONU apontam que cerca de 70% dessa população pobre das áreas 

urbanas seja constituída por mulheres. Daí a campanha da ONU por um bom governo urbano. 

É no nível do governo local, na cidade, que grande parte dos problemas sociais (pobreza, 

moradia, emprego) podem ser resolvidos, e não no nível do governo nacional.

O que signifi ca um bom governo? As reuniões da Organização da Nações Unidas para 

Assentamentos Urbanos do Banco Mundial e de outras instituições internacionais defi niram 

um “bom governo urbano” como o seguinte: aquele que é transparente (ou seja, cujos atos 

e gastos sejam públicos e fi scalizados), que permite a participação popular, que é efi ciente e 

que promove a justiça social e a segurança.

Texto complementar

Adaptado de: ONU, The 

Global Campaign for Good 

Urban Governance, New 

York, december, 1999.
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Nessas várias reuniões internacionais sobre os problemas das cidades, chegou-se à 

conclusão de que os seguintes itens são fundamentais para um bom governo local:

1) legitimidade e visibilidade (prestação de contas) do governo;

2) liberdade para as associações e movimentos populares;

3) crescente papel (em especial no trabalho remunerado) das mulheres;

4) preocupações com o meio ambiente;

5) livre circulação das informações;

6) efi ciência nos gastos e na administração pública

Um aspecto fundamental do bom governo é descentralização. A democracia hoje consiste 

num processo de transferência de poder do governo nacional para o local e deste para a 

sociedade, a comunidade local. Promover a participação do morador, do cidadão, é a chave 

de tudo: é ele quem deve decidir – e não os políticos – onde os recursos (os impostos, o 

orçamento público) devem ser gastos. Isso signifi ca que deve haver inúmeros mecanismos 

de participação, de plebiscito ou consultas populares.

a) Com base no conteúdo do texto complementar acima, dê sua opinião sobre a participação 

das Agências Internacionaiss como a ONU, na melhoria das condições de vida das 

populações das grandes metrópoles mundiais.
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Toronto-Canada

25148 www.fotosearch.com

b) A imagem acima retrata o trânsito veloz de uma auto-estrada em Toronto no Canadá, 

pessoas que viajam diariamente de carro dos subúrbios em direção ao trabalho e do 

trabalho de volta para os subúrbios. Como poderíamos explicar essa realidade urbana?
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O papel da cidade

na nova ordem mundial

O papel das cidades na nova ordem mundial tem atraído a atenção dos geógrafos, 

urbanistas, economistas e sociólogos. Segundo Giddens (2005), normalmente a 

globalização é encarada em termos de uma dualidade entre o nível nacional e o global, 

no entanto, são as grandes cidades do mundo que representam os principais circuitos por 

meio dos quais a globalização acontece. O funcionamento da economia mundial depende de 

um conjunto de localizações centrais que possuem uma sofi sticada gama de infra-estrutura 

técnica e informacional. Giddens (2005) ressalta que: 

Esses são pontos de execução e de direção do trabalho da globalização. À medida que os 

negócios, a produção, a publicidade e o marketing assumem uma escala global, há um 

volume enorme de atividade organizacional que precisa ser feito para que se mantenham 

e se desenvolvam essas redes globais. 

Segundo Toledo, ao lado da revolução urbana e da internacionalização da economia 

de mercado vem consolidando nas últimas décadas o que vários sociólogos e urbanistas 

convencionaram chamar de cidades globais – os vetores mais importantes da globalização. 

Essas cidades formam uma rede urbana por onde transita a maior parte do US$ 1,4 trilhão 

que alimenta os mercados fi nanceiros internacionais a cada ano. Para o autor, essa teia vai 

além: irradia os progressos tecnológicos, dissemina serviços especializados para a indústria 

e concentra as estruturas de comando das 37 mil empresas transnacionais (cujas vendas 

superam o total de exportações e importações mundiais). Saskia Sassen, em entrevista à 

Folha, ressalta “É por meio da rede de cidades globais que a economia global é administrada, 

coordenada, planejada e servida” Em outras palavras, é de onde emana o poder econômico. 

No topo dessa hierarquia estão as principais metrópoles do Primeiro Mundo, como Londres, 

Nova York e Tóquio. Mas a rede se estende também pela periferia: Cingapura, Cidade do México 

e São Paulo.

Toledo

TOLEDO, José Roberto de. 

Cidades globais desafi am 

as megacidades. Folha 

de S.Paulo (São Paulo), 

2 maio 1999. (Ano 2000: 

qual será o futuro das 

cidades?, p. 3).
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Assim a globalização ocorre através de redes, que abarcam o mundo inteiro, mas não todo 

o espaço geográfi co. Eles atingem principalmente os lugares mais bem equipados com infra-

estrutura informacional, de transportes, comunicações, hospedagem e sobretudo fi nanceira. 

Esses lugares formam os pontos de interconexão das redes globais.

As cidades globais sediam as grandes empresas mundiais e as agências internacionais 

e apresentam uma infra-estrutura que permite a instalação dos fl uxos da globalização. Nelas, 

encontram-se:

   os grandes aeroportos internacionais, que permitem o fl uxo mundial de pessoas e de 

cargas;

   os modernos edifícios que sediam as bolsas de valores, os grandes bancos e outras 

companhias fi nanceiras, permitindo o fl uxo de capitais especulativos;

   as sedes das grandes corporações multinacionais, que comandam o fl uxo de capitais 

produtivos;

   as grandes redes de televisão e de rádio, os grandes jornais e os provedores da Internet, 

que centralizam o fl uxo de informações;

   as principais organizações mundiais: ONU, FMI, Banco Mundial, OCDE e outras;

   os principais mercados consumidores do mundo.

Por isso a defi nição de uma cidade global é qualitativa, associada ao seu poder, sua 

infra-estrutura e, portanto, à sua capacidade de polarizar os fl uxos das redes mundiais e não 

ao tamanho da sua população. 

Com base no conteúdo e no mapa exposta acima responda:

a) Onde se instalam preferencialmente os fl uxos da globalização? Por quê?
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b) Visando enriquecer nossa discussão acerca do processo de metropolização das cidades 

ocidentais sugerimos o fi lme Metropolis.

Direção: FritzLang

Essa história se passa no ano 2026. Os poderosos fi cam na superfície e lá há o Jardim dos Prazeres, 

para os fi lhos dos mestres, enquanto os operários, em regime de escravidão, trabalham bem abaixo da 

superfície, na Cidade dos Operários. Esta poderosa cidade é governada por Joh Fredersen (Alfred Abel), 

um insensível capitalista cujo único fi lho, Freder (Gustav Fröhlich), leva uma vida idílica, desfrutando dos 

maravilhosos jardins. Mas um dia, Freder conhece Maria (Brigitte Helm), a líder espiritual dos operários, 

que cuida dos fi lhos dos escravos. Ele conversa com seu pai, que diz que é assim que as coisas devem 

ser quando Josaphat (Theodor Loos) é demitido por Joh, por não ter mostrado plantas que estavam em 

poder dos operários. Freder pede a ajuda dele e vê as condições que existem no subsolo. Paralelamente 

Rotwang (Rudolf Klein-Rogge), um inventor louco que está a serviço de Joh, diz ao seu patrão que seu 

trabalho está concluído, pois criou um robô à imagem do homem, que nunca se cansa ou comete erro, 

e diz que agora não haverá mais necessidade de trabalhadores humanos, já que em breve terá um robô 

que ninguém conseguirá diferenciar de um ser vivo. Além disso, decifra as plantas, que são de antigas 

catacumbas que fi cam na parte mais profunda da cidade. Curioso em saber o que interessa tanto aos 

operários, Joh e Rotwang decidem espioná-los usando uma passagem secreta. Ao assistir a uma reunião, 

onde Maria prega aos operários, lhes implorando que rejeitem o uso de violência para melhorar o destino 

e pensar em termos de amor, dizendo ainda que o Salvador algum dia virá na forma de um mediador. 

Mas mesmo este menor ato de desafi o é muito para Joh, que ouviu a fala na companhia de Rotwang. 

Assim, Joh ordena que o robô tenha a aparência de Maria e diz para Rotwang escondê-la na sua casa, 

para que o robô se infi ltre entre os operários para semear a discórdia entre eles e destruir a confi ança 

que sentem por Maria. Mas Joh não podia imaginar uma coisa: Freder está apaixonado por Maria.

Após assistir ao fi lme responda:

a) Quais os elementos do fi lme Metropolis que podem ser comparados à realidade da 

sociedade ocidental capitalista?
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Leituras complementares

SASSEN, Saskia. As cidades na economia mundial. São Paulo: Nobel,1998.

Para os estudantes interessados em aprofundar-se nas discussões sobre o papel das 

grandes cidades na economia internacional na era da globalização, a leitura dessa obra é 

fundamental. Saskia é uma das principais colaboradoras na discussão sobre as cidades e o 

processo de globalização. Ela será a primeira a utilizar o termo cidade global referindo-se aos 

centros urbanos que abrigam as sedes das grandes corporações transnacionais.

SPOSITO, Maria Encarnação B. Capitalismo e Urbanização. São Paulo: Contexto, 1989.

A autora discuti a urbanização como processo, e a cidade, como forma concretizada desse 

processo. Evidencia como a urbanização marcou profundamente a sociedade ocidental e suas 

condições de existência. Este livro é básico para os estudantes que desejam enveredar pelas 

discussões referentes a urbanização sob o capitalismo monopolista.
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Resumo

Nesta aula, vimos que o processo de urbanização nas sociedade ocidentais é 

generalizado. Nos países industrializados de hoje, entre 60 e 90% dos indivíduos 

vivem em áreas urbanizadas. As causas principais da urbanização nos países 

capitalistas desenvolvidos foram a industrialização e a mecanização do campo. 

Mecanização essa impulsionada por esse mesmo processo de industrialização. A 

industrialização do campo liberou mão-de-obra, na medida em que as maquinas 

passaram a realizar o trabalho de várias pessoas. Vários são os problemas 

vivenciados atualmente por esse modleo de desenvolvimento urbano: cidades 

extremamente expandidas, grandes engarrafamentos, centros deteriorados e 

muitos confl itos urbanos. Na medida em que as cidades crescem e se urbanizam, 

esse crescimento explosivo das cidades tem sido acompanhado por uma maciça 

urbanização da pobreza e da violência urbana. Assim, qualquer que seja sua 

função, a cidade não é apenas uma unidade de produção e consumo, caracterizada 

por suas dimensões, densidade e congestionamento. Ela representa também uma 

força social, uma variável independente no interior de um processo mais amplo 

capaz de exercer as mais variadas infl uências sobre a população e cuja principal 

conseqüência é o surgimento de uma cultura urbana.

Autoavaliação

Dentre as grandes transformações registradas no fi nal do Século XX, e fortemente 

presente na virada do milênio, está o processo de globalização econômica. Tóquio 

é um exemplo marcante dessa realidade. 
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Cidade de Tóquio-Japão

Com base no conteúdo dessa aula e na imagem acima, responda:
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Qual o papel das cidades globais no processo de globalização?
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Apresentação

Nesta aula discutiremos os aspectos da urbanização brasileira. Nosso objetivo é contribuir 

para um maior conhecimento da realidade brasileira. Estudaremos, então, como se deu 

esse processo de urbanização e quais as suas características básicas. O Brasil, como 

os demais países da América Latina, apresentou um rápido processo de urbanização no século 

XX, sobretudo, a partir da década de 1960. Segundo Maricato (2001), em 1940, a população 

urbana brasileira era de 26,3% do total. Em 2000, essa população passou para 81,2%. 

Em números absolutos: em 1940 a população que residia nas cidades era de 18,8 milhões de 

habitantes e em 2000, de aproximadamente 138 milhões. Assim, em apenas sessenta anos, os 

assentamentos urbanos no Brasil foram ampliados de maneira a abrigar mais de 125 milhões 

de pessoas. Constatamos, portanto, que ocorreu nesse período, um imenso crescimento das 

cidades. Esse crescimento foi necessário para abrigar essa população, bem como as suas 

demandas sociais: moradia, trabalho, educação, saúde, transporte, água e energia. 

Para um melhor aproveitamento da nossa aula, algumas ações são necessárias: 

a) Relacione as discussões teóricas contidas nesta aula com a realidade urbana da cidade 

onde você reside;

b) Leia as referências bibliográfi cas indicadas;

c) Realize pesquisas virtuais nos órgãos ofi ciais como IBGE, Ministério das Cidades, para 

coletar informações sobre a realidade das cidades brasileiras.

Nesse sentido, convidamos você a se aprofundar nesse conteúdo, conhecendo por meio 

desta aula alguns aspectos da urbanização da sociedade brasileira. É necessário que você 

leia, pesquise e discuta permanentemente no espaço virtual, pois só assim conseguirá se 

aprofundar na temática.

Objetivos

Com esta aula, esperamos que você:

Compreenda a urbanização da sociedade brasileira;

Estabeleça a relação entre o modo de produção capitalista 

e o processo de urbanização;
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A urbanização brasileira: 

um breve retrospecto histórico 

 A nossa urbanização constitui um fenômeno da segunda metade do século XX e pode 

ser considerada um fenômeno recente. As características desse fenômeno estão expressas 

na paisagem urbana das cidades e metrópoles brasileiras e são decorrentes de vários fatores:

a) o êxodo rural, que, por sua vez, está ligado ao excedente de mão-de-obra do campo,

b) a industrialização tardia e a modernização das atividades agrícolas, conjugadas à 

concentração de pessoas nas grandes cidades, 

c) o aumento do poder aquisitivo da população, favorecidos pela expansão do capital 

fi nanceiro na economia,

d) a inovação tecnológica e o aumento da produtividade das indústrias de bens de consumo, 

para suprirem as necessidades da vida urbana.

Esses são apenas alguns dos fatores que contribuíram para a urbanização brasileira. 

No decorrer da nossa aula veremos com mais propriedade os elementos que constituem a 

urbanização brasileira. Contudo, vale ressaltar, que este texto representa apenas uma breve 

introdução ao tema, devendo o aluno se debruçar sobre a referência bibliográfi ca indicada, 

para a aquisição de uma maior fundamentação teórica.

Para compreendermos a urbanização brasileira é necessário que voltemos um pouco no 

tempo e relembremos alguns marcos históricos relacionados ao crescimento urbano de nossas 

cidades. Segundo Santos (1993), o Brasil deixou o século XIX com aproximadamente 10% 

da sua população residindo em cidades. As raízes da urbanização brasileira são encontradas 

na sua história colonial. Os primeiros centros urbanos surgiram no século XVI, ao longo do 

litoral nordestino em razão da produção do açúcar, nos séculos XVII e XVIII, a descoberta de 

ouro fez surgir vários núcleos urbanos no interior do território e no século XIX a produção de 

café foi importante no processo de industrialização.

Características das Primeiras Cidades do Brasil
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Desde o período colonial, o Brasil já apresentava cidades de grande porte, entretanto, 

foi a partir da virada do século XIX que o processo de urbanização da sociedade brasileira 

começa realmente a se consolidar. Essa urbanização foi impulsionada por vários fatores, dentre 

eles: a libertação dos escravos em 1888, proclamação da República 1889 e a expansão da 

indústria, que, ainda incipiente, se desenrolava na esteira das atividades ligadas à cafeicultura 

e às necessidades básicas do mercado interno (MARICATO, 2001).

No entanto, só a partir do fi nal do século XIX e início do século XX, muito lentamente, 

as cidades brasileiras conheceram algumas reformas urbanas. Essa iniciativa impulsionara 

o crescimento da população urbana e lançara as bases de um urbanismo moderno, como 

ressalta Maricato (2001, p. 17):

Realizavam-se obras de saneamento básico para a eliminação das epidemias, ao mesmo 

tempo em que se promovia o embelezamento paisagístico e eram implantadas as bases 

legais para um mercado imobiliário de corte capitalista. A população excluída desse 

processo era expulsa para os morros e franjas da cidade. Manaus, Belém, Porto Alegre, 

Curitiba, Santos, Recife, São Paulo e especialmente o Rio de Janeiro são cidades que 

passaram por mudanças que conjugaram saneamento ambiental, embelezamento e 

segregação territorial, nesse período.

Podemos dizer que só a partir de 1930, o Estado passa a investir de fato nas cidades, 

dotando-as de uma melhor infra-estrutura urbana e de melhores condições físicas para o 

desenvolvimento industrial, visando atender as demandas locais, mas, sobretudo, a substituição 

de importações. Assim, pouco a pouco, a burguesia industrial assume a hegemonia política, 

sem que se verifi casse, no entanto, uma ruptura com os interesses das oligarquias rurais e 

com os interesses hegemônicos estabelecidos até então.

Segundo Maricato (2001), essa realidade marcará o processo de urbanização brasileiro 

até os dias atuais:

Essa ambigüidade entre ruptura e continuidade, verifi cada em todos os principais 

momentos de mudança na sociedade brasileira, marcará o processo de urbanização 

com as raízes da sociedade colonial, embora ele ocorra em pleno século XX, quando 

formalmente o Brasil é uma República independente. A questão fundiária, que ocupou um 

lugar central nos confl itos vividos pelo país, no século XIX, se referia fundamentalmente 

ao campo (MARICATO, 2001, p.17-18).

Maricato (2001) ressalta, ainda, que a maneira como se processaram a Abolição e a 

República, ainda no século XIX, delineou a trajetória da cidade brasileira nas primeiras décadas 

do século XX. Contudo, esses eventos não contribuíram para a melhoria das condições urbanas. 

Muitas das antigas províncias, entre elas as do Nordeste continuaram pobres, com a população 

ainda mais carente, padecendo de todos os tipos de difi culdades. As oligarquias assumiam 

agora o lugar do antigo império unitário. Com isso, a chamada República Velha de 1889 a 

1930, é também denominada de República oligárquica, isto é, de predomínio das oligarquias. 

Mesmo, assim, a industrialização que se afi rma, a partir de 1930 e irá até o fi m da Segunda 

Guerra Mundial representa um fator de avanço para a urbanização da sociedade brasileira. Esse 

período será marcado pelo fortalecimento da economia interna, com grande desenvolvimento 

Oligarquias

Mello defi ne essa estrutura 

como: Organização de 

poder que também se 

intitulava coronelismo. 

Viabilizava-se por meio 

de estrutura econômica 

tradicional, baseada na 

grande propriedade, 

coexistindo com sistema 

eleitoral de extensa base 

representativa. Esse 

sistema, tinha como 

característica principal, 

o livre trânsito do líder 

oligarca junto ao governo 

federal e Presidência  da 

República. O Presidente 

Campos Sales (1898-

1902), ofi cializou essa 

sistemática, por meio 

da chamada Política dos 

Governadores. À frente 

de verdadeira federação 

estadual de coronéis, os 

governadores de estado 

(então denominados 

presidentes) faziam-

se representantes 

da União com cujo 

Presidente da República 

obrigatoriamente 

se compunham. O 

sistema se apresentava 

bastante hierárquico, 

na medida em que 

estabelecia a articulação 

entre Presidência da 

República, governo dos 

Estados e coronéis, que 

determinavam o conjunto 

de ações e obras a 

serem desenvolvidas nos 

Estados. MELLO, José 

Octávio de Arruda. História 

da Paraíba. 7 ed. João 

Pessoa, A União, 1978, p. 

144-145.
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das forças produtivas e a modernização da sociedade. Segundo Santos (1993, p.9), nesse 

período, a urbanização brasileira se generaliza e o turbilhão demográfi co e a terceirização da 

economia são fatos notáveis. No entanto, é a partir de 1940 que se verifi ca uma verdadeira 

inversão da população rural em urbana.

Entre 1940 e 1980, dá-se verdadeira inversão quanto ao lugar de residência da população 

brasileira. Há meio século atrás (1940), a taxa de urbanização era de 26,35%, em 1980 

alcança 68,86%. Nesses quarenta anos, triplica a população do Brasil, ao passo que a 

população urbana se multiplica por sete vezes e meia”(SANTOS, 1996, p. 29).

Ano do Censo População 
Total

População 
Urbana

Índice de 
Urbanização

Índice de 
crescimento 
Populacional

Índice de 
crescimento 
Urbano

1900 17.438.434 - - - -

1920 27.500.000  4.552.000 16,55 % 43,08 % -

1940 41.326.000 10.891.000 26,35 % 33,46 % 37,19 %

1950 51.944.000 18.783.000 36,16 % 25,70 % 72,46 %

1960 70.191.000 31.956.000 45,52 % 35,13 % 70,13 %

1970 93.139.000 52.905.000 56,80 % 32,69 % 65,55 %

Fontes: Cadernos Mcidades/Des. Urbano Política Nacional de Desenvolvimento Urbano 1, Brasília, Novembro de 2004; Ruben George Oliven, Urbanização e mudança 

social no Brasil, Vozes, Petrópolis, 1980, p. 69, tabela 1; IBGE, Censos de 1940-2000/ estimativa maio/2006.

Quadro 1 – População total e urbana no Brasil

Podemos verifi car neste quadro citado que a população brasileira praticamente duplicou 

entre 1900 e 1920 no período inicial da República. Este grande crescimento se deu muito em 

função das imigrações estrangeiras para o Brasil provindas da Europa, região do Mediterrâneo 

e Ásia como os Italianos, Alemães, Poloneses, Ucranianos, Povos Árabes, Japoneses e outros, 

concentrados mais nos Estados das Regiões Sul e Sudeste. 

Esta imigração para o Brasil ocorreu também nas Regiões Nordeste, Norte e Centro-Oeste, 

mas em função de vários fatores, entre eles, o clima, a economia, a ocupação já consolidada e o 

início de uma produção agro-industrial, ela ocorre de forma mais amena e há uma intensifi cação 

na Região Centro-Oeste durante o período entre as duas Grandes Guerras Mundiais.

 A tabela citada indica ainda que o índice de crescimento urbano em 1940 era de 37,19%, 

em 1950 alcança 72,46%. Em dez anos, esse índice praticamente quadruplicou. Além dos 

fatores relacionados, essa realidade é fruto, ainda, do modelo econômico adotado pelo país, 

que tem na indústria automobilística fordista e no capital internacional a sua base. Em 1950, o 

processo de industrialização entra em nova etapa. O Brasil passa a industrializar bens duráveis 

e até mesmo bens de produção. Essa grande indústria fordista irá promover mudanças 

signifi cativas na paisagem urbana das cidades brasileiras e no modo de vida da sociedade 

como ressalta Maricato:

Fordista

O Fordismo é um sistema 

racional de produção em 

massa, que transformou 

radicalmente a indústria 

automobilística na primeira 

metade do século XX. Uma 

das marcas do Fordismo 

foi o aperfeiçoamento da 

Linha de Montagem. Com 

isto, os automóveis eram 

construídos em esteiras 

rolantes que funcionavam 

enquanto os operários 

fi cavam, praticamente, 

parados nas “estações”, 

quando realizavam 

pequenas etapas da 

produção. Desta forma 

não era necessária quase 

nenhuma qualifi cação 

dos trabalhadores. 

Seu idealizador, Henry 

Ford, praticou à risca os 

projetos de padronização 

e simplifi cação criados 

por Taylor e promoveu 

novas tecnologias para o 

período histórico. Além do 

mais, Ford também criou 

o mercado de massa para 

os automóveis. Seu grande 

objetivo era o de ter um 

produto muito barato, 

para que todos pudessem 

comprá-lo.

Idem observação anterior.
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Atividade 1

5

Com a massifi cação do consumo dos bens modernos, especialmente os eletro-eletrônicos, 

e também do automóvel, mudaram radicalmente o modo de vida, os valores, a cultura e o 

conjunto do ambiente construído. Da ocupação do solo urbano até o interior da moradia, 

a transformação foi profunda, o que não signifi ca que tenha sido homogeneamente 

moderna. Ao contrário, os bens modernos passaram a integrar um cenário onde a 

pré-modernidade sempre foi muito marcante, especialmente na moradia ou no padrão 

de urbanização dos bairros da periferia (MARICATO, 2001, p. 19).

Segundo Santos (1993), o forte movimento de urbanização que se verifi ca, a partir 

da década de 1950 é contemporâneo de um forte crescimento demográfi co nas cidades 

brasileiras, sobretudo, as cidades da região sudeste. Esse crescimento é resultado de uma 

taxa de natalidade elevada e uma mortalidade em descenso, cujas causas essenciais são os 

progressos sanitários, a melhoria das condições de vida da população e o próprio processo 

de urbanização. Ressaltamos, contudo, que esse fenômeno não se dá de forma homogêneo, 

uma vez que são diferentes os graus de desenvolvimento e de ocupação prévia das diversas 

regiões brasileiras.

a) Estabeleça a diferença entre a urbanização dos países do primeiro mundo e a urbanização 

dos países em desenvolvimento?
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A Urbanização e 

o Meio Técnico Informacional 

Segundo Santos (1993, p. 36), num espaço de tempo relativamente curto, a sociedade 

brasileira viu se instalar sobre o território nacional uma gama de conteúdo crescente de ciência, 

técnica e informação. Santos coloca que:

É apenas após a segunda guerra mundial que a integração do território se torna 

viável, quando as estradas de ferro até então desconectadas na maior parte do país, 

são interligadas, constroem-se estradas de rodagem, pondo em contato as diversas 

regiões entre elas e com a região polar do país, empreende-se um ousado programa de 

investimentos em infra-estrutura. Ainda uma vez, uma nova materialidade superpõe novos 

sistemas de engenharia aos já existentes, oferecendo as condições técnicas gerais que 

iriam viabilizar o processo de substituição de importações para o qual todo um arsenal 

fi nanceiro, fi scal, monetário, serviria como base das novas relações sociais (incluindo o 

consumo aumentado) que iriam permitir mais uma decolagem.

Esta urbanização acelerou-se pós 1960, como resultado da política de industrialização 

do Estado. A nossa urbanização será marcada ainda pelo golpe de Estado de 1964, cujo 

evento aparece como um marco importante para a história urbana do Brasil. Santos (1993, 

p.36) destaca que o movimento militar criou as condições de uma rápida integração do país 

à economia internacional. Santos observa, ainda que:

A economia se desenvolve, seja para atender a um mercado consumidor em célere 

expansão, seja para responder a uma demanda exterior. O país se torna grande exportador 

tanto de produtos agrícolas não tradicionais (soja, cítricos) parcialmente benefi ciados 

antes de se dirigirem ao estrangeiro, quanto de produtos industrializados. A modernização 

b) Cite algumas características da urbanização Brasileira.
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agrícola, alias, atinge, também produções tradicionais como o café, o cacau, o algodão; 

alcança produtos como trigo, cujo volume plantado e colhido se multiplica; implanta-

se em muitos outros setores e se benefi cia da expansão da classe média e das novas 

equações de um consumo popular intermitente, com o desenvolvimento da produção de 

frutas, verduras e hortaliças. A população aumenta, a classe média ampliada, a sedução 

dos pobres por um consumo diversifi cado e ajudado por sistemas extensivos de crédito, 

servem como impulsão à expansão industrial.

Observamos, assim, a generalização do meio técnico-científi co na medida em que 

há um maior conhecimento sobre o território brasileiro. No entanto, um dos elementos de 

grande importância será a íntima relação entre a informação e adoção de práticas científi cas 

e tecnológicas em várias áreas do conhecimento. Esse investimento em ciência e técnica 

contribuirá efetivamente para a modernização tecnológica da sociedade brasileira. Os produtores 

que possuem maior recursos irão investir na compra de sementes selecionadas, ração de melhor 

qualidade, adubos, defensivos e máquinas cada vez mais modernas. A produção agrícola passa 

a ser infl uenciada pelas diversas formas de informação que estão ao alcance do produtor.

Na cidade, aparecem mudanças muito importantes na composição técnica do território 

pelos aportes maciços de investimentos em infra-estrutura urbana. A construção do metrô nas 

metrópoles brasileiras como em São Paulo, diminui as distâncias e o tempo de deslocamento 

dos trabalhadores. A cidade torna-se o lócus da regulação do que se faz no campo, como 

também, assegura a nova cooperação imposta pela nova divisão do trabalho agrícola, na 

medida em que se aperfeiçoa para atender às exigências matérias do campo, respondendo 

a essas demandas cada vez mais prementes e dando-lhes respostas cada vez mais rápidas. 

A urbanização aumenta porque cresce, cada vez mais, a quantidade de agricultores 

residindo na cidade. As cidades se especializam na medida em que na área respectiva onde 

estas cidades estão inseridas há possibilidades para uma maior divisão do trabalho, tanto do 

ponto de vista da materialidade quanto do ponto de vista da dinâmica interpessoal. Assim, 

quanto mais complexa a divisão do trabalho numa área, região, território, tanto mais cidades 

surgem e tanto mais diferentes são umas das outras. 

Nossa urbanização constitui um fenômeno marcante, pois se fortalece \a partir da segunda 

metade do século XX. Essa urbanização se caracterizará de um sistema de engenharia cada 

vez mais complexo e sofi sticado, onde a confi guração territorial é formada pelo conjunto de 

sistemas de engenharia que o homem vai superpondo à natureza, verdadeiras próteses, de 

maneira a permitir que se criem as condições de trabalho próprias de cada período histórico, 

de cada época. Um exemplo disso é o desenvolvimento cada vez mais rápido de transporte e 

do sistema de telecomunicações e da produção de energia.

A industrialização do país será tardia e trará consigo a modernização das atividades 

agrícolas, conjugadas à concentração de pessoas nas grandes cidades. Observamos um 

enorme desenvolvimento da produção material da sociedade brasileira e um investimento 

cada vez maior na produção material da indústria e da agricultura brasileira, o governo e a 

iniciativa privada investe na circulação, distribuição e consumo de mercadorias por todo o 

território nacional.
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Milton Santos: 

Professor Milton Santos, 

nasceu em Brotas de 

Macaúbas, no interior 

da Bahia, no dia 03 de 

Maio de 1926. Geógrafo e 

livre pensador brasileiro, 

homem amoroso, afável, 

fi no, discreto e combativo, 

dizia que a maior coragem, 

nos dias atuais, é pensar, 

coragem que sempre teve. 

Doutor honoris causa em 

vários países, ganhador 

do prêmio Vautrin Lud, 

em 1994 (o prêmio Nobel 

da geografi a), professor 

em diversos países (em 

função do exílio político 

causado pela ditadura de 

1964), autor de cerca de 

40 livros e membro da 

Comissão Justiça e Paz de 

São Paulo, entre outros. 

Milton Santos, este grande 

brasileiro, morreu em São 

Paulo-SP, no dia 24 de 

Junho de 2001, aos 75 

anos, vítima de câncer. 

Segundo 

Milton Santos: 

Milton Santos, O País 

Distorcido: o Brasil, a 

Globalização e a Cidadania 

(Publifolha: São Paulo, 

2002)

Atenção! Retire o hiperlink

8

Milton Santos

Fonte: Disponível em: http://www.nossosaopaulo.com.br/Reg_SP/Educacao/MiltonSantos.htm Acesso em: 24 OUT,2009

Segundo Milton Santos: 

“As redes são a condição da globalização (...) Sua qualidade e quantidade distinguem as 

regiões e lugares, assegurando aos mais bem dotados uma posição relevante e deixando 

aos demais uma condição subordinada. São os nós das redes que presidem e vigiam as 

atividades mais características deste nosso mundo globalizado.”

a) Comente a citação do professor Milton Santos:

Atividade 2
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b) O que signifi ca o Meio Técnico Cientifi co Informacional tratado por Milton Santos?
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A urbanização e 

a expansão da periferia 

As cidades se expandem, cada vez mais, com a aglomeração maior de trabalhadores 

vivendo nas periferias insalubres. O governo investe em políticas habitacionais, 

procurando amenizar os confl itos sociais decorrentes das péssimas condições de 

vida dos trabalhadores. No entanto, o crescimento vertiginoso das cidades trouxe muitos 

problemas. Um deles foi a ocupação irregular, ou seja, áreas foram sendo ocupadas ilegalmente 

no interior do espaço urbano, através de invasões, pela população de baixa renda, trabalhadores 

desempregados, migrantes, que se mudaram para a cidade em busca de melhores condições 

de vida. Vários “bairros” se formaram, a partir destas ocupações irregulares (via invasão 

ou aquisição de terrenos sem título de propriedade). Estes estabelecimentos irregulares 

passaram a crescer muito nas últimas décadas do século XX, mais rapidamente do que os 

estabelecimentos regulares, os quais abrigam, em muitos casos, a maioria da população. A 

principal causa desse processo foi a transferência para a cidade de populações rurais, induzidas 

pelas precárias condições no campo e pelas oportunidades oferecidas pelos empregos na 

indústria, no comércio e nos serviços.

Por outro lado, a aceleração da urbanização, veio acompanhada de crescimento urbano 

desordenado, ocasionando inúmeros problemas socioambientais, como a multiplicação de bairros 

com infra-estrutura defi ciente, o processo de favelização, habitações situadas em áreas de risco 

e alterações nos sistemas naturais. Essa urbanização quando não acompanhado de um grande 

investimento em infra-estrutura básica (água, esgoto, luz, pavimentação), produz áreas pobres 

e marginalizadas. Claro que essas áreas menos valorizadas são ocupadas pelas populações de 

baixa renda, por isso se afi rma que esse tipo de expansão urbana refl ete uma organização do 

espaço que produz e acentua desigualdades econômicas e sociais. O fenômeno da favelização 

é uma das principais evidências territoriais do Brasil da segunda metade do século XX. Essa 

realidade se exacerba nas cidades brasileira, porém os governos municipais pouco têm investido 

em políticas públicas, no sentido de reverter essa realidade. Grande parte dos recursos públicos 

são investidos nas áreas nobres das cidades brasileiras e pouco nas periferias.

Favelização

Favela, na defi nição 

usada pela ONU, refere-

se a áreas urbanas, 

desprovidas de condições 

urbanas e ambientais 

em que a maioria 

dos seus residentes 

vivem aglomeradas 

em habitações ilegais, 

desprovidas de água 

tratada e saneamento. 

Habitações precárias, 

insalubres, que abriga 

uma ou mais famílias. 

Atualmente, o mundo 

conta com perto de 1 

bilhão de seres humanos 

amontoados em favelas, 

encontradas em todos 

os lugares do globo. E 

o ritmo se acelera! A 

previsão é que esse tipo de 

submoradia terá 1,4 bilhão 

de habitantes em 2020, 

já que as populações das 

favelas vêm aumentando 

em 2,2% ao ano;a situação 

é pior na África negra, 

onde a taxa de crescimento 

anual supera os 4,5%, 

segundo as projeções do 

Relatório sobre o Estado 

das Cidades do Mundo.

Atenção! Procure ser 

sucinta em notas 

para glossário.
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Vila Brasilândia, na zona norte de São Paulo; as favelas 
resultam do crescimento desordenado das cidades.

Guia Época 2008

As forças de mercado não têm capacidade de resolver por si sós essas distorções, 

conforme mostra a história recente: as duas décadas de estagnação econômica 

signifi caram um imenso aumento da precariedade, e as favelas cresceram a taxas muito 

superiores ao crescimento da cidade como um todo. O Centro de Estudos da Metrópole 

estimou o aumento da população favelada em 2,97% anuais na década de 1990 ante 

0,87% para o conjunto da cidade. Nos últimos anos, de reaquecimento econômico, o 

que temos observado são preços de imóveis cada vez mais altos devido ao aumento do 

poder aquisitivo e das facilidades de crédito, mais uma vez penalizando os mais pobres.

Cabe lembrar as várias dimensões do processo de expulsão dos mais pobres das áreas 

mais bem localizadas da cidade. Do ponto de vista ambiental, estamos ameaçando com 

ocupação irregular os locais que deveriam ser preservados para garantir a água para as 

presentes e as futuras gerações. Um olhar sensível às desigualdades raciais revelará que 

a população excluída dos benefícios da cidade não é apenas mais pobre, mas também 

mais negra. A exclusão incide de forma particularmente grave para as mulheres: são 

enormes as taxas de estupros nas periferias, conforme mostram os trabalhos do Núcleo 

de Estudos da Violência da Universidade de São Paulo (CYMBALISTA,2008)

Vila Brasilândia, na 

zona norte de São 

Paulo; as favelas 

resultam do 

crescimento 

desordenado 

das cidades.

As cifras falam por si 

sós. Enquanto milhões de 

pessoas sofrem em favelas 

cada vez mais densas, 

em cortiços onde várias 

famílias compartilham um 

banheiro, nas periferias 

longínquas e nas áreas de 

proteção aos mananciais, a 

maior metrópole brasileira 

subutiliza seus territórios 

mais centrais e providos 

de infra-estrutura. Dessa 

forma, parece-me bastante 

evidente que o problema 

de São Paulo não é a 

falta de moradias ou de 

infra-estrutura, mas a má 

distribuição dos recursos 

que a cidade possui. 
Cymbalista, Renato. Na 

metrópole, a infra-

estrutura subutilizada. 

São Paulo, Revista Polis, 

10/2008.
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a) Observando a paisagem urbana da sua cidade, identifi que os principais problemas 

socioambientais presentes na cidade.

Atividade 3

b) Comente a citação abaixo

Um olhar sensível às desigualdades raciais revelará que a população excluída dos benefícios 

da cidade não é apenas mais pobre, mas também mais negra. (CYMBALISTA, 2008)

É necessário destacar que a ação do Estado pouco variou quando se discute a questão 

urbana brasileira. Sua ação esteve sempre a serviço da grande industrialização que comandou 

a produção da cidade, e agora do espaço metropolitano. Sua ação deu-se sempre no sentido 

de intervir para ajustar o caos urbano, e não para resolvê-lo. Desse modo, verifi camos é que 

as metrópoles brasileiras expandem-se continuamente, produzindo e reproduzindo novas e 

reforçando antigas formas de segregação espacial. 
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Leituras complementares

MARICATO. Ermínia. Brasil, cidades: alternativas para a crise urbana. Petrópolis, RJ : Vozes, 

2001.

A autora fornece elementos essências para um maior entendimento do processo de 

urbanização no Brasil. Destaca questões pertinentes as condições socioeconômicas das 

metrópoles brasileiras, como também, os aspectos importantes do planejamento para discutir 

a crise urbana no Brasil

SANTOS, Milton. A Urbanização Brasileira. São Paulo: Hucitec, 1993.

Clássico da geografia urbana brasileira, esse livro é leitura obrigatório para o 

aprofundamento das questões pertinentes a urbanização brasileira. Obra obrigatório para os 

cientistas sociais que estudam a questão urbana brasileira.

Neste estudo, procuramos destacar aspectos da urbanização brasileira. Tratamos, 

inicialmente, dos aspectos históricos desse processo e de suas características 

mais marcantes. Apontamos que a nossa urbanização constitui um fenômeno 

da segunda metade do século XX e, de certa forma, pode ser considerada 

um fenômeno recente. Mostramos, ainda, que as características da nossa 

urbanização se expressão na paisagem urbana de nossas cidades e metrópoles 

e são decorrentes de vários fatores. Um desses fatores, foi o intenso êxodo 

rural que se processou nas cidades com o processo de industrialização tardia 

e modernização das atividades agrícolas. Destacamos ainda, a urbanização 

crescente da sociedade brasileira, e a instalação sobre o território nacional de 

uma gama de conteúdo de ciência, técnica e informação no decorrer do século 

XX. Essa urbanização será acompanhada do crescimento das periferias urbanas, 

do crescimento desordenado, ocasionando inúmeros problemas socioambientais, 

como a multiplicação de áreas insalubres, habitações situadas em áreas de risco 

e alterações nos sistemas naturais.
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Autoavaliação

Após o estudo desta aula responda:

a) Qual a relação entre o modo de produção capitalista e o crescimento desordenado das 

cidades?

b) Qual a relação que podemos estabelecer entre o crescimento da periferia e os problemas 

ambientais?
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Apresentação

Para iniciar nossa aula de hoje é necessário que retornemos um pouco no tempo. Essa 

estratégia metodológica é essencial para que entendamos o movimento singular da 

história e o processo permanente de transformação do espaço. Por milhares de anos, 

os seres humanos tiraram da natureza seu sustento, as comunidades viviam do que o ambiente 

natural lhes proporcionavam e ofereciam e pouco tentavam modifi car o mundo à sua volta. No 

entanto, foi com o advento da agricultura que os seres humanos passam a modifi car o espaço 

natural. E como isso acontece? Para plantar, era necessário limpar a terra, cortar as árvores, 

abrir clareiras na mata, destruir as fl orestas naturais. Assim, à medida que as comunidades 

agrícolas cresciam e se desenvolviam passaram a necessitar de mais terra para plantar, sendo 

este um processo contínuo.

Nesse período, a natureza ainda dominava o cotidiano do homem, o tempo ainda era 

determinado pelo ritmo da natureza, pelas estações, pois enquanto o homem cultivava, criava, 

coletava ou extraia do solo recursos necessários para sua vida, a distância entre ele e a natureza 

era pequena (ROSS, 2008).

Porém, com as mudanças demográfi cas ao longo dos séculos, o desenvolvimento técnico 

cada vez mais acelerado, grande parcela do planeta será utilizada para a produção agrícola. 

Assim, lugares que num passado longínquo eram matas quase inacessíveis, hoje são utilizados 

para o desenvolvimento de atividades humanas. As sociedades humanas passam a criar 

necessidades cada vez maiores, intensifi cando, assim, a apropriação dos recursos naturais. 

Entretanto, é com o desenvolvimento da indústria moderna e com o acréscimo do 

conhecimento técnico - cientifi co dos séculos XVIII, XIX e XX, que o mundo se deparará com 

uma demanda cada vez maior por fontes de energia e de matérias primas. Os níveis de consumo 

da sociedade se tornam cada vez mais sofi sticados, as demandas são cada vez maiores e o 

capitalismo colocou defi nitivamente os interesses das sociedades humanas de um lado e a 

preservação da natureza de outro.

Esse crescente processo de desenvolvimento econômico está concentrado, sobretudo, 

nas cidades. Assim, nos últimos cem anos de crescimento demográfi co acelerado e forte 

desenvolvimento industrial, além das cidades, poucas são de fato as áreas do mundo que não 

tenham sofrido algum tipo de degradação ambiental causada pela prática predatória dos homens. 

Nesse sentido, convidamos você a se aprofundar nesse conteúdo, conhecendo por 

meio desta aula alguns aspectos desta discussão. Esta é uma questão que requer de nós 

toda atenção, pois, como geógrafos, precisamos buscar soluções concretas para diminuir 

os danos ambientais, como também, conscientizarmos a sociedade dos perigos do modelo 

de desenvolvimento econômico e modo de vida na sociedade urbana industrial. Desse 

modo, é necessário que você leia, pesquise, participe de discussões na sua cidade, discuta 

permanentemente no espaço virtual, pois só assim conseguirá se fundamentar teoricamente.
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Objetivos

Com este conteúdo esperamos que você:

Compreenda quais os elementos que contribuíram para o 

desencadeamento da problemática ambiental na cidade;

Relacione o modo de produção capitalista aos problemas 

ambientais;

Conheça os aspectos teórico-metodológicos que permeiam 

essa discussão.

A cidade e os 

problemas ambientais

Por que nos preocupamos tanto com as cidades? Qual a relação entre a cidade e as 

questões ambientais? Bem, essas são questões extremamente importantes para nós 

geógrafos. Em todos os períodos da história da humanidade, a cidade sempre teve um 

papel singular. No entanto, no século XX, o papel da cidade ganha uma nova feição. Por terem 

se tornado o centro da economia industrial global a cidade tem atraído para si um conjunto de 

aspectos positivos, mas, também, contraditórios. 

Atualmente as cidades são áreas onde vive grande parcela da população urbana. O 

desenvolvimento dos meios de produção industrial, o processo de urbanização generalizada 

e a ampliação da sociedade de consumo contribuíram efetivamente para aumentar as 

contradições que se expressam no espaço urbano. No século XX a cidade adquire uma 

variada gama de funções:

   Muitas cidades no mundo são consideradas postos de comando, centro de decisões e 

de elaboração de políticas mundiais para a economia global;

   São locais de produção e consumo dirigido;

   Constituem mercados para os indivíduos comprarem, venderem ou, se desfazerem dos 

produtos das indústrias fi nanceiras e de serviços;

   São centro de produção de tecnologia de ponta em todas as áreas do conhecimento.
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Todos esses fatores intensifi caram os problemas urbanos. Atualmente, um dos problemas 

mais graves enfrentado pelas cidades em todo o mundo são os problemas ambientais. Mesmo 

nos países capitalistas de economia desenvolvida, com nível cultural e de renda mais elevados, 

como Estados Unidos, Canadá, Japão e grande parte da Europa, os problemas urbanos 

ambientais estão presentes, porém são menos agressivos. Contudo, eles existem e são graves.

Nesses países, grande parte dos debates em torno das discussões ambientais estão 

relacionados às questões do desenvolvimento econômico e da questão dos padrões de 

consumo. Segundo Giddens:

O consumo refere-se às mercadorias, aos serviços, à energia e aos recursos que são 

esgotados pelas pessoas, instituições e sociedades. Esse é um fenômeno que apresenta 

tanto dimensões positivas como negativas. Por um lado, níveis crescentes de consumo 

em todo o mundo signifi cam que as pessoas estão vivendo em melhores condições do 

que no passado. (...) Por outro lado, o consumo também pode trazer impactos negativos. 

Os padrões de consumo podem causar danos à base de recursos ambientais e exacerbar 

os padrões de desigualdades (GIDDENS, 2005,p. 487).

Assim, mesmo nas cidades dos países desenvolvidos, os atuais padrões de consumo 

estão produzindo severos impactos sobre o meio ambiente urbano. A globalização também tem 

representado um dos fatores para o aumento das contradições sociais e ambientais nesses países.

As grandes cidades dos países que enfrentaram um processo de industrialização-

urbanização acelerado em um curto espaço de tempo, que se desenvolveram através da 

importação de tecnologias e capital das empresas transnacionais, como ocorreu em cidades 

da America Latina, Ásia e África, apresentam problemas sociais e ambientais muito mais sérios. 

As áreas urbanas dos países em desenvolvimento, em rápida expansão, apresentam 

problemas variados. A poluição, a falta de moradias, o saneamento inadequado e as precárias 

condições do abastecimento de água são problemas crônicos para as cidades nos países em 

desenvolvimento (GIDDENS, 2005). Um dos mais graves problemas enfrentado por essas 

sociedades é o problema do lixo urbano.

Segundo dados da Pesquisa Nacional de Saneamento Básico-2000, os brasileiros 

produzem diariamente 125.281 toneladas de lixo, além das 14,5 milhões de metros cúbicos 

de esgoto. Esses dados nos ajudam a refl etir o porquê do Brasil ainda está às voltas com males 

do século XIX como a febre amarela, a hepatite, a diarréia e mesmo a dengue. Muitos são os 

problemas ambientais enfrentados pelas grandes cidades brasileiras. Um deles é o problema 

da coleta de lixo. Calcula-se que apenas metade do lixo produzido nas cidades brasileiras 

seja coletada. Desta metade, apenas uma pequena parcela vai para os aterros sanitários, 

incineradores, usinas de reciclagem e compostagem. Outra parcela desse lixo é jogada em rios 

que abastecem cidades inteiras, ou levada para lixões clandestinos a céu aberto. Outro grande 

problema é o lixo jogado nas ruas, aquele que entope bueiros e galerias de águas pluviais, 

provocando enchentes desastrosas no período chuvoso.
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Assim, são comuns nas áreas mais carentes da cidade, que muitas vezes são precariamente 

servidas de serviços de coleta de lixo, vê-se o lixo espalhado nas encostas e terrenos baldios. 

Nas comunidades mais pobres, que não possuem serviço de coleta, o lixo é lançado nas 

encostas e nos cursos d´agua e, nas estações chuvosas, a força d´água e o volume do lixo 

provocam desabamentos constantes.

Segundo Ross (2008, p. 218), o lixo gerado pela sociedade urbana tem se tornado cada 

dia mais problemático:

a população urbana tornou-se muito numerosa e gera volumes de lixo cada vez maiores; 

a evolução técnica e o processo crescente de desenvolvimento industrial geram, cada vez 

mais, tipos de lixo que a natureza por si só não consegue destruir, como os plásticos e 

vidros, que não são biodegradáveis. 

Estudos revelam que a bacia do rio Tietê, no Estado de São Paulo, recebeu no ano de 

2005 diariamente 300 toneladas do lixo jogado nas ruas. Com essa quantidade de lixo jogada 

no rio e seus afl uentes o problema só tende a aumentar, tendo-se em vista o aumento do 

consumo urbano. Cerca de 35% da poluição acumulada na Bacia do Rio Tietê não vêm de 

redes de esgotos, mas, sim, do lixo jogado nas vias públicas pela população cotidianamente. 

Assim, todos os dias o Tietê recebe toneladas de sacolas plásticas, garrafas pets, latas e 

outros tipos de lixo abandonados por moradores da Região Metropolitana. Segundo estudos 

da Sabesp – Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo, se a população não 

mudar de atitude, a situação do Tietê permanecera critica, pois em 2015 esse lixo deverá 

representar 65% da sujeira despejada diariamente na bacia. Por esse motivo, a Sabesp em 

1992-1998, realizou o Projeto Tietê. Com investimentos de US$ 1,1 bilhão foram inauguradas 
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3 novas estações de tratamento de esgotos: São Miguel, ABC e Parque Novo Mundo. Além 

disso, a Sabesp ampliou a capacidade de tratamento da Estação de Barueri de 7 para 9,5 mil 

litros de esgotos tratados por segundo.

Foram construídos também 1,5 quilômetros de redes coletoras, 315 quilômetros de 

coleto - tronco, 37 quilômetros de interceptores e mais 250 mil ligações domiciliares. É 

visível a melhoria da qualidade de vida da população dos municípios próximos do Rio Tietê. 

Os moradores do Município de Salto e Itu, por exemplo, passaram a ver peixes no rio que 

corta suas cidades.

O Projeto Tietê teve sua segunda etapa 2000-2008, na ampliação dos índices de 

coleta de esgotos de 80% para 84% e do tratamento de 62% para 70%, permitindo que 

350 milhões de litros de esgotos deixassem de ser lançado nos rios. Nessa segunda etapa, 

a Sabesp contou com a parceria do SOS Mata Atlântica que elaborou um programa de 

educação e conscientização ambiental, pois, só com a participação efetiva da população 

é que será possível reverter esse processo em um futuro próximo. O trabalho envolve
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escolas, lideranças comunitárias e representantes da sociedade que realizam o monitoramento 

da qualidade da água do rio Tietê. O objetivo do projeto é observar o rio, as causas da sua 

poluição, além de acompanhar o Projeto Tietê e a atitude das comunidades em relação à 

despoluição do rio.
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a) Com base no que foi exposto acima e através de pesquisas na internet 

produza um pequeno artigo que discorra sobre O Impacto humano sobre o 

meio ambiente urbano.

b) Realize um Trabalho de Campo na sua cidade e destaque os problemas 

ambientais urbanos que a mesma possui. 
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Os resíduos industriais e a cidade
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Segundo Ross (2008), as indústrias eliminam uma grande quantidade de resíduos sólidos, 

líquidos e gasosos. Estes últimos correspondem a gases tóxicos, como monóxido e o dióxido 

de carbono, o dióxido de enxofre e os fl uoretos. Todos esses gases estão presentes na cidade 

e afetam a qualidade do ar e conseqüentemente a qualidade de vida das populações urbanas. 

Mesmo com o desenvolvimento de fi ltros especiais a situação da poluição do ar nas grandes 

cidades ainda é muito grave. O uso inadequado do espaço urbano com uma urbanização 

generalizada intensifi ca a cada dia o crescimento da cidade e o uso do automóvel, provocando 

acentuados desequilíbrios ambientais.

Esta poluição tem gerado diversos problemas nos grandes centros urbanos. O principal 

deles é a saúde do ser humano. Nos grandes centros urbanos são comuns as doenças 

respiratórias como as rinites alérgicas, asma e alergias que levam a população aos hospitais 

públicos das grandes cidades.

A poluição além de prejudicar a saúde humana, também tem ocasionado graves problemas 

aos ecossistemas e ao patrimônio histórico e cultural em geral. Resultado desta poluição, a 

chuva ácida mata plantas, animais e vai corroendo, com o tempo, monumentos históricos. 

Recentemente, a Acrópole de Atenas teve que passar por um processo de restauração, pois a 

milenar construção estava sofrendo com a poluição da capital grega.

Ross ressalta ainda que;

Os resíduos líquidos de natureza industrial estão associados principalmente ás indústrias 

químicas de álcool, papel, tecidos, couro alumínio, entre outras. Muitos dos efl uentes 
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líquidos industriais não são reaproveitáveis por deficiência de tecnologia ou por 

inviabilidade econômica (ROSS, 2998, p.221).

No Brasil, as usinas de álcool, que utilizam como matéria prima a cana de açúcar, 

produzem um volume grande de resíduos líquidos e sólidos. Na década de 80 o país adotou 

o álcool como fonte energética alternativa. Essa atividade industrial foi implementada na Zona 

da Mata nordestina, mas, sobretudo no Estado de São Paulo. O uso dessa fonte alternativa 

realmente contribui para uma certa redução da poluição do ar. No entanto, para produzir um 

litro de álcool geram-se de onze a treze litros de vinhaça ou vinhoto e um grande volume 

de bagaço de cana que poluem os rios. Assim, por muitos anos, os rios da Zona da Mata 

nordestina foram poluídos pelos resíduos das usinas de álcool. Por outro lado, o álcool foi 

adotado como combustível para abastecer os automóveis que circulam pelo espaço urbano 

e poluem o ar da cidade.

Nos últimos anos do século XXI, muitos foram os relatórios, pesquisas e trabalhos 

acadêmicos produzidos sobre as condições climática do planeta. Um documentário que 

pode nos ajudar a refl etir acerca das condições ambientais dos grandes centros urbanos é o 

documentário de Al Gore, Uma Verdade Inconveniente. Segundo Francisco Russo, comentarista 

do site adorocinema, o documentário é interessante por ser bastante didático e trazer um 

conjunto de dados e imagens que nos auxilia a refl etir sobre o modelo de desenvolvimento 

adotado pelos países capitalistas.

Al Gore sempre foi um ecologista fervoroso. Vice-presidente nos dois governos 

de Bill Clinton, tornou-se conhecido mundialmente devido à árdua disputa nas 

eleições americanas, nas quais apesar de ter recebido mais votos perdeu as 

eleições para George W. Bush. Desde então pouco se soube dele, até ressurgir 

com este “Uma Verdade Inconveniente”. Trata-se de uma volta às origens, por 

assim dizer, já que o documentário nada mais é do que a palestra que Al Gore 

costuma dar sobre a infl uência do ser humano no clima do planeta. Trata-se de 
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um fi lme bastante didático, que mostra através de gráfi cos, fotos e estudos o 

problema do aquecimento global. Há a claríssima intenção de alertar o público 

dos problemas pelos quais o planeta passa, mas podemos notar uma dedicação 

maior para que mais especifi camente o público americano preste atenção nisto. 

O motivo o próprio fi lme diz: os Estados Unidos não assinaram o protocolo de 

Kyoto. Fazer com que a população saiba o porquê da importância do tratado e, 

consequentemente, fazê-la pressionar o governo americano é uma das intenções 

do fi lme. A outra, está indireta, mas ainda assim bastante explícita, é recolocar Al 

Gore no cenário político. Os 20 minutos fi nais são quase uma ovação ao político, 

faltando apenas o tradicional “vote em mim” dito pelos candidatos. Pode até ser 

que Al Gore não se candidate a nada nas próximas eleições americanas, mas o 

tom no qual o fi lme é fi nalizado deixa a forte impressão que isto não ocorrerá. 

Outro ponto que ressaltamos é a insignifi cância que a América do Sul e a África 

têm neste fi lme. O aquecimento mundial, um problema global, é abordado sob 

várias formas e sempre citando o que aconteceria em vários pontos do planeta 

se a situação piorasse. Caso as calotas polares derretessem ou as correntes 

climáticas mudassem, por exemplo. Em momento algum é mostrado o que 

ocorreria em algum ponto destes dois continentes. A única vez em que a América 

do Sul é citada é de passagem, quando Al Gore menciona a existência de um 

furacão que atingiu o Brasil em 2004. Índia, China, Europa, Japão, Estados 

Unidos, México, todos estes países ou continentes são usados nos exemplos 

das possíveis consequências. América do Sul e África não foram incluídos, como 

se não fi zessem parte do planeta. Para quem já conhece a situação climática 

do planeta “Uma Verdade Inconveniente” não chega a surpreender, mas ainda 

assim é interessante pela quantidade de dados que oferece para amparar as 

deduções que apresenta.

Fonte: http://www.adorocinema.com/fi lmes/verdade-inconveniente. Acesso em: 03 de dezembro 2009.

Assista ao documentário Uma verdade Inconveniente de Al Gore, no You Tube 

e elabore um pequeno texto destacando as questões que você considera mais 

importantes nessa discussão.
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Texto complementar

Em 1992, representantes de vários países e Organizações Não-Governamentais 

se reuniram no Rio de Janeiro, na II Conferência das Nações Unidas sobre Meio 

Ambiente e Desenvolvimento Humano. Mais conhecido como Eco-92, o evento 

ambiental foi considerado o mais importante do século XX. Na ocasião, foram 

estabelecidos diversos acordos, protocolos, convenções e recomendações, sendo 

que o mais importante deles fi cou conhecido como “Agenda 21”.

Entre 26 de agosto e 4 de setembro de 2002, a ONU promoveu outro evento 

para discutir o meio ambiente e o desenvolvimento sustentável. A Rio + 10 ou 

Eco 2002 ocorreu em Johannesburgo, na África do Sul. Seu principal objetivo 

foi discutir e avaliar os acertos e falhas nas ações relativas ao meio ambiente 

mundial nos últimos dez anos. A partir da avaliação, estabeleceram-se metas 

para os dez anos seguintes. Paralelamente ao evento, ocorreu a Conferência 

Mundial das Organizações Não Governamentais sobre Meio Ambiente e 

Desenvolvimento Social. 

A maior exigência dos representantes da ONU foi quanto à adoção de políticas 

concretas para garantir o futuro do planeta. No Relatório “Nosso Futuro Comum” 

(veja abaixo Relatório Brundtland), o desenvolvimento sustentável foi defi nido 

como aquele que atende às necessidades das gerações atuais sem comprometer a 

capacidade de auto-sustentabilidade das futuras gerações. Ou seja, cada vez mais 

se tem consciência da necessidade de avaliar os impactos ambientais de quaisquer 

atividades, além de se procurar formas de preservar os recursos ambientais e 

maneiras alternativas de desenvolvimento com preservação ambiental e redução 

da pobreza e da fome. 

Diversos temas foram debatidos no encontro, como o acesso à energia limpa 

e renovável, o efeito estufa, a conservação da biodiversidade, a proteção e o 

uso das fontes de água, o acesso à água potável, o saneamento e o controle de 

substâncias químicas nocivas.

Como resultado da Rio + 10, foram defi nidas diversas intenções, mas poucas 

metas. Um considerável avanço foi o comprometimento dos países em estabelecer 

metas para reduzir até 2015, pela metade, o número de pessoas que não tem 

acesso à água potável e saneamento básico. Um resultado concreto da Cúpula de 

Johanesburgo foi o início do “Programa Áreas Protegidas da Amazônia” (ARPA), 

que preveu a criação e implementação de 500 mil km2 de parques e reservas 

na Amazônia até 2012, triplicando sua área de fl orestas atualmente protegidas. 

Esse programa é considerado como a maior ação de conservação de fl orestas já 
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realizado em toda a história da humanidade. O governo brasileiro se destacou, 

também, ao apresentar uma proposta em que cada país assumisse como meta 

produzir 10% de sua energia a partir de métodos renováveis, como as energias 

eólica, solar e hidrelétrica, até 2010. Porém, esta proposta não foi aprovada.

A realização de encontros desse porte reforça a conscientização para os 

problemas que o desenvolvimento pode trazer à saúde do planeta. Da mesma 

forma reafi rma o compromisso das nações na busca de alternativas que garantam 

o desenvolvimento sustentável.

O Efeito Estufa e a camada de ozônio

É o aquecimento da atmosfera do planeta, provocado pela emissão de gases. O 

principal agente causador é o gás carbônico, liberado pela combustão de petróleo 

em indústrias e automóveis. O acúmulo desses gases faz com que o calor do sol 

fi que retido na atmosfera. As maiores conseqüências são as enchentes, por causa 

do derretimento gradual das geleiras e o clima alterado, afetando a agricultura.  

A camada de ozônio presente na atmosfera protege os seres humanos de 

algumas radiações solares nocivas à saúde. A utilização do CFC (Substância 

utilizada em sprays, geladeiras e processos industriais) destruiu parte da 

camada, fazendo surgir “buracos” em alguns pontos. Contudo, essa substância 

vem sendo substituída, desde 1987, por outras menos agressivas. Com isso, 

a expectativa é que haja um processo de reversão na camada de ozônio, com 

o fechamento dos tais “buracos”.

No início da década de 1980, a ONU havia retomado o debate das questões 

ambientais. Indicada pela entidade, a primeira-ministra da Noruega, Gro 

Harlem Brundtland, chefi ou a Comissão Mundial sobre o Meio Ambiente e 

Desenvolvimento, para estudar o assunto. O documento fi nal desses estudos 

chamou-se Nosso Futuro Comum ou Relatório Brundtland. Apresentado em 1987, 

propôs o desenvolvimento sustentável, que é “aquele que atende às necessidades 

do presente sem comprometer a possibilidade de as gerações futuras atenderem 

às suas necessidades”.

Fonte:http://www.sabesp.com.br/CalandraWeb/CalandraRedirect/?temp=4&proj=sabesp&pub=T&db=&docid=15E913A76745ECC3832571C

6006611AB
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Fonte: http://www.sabesp.com.br. Acesso em: 06 de dezembro 2009.

Doenças de Veiculação Hídrica (DVH) são aquelas provenientes da água que, por sua 

vez, atua como um “veículo transmissor”, levando agentes patogênicos (vírus e bactérias) do 

hospedeiro original para dentro do corpo de outra pessoa. Nos países em desenvolvimento, 

como o Brasil, cerca de 80% das doenças que afetam a população tem origem justamente na 

água de qualidade ruim. São enfermidades como a febre tifóide, disenteria, cólera, diarréia, 

hepatite, leptospirose e giardíase.

Analise a imagem acima e responda:

Por que o Brasil em pleno século XXI ainda não conseguiu superar enfermidades do 

século XIX?
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Quanto mais a cidade se 

expande mais crescem os 

problemas ambientais

Um dos mais graves problemas enfrentado no século XXI é o crescimento exagerado 

das cidades, esse é um dos problemas que têm preocupado os ambientalistas. O 

crescimento exagerado das cidades produz grandes agravantes ambientais, na medida 

em que esse crescimento ocorre de forma muito rápida e desorganizada e exige do poder 

público serviços nem sempre disponibilizados.

Os grandes centros convivem hoje com inúmeros fatores que comprometem o meio 

ambiente, como a produção do lixo e esgoto, o desmatamento de grandes áreas para a 

construção de moradia e outros empreendimentos do setor imobiliário, a utilização de matérias 

inorgânicas que demoram muito a se decompor.

Para melhorar as condições de vida nos grandes centros urbanos e diminuir os impactos 

provocados no meio ambiente, é preciso uma política de desenvolvimento sustentável do 

ambiente. Na realidade, a Agenda 21 recomenda que o planejamento ambiental realizado pelos 

governos, deverá fornecer todas as condições para solucionar, a longo prazo, os problemas 

ambientais urbanos.

Podemos dizer que já possuímos um conjunto de sugestões que podem contribuir para 

diminuir os impactos. No entanto, muitas perspectivas de superação da problemática ambiental 

na cidade são colocadas - a questão que se apresenta é muito mais de decisão política e social 

de estabelecer localmente as prioridades – do que da falta de projetos e propostas viáveis.

Assim, para reduzir os problemas ambientais no espaço urbano é necessário que governos 

elaborem leis –como o Estatuto da Cidade- e as cumpram. Não basta apenas que se realizem 

conferências e se produzam diagnósticos, é necessário que os governos locais estabeleçam 

suas prioridades e realizem suas ações, visando melhorar a qualidade de vida dos citadinos.
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Nesta aula, vimos que no passado o homem tinha uma relação muito mais 

equilibrada e próxima com a natureza. Contudo, com o próprio processo de 

desenvolvimento econômico adotado pelos países capitalistas, no decorrer da 

história, essa relação homem-natureza se modifi cou profundamente. Atualmente 

as sociedades urbanas convivem com questões ambientais de natureza variada. 

Muitos são os fatores que contribuem para a degradação ambiental nos grandes 

centros urbanos. O homem além de degradar o meio ambiente tem sido um 

dos alvos mais atingidos pelas tragédias ambientais como: enchentes, secas, 

desmatamentos constantes, poluição dos rios. Mesmo buscando alternativas para 

diminuir os impactos ao meio ambiente, como o Projeto Tietê, a sociedade urbana 

através das suas crescentes demandas técnicas tem contribuído efetivamente 

para aumentar os problemas ambientais urbanos. As conferências internacionais 

como a Eco-92 já diagnosticaram os problemas. Muitas são as sugestões dadas 

aos governantes. Contudo, o problema é muita social e político do que da falta 

de propostas de intervenção. 

Leituras complementares 

ZULAUF, Werner E. O meio ambiente e o futuro. Estudos Avançados 14, 39 2000. http://www.

scielo.br/pdf/ea/v14n39/v14a39a09.pdf

O autor dá uma visão geral da discussão acerca das questões ambientais, ressalta os 

diversos tipos de degradação vivenciados pela sociedade no século XX e XXI e nos introduz 

nas discussões políticas que, muitas vezes, não contribuem para uma solução concreta.

PENA, Nelba Azevedo. Urbanização cidade e meio ambiente. GEOUSP – Espaço eTempo, São 

Paulo, Nº 12, pp. XX, 2002. http://www.geografi a.ffl ch.usp.br/publicacoes/Geousp/Geousp12/

Geousp12_NelbaPenna.htm

A autora discute o processo de urbanização e os problemas ambientais decorrentes desse 

processo na cidade de Brasília. Faz uma introdução no universo teórico, rico em conceitos e 

categorias da geografi a e nos apresenta um conjunto de questões pertinentes ao tema cidade 

e meio ambiente. 
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O Estatuto da Cidade. Denominação oficial da lei 10.257 de 10 de julho de 2001, que 

regulamenta o capítulo “Política urbana” da Constituição brasileira. www.estatutodacidade.

com.br/

Leitura essencial para o entendimento das questões pertinentes às cidades e seu ambiente 

urbano. O Estatuto da Cidade, Lei 10.257, de 10 de julho de 2001, entrou em vigor no dia 10 de 

outubro de 2001 e regulamentou os artigos 182 e 183 da Constituição Federal de 1988. Introduz 

o aluno no mundo das leis e determinações federais do uso e ocupação do solo urbano nas 

cidades brasileiras

Autoavaliação

Releia a aula aqui apresentada e estabeleça uma relação entre o modo de produção 

capitalista e os problemas ambientais presentes nos centros urbanos.
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Apresentação

Nesta aula, estudaremos questões pertinentes as cidades e ao processo de globalização. 

Você provavelmente ouviu muitas referências à globalização, mesmo que não 

compreenda bem o que ela signifi ca. Há uma década esse conceito era relativamente 

desconhecido. Hoje, porém, é um termo utilizado com muita freqüência em debates políticos, 

na mídia e na economia. Para nós geógrafos, essa é uma discussão muito importante, pois a 

globalização está intensifi cando as relações e a interdependência entre os lugares e mudando 

a maneira como vemos o mundo.

A globalização é muitas vezes retratada apenas como um fenômeno econômico. Essa 

idéia se deve ao papel que as empresas transnacionais desempenharam nos países em 

desenvolvimento, expandindo suas operações através das fronteiras nacionais, infl uenciando 

os processos de produção global e a distribuição internacional do trabalho.

Embora reconheçamos que as forças econômicas representem uma parte integrante 

da globalização, seria errado afi rmar que esse processo é resultado apenas de questões 

econômicas. Na realidade, a globalização é produto da convergência de vários fatores 

políticos, sociais, culturais e econômicos em nível mundial. Foi impelida, sobretudo, pelo 

desenvolvimento da tecnologia da informação e transporte e da comunicação que intensifi caram 

as relações das pessoas ao redor do mundo e provocou efeitos profundos sobre as cidades. No 

século XXI as cidades se tornam postos de comando da economia mundial, áreas de produção 

de mercadorias, mas, sobretudo, espaços de gestão política e fi nanceira.

Objetivos

Ao fi nal desta aula, esperamos que você:

Compreenda a relação entre o processo de Globalização 

e a constituição da rede global de cidades,

Entenda o funcionamento da economia global e o papel 

das cidades nesse processo;

Analise o papel das cidades na nova ordem mundial.
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A Globalização

Nas últimas décadas o conceito de Globalização têm sido aplicado em vários campos 

do conhecimento. Para nós geógrafos, esse é um conceito muito importante por isso 

a necessidade e urgência em entendê-lo. A globalização está mudando o modo como 

o mundo se parece e a maneira como o vemos. Assim, a importância em compreendermos as 

complexas relações que se constituem atualmente.

Podemos dizer que essas conexões entre o local e o global são recentes na história da 

humanidade. Esse processo passou a ser conhecido há 40 anos atrás, com o avanço crescente 

na comunicação, na tecnologia da informação e no transporte. Foi através do desenvolvimento 

do nosso sistema global de comunicação por satélite que foi possível pessoas estabelecerem 

contato umas com as outras instantaneamente. Assim como, o desenvolvimento de meios de 

transporte cada vez mais rápido e efi ciente signifi cou o deslocamento contínuo de pessoas e 

bens através do mundo. 

Ribeiro (2002, p.1) ressalta, que a difusão do termo foi utilizado inicialmente pela 

imprensa fi nanceira internacional, muito depois os intelectuais adotaram o termo em seus 

estudos e discursos.:

A difusão do termo globalização ocorreu por meio da imprensa fi nanceira internacional, 

em meados da década de 1980. Depois disso, muitos intelectuais dedicaram-se ao tema, 

associando-a à difusão de novas tecnologias na área de comunicação, como satélites 

artifi ciais, redes de fi bra ótica que interligam pessoas por meio de computadores, entre 

outras, que permitiram acelerar a circulação de informações e de fl uxos fi nanceiros. 

Globalização passou a ser sinônimo de aplicações fi nanceiras e de investimentos pelo 

mundo afora. Além disso, ela foi defi nida como um sistema cultural que homogeneíza, 

que afi rma o mesmo a partir da introdução de identidades culturais diversas que se 

sobrepõem aos indivíduos. Por fi m, houve quem afi rmasse estarmos diante de um 

cidadão global, defi nido apenas como o que está inserido no universo do consumo, o 

que destoa completamente da idéia de cidadania

O conceito tem sido utilizado pelos cientistas sociais para referirem-se a processos 

que estão intensifi cando as relações e a interdependência sociais globais. A globalização é 

um fenômeno social com vastas implicações econômicas, sociais, políticas mas, sobretudo, 

culturais. Não deve, desse modo, ser entendida apenas como o desenvolvimento de redes 

mundiais e sistemas sociais e econômicos distantes de nossas preocupações individuais. 

A globalização representa também um fenômeno local, um fenômeno que afeta a todos nós 

cotidianamente. (GIDDENS, 2008)

Segundo Giddens (2008, p.61), ao adotarmos uma perspectiva global

Tornamo-nos mais conscientes de nossas ligações com os povos de outras sociedades. 

Tornamo-nos também mais conscientes dos diversos problemas que o mundo enfrenta 

no início do século XXI. A perspectiva global nos mostra que nossos laços cada vez 

maiores com o resto do mundo podem signifi car que nossas ações têm conseqüências 
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para outros e que os problemas do mundo têm conseqüências para nós. (...) Por ser 

a globalização um conjunto de processos imprevisíveis, ela é difícil de controlar e gera 

novos desafi os que afetam a todos.

Para Milton Santos (2009), a globalização é o estágio supremo da internacionalização 

da economia. O processo de intercâmbio entre países, que marcou o desenvolvimento 

do capitalismo desde o período mercantil dos séculos VXII e XVIII, expande-se com a 

industrialização, ganha novas bases com a grande indústria, nos fi ns do século XIX, e, agora, 

adquire mais intensidade, mais amplitude e novas feições. O mundo inteiro torna-se envolvido 

em todo tipo de troca: técnica, comercial, fi nanceira, cultural. 

Vários foram os fatores que contribuíram para processo de globalização. No entanto, essa 

é uma questão que provoca debates e divide os cientistas sociais. Para alguns a globalização 

foi desencadeada no fi nal da década de 1970, quando as empresas multinacionais passaram a 

se instalar em nações em desenvolvimento, em busca de legislações ambientais e trabalhistas 

mais frouxas, cargas tributárias menores, mas, sobretudo, mão de obra mais barata e novos 

mercados consumidores, como defende o professor Flávio Trovão em artigo publicado na 

Revista Nova Escola (Jan 2003). Diante disso, o capital passou a circular mais rapidamente pelo 

globo, atrás do melhor lugar para se reproduzir e de maiores facilidades. O capital transnacional 

nasceu assim, incentivando a modernização da tecnologia e a disseminação de produtos 

estrangeiros, principalmente, produtos norte-americanos nos países em desenvolvimento.

Outra linha de pensamento defende que a globalização tem mais de 400 anos. Os 

acontecimentos iniciados na década de 1980 só aceleraram um processo que se inicia na 

realidade no fi nal do século XV, quando Cristovam Colombo e Vasco da Gama conectaram as 

Américas e a Ásia ao mercado europeu. Segundo o professor Antonio Luiz da Costa, ainda 

não era a mesma globalização que vivemos hoje, afi rma o estudioso. O mundo das bolsas 

de valores, das sociedades anônimas e das transnacionais nasceu em 20 de março de 1602, 

com a fundação da Companhia Unida das Índias Orientais. Ao juntar 65 navios de mercadores 

holandeses, ela tinha participação pública e privada e um objetivo claro: conquistar territórios 

produtores de especiarias, a base do comércio mundial no século XVII, exatamente como 

fazem os globalizados do século XXI, afi rma o professor.

Assim, essas são algumas defi nições com que nos deparamos no dia-a-dia. No entanto, 

a novidade da globalização não é a mudança, mas, sim, a velocidade dessas mudanças. 

Nunca o mundo mudou tanto e tão rápido como hoje. As mudanças são tão rápidas que 

acabamos nos perdendo dentro das relações. Essas mudanças, são, na realidade, a explosão 

do desenvolvimento técnico em todas as áreas do conhecimento. As comunicações globais é 

um exemplo concreto dessa realidade.

Antonio

Luiz da Costa

http://revistaescola.

abril.com.br/geografi a/

fundamentos/

globalizacao-426816.shtml
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Podemos dizer que as corporações transnacionais estão realmente mais poderosas do 

que os governos? 
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A Economia Global e as Cidades

Segundo Sassen (2008, p1), o que denominamos de “economia global”, no sentido de 

uma economia sem fronteiras, com hierarquias claras, não existe. O que existe de fato 

é um vasto número de circuitos globais bem defi nidos e alguns deles especializados. 

Os diferentes circuitos são compostos por grupos diferentes de países e de cidades.

Por exemplo, hoje em dia, Mumbai faz parte de um circuito global de incorporação 

imobiliária, que inclui empresas provenientes de cidades tão diversas quanto Londres e 

Bogotá. O comercio global de commodities, no caso do café, tem seus eixos principais 

em Nova York e em São Paulo. Buenos Aires pertence a um circuito comercial global de 

commodities que também inclui Chicago e Mumbai. As commodities comercializadas 

globalmente ouro, manteiga, petróleo, café, semente de girassol são, em alguns casos, 

redistribuídas e enviadas para grande número de destinos, independentemente dos 

respectivos pontos de origem. O atual colapso de grandes instituições fi nanceiras, por 

envolver conjuntos específi cos de circuitos globais, não está afetando todas as cidades 

globais da mesma maneira.

Assim, a proliferação desses circuitos decorre não apenas das forças econômicas globais, 

mas, também, da migração, da cultural e evidentemente da história econômica do lugar. 

Nesse sentido, o conceito de cidade global não refere-se apenas ao desempenho econômico. 

Quase sempre, quando se fala em cidades globais imagina-se que seja uma cidade de grande 

aglomeração urbana (metrópole ou megalópole). Essa é uma idéia equivocada, pois existem 

cidades que são consideradas médias e que são globais, em contrapartida outras são grandes 

cidades com mais de 1 milhão de habitantes, mas, nem por isso, ocupa essa condição. 

Podemos dizer, que a situação da cidade no século XXI não poderia ser mais diferente. 

O processo de globalização teve um efeito profundo sobre as cidades, tornando-as mais 

interdependentes e estimulando a proliferação de ligações horizontais entre as cidades que 

atravessavam as fronteiras nacionais. Conexões físicas e virtuais entre as cidades são agora 

abundantes e colocaboram efetivamente para o surgimento de redes globais. (GIDDENS, 2008)

A globalização transformou as cidades em centros vitais dentro da economia global. 

Elas representam uma plataforma para gerir capacidade de produzir, comercializar, investir, 

fi nanciar e prestar serviços, em nível global, como ressalta Sassen (2008, p.2)

A cidade global é uma plataforma para produzir esses tipos de capacidades globais, 

mesmo quando isto exige grande número de empresas estrangeiras, neste caso em 

cidades tão diversas quanto Pequim e Buenos Aires. Todas as maiores ou menores 70 

cidades globais do mundo contribuem para a produção dessas capacidades em seus 

respectivos países, funcionando, portanto, como pontes entre a economia nacional e a 

economia global. Nesta geografi a retifi cada e múltiplas cidades, a maioria das maiores 

250.000 empresas multinacionais do mundo mantém suas sedes em seus países de 

origem, independentemente do vasto número de fi liais, subsidiárias ou empresas off shore 

que possam ter espalhadas pelo mundo, o que também ocorre com as multinacionais 

latino americanas, com operações que se expandem, tanto regional quanto globalmente.

Sassen

Saskia Sassen é uma 

socióloga holandesa, 

conhecida por suas 

análises nos fenômenos de 

globalização e de migração 

urbana, e por ter cunhado 

o termo cidade global. É 

atualmente professora na 

Universidade de Chicago. 

Membro do Comitê sobre 

Pensamento Global da 

Universidade de Columbia. 

O presente artigo foi base 

da participação da autora 

no evento Uban Age, 

ocorrido em São Paulo em 

4 e 5 de dezembro de 2008.



Aula 07 Geografi a Urbana

Atividade 2

6

Assim, as cidades estão sendo fortemente infl uenciadas pela globalização. Cidades como 

Nova York, Londres e Tóquio, são centros urbanos que abrigam as sedes das grandes corporações 

transnacionais e as grandes empresas de serviços fi nanceiros, tecnológicos e de consultoria. 

Desse modo, à medida que as cidades ganham mais importância dentro da economia global, 

mais elas se especializam. As cidades globais são muito mais do que meros locais de produção 

de bens e serviços, elas hoje são importantes pela produção dos serviços especializados exigidos 

pelas organizações empresariais para a gestão de negócios espalhados pelo mundo. 

Figura 1 – Cidade de Tóquio-Japão

Fonte: www.vitruvius.com.br/.../arqtur20_03.asp. Acesso em: 20 dez 2009.

Tóquio é uma das cidades mais importantes no circuito das cidades globais. Através de 

pesquisa na internet, preencha a tabela abaixo com nomes de produtos, empresas e marcas 

que possuem capital japonês e estão espalhadas pelo mundo.

Produtos Empresas Marcas
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Segundo Sassen (2008), outro fator importante é o reconhecimento das diferenças ou 

características de especialização entre diferentes cidades e diferentes regiões urbanas na 

economia global. A história econômica de um lugar infl uencia o tipo de economia que uma 

cidade, ou cidade-região, termina por desenvolver. Para Sassen, isto contradiz o senso comum, 

de que a globalização homogeneíza as economias mundiais. As características e especifi cidades 

econômica dependem dos detalhes da economia de uma cidade ou região. Esse elemento é 

mais importante do que se pensa, e infl uencia e afeta fatores que não costumam ser facilmente 

reconhecidos. Na realidade, a globalização homogeneíza padrões – para administrar, para 

contabilizar, para construir distritos de escritórios modernos e assim por diante, mas ainda 

requer diversifi cação das capacidades econômicas.

Referindo-se a América Latina, Sassen (2008, p.2) faz a seguinte colocação:

As mais de 1.200 empresas multinacionais estabelecidas no Brasil, que possui a maior 

concentração delas na América Latina, basicamente mantiveram suas sedes em seus 

respectivos países, ainda que contando com forte concentração e presença em São 

Paulo. Dentro de uma região tão vasta e diversifi cada como a América Latina, fi cou 

recentemente claro que várias cidades funcionam como eixos importantes, cada uma 

delas representando um conjunto diferente de especializações e vantagens. Num primeiro 

grupo encontramos São Paulo, Cidade do México e Santiago, e num segundo grupo 

Buenos Aires, Bogotá, Caracas, Montevidéu, Monterrey, Quito e Lima. Finalmente, existe 

uma economia Latino-Americana no espaço global, incluindo cidades fora dessa região 

geográfi ca: Miami e Madri são proeminentes neste espaço. Por exemplo, os 20 principais 

bancos sediados na América Central possuem cerca de 200 ligações correspondentes 

com Miami, comparando com 35 ligações com Nova Iorque. 

Em seu artigo Sassen (2008, p. 2) destaca, ainda, a perda das posições das cidades 

norte-americanas. Ressalta que as mudanças no cenário mundial adicionam conteúdo à perda 

da posição dos Estados Unidos como o poderio econômico e militar dominante, no entanto, 

isso não signifi ca que os Estados Unidos fi caram de repente mais pobres. Isto signifi ca que 

as posições das outras regiões e de outras cidades do mundo estão subindo, e que existem 

forças múltiplas e plurilocalizadas que estão infl uenciando tais variáveis econômicas, políticas 

e culturais. O recente crescimento das economias informais nas principais cidades globais da 

América do Norte, da Europa Ocidental e, em menor escala, do Japão, levanta várias questões 

sobre o que faria parte, ou não, das avançadas economias urbanas de nossos dias.

Três tendências sugerem que a maior parte da informalidade encontrada hoje em dia está 

de fato ligada a características importantes do capitalismo urbano avançado. 

Uma delas seria a aguda emergência e crescimento de economias informais nas principais 

cidades do hemisfério norte. Em segundo lugar, a geralmente subestimada proliferação de 

uma economia informal composta por profi ssionais criativos – artistas, arquitetos, designers, 

desenvolvedores de software, organizadores de eventos, etc., trabalhando nessas cidades. 

Finalmente, os novos tipos de trabalho informal estariam, de fato, funcionando como o 

equivalente informal de uma desregulamentação formal das fi nanças, telecomunicações e 

outros setores de ponta da economia, buscados sob a égide de “fl exibilidade e inovação”. 

A principal diferença é que, enquanto a desregulamentação formal custa caro, e é paga com 

impostos e com capital privado, a informalidade custa pouco e se apóia basicamente sobre 

os próprios trabalhadores e empresas informais (SASSEN, 2008, p.4).
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Essas são apenas algumas condições que se verifi cam nessa fase atual da globalização. 

Essas condições também podem estar produzindo um novo tipo de economia informal nas 

cidades globais do hemisfério sul, incluindo uma economia profi ssional criativa informal 

emergente. No sul, a emergência de uma economia informal se estabelece mais como resultado 

da pobreza e da sobrevivência do que das necessidades de setores econômicos avançados:

a mesma reestruturação político-econômica que levou à emergência da nova economia 

urbana no fi nal dos anos 1980 também contribuiu para a formação de novas economias 

informais. O declínio do complexo industrial, dominado pela fabricação, que caracterizou a 

maior parte do século vinte, e o surgimento de um novo complexo econômico, dominado 

pelos serviços, forneceram o contexto geral dentro do qual precisamos colocar a 

informalidade, se tivermos que ir além de uma mera descrição das instâncias do trabalho 

informal. (SASSEN, 2008, p.4)

Assista ao Filme Á procura da Felicidade e elabore um pequeno texto destacando 

as questões que você relaciona com os problemas da cidade global. 

Chris Gardner (Will Smith) é um pai de família que enfrenta sérios problemas fi nanceiros. 

Apesar de todas as tentativas em manter a família unida, Linda (Thandie Newton), sua esposa, 

decide partir. Chris agora é pai solteiro e precisa cuidar de Christopher (Jaden Smith), seu fi lho de 

apenas 5 anos. Ele tenta usar sua habilidade como vendedor para conseguir um emprego melhor, 

que lhe dê um salário mais digno. Chris consegue uma vaga de estagiário numa importante 

corretora de ações, mas não recebe salário pelos serviços prestados. Sua esperança é que, ao 

fi m do programa de estágio, ele seja contratado e assim tenha um futuro promissor na empresa. 

Porém seus problemas fi nanceiros não podem esperar que isto aconteça, o que faz com que 

sejam despejados. Chris e Christopher passam a dormir em abrigos, estações de trem, banheiros 

e onde quer que consigam um refúgio à noite, mantendo a esperança de que dias melhores virão.
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As desigualdades

sociais e a cidade global

Muitos são os problemas enfrentados pelas cidades globais. Sejam elas dos países 

desenvolvidos ou dos em desenvolvimento. Nenhum dos aspectos pode caracterizar 

melhor esse fato do que as desigualdades sociais tão evidentes dentro da cidade 

global As cidades globais dos países em desenvolvimento enfrentam problemas de todas as 

ordens e natureza. 

Um dos problemas mais graves enfrentados pelas cidades globais tem sido o desemprego. 

O que verifi camos é que os setores de serviços fi nanceiros, marketing, alta tecnologia, estão 

colhendo lucros bem maiores do que jamais renderam os setores econômicos tradicionais. 

Assim, com a escalada continua dos salários e das bonifi cações das áreas mais especializadas 

das camadas mais ricas, caem os salários dos trabalhadores empregados em serviços 

considerados de segunda categoria – segurança, limpeza, secretaria – . O que testemunhamos 

é a valorização do trabalho que está na vanguarda da nova economia global e a crescente 

desvalorização do trabalho que se desenrola atrás dos bastidores. Essa situação se agrava 

mais ainda nos países em desenvolvimento.

A partir de uma entrevista feita com o geógrafo Milton Santos, em 4 de janeiro de 2001, 

é discutido o tema da globalização e seus efeitos nos países em desenvolvimento. Neste 

documentário, Encontro com Milton Santos ou O Mundo Global Visto do Lado de Cá, dirigido 

por Silvio Tendler, Santos refl ete sobre as contradições do processo de globalização que 

considera uma globalização perversa e propõe uma outra globalização. O cineasta entrevista 

um conjunto de intelectuais e estudiosos que conhecem o pensamento de Santos como, 

Paul Claval, Maria Adélia Aparecida de Souza, Roberto Lobato Corrêa, Manoel Correia de 

Andrade, Carlos Walter Porto-Gonçalves. O documentários nos ajuda a pensar os aspectos e 

singularidades da globalização no Brasil e no mundo.
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Texto complementar 

O Brasil da globalização
Milton Santos

A globalização pretende ser homogeneizadora, como presença obrigatória em todos 

os continentes e lugares. E a promessa de construção de um mundo só estaria incluída 

nesse movimento. Todavia, tal pretensão até agora apenas renova disparidades e cria 

novas desigualdades, o que é devido à violência dos seus processos fundadores, todos 

praticamente indiferentes às realidades locais. A aplicação brutal de princípios gerais a 

situações tão diversas é criadora de desordem. Por isso mesmo, a globalização benefi cia 

apenas uma parcela limitada de atores, enquanto causa transtornos e danos à maioria 

das empresas e das pessoas.

Segundo as condições preexistentes nos países ou como resultado da forma como 

estes se dispuseram a participar do novo período histórico, os territórios e as populações 

conhecem uma variedade de impactos, características de sua situação atual. Há, desse 

modo, países mais ou menos sensíveis ou mais ou menos infensos aos resultados do 

processo globalitário.

Este representa uma vontade arrebatadora de dominar o mundo, para afeiçoá-lo à 

sua imagem, mas as conseqüências variam segundo as condições locais de adaptação 

à nova ordem e o próprio interesse das nações hegemônicas.

O caso do Brasil é típico. Trata-se de um país cujas elites são caracterizadas por 

um gosto ancestral pelas modernidades. Sua história é uma sucessão de aberturas, nem 

sempre confessadas, mas que redundam num processo de imitação, às vezes grotesco, 

mas considerado moderno. Para isso contribui de modo marcante a força das mencionadas 

elites na formulação do que se pode chamar de um retrato do Brasil; e até mesmo uma boa 

parte das elites intelectuais parece haver renunciado à constituição de uma ciência própria, 

contente de ir buscar lá fora aprovação e legitimação para suas práticas intelectuais. Com 

a emergência e expansão das classes médias ainda mais água foi levada a esse moinho, 

movimento para o qual o papel amolecedor do consumo foi determinante.

Outro problema enfrentado pelas cidades globais é o défi cit habitacional. Quanto mais 

essas cidades se sofi sticam mais crescem as contradições no espaço urbano. Os mais 

prejudicados são os trabalhadores de baixa renda, que não podendo arcar com aluguéis e 

nem prestações de imóveis altos, investem seus parcos recursos em imóveis na periferia 

da cidade. Grande parte dessas áreas sofrem com a escassez de serviços urbanos básicos. 

As políticas públicas investem quase sempre no centro das cidades e nas áreas mais valorizadas 

das cidades globais, para as áreas marginalizadas sobram poucos recursos.

A maior parte dessas pessoas não vive no que normalmente entendemos por cidades, 

mas em imensos subúrbios sem infra-estrutura e serviços, os quais escapam a qualquer 

conceituação tradicional.
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Recentemente, esse país já aberto deu sinais de querer abrir-se todo, a abertura 

sendo a principal palavra de ordem na economia, na cultura e na política. Os postulados 

essenciais da política econômica e até mesmo da política social são importados como um 

pacote fechado. É dessa forma que o Brasil se torna paralelamente um país desarmado; 

e, o que é pior, desarmado de dentro. E isso implica a falta de apetite para uma discussão 

mais aprofundada das opções que poderia seguir. Foi assim que a nação, tornada indefesa 

por suas próprias mãos, tornou-se uma presa fácil para tudo o que foi sugerido de fora, 

sem outra consideração que a obediência a esse credo. Entre os próprios bolsões de 

resistência, as demissões foram se dando cada vez mais numerosas, inclusive nas elites 

intelectuais cujo dever, entretanto, seria o de pensar criticamente as novas situações, 

de modo a oferecer visões diferentes e apontar as opções cabíveis. É signifi cativo 

assinalar que entre as mencionadas elites intelectuais rareou a busca de interpretações 

globalizantes do país, ampliou-se o desinteresse pela questão nacional e, num plano 

mais alto, reduziu-se o debate sobre a própria questão civilizatória. Tudo isso, ajudado 

pelo papel da propaganda, da moda e da mídia, acaba por ter um papel claramente 

deformador na formação da consciência das gerações montantes, ao mesmo tempo em 

que as diferentes manifestações de cidadania se tornam ainda mais difusas e débeis.

Esse conjunto de circunstâncias explica a relativa demora da opinião pública para 

se aperceber dos malfeitos da globalização perversa e, em conseqüência, elaborar um 

conjunto coerente de idéias e interpretações da nova realidade nacional, de modo a infl uir 

efi cazmente na vida política mediante a infl uência que possam ter sobre a doutrina e a 

prática dos partidos.

Agora, fi nalmente, parece que a nação acorda, ainda aturdida pelo pesadelo em que 

vive. É auspicioso constatar que ela está dando mostras de estar chegando a um limite 

quanto à aceitação da situação que se criou com a aceitação sem peias do processo 

de globalização. Falta, sem dúvida, que as manifestações de violência ou revolta, de 

inconformidade ou de desconforto que atingem a maioria da população, parem de ser 

aceitas e tratadas como fatos isolados e que se reconheça a vida sistêmica de todos 

esses males e de todas essas reações aparentemente excepcionais. Dessa forma, ver-se-á 

que a sua existência é devida aos efeitos da globalização perversa, que a atual política 

econômica insiste em preservar. Será a partir desse marco que os movimentos sociais 

poderão ser reestruturados e que a vida partidária poderá obter um novo elo, de modo tal 

que a atividade política possa dar maior atenção aos interesses da nação e ao bem-estar 

das classes populares.

Fonte: http://pessoal.educacional.com.br/up/4770001/1306260/t1311.asp. Acesso em: 20 de dez 2099.
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Após a leitura do texto complementar, responda as questões:

a) Por que Milton Santos afi rma que a globalização benefi cia apenas uma parcela limitada 

de atores, enquanto causa transtornos e danos à maioria das empresas e das pessoas?

b) Para Milton Santos, qual o papel dos movimentos sociais em um mundo globalizado?

c) O que Milton Santos que dizer quando se refere a globalização como globalização perversa?

Visando amenizar as contradições os planejadores/empreendedores urbanos convertem 

a rua – que um dia foi vital para o pedestre – em via de trânsito rápido e continuo e transforma 

parques e praças públicas em áreas estéreis ou em receptáculo temporário de moradores de 

rua. A cidade global possui várias centralidades, umas das mais importantes, além do Centro, 

são os mega shopping centers que, quase sempre, localizam-se nas áreas mais valorizadas 

da cidade global. O shopping se transformou no espaço de compras e consumo onde o 

citadino busca resolver suas angustias existências e se sente seguro diante das câmeras do 

policiamento privado.
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Governando as cidades globais

A cidade moderna convive hoje com duas realidades que causam profundas 

transformações no seu conteúdo e forma. Assim como a globalização, a urbanização 

também produz contradições. Seus efeitos sobre a cidade tanto podem ser criativos 

como destrutivos. Por um lado estimula a concentração de pessoas, mercadorias, serviços, 

ideais e oportunidades. Por outro, fragmenta o espaço urbano, enfraquece a coesão entre os 

lugares, as tradições e as redes de relações.

A urbanização também estimula o individualismo, as neuroses urbanas e a violência. 

Quanto mais complexa a realidade urbana maiores são as possibilidades de se desenvolver 

determinadas neuroses urbanas. A violência urbana é o mal que assola as comunidades 

que vivem em centros urbanos. Abrange toda e qualquer ação que atinge as leis, a ordem 

pública e as pessoas. Muitas são as causas da violência. A principal delas é a exacerbação 

das desigualdades sociais que se expressão na paisagem urbana das cidades globais. 

O Desemprego, os baixos salários, a falta de acesso a educação, saúde e segurança, são apenas 

alguns serviços de que carece grande parte da população urbana. 

Ao mesmo tempo em que a globalização agrava os problemas enfrentados por cidades 

do mundo inteiro, ela também proporciona espaço para que as cidades se tornem lugares 

de produtividade e competitividade. As cidades globais nas últimas décadas ganharam uma 

importância nunca vista à medida que os estados-nações têm cada vez menos condições 

de administrar as tendências globais. Por outro lado os estados-nações continuam grandes 

demais para lidar com questões das áreas urbanas cosmopolita, questões de natureza local. 

(GIDDENS, 2008)

Nesse sentido, o papel das cidades enquanto agentes políticos e econômicos só tende 

a crescer. Os administradores municipais hoje conseguem lidar melhor com os efeitos da 

globalização. As cidades, em função da sua estrutura de comunicação e transporte podem 

contribuir mais para a produção de riqueza, promover a integração sociais e cultural e servir 

como base e foro de acesso para a atividade política. Nos últimos anos os prefeitos estão 

assumindo responsabilidade em âmbito polito de grande importância, visando cumprir a 

agenda urbana, que tem se tornado cada dia maior. 

Assim, com o progresso da globalização, é provável que o papel das cidades se ampliem 

ainda mais nas próximas décadas. Muitos dos problemas enfrentados pelas grande cidades 

globais estão, na realidade, vinculados a questões internacionais, como os problemas 

ambientais, a tecnologia de informação, a integração econômica, a migração e o comercio. 
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Resumo

Nesta aula, vimos como o processo de globalização afeta o conteúdo e a forma 

das cidades globais. A globalização não é apenas um fenômeno econômico, mas, 

sobretudo, cultural que afeta as populações nos seus lugares de moradia. Esse um 

processo complexo e muitas vezes difícil de se compreender, tendo-se em vista as 

várias relações que se estabelecem no âmbito do espaço urbano, está na ordem 

do dia dos cientistas sociais. Nas últimas décadas as cidades globais adquiriram 

uma grande importância. Grande parte da economia mundial passa por essas 

cidades Elas, através da participação das empresas transnacionais, determinam 

as condições econômicas dos circuitos globais. Ao mesmo tempo em que a 

globalização traz desenvolvimento econômico e social, ela (globalização), também, 

contribui para aprofundar as diferenças sociais nas cidades. Hoje essas cidades 

lidam com grandes contingentes populacionais, com o desemprego em massa, 

com os problemas ambientais, com o défi cit habitacional e com a violência urbana. 

Os prefeitos e administradores urbanos através dos urbanista/empreendedores 

tentam através de seus planos estratégicos amenizarem os problemas urbanos. 

No entanto, o que temos observado é a exacerbação das contradições urbanas e o 

fortalecimentos dos governos locais, que buscam formas de investir nas cidades, 

visando amenizar o desemprego e as contradições ai existente.

Leituras complementares

SANTOS, Milton. O País Distorcido.Publifolha, 2002.

Esta publicação possui artigos e entrevistas de Milton Santos, ao longo de 20 anos, desde 

1981 até sua morte, em 2001, na Folha de S.Paulo, onde registram-se, com característico vigor 

de estilo e independência, as idéias do geógrafo sobre o Brasil, a globalização, a cidadania e 

outros temas fundamentais para nossa autodefi nição .Milton Santos 

RIBEIRO, W. C. “Globalização e geografi a em Milton Santos”. In: El ciudadano, la globalización 

y la geografía. Homenaje a Milton Santos. Scripta Nova. Revista electrónica de geografía y 

ciencias sociales, Universidad de Barcelona, vol. VI, núm. 124, 30 de septiembre de 2002.

http://www.ub.es/geocrit/sn/sn-124.htm [ISSN: 1138-9788]

Este artigo aborda a interpretação de Milton Santos, geógrafo brasileiro, sobre a 

globalização, tratada em sua dimensão cultural, econômica e por fi m, solidária, promovendo 

um diálogo com outros autores que trataram do tema.
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Autoavaliação

Pesquise no endereçoo http://letras.terra.com.br/fernanda-abreu/580/ a música 

Rio 40 graus de Fernanda Abreu e responda as questões abaixo.

a) Por que a compositora afi rma que o Rio de Janeiro traz o melhor e o pior do Brasil?

Rio, 40 graus / Cidade maravilha / Purgatório da beleza e 

do caos.” Assim inicia a canção elaborada por Fernanda 

Abreu, cantora e compositora carioca. Mais adiante, a 

letra traz a seguinte passagem: “Capital do sangue quente 

/ Do melhor e do pior / Do Brasil.” 

b) O que a autora quer dizer quando afi rma:

O Rio uma cidade

De cidades misturadas

O Rio é uma cidade

De cidades camufl adas

Com governos misturados,

Camufl ados, paralelos 

Sorrateiros 

Ocultando comandos 
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1

Apresentação

Nesta aula, apresentaremos aspectos do cotidiano urbano e as práticas culturais das 

grandes cidades, abordando as transformações ocorridas com as categorias tempo e 

espaço no modo de vida urbano. A construção das identidades e as práticas culturais 

apresentam uma estrutura específi ca nas grandes cidades, que foi observadas e utilizada 

por grandes escritores e artistas em busca de respostas sobre o ritmo de vida frenético e as 

manifestações culturais em constante ebulição. No decorrer da aula você encontrará várias 

indicações de livros, fi lmes e outras obras importantes para a compreensão dos elementos 

que trouxemos para a discussão. É importante que você leia os textos, realize as atividades e 

navegue nos links indicados.

Objetivos

Ao fi nal desta aula, esperamos que você:

Compreenda a importância do cotidiano urbano como um recorte 

que retrata o modo de vida urbano;

Relacione a organização das cidades com as práticas culturais 

realizadas;

Aprenda sobre o papel das grandes cidades na criação e 

disseminação da cultura.
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A Cidade Cosmopolita 

Ao longo desta disciplina, já discutimos a estrutura e a formação das cidades ao longo 

do tempo e quais fatores contribuíram para o seu processo de formação. É fato que as cidades 

sempre existiram embora não apresentassem no passado a confi guração das grandes cidades 

capitalistas. Já abordamos também o conceito de urbano e a mudança na sociedade urbana 

que deixou de ser rural e passou a organizar-se no contexto urbano, ou seja, nas cidades. 

Com todos os elementos que vimos até aqui, fi cou claro que as cidades concentram uma 

verdadeira mistura de diferentes referências culturais. A formação e crescimento das cidades 

estão associados ao seu poder de atração e pessoas de diversas partes afl uem para as cidades 

por diferentes motivos. São pessoas do entorno da cidade, da região, de outras regiões e até 

mesmo de outros países, como é o caso das metrópoles mundiais. O fl uxo contínuo de pessoas 

das mais diferentes culturas transformou a cidade em um espaço cosmopolita no qual as 

diferenças convivem e se expressam das formas diferenciadas. Neste aspecto, a compreensão 

do cotidiano da cidade, suas práticas, referências e signos, são elementos essenciais para a 

nossa compreensão da cultura urbana, cultura esta que não está presa às raízes do passado, 

mas sim, uma cultura em constante transformação. A cultura urbana não infl uencia e transforma 

apenas o migrante recém-chegado ou o turista; é uma cultura que exerce forte infl uência, mas 

também é infl uenciada por cada um dos seus habitantes permanentes ou temporários. Um 

bom exemplo é a existência de espaços da cultura nordestina em cidades como Rio de Janeiro 

e São Paulo, onde é possível comprar produtos típicos do Nordeste, (queijo coalho, tapioca, 

bode) e dançar um legítimo forró pé de serra em pleno centro da cidade. 

Na cultura urbana existe aspectos do cotidiano que são consolidados pelo próprio modo 

de vida da cidade moderna. È preciso ter pressa na cidade, já que as distâncias são grandes, 

os transportes de massa e o trânsito fl ui lentamente. Não é o espaço da cortesia, da lentidão, 

da contemplação, dos grandes espaços. Na cidade encontramos o ritmo nervoso, arisco, da 

corrida para entrar primeiro no transporte, dos restaurantes lotados, das fi las intermináveis, 
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e da violência. Para um habitante de uma cidade pacata, adaptar-se ao ritmo de uma grande 

cidade pode ser uma tarefa árdua que nunca é fi nalizada. 

Uma das características marcantes da cidade é a oferta de serviços, especializados e 

em quantidades surpreendentes. A cultura é um dos serviços que mais atraem nas cidades, 

pois é o ponto de efervescência do que é novo, moderno, atua e de vanguarda. É possível nas 

grandes cidades assistir grandes espetáculo com a ópera Aída, concertos de rock de bandas 

internacionais, fi lmes alternativos, exposição de grandes artistas ou obras inestimáveis como 

obras do faraó egípcio. Ou seja, nas cidades não está disponível apenas a cultura local, mas a 

cultura da humanidade de todas as polis do mundo, representadas em um só local. 

Apesar do papel de cidade espetáculo que oportuniza diferentes experiências, o cotidiano 

das grandes cidades provoca também a sensação de solidão, inadequação e inconstância que 

resulta no surgimento de grupos que expressam a sua insatisfação com a violência, com o 

ritmo acelerado e com as difi culdades encontradas em uma caracterização de roupas, músicas, 

modo de andar, consumir e viver diferenciados do resto da sociedade. São as tribos urbanas, 

como os góticos, grunges, punks, roqueiros, technos etc que encontram em seus estilos de 

vida um espaço singular no universo homogêneo das cidades. É a busca da identidade e da 

identifi cação para uma melhor compreensão e mobilidade nos espaços urbanos.

Da Figura do Flaneur de Baudellaire 

ao Filme Koyaanisqatsi: 

Life out of balance 

Um dos primeiros relatos do cotidiano das cidades foi realizado por Baudellaire através da 

fi gura do fl aneur que fi cava observando os transeuntes das ruas da cidade, registrando 

os seus hábitos e costumes. “Flanear” virou sinônimo de andar de forma despreocupada 

pelas ruas das cidades observando o comportamento local. Para o fl aneur, uma grande cidade 

é um território rico em sujeitos e atitudes que pode retratar o perfi l de todo um grupo social 

como legítimos representantes da cultura urbana. É preciso contextualizar o olhar de Baudellaire 

que estava testemunhando o surgimento da cidade capitalista moderna, em plena transição 

do modo de vida rural predominante para o modo de vida urbano.

O poeta francês Charles Baudelaire procurou, na imensidão das grandes cidades, a 

efemeridade que caracterizou sua época. Viveu na Paris oitocentista em seu momento 

de reforma urbana, sob o governo de Napoleão III. Da reforma, nasceu um modelo de 

modernidade urbana, em que a construção de grandes vias para a rápida circulação 

de cargas e de transporte de passageiros passa a ser privilegiada. Paris, à época de 



Aula 08 Geografi a Urbana4

Baudelaire, era a capital da utilidade fútil. Seus cafés, bulevares, salões e passagens foram 

freqüentados por uma sociedade esquálida, desejosa em ver seu rosto refl etido em tudo 

o que construía ou podia comprar (MENEZES, 2009, p.64).

No seu próprio texto, Baudellaire defi ne o papel do fl aneur como um admirador de uma 

nova ordem social que registra as suas observações e refl exões, consciente da importância 

histórica do seu registro.

Para o perfeito Flâneur, para o observador apaixonado, é um imenso júbilo fi xar residência 

no numeroso, no ondulante, no movimento, no fugidio e no infi nito. Estar fora de casa, 

e contudo sentir-se em casa onde quer que se encontre; ver o mundo, estar no centro 

do mundo e permanecer oculto no mundo, eis alguns dos pequenos prazeres desses 

espíritos independentes, apaixonados, imparciais, que a linguagem não pode defi nir senão 

toscamente. O observador é um príncipe que frui por toda parte do fato de estar incógnito. 

O amador da vida faz do mundo a sua família, tal como o amador do belo sexo compõe 

sua família, com todas as belezas encontradas e encontráveis ou inencontráveis; tal 

como o amador de quadros vive numa sociedade encantada de sonhos pintados. Assim 

o apaixonado pela vida universal entra na multidão como se isso lhe aparecesse como 

um reservatório de eletricidade (BAUDELLAIRE, 1988, P.170).

O autor não foi o único a lançar um olhar perspicaz sobre a nova organização da sociedade 

em complexas cidades. Outros autores também buscaram captar os fragmentos da realidade 

para os seus romances, como Edgard Allan Poe, Emilé Zola, Charles Dickens, Honoré de 

Balzac e Victor Hugo trouxeram relatos interessantes do panorama urbano da época. O livro 

“Londres e Paris no Século XIX, o espetáculo da pobreza” da historiadora, Maria Stella Martins 

Bresciani, aborda a perplexidade dos habitantes diante de condições de vida sub humanas, 

muito parecidas com a realidade que encontramos nas favelas e regiões periféricas hoje. Não é 

por acaso que várias cidades passaram por reformas e ações higienistas com o objetivo de livrar 

as cidades das doenças provocadas pela aglomeração de pessoas em condições insalubres. 

É um período complexo da conformação das cidades, no qual foram criados vários processos 

e códigos para se viver nas cidades, como por exemplo, a necessidade da vacina e o controle 

da saúde dos seus habitantes. 

A forma de viver foi modifi cada, os costumes da vida rural não podiam ser reproduzidos 

nos grandes centros urbanos. O modo de vida da cidade exige um comportamento urbano 

condicionado em uma série de procedimentos que implicam não apenas a forma de organização 

e orientação no espaço, mas também o deslocamento e o modo de viver. Os apartamentos, por 

exemplo, exigem não apenas uma adaptação ao estilo de moradia (quartos menores, banheiros 

e cozinhas minúsculos), como também afetam outras áreas do estilo de vida: elevadores que 

exigem tempo de espera, uso comum da água, distinção entre espaços comuns e privados, 

regras de convivência registradas em cartório civil etc. São regras que condicionam não apenas 

os espaços comuns públicos, mas também os espaços privados (proibição de animais, roupas 

penduradas nas janelas, barulho em determinados horários etc.). Todas estas questões, embora 

subjetivas, condicionam a forma de viver das pessoas que precisam se conformar com as 

regras para viver em determinados espaços. E não é apenas no espaço de habitação que os 
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critérios são estabelecidos, praticamente em todos os espaços urbanos sejam eles museus, 

cinemas, transporte público, praças etc, existe um código de conduta pré-estabelecido. 

Na peça de teatro chamada “Fulaninha e Dona Coisa”, as relações entre uma empregada 

doméstica e sua patroa são exploradas na perspectiva da condição de Fulaninha, uma moça 

recém chegada do interior para trabalhar na cidade que não compreende os códigos de conduta. 

Em uma das cenas, a personagem lava as roupas da patroa na piscina do prédio e ao ser 

repreendida afi rma com evidente surpresa: “Imagina, Dona Coisa, um açude cheio d’água só 

para tomar banho!” Existem várias crônicas que exploram as contradições e os problemas da 

cidade, como “O Homem Nu” de Fernando Sabino, mas a transição da vida rural para o homem 

urbano foi retratado de forma magistral no fi lme “A Marvada Carne”, sobre um matuto cujo 

maior desejo era comer carne de boi. As peripécias terminam com a migração da família para 

uma grande cidade, único local onde ele consegue realizar o seu desejo”. 

Leia a crônica “O Homem Nu” de Fernando Sabino 

(http://www.releituras.com/fsabino_homemnu.asp) 

e identifi que no texto os aspectos que diferenciam 

o modo de viver urbano (vizinhos, apartamentos, 

relações, ordem) etc. e complemente com outros 

elementos que você identifica na vida urbana 

atualmente. A partir das suas conclusões elabore uma 

pequena crônica descrevendo elementos do seu modo 

de vida que são similares ao texto do Fernando Sabino.

Cabe aqui um referência ao enorme poder de atração que as grandes cidades exercem 

sobre os habitantes das mais diversas localidades. A sociedade capitalista moderna consolidou 

a ideia de que as cidades são locais associados a modernidade, com todas as facilidades de 

uma vida de consumo e sucesso. A dicotomia campo-cidade vem sendo retratada no imaginário 

de todos como um contraponto entre o antigo e o moderno, o atrasado e o atual, o imóvel 

e o dinâmico, seja através das novelas, livros, contos, peças e jornais. Existe a imagem da 

cidade que oferece mais empregos, mais condições de mobilidade social e econômica, mais 

possibilidade de sucesso e uma diversidade de serviços. É na cidade que encontramos os 

grandes médicos, as maiores lojas, ou seja, mais acesso ao consumo. Não é colocado em 
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momento algum que esta acessibilidade está relacionada com o consumo, e, consequentemente, 

ao capital fi nanceiro. Atraídos pelas possibilidades de melhores oportunidades nas cidades, 

milhares de pessoas migram nas suas próprias regiões ou intra-regiões em busca de realizar 

o sonho de uma realidade melhor. 

Por outro lado, para os que vivem nas cidades, os problemas são muitos e reside em 

cada habitante o imaginário de uma qualidade de vida melhor, em cidades de pequeno e médio 

porte, sem o estresse do cotidiano causado pelo barulho, pelo trânsito e pela violência. Este 

panorama caótico das cidades modernas levou vários artistas a criarem suas obras, a partir de 

suas inquietações com o estilo de vida urbano e suas contradições. Um trabalho que exemplifi ca 

bem a preocupação com o modo de vida urbano é o documentário Koyaanisqatsi: Life out 

of balance, dirigido por Godfrey Reggio em 1983. O fi lme mostra através de um olhar muito 

particular, cenas da cidade aceleradas, apontando para a irracionalidade em nosso modo de 

viver. O título complicado do fi lme é uma palavra utilizada por tribos indígenas que signifi ca 

“vida louca” e tem uma função importante na narrativa. Considerado uma obra prima visual com 

excelente trilha sonora, o fi lme nos leva a uma refl exão profunda sobre ações aparentemente 

banais do cotidiano das cidades. 

Koyaanisqatsi: Life out of balance é um documentário 

lançado em 1983, dirigido por Godfrey Reggio, com 

música do compositor Philip Glass. A trilha sonora deste 

documentário possui grande importância pois o desenrolar 

tem a velocidade e o tom ditados por ela. Não existem 

diálogos e também não são feitas narrações durante todo 

o documentário. São apresentadas cenas em paisagens 

naturais e urbanas, muitas delas com a velocidade de 

exibição alterada. Algumas cenas são passadas mais rapidamente e outras mais 

lentamente que o normal, criando, com a trilha sonora, uma idéia diferente da 

passagem do tempo. Vários dos efeitos apresentados se tornaram clichês usados 

em outros fi lmes e programas de televisão. A palavra koyaanisqatsi tem origem 

na língua Hopi e quer dizer “vida desequilibrada”, ou “vida louca”. O signifi cado 

é revelado ao fi nal do documentário antes da apresentação dos créditos. No 

fi nal do documentário são cantadas três profecias do povo Hopi em sua própria 

língua, as quais também têm suas traduções apresentadas antes dos créditos. 

O fi lme leva sua audiência a refl etir sobre os aspectos da vida moderna que nos 

fazem viver sem harmonia com a natureza, bem como a pressão exercida pelas 

inovações tecnológicas que tornam o cotidiano cada vez mais rápido. Como 

curiosidade, podemos observar que próximo dos 37 minutos do início do fi lme, 

aparece a implosão do Edifício Mendes Caldeira, que deu lugar à Estação da Sé, 

do Metrô de São Paulo. F
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Uma questão interessante é que o modo de vida urbano não altera apenas as estruturas 

físicas como a moradia, deslocamento, transporte, trabalho etc. As relações de tempo também 

são alteradas, e os minutos e segundos do relógio costumam fazer diferença, principalmente 

quando se perde um ônibus ou se chega atrasado para bater o ponto na fábrica. No modo de 

vida rural, as horas possuem um signifi cado importante relacionado com elementos pontuais 

como a hora das refeições, por exemplo, mas o principal relógio ainda é a luz solar e as 

referências da natureza (tal evento aconteceu antes ou depois da colheita ou da seca).

O ritmo de tempo diferenciado é mais um elemento que caracteriza o cotidiano urbano e 

sempre é importante lembrar que as duas categorias mais importantes para o ser humano é 

o tempo e o espaço e suas constantes alterações provocam inquietações e perplexidade que 

costumam ser encontradas em expressões do senso comum como: “o tempo está passando 

muito rápido, o dia está mais curto, o tempo voa, o dia com 24 horas não é mais sufi ciente” etc. 

Obviamente, do ponto de vista físico não existe nenhuma mudança no tempo, mas a percepção 

individual está relacionada com o tempo social. Harvey (1999) tece algumas considerações 

interessantes sobre o assunto.

Em primeiro lugar, as comunicações contemporâneas derrubaram as “fronteiras usuais 

do espaço e do tempo”, produzindo tanto um novo internacionalismo como fortes 

diferenciações internas em cidades e sociedades baseadas no lugar, na função e no 

interesse social. Essa “fragmentação produzida” existe num contexto com tecnologias 

de comunicação e transportes capazes de lidar com a interação social no espaço 

de maneira bem diferenciada. A arquitetura e o projeto urbano viram-se, portanto, 

diante de oportunidades novas e mais amplias de diversifi car a forma espacial do que 

ocorrera no período pós-guerra imediato. Formas urbanas dispersas, descentralizadas 

e desconcentradas são hoje mais factíveis tecnologicamente do que antes. 

(HARVEY, 2001, p.77).

Assim, verifi camos que as estruturas da organização espacial também afetam as relações 

do tempo nas grandes cidades, modifi cando as duas categorias essenciais para o ser humano, 

que são concretizadas nas ações do cotidiano. O cotidiano, principalmente nas grandes cidades, 

é um retrato da estrutura da sociedade e autores como Lefebvre (1991) o consideram tão 

importante que afi rma que “quando as pessoas não podem mais a viver sua cotidianidade, 

então começa uma revolução. Só então. Enquanto puderem viver o cotidiano, as antigas 

relações se reconstituem” (LEFEBVRE, 1991, p.39). Investigar o cotidiano e a sua importância 

na vida moderna é essencial para compreendermos a lógica da vida urbana e seus impactos 

em nossa sociedade.
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Atividade 2

Assista ao documentário Koyaanisqatsi: Life out of balance e relacione as 

preocupações com os problemas da vida urbana abordados no filme e as 

contradições da vida urbana que foram apresentadas nesta disciplina. Elabore um 

pequeno texto e compartilhe com os seus colegas no fórum do ambiente virtual.

As Identidades e a busca de 

espaços para a expressão 

da cultura 

A organização dos espaços na cidade e as modifi cações nas estruturas temporais e 

espaciais provocam inquietações em seus moradores que convivem cotidianamente com 

questões relacionadas com a violência, solidão, indiferença, entre outros elementos. 

Diante da opressão e da solidão imposta pela cidade, são formados grupos que buscam a sua 

inserção no ambiente urbano através de uma refl exão e crítica sobre o modo de vida da cidade. 

O sociólogo francês Michel Mafesoli foi o primeiro autor a utilizar a expressão tribos 

urbanas em seus artigos, a partir de 1985. Segundo o autor, as tribos urbanas podem ser 

defi nidas como:

Diversas redes, grupos de afinidades e de interesse, laços de vizinhança que 

estruturam nossas megalópoles. Seja ele qual for, o que está em jogo é a potência 

contra o poder, mesmo que aquela não possa avançar senão mascarada para não 

ser esmagada por este” (MAFESOLI, 1998, p.70). 

Segundo Frehse (2006), o uso da noção era metafórico, para dar conta de formas 

supostamente novas de associação entre os indivíduos na “sociedade pós-moderna”: o 

autor fala em “neotribalismo”. Seriam essencialmente “micro-grupos” que, forjados em 

meio à massifi cação das relações sociais baseadas no individualismo e marcados pela 
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“unissexualização” da aparência física, dos usos do corpo e do vestuário, acabariam, mediante 

sua sociabilidade, por contestar o próprio individualismo vigente no mundo contemporâneo. 

Podemos citar como exemplos de tribos urbanas os punks, nerds, clubbers, góticos, emos, 

rappers, surfi stas etc. Cada tribo apresenta um visual próprio, uma linguagem específi ca que poder 

expressada em arte ou em músicas e práticas cotidianas específi cas. É interessante ressaltar que 

os grupo não são fechados, ao mesmo tempo em que buscam uma diferenciação da sociedade, 

não existe critérios que defi nem quem pode pertencer aos grupos. Também é possível transitar 

entre os diversos grupos. Dependendo do momento, uma pessoa pode passar por um período 

gótico e posteriormente tornar-se punk ou clubber, por exemplo. É uma ideia de identidade 

fl exível ou da existência de identidades múltiplas, conceito defi nido por Hall (2006) como um 

“descentramento da identidade fi xa e estável, resultando nas identidades abertas, contraditórias, 

inacabadas, fragmentadas do sujeito pós-moderno” (HALL, 2006, p.46). O deslocamento ou 

descentramento da identidade é uma excelente abordagem para analisar a existência das diversas 

tribos urbanas e as possibilidades de classifi cações fl exíveis dos seus grupos.

Pesquise na web sobre as principais tribos urbanas e 

elabore um quadro comparativo com as suas principais 

características e o papel que estas tribos desempenham 

na sociedade urbana.
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Em 1991, um grupo Inglês chamado Stomp recriou através da dança, movimentos e 

sons específi cos das grandes cidades, tornando-se rapidamente um sucesso mundial. A força 

do grupo está justamente em retratar o caos das grandes cidades em pequenos recortes do 

cotidiano (o barulho de uma chave, o andar nas ruas, o movimento de vassouras, os latões 

de lixo), em arte. Você encontrará o vídeo com uma das apresentações no link a seguir: http://

www.youtube.com/watch?v=Zu15Ou-jKM0

Um exemplo nacional que expressa a busca da identidade e espaço na cultura das 

grandes cidades é o funk, uma mistura de vários ritmos que mobiliza grandes bailes na 

periferia e nas favelas do Rio de Janeiro. O surgimento de um estilo de música relacionado 

com espaços da cidade onde se concentra a pobreza gerou alusões à existência de uma 

“cidade partida” e nas próprias músicas é possível encontrar referências ao confl ito de culturas 

diferenciadas como na letra da música “Som de Preto” de Amilcka e Chocolate que cantam 

em seu refrão “É som de preto, de favelado, mas quando toca, ninguém fi ca parado”.O Hip 

Hop e o Rap também são expressões que traduzem em suas letras a violência do tráfi co, as 

questões relacionadas com a sexualidade e as refl exões sobre a organização das cidades, 

como o refrão de um rap de sucesso:

Eu só quero é ser feliz

Andar tranquilamente

Na favela onde eu nasci

E poder me orgulhar

E ter a consciência

Que o pobre tem o seu lugar

Rap da Felicidade (Cidinho e Doca)

Todas estas manifestações apontam para os confl itos gerados a partir da própria 

organização das cidades que nos interessam justamente por refl etir a busca da identidade 

diante de uma tentativa de homogeneização do ser humano nos grandes centros. Este é 

um dos aspectos mais complexos na organização das cidades, ao mesmo tempo em que 

promove o isolamento dos indivíduos e perda da individualidade no meio da multidão. Surge a 

oportunidade de diferenciação através dos estilos das tribos, identifi cação e inserção através da 

diferença. É o movimento e a resistência diante de um modelo opressor de organização social. 
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Diante de tantas diferenças, a cidade se apresenta como um verdadeiro caldeirão cultural em 

constante ebulição, oferecendo inúmeras possibilidades de acesso ao patrimônio cultural da 

humanidade, sem fronteiras, como veremos a seguir.

A variedade cultural nas cidades 

As cidades se caracterizam por uma imensa diversidade e quantidade de opções culturais 

que abarcam desde museus antigos com sólidas coleções da história até manifestações 

modernas de arte nas praças e nas ruas. A multiplicidade de opções culturais é que tornam 

as práticas culturais das cidades tão interessantes. O velho e o novo convivem nos espaços, 

possibilitando ao morador ou visitante optar por experimentar e assistir diversos espetáculos e 

exposições. Em uma grande cidade como o Rio de Janeiro, por exemplo, é possível encontrar 

uma exposição com artefatos do Egito antigo, assistir um espetáculo de ballet clássico no Teatro 

Municipal, participar de um ensaio de Escola de Samba da Mangueira e visitar um baile Funk na 

periferia. A existência de diversos museus, teatro e casas de shows, promove uma verdadeira 

babel cultural na qual cabe a cada um escolher o que deseja experimentar. 

 Além das opções de arte formal, existem as opções ao ar livre que estão expostas, seja 

as esculturas e fachadas nas praças e ruas, ou espetáculos mambembes que acontecem 

nos espaços públicos a todo instante. Muitas opções culturais são gratuitas e abertas ao 

público em geral. 

Mas a existência de diversas opções culturais não é exclusividade do Rio de Janeiro. Todas 

as grandes cidades apresentam a mesma quantidade e diversidade de opções e os principais 

museus do mundo estão localizados nas grandes cidades mundiais (Museu do Louvre em 

Paris, Museu do Prado em Madri, Moma em Nova York, entre outros). Outras cidades de porte 

médio também já começam a investir na construção de grandes museus e teatros, assim como 

outros espaços culturais como forma de atrair turistas e investimentos. É o caso do Museu de 

Arte Contemporânea de Niterói, projetado por Oscar Niemayer que colocou a cidade no roteiro 

da cultura e a Estação Ciência em João Pessoa, com projeto arquitetônico do mesmo autor. 
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Além do investimento na estrutura física existe também o estímulo aos festivais de 

teatro, dança, música, além do apoio aos expoentes das manifestações culturais locais. A 

efervescência cultural nas cidades nos lembra a função das cidades na Idade Média como 

espaços para representações e divertimentos variados. 

Conclusão 

O cotidiano urbano retrata as mudanças no modo de vida das cidades e suas implicações 

para as categorias tempo e espaço tão importantes para o ser humano. Os códigos, a 

estrutura, a forma de morar, deslocar e trabalhar, enfi m o modo de vida urbana produz 

também novas tribos que buscam nos grupos e nos estilos de vida se contrapor ao caos 

da massifi cação das grandes cidades. Surgem os espaços para práticas culturais distintas 

que agregam os espaços formais com seus museus, teatros e cinemas e os informais que 

acontecem na rua, na praça, na avenida, nas periferias. É justamente a combinação de tantas 

manifestações distintas que mantém em ebulição o caldeirão cultural das cidades.

Leituras complementares

BAUMAN, Z. Confi ança e Medo na Cidade. São Paulo: Jorge Zahar, 2009. 

A cidade do nosso tempo se transformou em um território de medo e 

insegurança. Por isso mesmo, a arquitetura das metrópoles tornou-se defensiva: 

bairros fechados, grades, muros e uma série de mecanismos que restringem 

o contato com o outro. O resultado disso é um espaço urbano que promove 

a segregação, e não o encontro de diferenças – marca das grandes cidades 

em sua origem. O desafi o dos pensadores e políticos contemporâneos, segundo o brilhante 

sociólogo Zygmunt Bauman, é recuperar a dimensão comunitária do espaço público, como 

forma de aprender a arte de uma coexistência segura, pacífi ca e amigável. 
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SANTOS, M. O CENTRO DA CIDADE DO SALVADOR: Estudo de Geografi a 
Urbana. São Paulo: EDUSP, 2008. 

Este volume da Coleção Milton Santos traz ao público um texto que 

teve restrita circulação, publicado uma única vez em português há mais 

de 40 anos atrás. O Centro da Cidade do Salvador foi, originalmente, a 

tese de Doutorado do autor, apresentada na Universidade de Strasbourg 

em 1958, e tornou-se um marco do início da renovação dos estudos 

geográficos, que passaram a incorporar as relações sociais como 

componentes indissociáveis do meio físico. Milton Santos não se limita 

ao estudo do centro da cidade, mas expande a análise ao Recôncavo Baiano e ao Estado 

da Bahia, bem como busca as escalas nacional e mundial, anunciando os fenômenos da 

urbanização e metropolização que mais tarde se consolidariam, integrando o tempo como um 

componente do espaço geográfi co. O autor se refere ao dinamismo da paisagem e coloca os 

fatores de inércia como elementos que estimulam as contradições, transformando o centro 

da cidade em um “teatro dessa luta de tendências”. 

Os aspectos do cotidiano urbano e as práticas culturais das grandes cidades, 

provocam transformações nas categorias tempo e espaço que podem ser 

identificadas no modo de vida urbano. A construção das identidades e as 

práticas culturais apresentam uma estrutura específi ca nas grandes cidades, 

que foi observada e utilizada por grandes escritores e artistas em busca de 

respostas sobre o ritmo de vida frenético e as manifestações culturais em 

constante ebulição. A organização dos espaços na cidade e as modifi cações nas 

estruturas temporais e espaciais provocam inquietações em seus moradores 

que convivem cotidianamente com inúmeras questões e diante da opressão e da 

solidão imposta pela cidade, são formados grupos que buscam a sua inserção 

no ambiente urbano através de uma refl exão e crítica sobre o modo de vida da 

cidade. As cidades se caracterizam por uma imensa diversidade e quantidade 

de opções culturais que abarcam desde museus antigos com sólidas coleções 

da história até manifestações modernas de arte nas praças e nas ruas, sendo 

justamente a multiplicidade de opções culturais é que tornam as práticas culturais 

das cidades tão interessantes.
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Autoavaliação

Releia o texto aqui apresentado, e relacione as grandes obras de escritores como 

Zola, Poe, Baudelaire com o surgimento das grandes cidades.

Faça uma refl exão sobre o propósito da existência de tribos urbanas no contexto de 

massifi cação das grandes cidades.
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Apresentação

Nesta aula, apresentaremos o histórico da intervenção urbana desde os princípios 

higienistas empreendidos no início do século XX até o surgimento do planejamento 

urbano como ciência para a gestão das cidades. Você conhecerá os fundamentos da 

intervenção urbana na construção do modo de viver nas cidades e a sua evolução ao longo do 

tempo até a proposta atual que contempla a prática do Estado e a participação popular através 

dos movimentos sociais.  É importante que você leia os textos e realize as atividades durante 

a leitura, porque elas serão importantes para a compreensão das etapas seguintes.

Objetivos

Ao fi nal desta aula, esperamos que você:

Conheça o histórico das políticas urbanistas e do 

planejamento urbano;

Identifi que as correntes de pensamento que fundamentam 

as intervenções urbanas;

Compreenda o papel do Estado e dos movimentos sociais 

na dinâmica urbana para a concepção e o planejamento 

das cidades.
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A intervenção 

governamental nas cidades

Nas aulas anteriores, vimos que a cidade instaurou uma nova forma de viver, com sua 

estrutura diferenciada na forma de ocupar os espaços, transitar e trabalhar. É um projeto 

de sociedade alicerçado na modernidade e organizado a partir das necessidades da 

sociedade industrial. A estrutura da sociedade industrial exige a concentração de pessoas em 

um espaço relativamente reduzido, proximidade com o trabalho ou com as vias de transporte 

e acesso aos mais diversos serviços. Esta lógica na organização das cidades não foi idealizada 

logo no início, podemos afi rmar que o que existia a princípio era uma imensa desorganização 

com ausência de serviços básicos, como saneamento e luz elétrica. 

O deslocamento de um grande contingente de pessoas que viviam o modo de vida rural 

para as cidades, implicava em uma transição na organização do modo de viver urbano. Não 

foi um processo fácil, sobretudo para as pessoas mais pobres que estavam sendo expulsas 

para as cidades pela nova forma de acumulação capitalista. A “desordem” que se instalou a 

partir do movimento migratório crescente, fez com que o poder público realizasse intervenções 

nas grandes cidades, inicialmente fundamentadas em princípios higienistas. O aglomerado 

de pessoas em condições insalubres disseminou inúmeras doenças, assim como a falta de 

saneamento adequado contribuiu para o agravamento das doenças. 

Na primeira fase do urbanismo, o objetivo era o controle de doenças, já que se acreditava 

que o aglomerado contribuía para a produção de miasmas responsáveis pelas doenças na 

população. A intervenção era realizada como controle das moradias, da circulação e dos corpos 

dos habitantes (através do controle da saúde, vacinação e orientação para a mudança de 

hábitos – ferver água, não cavar o poço próximo ao esgoto etc.). Surge o urbanismo como 

um instrumento que buscava compreender e solucionar os problemas da cidade a partir de 

uma intervenção planejada. Segundo Pechman (2002), 
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A execução de uma rede de circulação e desamontoamento das atividades na cidade são, 

portanto, um momento fundamental de constituição do urbano. O higienismo é a forma 

através da qual devem fl uir os enunciados da nova realidade urbana, já que ele materializa, 

ao longo do século XIX, o desejo de transformação de um corpo doente num organismo 

sadio: o higienismo é a expressão da primeira forma de uma política de enquadramento 

e controle da cidade”. (PECHMAN, 2002, p. 389).

O autor cita Didier Gille (1988) na afi rmação de que a cidade, tanto na Europa quanto no 

Brasil no fi nal do século XIX, sofria de confusão e imobilidade no que diz respeito aos problemas 

com a higiene. A política urbana implementada foi, nas palavras de Gille (1988), metódica, 

fruto de um trabalho concreto minucioso. “O remédio empregado na cidade (o saneamento) 

foi violentíssimo, e que sua inscrição, uma vez realizada, se impôs com sua única linguagem 

de decifração” (PECHMAN, 2002, p.390). O exemplo mais emblemático no Brasil é a política 

de urbanização higienista de Pereira Passos no Rio de Janeiro, que conheceremos a seguir.

Políticas higienistas 

e o surgimento 

do planejamento urbano

Segundo os historiadores, o Rio de Janeiro no início do século XX se caracteriza por ser 

uma cidade portuária, conhecida como “cidade da morte” devido as epidemias de febre 

amarela, varíola e cólera, além das doenças provenientes da ausência de saneamento 

básico. Com estrutura colonial, a cidade com quase um milhão de habitantes, não possuía 

abastecimento de água, transportes e programas de saúde. Diante deste quadro, o prefeito 

nomeado Pereira Passos, recebe apoio do Presidente Rodrigues Alves e inicia um processo 

de intervenção na cidade com o objetivo de transformar a capital da república em uma cidade 

bela e cosmopolita. É importante lembrar que Pereira Passos era engenheiro e tinha vivido 

vários anos na Europa, onde conheceu o trabalho do prefeito francês Barão Hausseman que 

empreendeu a reforma urbana de Paris a pedido de Napoleão III. Nitidamente infl uenciado 

por Haussmann, Pereira Passos inicia uma reforma urbana que fi cou conhecida como 

“bota-abaixo”, removendo grande parte da população que vivia no centro da cidade (conhecido 

com cidade velha) e realizando obras de saneamento. É importante ressaltar o caráter sanitarista 

da ação urbanista promovida por Pereira Passos, que trabalhou de forma conjunta com 

Oswaldo Cruz. As principais ações da reforma foram:

   Demolição de cortiços e residências insalubres;

   Remoção da população para outras partes da cidade;

Georges-Eugène 

Haussmann

Georges-Eugène 

Haussmann foi um 

advogado, funcionário 

público, político e 

administrador francês. 

Nomeado prefeito de 

Paris por Napoleão III, 

tinha do título de Barão e 

foi o grande remodelador 

de Paris, cuidando 

do planejamento da 

cidade, durante 17 anos, 

com a colaboração de 

arquitetos e engenheiros 

renomados de Paris 

na época. Haussmann 

planejou uma nova cidade, 

modifi cando parques 

parisienses e criando 

outros, construindo vários 

edifícios públicos, como a 

L’Opéra. Melhorou também 

o sistema de distribuição 

de água e criou a grande 

rede de esgotos da cidade. 

Fonte: Wikipédia

Osvaldo Cruz

(1872-1917) Cientista, 

médico, bacteriologista, 

epidemiologista e 

sanitarista brasileiro. Foi 

o pioneiro no estudo das 

moléstias tropicais e da 

medicina experimental 

no Brasil. Fundou em o 

Instituto Soroterápico 

Nacional em 1900, no 

bairro de Manguinhos, 

no Rio de Janeiro, 

conhecido e respeitado 

hoje mundialmente, como 

Instituto Oswaldo Cruz. 

Coordenou a erradicação 

da varíola e febre amarela 

no Rio de Janeiro.

Fonte: Wikipédia e site da Fundação 

Oswaldo Cruz.



Aula 09 Geografi a Urbana4

Avenida Central inaugurada em 1905 e fotografada pelo alagoano Augusto Malta, 
fotógrafo ofi cial de Pereira Passos.

A movimentada esquina das ruas Gonçalves Dias e Sete de Setembro, na primeira década do século 
passado: centro comercial
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   Ruas alargadas para melhorar a circulação e a iluminação;

   Obras de saneamento e abastecimento de água;

   Vacinação da população e controle de doenças.
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A ação realizada por Pereira Passos traz dois elementos importantes do urbanismo: a sua 

primeira fase higienista no qual predominavam os médicos sanitaristas, e a segunda fase na 

qual os engenheiros e técnicos buscavam soluções para o saneamento e a circulação na cidade, 

além da preocupação com o padrão construtivo. O resultado da intervenção do poder público 

não pode ser medida apenas pela aparência urbana que deu o título de Cidade Maravilhosa 

ao Rio de Janeiro neste período. A remoção da população mais pobre do centro fez com que 
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os morros ao redor fossem ocupados, já que os terrenos no centro da cidade fi caram super 

valorizados depois da reforma. A população não reagiu de forma passiva diante das demolições 

e das invasões dos agentes sanitários em suas casas. Foi neste período que aconteceu a 

Revolta da Vacina, quando vários populares se revoltaram contra a obrigatoriedade da vacina 

contra a varíola e foram para as ruas protestar.

Revolta da Vacina

Para erradicar a varíola, 

Oswaldo Cruz convenceu 

o Congresso a aprovar a 

Lei da Vacina Obrigatória, 

em 31 de Outubro de 

1904, que permitia que 

brigadas sanitárias, 

acompanhadas por 

policiais, entrassem nas 

casas para aplicar a vacina 

à força. A aprovação 

da lei foi o estopim da 

revolta e entre os dias 

10 e 16 de novembro, a 

cidade virou um campo 

de guerra. A população 

exaltada depredou lojas, 

virou e incendiou bondes, 

dez barricadas, arrancou 

trilhos, quebrou postes 

e atacou as forças da 

polícia com pedras, paus 

e pedaços de ferro. No 

dia 14, os cadetes da 

Escola Militar da Praia 

Vermelha também se 

sublevaram contra as 

medidas baixadas pelo 

Governo Federal. A 

reação popular levou o 

governo a suspender a 

obrigatoriedade da vacina 

e a declarar estado de 

sítio. A rebelião foi contida, 

deixando 50 mortos e 

110 feridos. Centenas de 

pessoas foram presas e, 

muitas delas, deportadas 

para o Acre. Ao reassumir 

o controle da situação, o 

processo de vacinação foi 

reiniciado, tendo a varíola, 

em pouco tempo, sido 

erradicada da capital. 

Fonte: Wikipédia.

Bonde virado na praça por populares durante a Revolta da Vacina, no Rio de Janeiro.

Fonte: http://www.ccs.saude.gov.br/revolta/images/Bonde.jpg

É importante lembrar que naquele momento a cidade estava um verdadeiro caos com 

demolições, obras, remoções e doenças que as pessoas não conseguiam tratar. A intervenção 

sanitarista foi realizada com os agentes de saúde acompanhados de policiais invadindo as casas 

e obrigando os moradores a seguir as normas de saúde, incluindo caçar ratos e mosquitos. 

A obrigatoriedade da vacinação em massa proposta por Oswaldo Cruz era mais um elemento 

na conturbada intervenção do Estado na cidade.

Você encontrará a seguir, dois textos que abordam o processo de intervenção 

urbana higienista nas capitais da Paraíba e do Rio Grande do Norte. Leia os textos 

com atenção e faça uma lista dos elementos similares ao processo de intervenção 

realizado por Pereira Passos no Rio de Janeiro existentes nas cidades de Natal e 

Parahyba (atual João Pessoa). Registre as suas conclusões no fórum desta aula 

disponível no ambiente virtual de aprendizagem.



su
a
 r

e
sp

o
st

a

Aula 09 Geografi a Urbana6

Salubridade pública: reformas urbanas e as políticas sanitárias na parahyba do norte 
da fi nal do século xix e início do século xx

Lilianne de Queiroz Leal, Maria Berthilde Moura Filha

O fi nal do século XIX foi marcado pelo princípio de modernização da Parahyba. Salubridade, 

fl uidez e estética são os elementos determinantes para construção desta nova cidade. 

Através destes elementos, o pensamento urbanístico de caráter sanitarista entra em 

vigor e passa a difundir seus conceitos em grandes centros urbanos brasileiros. Assim 

a capital paraibana, ainda defasada, demonstra seus primeiros sinais de mudança. Frente 

às questões de insalubridade e as problemáticas da saúde pública, que alcançavam 

situações de calamidade como a disseminação das epidemias, se fazia necessário dar 

início a transformação da cidade visando combater tais ameaças através de intervenções 

emergenciais, como a relocação de ambientes considerados prejudiciais ao meio urbano – 

os açougues e os cemitérios -; e a preocupação com a estética da cidade. Com a virada do 

século XX, muitos conceitos, que até então eram despercebidos, passaram a ser abordados 

com maior preocupação. O acelerado crescimento da população ocasionou a intensifi cação 

dos problemas urbanos, agravando o grau de insalubridade, proliferação de doenças e 

redução da qualidade de vida. Nas principais cidades brasileiras, o conceito de higienizar e 

embelezar já estava sendo disseminado, apesar disso a Parahyba, ainda defasada, buscava 

meios de reverter o quadro dramático acarretado pelos danos da insalubridade.

Anais do XI Encontro de Iniciação à Docência, UFPB, 2009. Disponível em http://www.prac.ufpb.br/anais/xenex_xienid/xi_enid/

monitoriapet/RESUMOS/Area2/2CTDAMT02-P.pdf 

A gestão da cidade: o papel da Intendência Municipal na construção de uma Natal 
Moderna (1890-1930)

Renato Marinho Brandão Santos

Em poucos meses, várias obras já haviam sido iniciadas no espaço urbano de Natal. 

Inúmeros jardins públicos haviam sido remodelados, o calçamento espalhava-se pela 
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cidade, como no trecho da Ulisses Caldas que ia da Av. Rio Branco até a Av. Deodoro, 

dando impulso ao desenvolvimento da Cidade Nova, estradas de rodagem eram abertas. 

A cidade começava a ganhar tons mais vivos de belle époque.

As reformas não se limitavam ao espaço urbano, mas atingiam a própria organização 

administrativa dos ramos do serviço municipal. O regimento interno da Intendência 

ainda tinha como base o adotado pela Câmara Municipal, em 1882 (A REPUBLICA, 04 

maio 1924). Ou seja, o funcionamento da Intendência mantinha-se estruturado de modo 

semelhante ao da extinta Câmara.

Para que o ritmo das transformações tão desejadas pela elite local pudesse ser acelerado, 

era necessário que os serviços e obras realizados pela Intendência fossem dinamizados, 

o que não seria possível sem uma reorganização dos departamentos da municipalidade. 

Visando estabelecer essa reorganização, o Conselho de Intendência Municipal publicou, 

em 13 de janeiro de 1925, a resolução nº 241, a qual estabeleceu a criação de um 

regulamento geral dos departamentos da referida instituição (A REPUBLICA, 19 maio 

1925). Por meio desse regulamento, as ações desenvolvidas pela Intendência de Natal 

passaram a ser geridas por três distintas diretorias: a do Expediente, da Fazenda e de 

Obras, sendo delimitadas suas funções, estabelecidas regras sobre seu funcionamento 

e o desempenho de atribuições de seus funcionários. 

O regulamento deu, ainda, atenção especial ao mercado, cemitério e matadouro públicos, o 

que refl etia as preocupações higienistas lançadas em Natal especialmente pelos discursos 

de Januário Cicco. Esses espaços públicos foram considerados repartições auxiliares da 

Diretoria da Fazenda, defi nindo-se normas rígidas para sua administração e o seu uso.

Estabelecida uma nova ordem para o funcionamento da Intendência Municipal, era 

hora do presidente “pôr a mão na massa”, não frustrando as expectativas daqueles 

que acreditavam em uma gestão inovadora. Projetos como o da construção da Avenida 

Atlântica, a organização do sistema de numeração da cidade, a reconstrução do cais da 

Tavares de Lyra, a nova arborização, as obras de calçamento, a abertura de estradas de 

rodagem e a construção de um dispensário de pobres, entre tantas outras, atendendo a 

diferentes necessidades, integravam um projeto de renovação do espaço urbano. 

Partindo da Cidade Nova, atual bairro de Petrópolis, passando pelos cenários mais 

belos da cidade, como o Rio Potengi, o Forte dos Reis Magos, a praia de Areia Preta, 

atingindo a Rua das Dunas, coberta em mais da metade de sua extensão (a qual atingia 

800 metros) por passeios públicos e toda iluminada com postes construídos de cimento 

armado (A REPUBLICA, 05 jun. 1925), a Avenida Atlântica, cuja construção iniciou-se em 

1925, visava atender não só às necessidades de uma cidade que estava em processo de 

expansão, como também aformosear o espaço urbano natalense. 

Também para o embelezamento da cidade, as velhas mungubeiras, consideradas tipo 

rústico e já desusado no cenário urbano pela sua ramagem espessa, começaram a ser 

substituídas nas principais artérias da cidade, com destaque para a Avenida Rio Branco, 

pelas fi gueiras benjaminas (fícus benjamin), ação empreendida por uma “comissão 

especial de hábeis jardineiros” (A REPUBLICA, 03 jun. 1925). Vale lembrar que não era 

só a questão estética que estava em jogo com essa iniciativa: uma cidade arborizada era 

sinônimo também de uma cidade de clima mais agradável. No caso de Natal, considerada 

benefi ciada por sua topografi a, poderíamos dizer ainda mais agradável e, portanto, mais 

saudável (CICCO, 1920).

Revista Espacialidades [online ]. 2009, vol. 2, no. 1. Disponível em http://www.cchla.ufrn.br/ppgh/espacialidades/v2n1/renato.pdf 
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A gestão da cidade 

e os movimentos sociais

Segundo Pechman (2002), o urbanismo surge com os médicos higienistas e depois 

de desloca do campo da medicina para o campo da engenharia. Na terceira fase do 

urbanismo, surge a ciência da cidade, com a constatação de que existiam problemas 

urbanos que deveriam ser analisados em seu conjunto e não mais de forma isolada. Pela 

primeira vez, os problemas sociais são articulados aos problemas urbanos (PECHMAN, 2002, 

p. 391). Assim, o problema das cidades não está mais relacionado apenas com a estrutura 

física, mas também com as questão do desemprego, criminalidade etc. Segundo o autor, “o 

urbanismo moderno nasce, portanto, como um novo modo de exercício de poder, cujo epicentro 

é a reforma do meio onde viviam as classes populares, com o fi to de lhes transformar o modo 

de vida” (PECHMAN, 2002, p.392).  O controle sobre a organização do espaço urbano sempre 

foi atribuição do Estado que poderia direcionar as suas ações apenas para a manutenção da 

ordem urbana ou implementar ações efetivas de ordenamento das cidades. É importante 

ressaltar que o projeto da cidade capitalista está estreitamente relacionado com o ideário de 

modernidade que também sustentou as primeiras ações de planejamento urbano.

Na cidade, podemos identifi car a face moderna e a não moderna. Na primeira, já o 

conjunto de políticas e instrumentos de planejamento, na segunda, não são encontrados 

os elementos do ideário de modernidade traduzidos no espaço urbano. A pobreza 

expressa no espaço não moderno é a insufi ciência de rendimentos econômicos, de 

políticas públicas, de saber técnico, de projeto, de legislação (EGLER, 2001, p.75).

A estrutura institucional de gestão urbana é organizada de forma centralizada, seguindo 

uma estrutura organizacional estatal constituída em secretarias – educação, cultura, habitação, 

saúde e meio ambiente. Todas integrantes da máquina estatal para a organização da gestão do 

território no Brasil. A constituição de 1988 determina o Plano Diretor como elemento defi nidor 

da política urbana no país, ao obrigar a realização de planos diretores em municípios com mais 

de 20 000 habitantes. Segundo Egler (2002), na atual conjuntura, observamos um ideário de 

planejamento urbano que valoriza o lugar e a ação social, ancorado numa Constituição que 

defi ne uma política urbana de natureza estruturante, e tem, por espinha dorsal, o plano diretor 

e uma estrutura estatal organizada de forma setorial.

Plano Diretor

O Plano Diretor é uma lei 

municipal que estabelece 

diretrizes para a ocupação 

da cidade. Ele deve 

identifi car e analisar as 

características físicas, as 

atividades predominantes 

e as vocações da cidade, 

os problemas e as 

potencialidades. O Plano 

Diretor deve, portanto, ser 

discutido e aprovado pela 

Câmara de Vereadores e 

sancionado pelo prefeito. 

O resultado, formalizado 

como Lei Municipal, 

é a expressão do 

pacto fi rmado entre 

a sociedade e os poderes 

Executivo e Legislativo.
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Leia o texto Estatuto da Cidade: aspectos políticos e técnicos do plano diretor, de Sonia 

Nahas de Carvalho, disponível em http://www.scielo.br/pdf/spp/v15n4/10379.pdf e relacione 

as principais diretrizes do desenvolvimento urbano e do plano diretor explicitadas no texto.

Na década de 1980, ganharam força as ideias que valorizam a ação dos movimentos 

sociais urbanos, contextualizado com a democratização da sociedade brasileira e com 

as novas formas de organização da sociedade. Observa-se neste período um intenso 

movimento de mobilização em torno das demandas urbanas que são prolongadas para 

a década de 1990, com o debate sobre a qualidade de vida nas cidades. Egler (2001) 

observa que o planejamento urbano perde a sua racionalidade técnica e é substituído 

pela efi cácia política do movimento social na década de 1980.

A partir da década de 1990, já não se espera mais que o Estado assuma o papel de grande 

provedor das demandas existentes, é necessária a participação dos agentes econômicos 

e sociais. O reconhecimento da dinâmica social e a junção das proposições dos órgãos 

estatais e da mobilização social redefi nem o papel do Estado e se resgata os instrumentos 

do planejamento urbano, agora com estruturas de participação social e um olhar sobre 

a localidade (EGLER, 2001, p.79). As diretrizes na realização do Plano Diretor a partir 

de consultas públicas, representações sociais e um intenso debate com a sociedade 

são elementos decisivos para uma nova concepção sobre a intervenção na cidade. O 

orçamento participativo também é um outro instrumento que redefi ne as relações do 

Estado com a sociedade. Enfi m, são criadas condições favoráveis para o desenvolvimento 

de parcerias e à abertura de espaços para o estabelecimento de novas relações entre 

Estado, capital e sociedade.
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Verifi que se na sua cidade existe Plano Diretor e como ele foi implementado. 

Elabore uma refl exão sobre os benefícios e obstáculos provocados pela política 

de desenvolvimento urbano existente no local onde você vive. Compartilhe as 

suas observações com os seus colegas no fórum da disciplina.



Aula 09 Geografi a Urbana 11

Conclusão

As políticas públicas de intervenção nas cidades é iniciada a partir da necessidade de se 

implementar  um projeto da cidade capitalista que está estreitamente relacionado com 

o ideário de modernidade e também sustentou as primeiras ações de planejamento 

urbano, de caráter higienista e sanitarista. As primeiras ações estatais foram extremamente 

violentas e fundamentadas nas concepções científi cas positivistas. No decorrer do século XX, 

as políticas estatais assumiram diferentes confi gurações que espelhavam o pensamento político 

de quem estava no poder. Com a promulgação da Constituição em 1988 e a obrigatoriedade da 

implementação do Plano Diretor como diretriz de desenvolvimento urbano, foram estabelecidas 

condições favoráveis para o desenvolvimento de parcerias e à abertura de espaços para o 

estabelecimento de novas relações entre Estado, capital e sociedade.

Leituras complementares

Reforma Urbana e gestão democrática - Promessas e 

desafi os do Estatuto da Cidade. Rio de Janeiro: REVAN, 2003. 

Luiz César Queiroz Ribeiro e Adauto Lucio Cardoso (org.)

Aprovado em 2002, o Estatuto da Cidade é visto como 

a grande esperança de criação de novos instrumentos e 

mecanismos que permitam enfrentar as desigualdades 

que marcam o cenário urbano brasileiro. O livro possui um 

histórico do processo de elaboração do estatuto, retomando 

as idas e vindas dos projetos nos gabinetes do Congresso.

Rodrigues, Glauco; Souza, Marcelo Lopes de. Planejamento Urbano e Ativismo Sociais - Série 

Sociedade, Espaço e Tempo. São Paulo: Unesp, 2004. 

Ao abordar casos como os do conjunto habitacional Cidade de Deus 

(no Rio de Janeiro) ou o grupo musical Racionais MC’s, os autores enfocam 

os problemas urbanos das grandes cidades, a expansão das favelas e das 

periferias, o crescimento do tráfi co de drogas e as políticas de segurança 

pública adotadas. Como solução, referem-se ao planejamento urbano 

concentrado nas mãos do Estado e a uma ação descentralizada, passando 

à sociedade civil como um todo (como grupos de hip-hop, associações de 

moradores e organizações de sem-teto) a responsabilidade pela tarefa, com 

a possibilidade de superarem impasses, tornando as cidades mais justas e 

agradáveis, reduzindo desigualdades e segregação residencial.
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Sugestão de fi lme

Em “Justa Causa”, são narradas experiências de 

moradores das ocupações Chiquinha Gonzaga, 

Zumbi dos Palmares, Quilombo das Guerreiras e 

Machado de Assis. Eles contam como sobrevivem 

à especulação imobiliária e ao choque de ordem a 

partir da organização social e popular e de processos 

de autogestão. O curta-metragem foi realizado pelo 

Fórum Contra o Choque de Ordem, formado no início 

deste ano por membros das ocupações mostradas no 

fi lme e de outros movimentos populares. O objetivo 

do grupo é construir um contra-projeto de reforma 

urbana para o Centro do Rio de Janeiro.

Links interessantes

Campanha Nacional Plano Diretor Participativo: Cidade de Todos – site do Governo Federal 

com informações sobre a proposta de Uma rede de atores afi nados com os princípios do 

Estatuto da Cidade foi mobilizada para fornecer o apoio técnico e metodológico e sensibilizar 

gestores e população para o debate sobre o planejamento dos municípios, através da criação 

de núcleos estaduais. 

http://www2.cidades.gov.br/planodiretorparticipativo/ 

Plano Diretor Estratégico do Município de São Paulo – site da prefeitura de São 

Paulo com informações sobre o Plano Diretor e a legislação em vigo para edifi cações e 

zoneamento da cidade.

http://portal.prefeitura.sp.gov.br/secretarias/planejamento/plano_diretor/0004 

Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano Ambiental da Cidade de Porto Alegre – 

site da prefeitura de Porto Alegre – site da prefeitura para divulgação do Plano Diretor de 

Desenvolvimento Urbano Ambiental (PDDUA) propõe um planejamento participativo e de 

caráter permanente. Alicerçado em sete grandes estratégias, parte do pressuposto de que 

uma cidade não se produz unicamente por normas e busca articular as dimensões econômica 

e social à dimensão territorial para a gestão do solo urbano. 

http://www.portoalegre.rs.gov.br/planeja/pddua.htm



Aula 09 Geografi a Urbana

Resumo

1

13

Nesta aula, apresentamos o histórico do planejamento urbanos, enfocando os 

seus princípios de intervenção através do exemplo das políticas higienistas 

implementadas na cidade do Rio de Janeiro, no início do século XIX. Este período 

corresponde as primeiras fases do urbanismo, que surge com os médicos 

higienistas e depois de desloca do campo da medicina para o campo da engenharia. 

Na terceira fase do urbanismo, surge a ciência da cidade, com a constatação de 

que existiam problemas urbanos que deveriam ser analisados em seu conjunto 

e não mais de forma isolada.  A partir daí o problema das cidades não está mais 

relacionado apenas com a estrutura física, mas também com as questões do 

desemprego, criminalidade etc. O controle sobre a organização do espaço urbano 

sempre foi atribuição do Estado que poderia direcionar as suas ações apenas para 

a manutenção da ordem urbana ou implementar ações efetivas de ordenamento 

das cidades. É importante ressaltar que o projeto da cidade capitalista está 

estreitamente relacionado com o ideário de modernidade que também sustentou 

as primeiras ações de planejamento urbano. A partir da Constituição de 1988 que 

defi niu o Plano Diretor como estruturador das políticas de desenvolvimento urbano 

das cidades, temos uma nova formação com um ideário de planejamento urbano 

que valoriza o lugar e a ação social, ancorado numa Constituição que defi ne uma 

política urbana de natureza estruturante, e tem, por espinha dorsal, o plano diretor 

e uma estrutura estatal organizada de forma setorial.

Autoavaliação

Releia o texto aqui apresentado e destaque os elementos das políticas urbanistas do 

início do século XX, diferenciando as políticas higienistas das sanitaristas.
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Elabore um texto com uma refl exão sobre as mudanças advindas da obrigatoriedade 

do Plano Diretor nas cidades e as consequências para o desenvolvimento urbano.

Referências

ABREU, M. Evolução Urbana do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro: Editora Jorge Zahar, 1988.

BENCHIMOL, J. L. Pereira Passos: um Haussmann tropical. Rio de Janeiro: SMCTT,1990 

EGLER, T. A gestão do lugar e da cidade. In: Cadernos IPPUR/UFRJ. Ano X, N 2, Maio 2001.

GILLE, D. Estratégias Urbanas in: Eric Alliez et alli. Contratempo: Ensaios sobre algumas 
metamorfoses do Capital. Rio de Janeiro, Forense Universitária, 1988, p.21-41.

HARVEY, D. Condição Pós-Moderna - Uma Pesquisa Sobre as Origens da Mudança Cultural, 
São Paulo: Loyola, 1993.

LIPIETZ, A . A Regulação e a Ecologia Urbana. In: Cadernos IPPUR/UFRJ, Ano VIII, n 1, Abr. 2002.

PECHMAN, R.M. Cidades estreitamente vigiadas: o detetive e o urbanista. Rio de Janeiro: 

Casa da Palavra, 2002.



Aula 09 Geografi a Urbana

Anotações

15



Aula 09 Geografi a Urbana

Anotações

16







Regina Celly Nogueira

Ana Beatriz Gomes Carvalho

Geografi a Urbana

O Ensino de Geografi a Urbana

Autoras

aula

10

D I S C I P L I N A



Copyright © 2009 Todos os direitos reservados. Nenhuma parte deste

material pode ser utilizada ou reproduzida sem a autorização expressa da

Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN) e da Universidade Estadual da Paraíba (UEPB)

Divisão de Serviços Técnicos

Ficha catalográfi ca elaborada pela Biblioteca Central – UEPB

Coordenadora da Produção dos Materiais
Vera Lucia do Amaral

Coordenador de Edição
Ary Sergio Braga Olinisky

Projeto Gráfi co

Ivana Lima

Revisoras Tipográfi cas

Adriana Rodrigues Gomes

Margareth Pereira Dias

Nouraide Queiroz

Arte e Ilustração

Adauto Harley

Carolina Costa

Heinkel Hugenin

Leonardo Feitoza

Roberto Luiz Batista de Lima

Diagramadores

Elizabeth da Silva Ferreira

Ivana Lima

José Antonio Bezerra Junior

Mariana Araújo de Brito

Governo Federal

Presidente da República
Luiz Inácio Lula da Silva

Ministro da Educação
Fernando Haddad

Secretário de Educação a Distância
Carlos Eduardo Bielschowsky

Universidade Federal do Rio Grande do Norte

Reitor
José Ivonildo do Rêgo

Vice-Reitora
Ângela Maria Paiva Cruz

Secretária de Educação a Distância
Vera Lucia do Amaral

Universidade Estadual da Paraíba

Reitora
Marlene Alves Sousa Luna

Vice-Reitor
Aldo Bezerra Maciel

Coordenadora Institucional de Programas Especiais
Eliane de Moura Silva

Secretaria de Educação a Distância (SEDIS) – UFRN



Aula 10 Geografi a Urbana

1

2

3

1

Apresentação

Nesta aula, apresentaremos algumas questões relacionadas com a prática pedagógica 

no ensino dos conteúdos de Geografi a Urbana. Os conceitos e elementos trabalhados 

ao longo da disciplina assumem uma confi guração diferenciada na Educação Básica, 

sendo fundamental que o professor se aproprie de forma adequada do arcabouço teórico da 

Geografi a Urbana, mas que também refl ita sobre as estratégias e práticas que poderão facilitar 

a apreensão dos conteúdos apresentados por seus alunos. É importante que você leia os textos 

e realize as atividades durante a leitura, porque elas serão importantes para a compreensão 

das etapas seguintes.

Objetivos

Ao fi nal desta aula, esperamos que você:

Conheça os eixos principais do ensino de Geografia 

Urbana na Educação Básica;

Analise as estratégias possíveis para o desenvolvimento 

da aprendizagem nos conteúdos específi cos;

Refl ita sobre a complexidade dos temas trabalhados e 

conheça novas abordagens.
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Primeiro passo:

as cidades sempre existiram

A afi rmação parece simples, mas ela tem uma função importante no ensino de Geografi a 

Urbana, principalmente para desconstruir a visão de cidade construída a partir 

dos estereótipos do mundo urbano e mundo rural construídos nas séries iniciais. 

Frequentemente encontramos o contraponto do urbano e rural em imagens que confi guram 

prédios grandes e adensados e vaquinhas pastando diante de uma cerquinha branca. Os 

estereótipos não se limitam apenas a paisagem e são traduzidos também no comportamento 

dos habitantes, o matuto ingênuo do mundo rural e o homem esperto e apressado da cidade. 

O grande problema em separar as realidades de forma simplista é que não conseguimos 

construir uma relação entre elas. Ora, se o homem do campo é um matuto ingênuo, ele nunca 

terá a possibilidade de transitar na cidade, e o homem da cidade jamais teria qualquer interação 

com o campo. A realidade não se confi gura assim, os movimentos migratórios defi nitivos e 

os ocasionais (como o turismo, por exemplo) fazem parte das histórias de vida das famílias. 

Construir um modelo estático, difi culta a percepção das redes e da dinâmica urbana. 

Portanto, o ponto de partida é desconstruir os modelos segmentados e propor uma nova 

confi guração possível, que dê conta da dinâmica espacial e temporal. Uma outra questão é 

a associação das cidades ao moderno, novo, desenvolvido e, consequentemente, melhor. 

Segundo Esteves (2006), “ensinar a cidade é uma atividade que coloca muitos desafi os aos 

professores, se pensarmos que muitas vezes a cidade apresentada na sala de aula, no currículo 

nacional e nos manuais escolares é bem diferente da cidade percepcionada por cada estudante” 

(ESTEVES, 2006, p.206).

Nesta perspectiva, a compreensão de que as cidades sempre existiram como uma 

aglomeração humana, ameniza a ideia de que a cidade é necessariamente uma invenção 

moderna. Ao caracterizar as diferentes funções de cidade ao longo do tempo, é possível permitir 

que o aluno compreenda o dinamismo histórico que os diferentes tipos de cidade apresentam.

Figura 1 – Cidade Medieval em Toledo, Espanha
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Um exercício interessante é a análise de imagens das cidades medievais com questões 

como: porque as casas são tão próximas, porque as ruas estreitas, qual a função dos muros 

altos, etc. Durante a análise, os alunos podem perceber que a organização do espaço e a 

confi guração das cidades está relacionada com o uso que a sociedade faz dela. Por essa razão 

as cidades mudaram a sua estrutura e organização ao longo do tempo, explicando também 

porque as cidades são diferentes. 

Aqui já apresentamos um outro aspecto importante, as cidades podem ser iguais em 

diferentes lugares do mundo desde que elas tenham a mesma função na sociedade, mas é 

possível encontrar regiões com diversos tipos de cidade que se relacionam e complementam. 

Um texto bem interessante que pode ser trabalhado em sala de aula com facilidade por ser 

um conjunto de pequenos textos curtos, é o livro “As Cidades Invisíveis” de Ítalo Calvino. No 

livro, o viajante e explorador Marco Polo descreve as cidades que visitou ao imperador Kublai 

Khan que fi ca maravilhado com as incontáveis possibilidades de confi guração de cidades 

espalhadas pelo mundo todo. 

O viajante veneziano Marco Polo descreve para o imperador Kublai Khan as cidades que 

visitara. O desejo de Khan é montar o império perfeito a partir dos relatos que ouve. São 

lugares imaginários, sempre com nome de mulher Pentesiléia, Cecília, Leônia. Os relatos 

curtos são agrupados por blocos: as cidades e a memória, as cidades delgadas, as cidades 

e as trocas, as cidades e os mortos, as cidades e o céu. Em As Cidades Invisíveis (1972), 

Italo Calvino extrapola os fatos possíveis e imagina um diálogo fantástico entre “o maior 

viajante de todos os tempos” e o famoso imperador dos tártaros. Melancólico por não 

poder ver com os próprios olhos toda a extensão dos seus domínios, Kublai Khan faz 

de Marco Polo o seu telescópio, o instrumento que irá franquear-lhe as maravilhas de 

seu império .

Além de apresentar o conceito de que as cidades são dinâmicas e sofrem mudanças 

ao longo do tempo, é necessário construir com os alunos o conceito de rede urbana e 

sua confi guração, incluindo a hierarquia das cidades. Existem duas formas de trabalhar 

a construção destes conceitos na Educação Básica: podemos 

usar os desenhos como ponto de partida para a compreensão da 

hierarquia ou a construção de maquetes, representando uma região 

com cidades em diferentes níveis de importância. Ideias como a 

hierarquia com cidades pequenas, médias e grandes, a polarização 

e a infl uência de uma cidade sobre outra, são relativamente fáceis 

de serem compreendidas pelos alunos. É preciso apenas ter cuidado 

com os estereótipos e os extremos (cidade x campo), por exemplo, 

e construir os processo de forma conjunta com os alunos. São 

conceitos que não podem ser apresentados apenas através de aula 

expositiva, os alunos precisam visualizar, reproduzir e refl etir. 
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Pesquisa imagens dos diferentes tipos de cidade e proponha uma atividade para ser 

desenvolvida com alunos do 7 ano, com o objetivo de desenvolver a compreensão das 

diferentes funções das cidades no território. Apresente a sua proposta de atividade para os 

seus colegas no fórum do ambiente virtual de aprendizagem,
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A distribuição dos

equipamentos urbanos

Levar um aluno a compreender que existem pessoas pobres que moram em casebres e 

pessoas ricas que vivem em mansões não é difícil, mas desenvolver a compreensão de 

a cidade é formada de espaços ricos, benefi ciados de infra-estrutura e equipamentos 

urbanos e outras áreas desprovidas até mesmo de água encanada e esgoto, não é um processo 

simples. O primeiro entrave é levar o aluno a compreender que a distribuição dos equipamentos 

urbanos é responsabilidade do Estado, e a defi nição e classifi cação destes equipamentos é 

fundamental para o entendimento da sua distribuição. 

Figura 2 – Favela na beira do rio Solimões 

Os jovens se preocupam com as perspectivas de seu futuro no contexto das cidades 

globais e percebem que várias questões estão se confl itando no espaço urbano. Esteves (2006) 

sinaliza que “a sociedade global é urbana e à medida que o ritmo da globalização aumente e o 

mundo pós-moderno se torna cada vez menor, a compreensão das complexidades do mundo 

deve ser incentivada e melhorada. Sabemos que as questões que mais preocupam os jovens 

abrangem temas tão diversos como a degradação ambiental, as mudanças climáticas, os 

confl itos regionais, a urbanização do mundo e suas consequências, a pobreza, entre outros 

(ESTEVES, 2006, p.2007).

Existe uma tendência em transformar a cidade em um organismo ou em uma entidade 

com vida própria, não atribuindo as pessoas responsabilidades na gestão do espaço urbano. 

É comum ouvirmos expressões como “a cidade está doente, as cidades crescem, a cidade se 

dividiu em...”. São expressões que traduzem uma percepção de que a cidade não é um refl exo 

das pessoas que ali vivem, elas são uma entidade maior do que os seus habitantes. Ao começar 
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com uma lista simples de problemas e equipamentos urbanos que existem em uma cidade, e 

seus respectivos responsáveis, já iniciamos uma desconstrução da existência de uma entidade 

e atribuímos aos órgãos públicos e empresas, as responsabilidades devidas. Um exemplo:

Serviço Responsável O que faz Problemas

Iluminação pública Empresa de energia
Coloca os postes, a fi ação e 

os transformadores.

Lampadas queimadas, 

quedas de energia, locais 

sem iluminação.

Água e Esgoto
Órgão do governo 

estadual.

Faz a ligação dos canos, trata 

a água das cidades, trata o 

esgoto, cuida do escoamento 

da água das chuvas. 

Existem locais sem água 

e sistema de esgoto com 

fossas.

Coleta de Lixo Prefeitura 

Coleta o lixo colocado em 

latões nos dias marcados, 

cuida da limpeza das ruas.

Vários locais não dispõem 

da coleta de lixo, alguns 

locais não são cuidados.

Pavimentação Prefeitura Pavimentação das ruas

Ruas sem calçamento e 

esburacadas em vários 

locais das cidades.

Além dos exemplos que citamos, temos ainda o transporte urbano, serviço de trânsito 

etc. É importante lembrar que todos os equipamentos urbanos e os serviços necessários em 

uma cidade estão relacionados com a arrecadação de impostos e transferência de verbas e 

projetos. Uma abordagem interessante para tratar dos serviços, é a análise das contas de luz e 

água trazidas pelos alunos. Nestes documentos é possível encontrar uma série de informações 

e levar os alunos à uma refl exão sobre o papel do Estado e das empresas que prestam serviços 

à população. Por exemplo, se todas as contas de luz trazem uma taxa de iluminação pública, 

mas existem locais que não apresentam este serviço.

Uma forma interessante de trabalhar a construção das cidades e seus equipamentos 

urbanos é o Sim City, que pode ser jogado via web. O jogador recebe um terreno (que tem um 

custo previamente defi nido) e nele precisa construir uma cidade com todos os seus elementos, 

incluindo o tipo de energia utilizada, estradas, escolas, estádios etc.

É preciso relacionar a questão dos equipamentos urbanos com as políticas públicas, não 

é possível dissociar o papel do Estado na organização e na gestão das cidades.

Figura 3 – Exemplo de uma cidade construída no jogo SimCity
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Para tornar o jogo mais interessante, a cidade construída está sujeita aos mais diferentes 

tipo de problemas, como tufões, enchentes, incêndios, entre outros problemas que terá que 

ser administrado pelo jogador. O interessante é que para a alocação de qualquer equipamento 

ou construção, será usado o dinheiro arrecado com os impostos, e um bom jogador terá que 

administrar bem a sua cidade. Se os impostos forem altos e os serviços precários, as pessoas 

abandonarão a cidade, sem que o jogador possa controlar o movimento de saída. O jogo está 

disponível no link http://simcitysocieties.ea.com/index.php .

Visite o site do jogo Sim City e experimente iniciar a construção de uma cidade. Liste as 

ações realizadas no jogo que relacionam a implantação de equipamentos urbanos na cidade 

e os uso dos impostos.
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Os Diferentes Espaços

A distribuição dos equipamentos urbanos e das políticas públicas na gestão das cidades é 

uma assunto complexo, mas a existência de espaços privilegiados e outros desprovidos 

nas cidades  aprofunda ainda mais a complexidade dos temas discutidos. É a dinâmica 

espacial que envolve o sistema econômico capitalista, a propriedade privada, as políticas 

públicas e os movimentos sociais. A organização das cidades é infl uenciada por diferentes 

forças que estruturam e reestruturam constantemente a sua confi guração. 

Figura 4 – Favela do Rio de Janeiro
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As contradições existentes na organização do espaço das cidades refl ete as contradições 

da própria sociedade, sendo necessário que o aluno estabeleça uma relação direta entre os 

processos espaciais e os processos sociais. Segundo Lipietz (2002), “o espaço humano não 

é nada além de uma das dimensões materiais (a outra é o tempo) da totalidade social.(...) 

A “estruturação do espaço” é uma das dimensões materiais da estabilização das relações 

estruturadoras das práticas sociais”. (LIPIETZ, 2002, p.11).

Como um produto social, a organização espacial pode ser compreendida através da 

existência de diferentes valores atribuídos aos espaços urbanos, ao padrão construtivo das 

moradias e aos próprios grupos sociais que habitam determinados espaços. 
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Figura 5 – Um espaço urbanizado e equipado

A atribuição de valores na distribuição dos espaços urbanos pode ser bem desenvolvida 

através da criação de jogos no estilo do jogo de tabuleiro chamado Banco Imobiliário, um 

sucesso de vendas criado em 1935 e que já ganhos várias versões diferenciadas, como Banco 

Imobiliário Sustentável, Banco Imobiliário do Brasil etc. O jogo de tabuleiro pode ser utilizado 

na sala de aula ou como referência para que os alunos construam o seu próprio jogo em sala 

de aula, incorporando os elementos de sua própria realidade na elaboração do jogo. O objetivo 

é conseguir adquirir o máximo de espaços urbanos valorizados, assim como empresas e 

outras ações lucrativas e a fundamentação do jogo é a especulação imobiliária e seu impacto 

na organização das cidades.
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Os alunos poderão construir os seus próprios tabuleiros, utilizando como referência as 

regras e a disposição do jogo original. É possível também jogar Banco Imobiliário via web, 

através dos seguintes links:

http://ultradownloads.com.br/jogo-online/Simulacao/Banco-Imobiliario/ 

http://games.terra.com.br/interna/0,,OI1178133-EI6483,00-Banco+Imobiliario+Online.html 
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Pesquise na web fotos antigas dos grandes centros urbanos e da própria cidade em que 

você vive e elabore uma atividade para ser trabalhada com os alunos em sala de aula, apontando 

a dinâmica temporal da cidade e as demandas que propiciaram as novas construções e/

ou demolições.

Vimos ao longo desta aula diferentes usos para o ensino de Geografi a Urbana, utilizando 

fotos, jogos, maquetes, desenhos etc., mas não podemos esquecer o papel fundamental que 

os fi lmes podem desempenhar na construção de conceitos sobre o urbano. Podemos utilizar 

fi lmes clássicos e premiados (como o fi lme que você conheceu na aula 8), mas também 

documentários e material produzido pelos próprios alunos. Com os preços das câmeras digitais 

mais acessíveis, muitas escolas tem incluído o equipamento em seu acervo e alguns telefones 

celulares também incluem a possibilidade de gravar vídeos. É possível também trabalhar com 

os objetos de aprendizagem disponíveis no repositório de materiais do MEC. Além de vídeos 

variados, estão disponíveis também jogos, simuladores etc. Apresentaremos a seguir algumas 

opções de fi lmes que podem ser encontrados em qualquer acervo comercial:
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Alguém Para Dividir os Sonhos (EUA, 1993) Sinopse: Liberado 

de um hospital psiquiátrico, o ingênuo e bondoso Mattew (Matt 

Dillon) é obrigado a passar a noite no abrigo de indigentes chamado 

Fort Washington, onde conhece Jerry (Danny Glover), um veterano 

do Vietnã que perdeu emprego e família. Nasce uma grande amizade 

entre os dois, que tentam ganhar a vida de uma maneira digna, 

valendo-se do bom humor para conseguir uns trocados limpando 

pára-brisas nas ruas de Nova York. Assim, vão juntando dinheiro 

para começarem uma nova vida.

Ônibus 174 (Brasil, 2002) Sinopse: Uma investigação 

cuidadosa, baseada em imagens de arquivo, entrevistas e 

documentos ofi ciais, sobre o seqüestro de um ônibus em plena 

zona sul do Rio de Janeiro. O incidente, que aconteceu em 12 de 

junho de 2000, foi fi lmado e transmitido ao vivo por quatro horas, 

paralisando o país. No fi lme a história do seqüestro é contada 

paralelamente à história de vida do seqüestrador, intercalando 

imagens da ocorrência policial feitas pela televisão. É revelado como 

um típico menino de rua carioca transforma-se em bandido e as 

duas narrativas dialogam, formando um discurso que transcende 

a ambas e mostrando ao espectador porque o Brasil é um país é 

tão violento.

Está disponível no repositório do MEC    http://objetoseducacionais2.mec.gov.br/handle/

mec/8294, o objeto educacional Ratos de Rua, desenvolvido para auxiliar o professor do Ensino 

Médio na refl exão e discussão sobre os problemas sociais encontrados nos centros urbanos, 

mais especifi camente, o problema das crianças ou do morador de rua. A animação “Ratos de 

rua” é um material de animação com visual e áudio fortes, inclusive a música (Felicidade,de Tom 

Jobim e Vinícius de Morais), que pretende chocar para fazer pensar. O tema sobre as crianças 

de rua em linguagem metafórica possibilita ao professor sua utilização de várias maneiras, 

para que todos refl itam amplamente sobre este problema. Dentre as metáforas podemos 

destacar o próprio título, pois analisando o conteúdo do vídeo percebemos que “Ratos de rua” 

é uma analogia de como são tratadas as crianças que moram nas ruas dos centros urbanos de 

qualquer país, principalmente o nosso Depois de conhecer o recurso, elabore uma estratégia 

para a sua utilização no Ensino Médio, relacionando o assunto tratado no objeto educacional 

com o conteúdo de Geografi a Urbana.  
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Conclusão

O ensino de Geografi a Urbana exige que o professor utilize diversas estratégias para que o 

aluno compreenda a complexa lógica urbana que é modifi cada ao longo do tempo e da função 

que a cidade exerce na organização do território. O uso de fotografi as, jogos, simuladores, 

maquetes, vídeos, entre outros elementos, é essencial para que conceitos da dinâmica urbana, 

incluindo os equipamentos urbanos e organização das cidades sejam assimilados pelos alunos 

da Educação Básica.

Leituras complementares

PENTEADO, H. Metodologia do Ensino de História e Geografi a. São 

Paulo: Cortez, 1994.

A autora apresenta neste livro conceitos essenciais da história 

e da geografi a como campos de conhecimento das ciências sociais. 

Sugere formas de trabalho docente para o ensino nas séries iniciais 

do 1º grau e nos cursos de formação de professores. O estudo dos 

fatos e processos geo-sócio-históricos possibilita aos  alunos e 

professores posicionarem-se como agentes sociais que buscam o 

signifi cado desses fatos e processos.”



Aula 10 Geografi a Urbana

1

13

GOMES, P.C. A Condição Urbana. São Paulo: Bertrand Brasil, 2002.

A obra mostra a importância e o alcance da geografi a contemporânea, sobretudo ao 

interpretar as dinâmicas sociopolíticas. Neste sentido, cidadania, soberania, espaço público 

são algumas das categorias repensadas à luz da relação que mantêm com a espacialidade. 

O autor procura, em primeiro lugar, construir categorias gerais que exprimem formas de 

conceber o espaço. Examina, então, como estas categorias podem nos ajudar a refl etir 

sobre a idéia de direitos e deveres, e de como esta idéia se materializa em formas físicas e 

comportamentais em diversos momentos e locais da vida urbana.

Resumo

Nesta aula, apresentamos questões relacionadas com a prática pedagógica no 

ensino dos conteúdos de Geografi a Urbana. É fundamental que o professor se 

aproprie de forma adequada do arcabouço teórico da Geografi a Urbana, mas que 

também refl ita sobre complexidade dos temas trabalhados e analise as estratégias 

e práticas que poderão facilitar a apreensão dos conteúdos apresentados por 

seus alunos. Partir da premissa de que as cidades sempre existiram como uma 

aglomeração humana, ameniza a ideia de que a cidade é necessariamente uma 

invenção moderna. Ao caracterizar as diferentes funções de cidade ao longo do 

tempo, é possível permitir que o aluno compreenda o dinamismo histórico que os 

diferentes tipos de cidade apresentam e as contradições existentes na organização 

do espaço das cidades que refl ete as contradições da própria sociedade, sendo 

necessário que o aluno estabeleça uma relação direta entre os processos espaciais 

e os processos sociais. 

Autoavaliação

Releia o texto aqui apresentado e destaque os elementos do modo de vida urbana 

que necessitam de uma estratégia pedagógica diferenciada na apresentação dos 

conteúdos aos alunos.
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Faça uma refl exão sobre as difi culdades que os alunos encontram na análise das 

diferenças sociais e econômicas que encontramos nas grandes cidades hoje como 

refl exo de processos sociais que se materializam no espaço urbano.
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