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Apresentação

Na primeira unidade deste livro, “O rural e o urbano”, trabalharemos os 
conceitos que formam a sociologia rural, suas determinações, suas condições e 
circunstâncias sociais. Busca-se apresentar e identificar os principais paradigmas e 
representantes da teoria rural e urbana. Ou seja, o que se pretende é apresentar 
uma reflexão sobre a formação urbana e as contribuições da Escola de Chicago 
no Brasil. Perpassaremos pela formação do conceito rural tratado pela sociologia 
e as implicações que a oposição rural/urbano estabeleceram ao longo da história 
socioeconômica do Brasil. Nesse sentido, busca-se tratar os paradigmas conceituais 
que formam a ideia de cidade, suas perspectivas e contradições.

A segunda unidade, “A questão agrária no Brasil e os movimentos sociais”, 
tem como objetivo refletir e dialogar, de maneira histórica, sobre as questões 
agrárias da sociedade brasileira. Entender o contexto das classes sociais a partir 
do campo, através dos autores das Ciências Sociais, e compreender a dinâmica 
dos movimentos sociais no Brasil. Trataremos de assuntos como “Do escravo, do 
colono, do burguês”, a questão agrária brasileira e sua condição de capitalismo 
dependente, as etapas do desenvolvimento do capitalismo no Brasil e o papel 
da questão agrária, a questão da terra como elemento central no capitalismo, a 
definição do universo fundiário brasileiro, terra e capital financeiro como etapa do 
desenvolvimento capitalista, e as lutas sociais no campo brasileiro, entre outros.

Na Unidade 3, “O processo de urbanização do Brasil”, tem-se como objetivo 
compreender alguns aspectos gerais sobre o processo de urbanização do país 
e as diversas consequências sociais à luz da história, a partir de alguns autores 
que estudaram a realidade e a mudança social brasileira. Portanto, num primeiro 
momento, o texto levará você a compreender a essência da formação social e 
econômica e as características que influenciaram no surgimento das cidades, além 
de entender o processo de industrialização e urbanização no Brasil ao longo do 
século XX, e as características do espaço urbano contemporâneo no Brasil e suas 
múltiplas expressões das desigualdades sociais. 

Por fim, na Unidade 4, “O estado e o urbano no Brasil”, perpassaremos pela 
análise da questão do Estado e do urbano no Brasil, buscando refletir acerca 
das contribuições teóricas, no campo das Ciências Sociais, sobre o Estado e 
compreendendo, consequentemente, sua evolução. Assim, tem-se por objetivo 
relacionar a teoria e a prática por meio do estudo do Estado e do urbano.



O objetivo deste livro é discorrer sobre os temas da Sociologia Rural e Urbana, 
utilizando as reflexões das principais matrizes teóricas conforme apresentadas 
nesta leitura. O propósito é que essa abordagem temática propicie a motivação 
necessária a um bom entendimento desse conceito. Nesse sentido, o que os 
autores almejam é incentivar o aluno a refletir sobre o aprendizado, por meio de 
textos que servirão de base para um aprendizado ímpar e contínuo na busca de 
novos conhecimentos.

Prof. Sergio de Goes Barboza

Coordenação de Curso



Unidade 1

O RURAL E O URBANO

Caro aluno, nesta seção, você irá estudar sobre a formação do conceito 
rural tratado pela sociologia e as implicações que a oposição rural/urbano 
estabeleceram ao longo da história socioeconômica do Brasil. 

Nesta seção, buscamos discutir os paradigmas conceituais que formam 
a ideia de cidade, suas perspectivas e contradições. Também foi possível, por 
meio dos estudos teóricos, apresentarmos um breve cenário da consolidação 
do capitalismo no campo e nas cidades brasileiras. 

Seção 1 | A constituição da sociologia rural e suas 
determinações

Seção 2 | A cidade como categoria de análise 

Objetivos de aprendizagem: 

Caro aluno,

O escopo desta unidade de ensino é:

Apresentar os conceitos que formam a sociologia rural, suas determinações, 
condições e circunstâncias sociais.

Identificar os principais paradigmas e representantes da teoria rural e urbana.

Refletir sobre a formação urbana e as contribuições da Escola de Chicago 
no Brasil.

Maria Eliza Corrêa Pacheco
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Introdução à unidade

Caro aluno,

A Unidade 1, “O Rural e o Urbano”, procura retratar como os estudiosos da 
sociologia rural e urbana abordam os fenômenos socioeconômicos desses espaços 
enquanto conceitos teórico-metodológicos. Falar atualmente da dicotomia entre 
rural/urbano é se colocar distante da realidade, ou seja, não há que pensar que esses 
espaços possam existir um sem o outro à medida que o espaço rural está cada vez 
mais em processo de transformação, devido à forte modernização e industrialização 
dos espaços produtivos. 

Nesse sentido podemos encontrar, no rumo das mudanças conservadoras 
no espaço rural brasileiro, a concretização do modelo capitalista, que por meio da 
Escola de Chicago foi consolidando a organização social – baseada principalmente 
na agricultura camponesa ou familiar – em um espaço de atividades profissionais, 
mecanizadas e submetidas à racionalidade do capital, muito diferente da racionalidade 
do camponês.

As referências bibliográficas e os conceitos utilizados foram pesquisados nas 
bases da fundamentação da sociologia rural e urbana, representada pelas influências 
estrangeiras, mas, sobretudo, pelos densos estudos e pesquisas retratados por José 
de Souza Martins, Florestan Fernandes, José Graziano da Silva, Maria Isaura Pereira de 
Queiroz, entre outros. 

No que se refere ao senso comum sobre o espaço rural no Brasil, pode-se afirmar 
que há muito preconceito (o que implica diretamente à construção da identidade 
dos atores sociais que vivem no campo em detrimento das identidades daqueles 
estabelecidos nos espaços urbanos) e, portanto, predomina uma visão distorcida 
da realidade agrária, uma vez que o processo ideológico instalado pela sociedade 
capitalista se configura num obstáculo à compreensão científica do rural, como afirma 
a pesquisadora Dulce Whitaker (2002). 

Dividimos esta unidade em duas grandes seções, tendo a primeira a preocupação 
de apresentar os diferentes entendimentos sobre o espaço em sua totalidade. Isto 
é, o espaço rural e o urbano são dimensões complexas que se interligam no todo 
da sociedade. Também na Seção 1, foram desenvolvidos os conceitos teórico-
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metodológicos sobre o espaço rural, suas perspectivas e paradigmas, assim como 
algumas aplicações ao espaço brasileiro. 

A segunda seção apresenta uma reflexão sobre a formação do conceito de urbano 
e a Escola de Chicago, seus representantes e opositores. Essa seção demonstra a 
interligação entre o campo, a cidade, o rural e o urbano, chegando a apresentar alguns 
indícios de comportamentos individualistas próprios das sociedades capitalistas. 

Por fim, procuramos nesta unidade dar o embasamento necessário para a 
construção do pensamento sociológico no que tange ao espaço rural e urbano, seus 
aspectos socioeconômicos, marcados pelo avanço da industrialização e mecanização 
entre o rural e o urbano.
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Seção 1

A dimensão sociológica do espaço rural

Introdução à seção

Caro aluno, vamos iniciar esta seção tentando demonstrar a você como se 
estabelece o objeto de estudo da sociologia rural. A constituição deste nos remete 
à reflexão de que o espaço rural é parte de uma forma de construção social da 
realidade, permeada por ambiguidades, conflitos e contradições. 

Nesse sentido, é preciso que delimitemos o significado do termo espaço, que 
nesta unidade de estudo é considerado como uma totalidade, ou seja, uma instância 
da sociedade, dialeticamente apreciada como a realidade objetiva, determinada pela 
sociedade que lhe dá vida.

1.1 O espaço enquanto totalidade

Para compreendermos melhor o significado da categoria totalidade, analisemos 
a citação do filósofo húngaro Lukács (1967, p. 240):

Quer dizer que consideramos por espaço os elementos que o compõem, sendo 
estes os seres humanos, as empresas, as organizações, as instituições, os complexos 
territoriais que fazem parte da base física do trabalho humano e as infraestruturas, isto 

A categoria de totalidade significa [...], de um lado, que a 
realidade objetiva é um todo coerente em que cada elemento 
está, de uma maneira ou de outra, em relação com cada 
elemento e, de outro lado, que essas relações formam, na 
própria realidade objetiva, correlações concretas, conjuntos, 
unidades, ligados entre si de maneiras completamente 
diversas, mas sempre determinadas. 
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é, “o trabalho humano materializado e geografizado na forma de casas, plantações, 
caminhos, estradas etc.” (SANTOS, 1992, p. 6).

Assim, o desenvolvimento da sociologia rural está vinculado às mudanças sociais 
que se constituíram por meio de pressão, por necessidades ou demandas e por 
problemas suscitados pelo desenvolvimento das sociedades. Caracterizando-se, 
dessa forma, a sociologia rural como um ramo da sociologia regional e sociologia 
urbana. Para Solari (1979, p. 5):

A sociologia rural, portanto, tem como finalidade explicar as diferenças ou os traços 
específicos que compõem os fenômenos sociais rurais. É fundamentada por meio 
da composição das várias ciências sociais, tais como: a economia rural, a geografia 
rural, a ciência da administração, a ciência jurídica, antropológica e a sociologia geral. 
Contudo, não podemos nos esquecer das dificuldades de estabelecer um diferencial 
entre o rural e o urbano ou o campo e a cidade. Muitos foram os estudos científicos 
que buscaram argumentar sobre as transformações históricas e sociais do urbano 

Fonte: <http://goo.gl/3UqbPr>. Acesso em: 12 abr. 2016.

Figura 1.1 | Espaço rural/espaço urbano

[...] a sociologia rural tem por primeira tarefa fundamental 
descrever os traços relativamente constantes e universais das 
relações sociais no meio rural, e suas diferenças com relação ao 
meio urbano. Nesta descrição, a sociologia rural se preocupa 
com aqueles aspectos que revelam a existência de certas 
leis gerais próprias da sociedade rural, que não ocorrem, ou 
ocorrem de maneira diferente no meio urbano. Daí o caráter 
comparativo que a sociologia rural assume amiúde. 
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e do rural, e entre esses estudos encontramos correntemente o paradigma dualista.

O paradigma dualista foi uma argumentação teórica que encampou as 
primeiras explicações sobre o meio rural e o urbano. A dicotomia rural/urbana teve 
uma importante função interpretativa para entender a transição do período das 
sociedades pré-industriais do século XIX para as sociedades capitalistas do século 
XX. A principal representante teórica desse paradigma foi a Escola de Chicago, e 
entre seus estudiosos, Louis Wirth (1897-1952) propôs a leitura de “tipos ideais” para 
explicar os estilos de vida, a partir dos parâmetros espaciais, tais como a comparação 
de grandes áreas metropolitanas em oposição aos espaços locais de pequenas 
comunidades.

A proposta de Wirth (1938 apud MINGIONE; PUGLIESE, 1987, p. 84) sobre a 
oposição entre urbano/rural pode ser observada da seguinte forma:

De certa forma, as condições sociais e políticas que foram estabelecendo a divisão 
socioespacial do processo de trabalho na história deram origem às contraposições 
entre o rural e o urbano, isso há aproximadamente 5.500 anos, ou seja, desde o 
período da antiguidade. Para Endlich (2006), a natureza histórica da divisão do 
trabalho e sua relação com o espaço onde as pessoas exerciam os seus diferentes 
papéis sociais e econômicos produziram um desenvolvimento contínuo das formas 
pelas quais os homens estabeleceram a produção de suas existências.

Nessa época, apesar das cidades já existirem, a grande população da comunidade 
feudal vivia nos campos, plantando para sua sobrevivência, sendo a população desse 

Sabemos que as características dominantes da cena social 
urbana variam conforme a área, a densidade e o diferente tipo 
funcional de cada cidade [...] De um ponto de vista sociológico, 
pode definir-se cidade como um agregado relativamente grande, 
denso e permanente de indivíduos socialmente heterogêneos 
(WIRTH, 1938, p. 7-8 apud MINGIONE; PUGLIESE, 1987, p. 84).

Os limites físicos entre a cidade e o campo encontravam-
se expressos de forma mais evidente nas cidades muradas, 
peculiares do período medieval. Definir os limites, a partir 
de então, converteu-se em tarefa extremamente complexa. 
(ENDLICH, 2006, p. 11)
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período majoritariamente “rural”. O papel e a função das cidades constituíam-se de 
pontos para troca de mercadorias, centros comerciais, administrativos e santuários.

Sorokin, Zimmerman e Galpin (1981) procuraram definir sociologicamente o 
espaço rural e o urbano em oposição. Ressaltaram algumas distinções do espaço 
rural, tais como as formas de ocupação desse espaço, o modo como a habitação 
rural está voltada para a agricultura, a coleta e o cultivo de plantas e animais; o homem 
rural trabalha ao ar livre e está sempre em contato com a natureza; a densidade 
populacional do campo é baixa, contudo, suas relações e integrações sociais são 
diretas e duradouras, ou seja, são densas. A homogeneidade e a estratificação 
rural também foram características apontadas pelos autores como diferenciais em 
relação aos espaços urbanos. 

Outro aspecto do rural refere-se ao processo de mobilidade social, sendo que 
a ascensão no espaço rural, ocupação de lugar e a posição social e econômica 
apresentavam pouca mobilidade. Reforçam os autores citados que uma das principais 
características do rural, no Brasil do início do século XX, foi a grande migração das 
populações rurais para a cidade.

Essa forma de caracterizar as diferenças e as características do espaço rural nos 
estudos sociológicos deu origem à teoria da “dicotomia entre o rural e o urbano”, 
defendida pelos autores Sorokin e Zimmerman em 1929, em suas perspectivas de 
estudo sobre o continuum rural e urbano. Esses autores defendiam uma concepção 
dual, visto que entendiam o rural e o urbano como polos extremos em uma escala 
de graduação, que nas décadas de 1920 e 1930 passaram a conduzir os estudos 
rurais no Brasil e no norte da América, influenciando o olhar de polarização e a 
dicotomização das realidades rurais e urbanas. 

Importante ressaltar que nos anos de 1990, no Brasil, o teórico Graziano da Silva, 
em seu livro Novo rural brasileiro, avigora o conceito de continuum, isto é, acredita 
que é possível estabelecer uma espécie de gradação entre o rural e o urbano, sendo 
esses dois mundos separados distintamente. De acordo com SILVA (1997, p. 1):

O que seria o rural? Quais são suas principais características 
e diferenças do urbano?

[...] está cada vez mais difícil delimitar o que é rural e o 
que é urbano. Mas o tema que aparentemente poderia ser 
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Independentemente das posições ideológicas do autor e, para o nosso estudo, 
não podemos deixar de lembrar as inúmeras contribuições deixadas por Silva 
(1997) sobre as “ruralidades” brasileiras e suas mudanças no século XX. Entretanto, 
essa abordagem teórica do continuum funda-se nas teorias do evolucionismo e 
do determinismo, reduzindo a realidade social complexa e instrumentalizando o 
processo de dominação das classes hegemônicas do capital. Em tempo, é preciso 
lembrar que a ideia de continuum procura minimizar ou fazer desaparecer os 
antagonismos apresentados pelo par rural/urbano, ainda que de uma forma não 
concreta (MARTINS, 1981). Mas vamos nos aprofundar um pouco mais sobre o 
ponto de vista clássico desses autores e os critérios fundamentais que diferenciavam 
a sociedade rural da sociedade urbana. 

De acordo com Solari (1979), Sorokin, Zimmerman e Galpin (1981) apontam como 
traço fundamental, ao qual estarão vinculados todos os outros na diferenciação 
entre o rural e o urbano, o modo de ocupação do espaço, traduzido pelas atividades 
de produção da agricultura e da criação. “A população rural encontra-se, pois, em 
relação direta com a terra, porque a mãe-terra é, definitivamente, a única criadora e 
manufatureira das plantas e dos animais” (SOLARI, 1979, p. 6). Sendo essa a principal 
justificativa e distinção a que os autores da teoria dicotômica se apegavam. As 
outras diferenciações estão diretamente ligadas, casualmente, com a fundamental e 
primária diferença, que foi o modo de ocupação do espaço. 

Solari (1979) comenta que a base de reflexão das diferenças entre rural e o urbano 
nos autores Sorokin e Zimmerman são econômicas, porque na análise do rural a 
caracterização predominante é a atividade de produção de alimentos por meio da 
criação de plantas e de animais, sendo que todos os outros aspectos apontados 
pelos autores caracterizam as diferenças do rural como diferenças ambientais, que se 
colocavam apartadas das tecnologias e das mudanças. Vários estudos da sociologia 
rural, a partir dos anos de 1970, vão apresentar suas objeções à teoria da dualidade 
rural/urbano, na medida em que entendem a impossibilidade de estabelecer uma 
gradação entre os espaços rural/urbano, fortalecendo a ideia de contínuo.

relevante, não o é: a diferença entre o rural e o urbano é cada 
vez menos importante. Pode-se dizer que o rural hoje só pode 
ser entendido como um continuum do urbano, do ponto de 
vista espacial; e do ponto de vista da organização da atividade 
econômica, as cidades não podem mais ser identificadas apenas 
com a atividade industrial, nem os campos com a agricultura e 
a pecuária. Em poucas palavras, pode-se dizer que o meio rural 
brasileiro se urbanizou nas duas últimas décadas, como resultado 
do processo de industrialização da agricultura, de um lado, e, do 
outro, do transbordamento do mundo urbano naquele espaço 
que tradicionalmente era definido como rural. (SILVA, 1997, p. 1)
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Desde a habitação rural isolada até a grande cidade, existem 
inúmeros escalões intermediários que vão criando uma 
transição insensível entre o meio rural propriamente dito e o 
meio urbano. [...] Existem populações rurais – por exemplo, 
de tipo fronteiriço – que são mais heterogêneas em sua 
composição do que populações urbanas de cidades do interior 
de certos países que recebem pouca migração externa. [...] 
uma comparação sistemática, do ponto de vista internacional, 
mostra que estes critérios diferenciais não são válidos em 
todos os casos, e que dependem de certas estruturas e de 
certas mudanças que se produzem de maneira diferente 
segundo as sociedades. (SOLARI, 1979, p. 10)

[...] em muitíssimos aspectos, existem numerosas 
características diferenciais entre os processos que ocorrem na 
sociedade rural dos países latino-americanos e estes mesmos 
processos vistos nos Estados Unidos ou nos países Europeus 
mais desenvolvidos. (SOLARI, 1979, p. 14)

Tentamos aqui esboçar, simplificadamente, a teoria clássica da sociologia rural, 
sendo inúmeros os problemas teórico-metodológicos para se estabelecer as 
dimensões das diferenças que existem entre o rural e o urbano, suas descontinuidades 
e rupturas. Para Solari (1979), os estudos da sociologia rural devem considerar as 
diferenças entre os diversos tipos de sociedades, assim, deve-se pensar em uma 
sociologia rural latino-americana que considere que nem todos os critérios e nem 
todas as reflexões apresentadas nas sociedades desenvolvidas, sobre as diferenças 
entre a sociedade urbana e a rural, sejam consideradas válidas para a sociedade rural 
brasileira.

Vale lembrar que Silva (1997), ao estudar a sociologia geral de Karl Marx e Max 
Weber, sobre o capitalismo do século XIX, já apresentava uma clara distinção entre o 
rural e o urbano e suas relações de conflito. Ou seja, depreende-se que as realidades 
são muito diferentes, sendo que o espaço urbano foi incorporado pelo capitalismo, 
diferenciando-se por meio do progresso e das técnicas, enquanto o espaço rural 
manteve-se de forma refratária ao capitalismo e às técnicas, tornando-se o refúgio 
da aristocracia brasileira.
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Segundo Lefebvre (1969), a ideia de contraposição entre campo/cidade pode ser 
percebida na análise marxista, da mesma forma que Marx analisou a transição da 
barbárie para a civilização. Ou seja, a urbanização representa o processo de divisão 
do trabalho e das distinções e diferenças de classe, tornando-se a condição de vida 
no espaço urbano como: 

A comunidade rural versa numa forma de agrupamento social que se organiza 
de modo historicamente determinado, significando que a sobrevivência do homem 
rural só é possível por meio de muito trabalho, sendo que o resultado desse trabalho 
se equivale ao mínimo necessário à sua sobrevivência.

Lefebvre (1969, p. 147) “[...] afirma, que a história e a sociologia rural ‘foram o 
objeto de um audacioso rapto ideológico’”, reputando ao economista francês Le 
Play (1806-1882) o sonho de restaurar as comunidades tradicionais, a família e a 
aldeia do século XVIII, restabelecendo, dessa forma, as comunidades familiares e 
rurais, a tradicional estabilidade, a obediência e a resignação que já não eram mais 
possíveis. 

Nessa dimensão, Martins (1981) chama a atenção para o fato de que a sociologia 
rural, entendida por Lefebvre enquanto “raptada ideologicamente”, nasce em 

Leia sobre o Projeto Rurbano, que se iniciou em 1997 com a intenção 
de reconstruir, a partir da história dos dados da Pesquisa Nacional por 
Amostra de Domicílios (Pnad), os processos de mudanças no campo que 
estavam em curso desde os anos de 1950, quando a modernização da 
agricultura e a migração em direção às cidades passam a apresentar uma 
nova dinâmica do rural/urbano.
IZIQUE, Claudia. O Brasil rural não é só agrícola. Projeto Rurbano 
mostra que o país, seguindo o modelo de sociedades desenvolvidas, 
reduz abismo histórico entre campo e cidade. Disponível em <http://
revistapesquisa.fapesp.br/wp-content/uploads/2012/08/202-207_
brasil_rural.pdf?2125d7>. Acesso em: 2 jun. 2016.

[...] pretérita, que vem sendo superada material e culturalmente. 
Essa superação não atinge a totalidade da sociedade, pois se 
trata de um processo que não está isento das contradições 
que permeiam o capitalismo. (LEFEBVRE, 1969, p. 32)
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contraposição às ideias clássicas de polarização e dualidade entre o rural e o 
urbano, defendidos por Sorokin, Zimmerman e Galpin (1981). Para Martins (1981), 
ambas as perspectivas continuaram a adotar a oposição “rural-urbano”, isto é, ambas 
conservaram entre si o imperativo determinado pelas características diferenciais, 
retendo assim a visão de polarização rural/urbano.

Você deve estar pensando como é complexo o mundo rural! Como estabelecer 
delimitações aceitáveis do que vêm a ser questões rurais em meio às profundas 
transformações sociais, econômicas e culturais processadas nas últimas décadas 
do século XX? O sociólogo José de Souza Martins (2001, p. 32), em seus estudos 
sobre a sociologia rural, teceu profundas críticas em relação à forma como essa 
ciência se apropriou e se colocou a serviço de uma modernização com resultados 
nefastos, porque representou para a população do campo, principalmente brasileira, 
o “desemprego, desenraizamento, desagregação da família e da comunidade, dor e 
sofrimento”.

O deslocamento de grandes massas rurais para a cidade 
revelou-nos uma dimensão desdenhada do mundo rural: 
um modo de ser, uma visão de mundo e uma perspectiva 
crítica poderosa em relação ao desenvolvimento capitalista, 
à modernização anômala e à desumanização das pessoas 
apanhadas de modo anômico, incompleto e marginal pelas 
grandes transformações econômicas e políticas que, não 
raro, tiveram os sociólogos como acólitos. O deslocamento 
nos mostrou, e já há estudos sobre o fenômeno, que o 
rural pode subsistir culturalmente por longo tempo fora da 
economia agrícola. Pode subsistir como visão de mundo, 
como nostalgia criativa e autodefensiva, como moralidade 
em ambientes moralmente degradados das grandes cidades, 
como criatividade e estratégia de vida numa transição que já 
não se cumpre conforme as profecias dos sociólogos. Essa 
transição é antes inconclusa passagem, um transitório que 
permanece, uma promessa de bem-estar que não se confirma, 
uma espécie de agonia sem fim.
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Fonte: <http://goo.gl/VZTc8e>. Acesso em: 14 jun. 2016. 

Figura 1.2 | Candido Portinari, Retirantes, 1944 

Assim, Martins (2001) utiliza-se da teoria de Max Weber sobre o desencantamento 
do mundo para demonstrar que a sociologia rural “desencantou-se” consigo mesma, 
na medida em que se tornou limitada para analisar as populações rurais, seus 
códigos, representações e significados. O autor está se referindo aos anos de 1970 e 
1980, quando, no Brasil, inicia-se a chamada “modernização técnica do campo” e o 
desenvolvimento econômico arbitrário e excludente. 

Em um texto intitulado A modernização agrícola e a panela do povo, de Martine 
e Garcia (1987), os autores apresentam uma pesquisa nacional sobre nutrição no 
Brasil, realizada em 1975. O retrato dessa pesquisa chama a atenção para o fato de 
que dois terços da população era desnutrida e que a crise econômica desse período 
indicava um colapso dos setores produtivos, enfraquecendo ainda mais o poder de 
compra das grandes massas rurais e urbanas.

O projeto de modernização conservadora da agricultura acelerou o 
desenvolvimento capitalista no campo, priorizando “as culturas dinâmicas, mas 
também ocasionou o virtual fechamento da fronteira para os pequenos produtores” 
(MARTINE; GARCIA , 1987, p. 83).

Qual é a  relação de um povo desnutrido com a modernização 
do espaço rural dos anos 1970 e 1980?

Para entendermos a política de modernização conservadora e seus impactos 
no Brasil, é preciso lembrar a expansão da fronteira agropecuária, privilegiando as 
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culturas dinâmicas para exportação e o atendimento das agroindústrias, relegando 
a produção de gêneros alimentícios de primeira necessidade, tais como o feijão, a 
mandioca e o arroz. Produtos

A modernização tecnológica provocou um contradesenvolvimento social, 
tornando-se responsável pela discriminação tecnológica entre determinadas 
culturas que são destinadas ao consumo popular e aquelas destinadas ao mercado 
externo, às agroindústrias ou mesmo ao consumo animal, sendo produzidas sob a 
forma capitalista e a hegemonia da economia urbano-industrial, o que para Florestan 
Fernandes (1973, p. 135) representa “a dependência dentro da dependência”, que 
pode assim ser explicada:

[...] essenciais à sobrevivência dos estratos de renda mais baixa, 
a um status secundário. Concretamente, o posicionamento 
inferiorizado dos alimentos básicos se refletiu no acesso à 
terra e ao crédito, na forma de produção e no desenvolvimento 
tecnológico. (MARTINE; GARCIA, 1987, p. 81)

[...] as evoluções que se iniciaram com a desagregação da 
economia escravocrata associaram-se a tendências de 
formação de um mercado de trabalho e de dinamismos 
econômicos que impunham, a partir de dentro, modelos de 
relações econômicas que, anteriormente, só se estabeleciam 
a partir de fora. Aos poucos, surgiram vários tipos de vínculos 
heteronômicos, através dos quais a economia agrária evolui 
na direção do capitalismo moderno, mantendo laços de 
dependência, diante das economias centrais, ou criando 
novos laços de dependência em face dos focos internos 
de crescimento econômico urbano-comercial e urbano-
industrial. (FERNANDES, 1973, p. 135)

[...] a modernização forçada do campo e o desenvolvimento 
econômico tendencioso e excludente nos vêm mostrando 

Reforçando essa ideia e apresentando o quão prejudicial foi ao espaço rural esse 
período no Brasil, Martins (2001, p. 83) chama a atenção para a modernização dos 
anos 1970:
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Dessa maneira, podemos ter uma ideia sobre os estudos da sociologia rural e os 
problemas históricos analisados por nossos pesquisadores. Cabe ressaltar que os 
questionamentos sobre o capitalismo no campo e as inúmeras questões apontadas 
por Florestan Fernandes (1973; 1975) sobre o capitalismo agrário e a revolução 

que esse modelo imperante de desenvolvimento acarretou um 
contradesenvolvimento social responsável por formas perversas 
de miséria antes desconhecidas em muitas partes do mundo. 
As favelas e cortiços desta nossa América Latina, e de outras 
partes, constituem enclaves rurais no mundo urbano, transições 
intransitivas, desumanos modos de sobreviver mais do que de 
viver. O mundo rural está também aí, como resíduo, como resto da 
modernização forçada e forçadamente acelerada, que introduziu 
na vida das populações do campo um ritmo de transformação 
social e econômica gerador de problemas sociais que o próprio 
sistema em seu conjunto não tem como remediar.

O professor e sociólogo José de Souza Martins, do departamento de 
Sociologia da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da 
Universidade de São Paulo (FFLCH-USP), também professor titular 
da Cátedra Simón Bolivar da Universidade de Cambridge, Inglaterra 
(1993/1994), publicou várias obras sobre temáticas diversificadas, mas o 
que o tornou praticamente conhecido e singular foram suas obras sobre 
a questão agrária no Brasil, procurando, em seus livros e artigos, retratar 
e dar vida ao homem rural. Suas principais obras foram: O cativeiro 
da terra (1979), Expropriação e violência. A questão política no campo 
(1980), Os camponeses e a política no Brasil (1981), A militarização da 
questão agrária no Brasil (1984), Não há terra para plantar neste verão 
(1986), Caminhada no chão da noite. (Emancipação política e libertação 
nos movimentos sociais no campo) (1989), A chegada do estranho (1993), 
O poder do atraso (1994), Fronteira. A degradação do outro nos confins 
do humano (1997), Reforma agrária. O impossível diálogo (2000) e A 
sociedade vista do abismo (2002).
Para maiores conhecimentos sobre o autor, leia: 
MARTINS, J. S. O futuro da Sociologia Rural e sua contribuição para a 
qualidade de vida rural. Estudos Avançados. Disponível em: <http://www.
scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-40142001000300004>. 
Acesso em: 14 jun. 2016.
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burguesa serão aprofundados mais adiante e aqui foram citados para permitir uma 
análise do contexto da implementação do projeto modernizador do campo nos 
anos 1970 e 1980 no Brasil. 

Também Maria Isaura Pereira de Queiroz, pesquisadora do espaço rural brasileiro, 
comenta que “na sociedade moderna, o mundo rural não desaparece, nem se coloca 
em oposição ao desenvolvimento urbano. Seu próprio desenvolvimento depende, 
em grande parte, do dinamismo das cidades” (QUEIROZ, 1979, p. 160). Entende a 
autora que as condições entre rural e urbano devam ser estabelecidas pela forma de 
cooperação, expressando a solidariedade tanto de um como do outro nos projetos 
econômico, político, social e cultural. Para Queiroz (1979, p. 160)

A posição da autora, em suas análises nos anos de 1980 sobre Do rural e do 
urbano no Brasil, aponta para a questão de que não existem estudos e processos que 
tratem exclusivamente do meio rural no país e que o observem independentemente 
do meio urbano, sendo as relações campo-cidade ricas em complexidade, em 
suas formas de ocupação do solo, especulação imobiliária, coexistência de antigos 
processos com novas tecnologias, tanto por parte de fazendeiros como por sitiantes. 
Por isso, a autora afirma:

A sociologia rural no Brasil teve como ponto de partida o 
‘exotismo’ da vida de caipiras, caboclos, tabaréus, isto é, dos 
homens do campo, seja qual for o nome por que são conhecidos 
nas diversas regiões do país. Talvez Os sertões de Euclides da 
Cunha esteja na base da descoberta da especificidade arcaica 
da vida rural brasileira, em oposição à vida moderna do litoral, 
perspectiva que definiu nossas populações rústicas como 
conservantistas que recusavam inovações, atitude que era 
fruto do seu isolamento.

O problema da sociologia rural adquire nova dimensão; o 
rural não pode nunca ser estudado em si mesmo, mas deve 
ser encarado como parte de um conjunto social mais amplo, 
do qual faz parte juntamente com a cidade. Do mesmo modo, 
toda sociologia urbana não pode deixar de englobar também 
o aspecto rural ao formular seus problemas, pois a cidade está 
sempre implantada no campo, tendo para com este relações de 
variada forma. Desempenhando funções diferentes em relação 
a ele, conforme o caso em foco (QUEIROZ, 1979, p. 163-164).
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Para aprofundarmos as questões que envolvem atualmente o espaço 
rural brasileiro, recomendamos a leitura de Sérgio Schneider: 
SCHNEIDER, Sérgio. Situando o desenvolvimento rural no Brasil: o 
contexto e as questões em debate. Revista de Economia Política. 
Disponível em: <http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid
=S0101-31572010000300009>. Acesso em: 12 jun. 2016.

Nesta seção, buscamos expor algumas questões socioeconômicas, ideológicas e 
culturais relacionadas ao desenvolvimento das teorias sociológicas do espaço rural. 
Também procuramos apresentar historicamente a proposição de dualidade que 
envolve o campo, sendo apresentadas aqui sucintamente as principais abordagens 
teóricas. Contudo, faz-se necessário, para aprofundamento dessa temática do 
espaço rural, compreender a vida dos sujeitos sociais que enfrentaram no campo o 
processo de mudanças tecnológicas, para de fato compreendermos a dimensões 
que afetaram as relações do espaço e do meio ambiente na melhoria das condições 
de vida da população rural.

1. Leia atentamente as proposições a seguir:

I. Para Solari (1979), a sociologia rural é um ramo da sociologia 
regional e da sociologia urbana

PORQUE

II. A sociologia rural tem por primeira tarefa fundamental 
descrever os traços relativamente constantes e universais das 
relações sociais no meio rural e suas diferenças em relação ao 
meio urbano. 

Assinale a alternativa correta:

a) As proposições I e II estão corretas de acordo com o autor, 
sendo que a II justifica a I.

b) As proposições I e II estão corretas de acordo com o autor, 
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2. Alguns autores buscam definir sociologicamente o espaço 
rural e o urbano em oposição. A partir dos conhecimentos 
apresentados nesta unidade, leia atentamente as proposições 
a seguir sobre as principais distinções entre o espaço rural e o 
urbano, apresentadas por Sorokin, Zimmerman e Galpin (1981).

I. Uma das principais distinções do espaço rural para o urbano 
foi a sua forma de ocupação.

II. Geralmente, as habitações rurais apresentavam-se voltadas 
à agricultura, coleta e ao cultivo de plantas e animais.

III. Quanto à densidade populacional entre o campo e a cidade, 
ficou comprovado um equilíbrio constante.

IV. O trabalhador rural tem mais contato com a natureza e, 
geralmente, trabalha ao ar livre.

Assinale a alternativa correta:

a) Estão corretas as proposições I, II e IV.

b) Estão corretas as proposições II, III e IV.

c) Estão corretas as proposições I e III.

d) Estão corretas as proposições II e III. 

e) Estão corretas as proposições I, II, III e IV.

mas não têm relação entre si.

c) A proposição I está correta e a proposição II incorreta, porque 
não se refere ao autor Solari (1979). 

d) A proposição II está correta e a proposição I incorreta, 
porque não se refere ao autor Solari (1979).

e) As proposições I e II estão incorretas em relação aos conceitos 
trabalhados sobre o rural, de acordo com Solari (1979).
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Seção 2

A cidade como categoria de análise

Introdução à seção

Esta seção inicia-se colocando em questão o estudo da cidade, isto é, supõe-se 
entender as interações entre os indivíduos, os grupos sociais e o espaço urbano, 
remetendo aos distintos códigos de sociabilidade em que se estabelecem as teias 
das relações sociais, a solidariedade e a reconstrução do cotidiano.

Desvendar os fatos e os fenômenos que atuam em nosso espaço urbano é tarefa 
que pode ser realizada a partir de diferentes olhares, por exemplo, o geógrafo pode 
considerar o conjunto de pontos, linhas e áreas, de forma a analisar os contornos 
espaciais em suas conexões com a estrutura social e as funções urbanas. Por outro 
lado, esse objeto social de estudo, o espaço urbano, pode ser abordado segundo os 
paradigmas do consenso ou de conflito, interessando às várias ciências da sociedade, 
como historiadores, economistas, sociólogos, entre outros.

Mas o que é o espaço urbano ou a organização espacial da cidade? Como pensar 
o espaço das grandes cidades capitalistas nas quais vivemos? Qual é a lógica de 
organização da cidade? Quais são as principais abordagens teórico-metodológicas 
que explicam o urbano? Essas e tantas outras questões compõem o nosso objeto 
de estudo.

2.1 Espaço urbano

O espaço urbano, nesta unidade, deverá ser entendido como: 

[...] um conjunto de diferentes usos da terra, justapostos 
entre si. Tais usos definem áreas, como centro da cidade, 
local de concentração de atividades comerciais, de serviços 
e de gestão, áreas industriais, áreas residenciais distintas em 
termos de forma e conteúdo social, de lazer e, entre outras, 
aquelas de reserva para futura expansão (CORRÊA, 1993, p. 7).
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As formas de usos da terra, nos grandes complexos urbanos, devem ser entendidas 
como fragmentadas e articuladas, ou seja, cada uma das partes que compõem o 
espaço urbano mantém relações espaciais com as demais, ainda que a intensidade 
não seja a mesma. E como se dão essas relações espaciais? As relações espaciais 
na cidade se dão por meio dos contatos e fluxos de veículos, pessoas, ou seja, pelas 
formas de deslocamento das quais nós nos utilizamos no dia a dia para as compras, 
trabalho, visitas a amigos, lazer, cinema, cultos religiosos, praia, parques etc. 

Essa articulação que se dá no espaço urbano por meio de nossas experiências 
pode ser observada também, de forma menos visível, por meio das relações 
espaciais que envolvem a circulação das decisões dos investimentos de capital, a 
mais-valia, os salários, as rendas, as práticas de poder e a ideologia. É certo que nas 
sociedades capitalistas essas relações espaciais detêm uma natureza social, ou seja, 
as sociedades capitalistas têm como matriz a sociedade de classes e seus processos. 
Entendemos por sociedades de classes e seus processos a organização das relações 
espaciais que integram as diversas partes da cidade, de forma que a divisão dos 
espaços esteja articulada como uma expressão espacial do processo social, sendo, 
portanto, o reflexo da própria sociedade. Segundo Corrêa, (1993, p. 8):

[...] o espaço da cidade capitalista é fortemente dividido em 
áreas residenciais segregadas, refletindo a complexa estrutura 
social em classes; a cidade medieval, por sua vez, apresentava 
uma organização espacial influenciada pelas guildas, as 
corporações dos diversos artesãos. Mas o espaço urbano é 
um reflexo tanto das ações que se realizam no presente como 
também daquelas que se realizaram no passado e que deixaram 
suas marcas impressas nas formas espaciais do presente.

Nesse sentido, você já se perguntou o que representa o processo de urbanização 
das cidades ou como o capital compõe a sua reprodução no espaço urbano? 

O geógrafo e estudioso britânico David Harvey (2012), professor da City University 
of New York, comenta que vivemos um período histórico em que o direito à 
propriedade privada e a lógica do lucro sobrepõem-se a qualquer outra forma 
de direito, ou seja, estamos vivendo em uma época em que os direitos humanos 
foram deslocados do núcleo político e ético, passando a atender à hegemonia do 
mercado neoliberal. Nesse sentido, o processo de urbanização, ou o tipo de cidade 
que estamos produzindo no século XXI, não está desassociado dos laços sociais e 
das relações dos seres humanos com a natureza, estilos de vida, valores, tecnologias 
e artes. Nos chama a atenção essa articulação da produção da cidade com o direito 
à cidade, porque o direito à cidade nada mais é do que o direito humano e, portanto, 
vai muito além dos direitos às liberdades individuais e aos acessos a recursos urbanos,
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é o direito de mudar a nós mesmos pela mudança da cidade. 
[...] é um direito comum antes de individual já que esta 
transformação depende inevitavelmente do exercício de um 
poder coletivo de moldar o processo de urbanização (HARVEY, 
2012, p. 74).

Essa ideia nos leva a compreender que o processo de desenvolvimento de 
uma sociedade humana está dialeticamente relacionado com a noção de produto, 
condição e meio para a realização do ser social. Dessas relações, surge o movimento 
do mundo moderno ou o processo de mundialização da sociedade, enquanto 
constituição urbano e mundial, que se articula nos planos econômico, político e 
social. 

A compreensão da cidade no plano econômico vincula-se à condição de 
realização da produção e reprodução do capital. Já a cidade pensada pelo plano 
político nos remete à produção de um espaço normatizado, isto é, a cidade 
como espaço de dominação do Estado. E o plano social constitui a dimensão da 
reprodução da vida humana, ou seja, o elemento central da prática socioespacial 
(CARLOS, 2007).

Nessa perspectiva, as sociedades contemporâneas atuais surgiram como 
sociedades urbanas capitalistas em constituição, pois passam por expansões 
e redefinições de espaços, carregando em sua gênese realidades concretas que 
ultrapassam os conceitos parciais e locais do urbano. Essas sociedades trazem o 
desafio de entender, além da racionalidade concreta e da virtualidade, a generalização 
da formação da sociedade urbana, revelando-se como um modo de reprodução da 
vida por meio das formas de apropriação dos espaços, entendendo este conceito 
de apropriação do espaço como a ação humana sobre o meio natural, que se faz 
a partir do processo de transformação da natureza, sendo a meta, o sentido e a 
finalidade da vida social.

É por isso que podemos afirmar que o espaço contempla 
simultaneamente as possibilidades concretas de realização da 
sociedade e as suas virtualidades. É nesta perspectiva, que a 
cidade aparece como o ‘lugar do possível’, em um momento 
de constituição da sociedade urbana a partir da generalização 
do processo de urbanização do mundo (CARLOS, 2007, p. 22).
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2.2 A cidade pela perspectiva da Escola de Chicago

Os estudos sobre os fenômenos urbanos, de modo geral, iniciaram-se a partir 
de um conjunto de pesquisas sociológicas, realizadas no período de 1925 a 1940, 
quando uma multiplicidade de temas orientou as pesquisas do departamento de 
Sociologia da Universidade de Chicago, fundada em 1910. Esses pesquisadores, com 
estilos e métodos de pesquisa distintos, passaram a analisar os complexos urbanos e 
suas formas de expressar a cultura.

No início do século XX, a Universidade de Chicago passou a ser conhecida 
como a Escola de Chicago, e procurava interpretar as mudanças socioeconômicas 
e culturais da cidade de Chicago, nos Estados Unidos, focando principalmente os 
aspectos da expansão urbana e demográfica, decorrentes da expansão industrial, 
do aumento populacional das grandes cidades, das diversidades de etnias e das 
manifestações culturais presentes na cidade.

A universidade de Chicago foi fundada em 1895 como uma doação do 
empresário do ramo de petróleo John Rockefeller. Já o departamento 
de sociologia serviu de inspiração para muitas outras universidades 
(Columbia, Los Angeles, Seattle e Washington), sendo assim, a Escola de 
Chicago foi considerada a instituição mais importante na área de sociologia 
dos Estados Unidos, nas primeiras décadas do século XX.  É avaliada uma 
escola porque, em primeiro lugar, seus integrantes compartilhavam de 
análises e observações semelhantes, suas concepções sobre a história 
e a realidade concreta dão origem a um grupo que procura trabalhar 
em conjunto, ainda que muitas vezes não compartilhe dos mesmos 
conceitos. Assim, as pesquisas eram realizadas conjuntamente por 
disciplinas como a Sociologia, a Antropologia, a Economia, a Psicologia, 
a História, a Ciência Política e a Geografia, tendo como objeto a cidade 
de Chicago e sua vida social. 
Leia: SILVA, Noêmia Félix da. A contribuição e o pioneirismo de Robert 
Ezra Park nos estudos de jornalismo. Disponível em: <http://seer.ucg.br/
index.php/estudos/article/view/2333/1429>. Acesso em: 15 jul. 2016.

Essa abordagem sociológica enfatiza que a essência da cidade reside na 
concentração de um grande número de pessoas num espaço relativamente 
pequeno, e as diferenças sociais decorrem do impacto do tamanho e da densidade 
da organização social, variando de acordo com as características de uma cidade, de 
uma vila, de uma aldeia ou de um povoado.
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Para a escola de Chicago, o status de uma pessoa ou a representação da ocupação 
do indivíduo decorre, principalmente, do tamanho da unidade populacional em que 
reside e muda quando se transfere de uma aldeia para uma vila ou uma cidade. O 
empirismo baliza o enfoque da escola ecológica, que se utiliza, como um laboratório 
de pesquisa social urbana, da cidade de Chicago. Os estudiosos da escola de Chicago 
procuravam soluções concretas para o processo de industrialização e urbanização 
da desorganizada cidade, ocorrido na virada do século XIX para o XX. 

A perspectiva da abordagem ecológica examina os processos pelos quais ocorre 
um aumento do número de residentes, alterando a organização social da área, além 
de estudar quais são os métodos de distribuição do poder, de tomada de decisões, de 
organização, das atividades cooperativas, de restrição de conflitos, de comunicação, 
de educação. Utilizando-se de uma abordagem comparativa, procura investigar as 
características geralmente constantes da cidade, não só de cidade para cidade, mas 
também de uma sociedade para outra.

Para Robert Ezra Park (1987), o estudo do comportamento humano tem que 
buscar como referência a posição dos indivíduos no meio social urbano, pois ao 
questionar o espaço físico e as relações sociais desses indivíduos no meio social 
urbano, chegaríamos às determinações ou às influências do habitat social no modo 
de vida e estilo dos indivíduos. Isso quer dizer que, para Park (1987), as questões dos 
comportamentos desviantes são resultados e produtos do meio social no qual o 
indivíduo está inserido. Esse posicionamento da teoria ecológica demonstra uma 
grande influência das abordagens do evolucionismo social na sociologia urbana. 

Pensando sobre outra perspectiva, a sociologia urbana organizacional, segundo 
Morris (1972), teve como ponto referencial os padrões de comportamento social, 
e não o tamanho das unidades populacionais ou a localização da residência dos 
indivíduos, apresentada pela teoria ecológica. Louis Wirth leva em conta a presença 
de migrantes recém-chegados do campo ou do exterior, situações em que o modo 
de vida raramente desaparece por completo, independentemente do tempo de 
residência destes. Manteve ainda a nítida distinção entre residência na área urbana 
e modo de vida urbano, compreendendo o urbanismo como um conjunto de 
instituições e atitudes sociais a ser encontrado sempre que as pessoas se estabelecem 
em grandes agrupamentos, densos e heterogêneos. 

Dessa maneira, as pesquisas realizadas no espaço urbano, a partir da perspectiva 
urbana organizacional, tinham como princípio considerar a vida urbana como um 
conjunto de padrões de comportamentos, de forma que o status de uma pessoa 
urbana, rural ou intermediária fosse determinado pelo seu comportamento, que não 
mudaria, necessariamente, quando o indivíduo se transferisse de uma aldeia para 
uma vila ou cidade.

Contudo, e contrariando as ideias de Morris, Robert Redfield (1953), antropólogo 
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norte-americano, também ao associar suas ideias a Wirth, formula a teoria do folk-
continuum, isto é, apresenta a teoria de contraste que confronta características 
de uma sociedade urbana com as de uma sociedade rural. Em sua percepção, 
existem as variações contínuas de sociedades do tipo folk e de sociedades urbanas, 
crescendo ou diminuindo de um extremo para o outro, tal como escala.

A sociedade rural, portanto, na análise de Redfield (1953), está associada a uma 
homogeneidade, a uma estrutura social não ambígua e monolítica, enquanto a 
sociedade urbana teria como característica uma estrutura social baseada numa 
diversidade de papéis sociais, ações e significados. Dessa maneira, a cultura 
transforma-se em fragmentos da sociedade urbana e estes levariam ao conflito e à 
desorganização. 

Essas abordagens, tanto de Wirth quanto de Morris e Redfield, exibem limites para 
definir o que é urbano e o que é rural, principalmente em países como o Brasil, onde 
este continuum não existe, já que os valores do meio rural e do meio urbano podem 
coexistir em contextos diferenciados.

Segundo Castells (1975), essas abordagens (ecológica e organizacional) avaliam a 
cidade como explicação em si mesma, independentemente de um amplo processo 
social, e consideram a cultura urbana, a qual a cidade daria origem, como sua 
consequência de maior alcance. 

Observa-se que a perspectiva ecológica privilegia os fenômenos que se 
fundamentam na dependência do homem em relação ao suprimento dos bens 
indispensáveis à satisfação de suas necessidades. Em certo sentido, podemos 
dizer que a escola ecológica recupera as principais abordagens do determinismo 
ecológico do século XIX, representado pelo darwinismo social.

Mas para nos aprofundarmos sobre a perspectiva ecológica, é preciso retornar 
ao ano de 1869, quando o biólogo alemão Ernst Haeckel criou o termo ecologia, 

Louis Wirth (1897-1952), sociólogo representante da Escola de Chicago, 
buscou desenvolver sua teoria sobre o urbanismo a partir de um corpo 
de conhecimentos que caracterizariam a ideia de cidade enquanto uma 
entidade social. Iniciou suas pesquisas empíricas expondo sua ideia sobre 
o papel das cidades na contemporaneidade, considerando o crescimento 
das cidades e a concentração urbana. Para aprofundamento da tese de 
Wirth, leia: O urbanismo como modo de vida. Disponível em: <http://
www.marcoaureliosc.com.br/03velho_completo.pdf>. Acesso em: 7 jul. 
2016. 
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referindo-se à ciência da interdependência de plantas e animais vivendo juntos em 
uma área natural. Nessa teoria, podemos observar os principais conceitos de habitat, 
simbiose, competição, cadeia alimentar, invasão e sucessão. E a ideia de aplicar a 
similitude ecológica aos conceitos das relações humanas foi de Charles Galpin, em 
1915, quando realizou seus estudos sobre a anatomia social na comunidade agrária. 

Nessa mesma época surge um dos principais pesquisadores da escola ecológica, 
Robert E. Park (1864-1944), que, por meio de suas pesquisas, passa a afirmar que 
a cidade é um fenômeno natural, produto de forças indeterminadas em zonas de 
manufaturas, comércio e residência. Ressalta que pessoas com traços econômicos 
e culturais semelhantes tendem a se agregar em áreas específicas da cidade, cujas 
características sociais e culturais tendem a se impor na vida de seus habitantes. 

O pesquisador Park (1987) correlacionou vários fenômenos culturais e sociais com 
as áreas naturais da cidade, destacando uma “zona de transição” que considerava 
como uma área “suja” ou área especial de ocorrências de crime, vícios, enfermidades, 
suicídios, condutas desorganizadas e desajustadas. Para o pesquisador, a ecologia 
humana:

É a ciência que procura isolar (as forças, atuando dentro dos 
limites da comunicação urbana) e descrever as constelações 
típicas de pessoas e instituições produzidas pela operação 
conjunta de tais forças (PARK, 1987, p. 26).

Robert Ezra Park (1864-1944) foi um importante jornalista, sociólogo e 
representante da Escola de Chicago, nos anos 1920 e 1930. Entendia, em 
seus estudos de comunicação e sociologia, que a cidade era o espaço 
privilegiado, o laboratório das aprendizagens sociais, a cidade como 
organismo social, como um processo complexo de observação empírica. 
Seus principais trabalhos, tanto na sociologia como na comunicação, 
estavam relacionados às questões de interação entre raça, migração, 
assimilação, movimentos sociais e desorganização social no espaço 
urbano. 
Para aprofundamento das ideias de Park, leia: A cidade: sugestões para 
investigação do comportamento humano no meio urbano. Disponível em: 
<http://www.marcoaureliosc.com.br/03velho_completo.pdf>. Acesso em: 
7 jul. 2016.
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Essa forma de pensar nos remete ao entendimento de uma sociedade concebida 
como um organismo social, isto é, a sociedade reflete “um estado de espírito, um 
corpo de costumes e tradições e dos sentimentos e costumes organizados inerentes 
a esses, são transmitidos por esta tradição” (PARK, 1987, p. 29). Nessa perspectiva, 
a comunicação, para o autor, é um elemento indispensável para a existência de 
uma sociedade, sendo a sociedade um processo de interação e a comunicação, um 
processo desta interação social.

Assim, podemos afirmar que tudo o que ocorria no contexto urbano se tornava 
um objeto de estudo e pesquisa para a escola ecológica, compreendendo a cidade 
como um laboratório social. 

Outra importante contribuição sobre a leitura da cidade foi de Georg Simmel 
(1858-1918) sociólogo norte-americano que, em seus estudos sobre a categoria 
cidade, traz à tona os conceitos de relação e função, onde a cidade aparece com 
a função de manter as relações dos indivíduos, ao mesmo tempo que mantém a 
interação das mentes individuais. Simmel (1987), em seu texto A metrópole e a vida 
mental, tece comentários sobre a atitude blasé do típico habitante da metrópole 
moderna.

Para o sociólogo, a atitude blasé implica o resultado dos estímulos recebidos 
pelos indivíduos ao longo das suas experiências e decorrentes das fortes mudanças 
intelectuais e produtivas impostas, muitas vezes, pela estrutura da cidade, resultando 
numa estrutura impessoal da psique. 

Simmel (1987) demonstra que a essência da atitude, ou do comportamento, 
blasé é a indiferença demonstrada pelos indivíduos no que se refere às distinções 
das coisas. Reforça o pensador que a atitude blasé “surge assim, a incapacidade de 
reagir a novas sensações com a energia apropriada” (SIMMEL, 1987, p. 16).

A base psicológica do tipo metropolitano de individualidade 
consiste na intensificação dos estímulos nervosos, que 
resultam da alteração brusca e ininterrupta entre estímulos 
exteriores e interiores. O homem é uma criatura que procede 
a diferenciações (SIMMEL, 1987, p. 12).

Qual é o sentido ou forma da atitude blasé?
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A atitude blasé não evidencia o poder da discriminação, porque seria desprovida 
de conteúdo, ou seja, toda atitude blasé buscaria uniformizar os valores, procuraria 
naturalizar as coisas, tornando os indivíduos insensíveis, indiferentes à realidade, por 
causa dos muitos estímulos recebidos nas grandes metrópoles.

A exemplo dessa forma de comportamento, Simmel (1987) esclarece:

Em síntese, podemos pensar que essa atitude blasé é revestida de um ceticismo, 
de muita apatia, de certa forma, uma maneira de se ficar anestesiado, sendo a 
origem dessa indiferença o grande volume de incitações, de informações em 
que as metrópoles, em suas complexidades, envolvem os indivíduos. A exemplo 
disso e, com os devidos cuidados que o tempo e o espaço nos remetem a pensar, 
poderíamos comparar a metrópole estudada por Simmel, em 1902, com as nossas 
metrópoles, espaços de inúmeras violências, engarrafamentos, informações, sons, 
levando os indivíduos ao estresse da vida na cidade. Portanto, a impessoalidade, que 
é a marca dos indivíduos das grandes cidades, hoje pode ser considerada uma atitude 
blasé, pela qual os seres humanos não se espantam com mais nada, tornando-se 
embrutecidos pelo excesso de estímulos nervosos.

Essa fonte fisiológica da atitude blasé metropolitana é 
acrescida de outra fonte que flui da economia do dinheiro. A 
essência da atitude blasé consiste no embotamento do poder 
de discriminar. Isto não significa que os objetos não sejam 
percebidos, como é o caso dos débeis mentais, mas antes que 
o significado e valores diferenciais das coisas, e daí as próprias 
coisas, são experimentados como destituídos de substancia. 
Elas aparecem à pessoa blasé num tom uniformemente plano 
e fosco; objeto algum merece preferência sobre outro. Esse 
estado de ânimo é o fiel reflexo subjetivo da economia do 
dinheiro completamente interiorizada (SIMMEL, 1987, p. 16).

Leia também: 
ANTUNES, Henrique Fernandes. O modo de vida urbano: pensando as 
metrópoles a partir das obras de Georg Simmel e Louis Wirth. Ponto 
Urbe, n. 15, 2014. Disponível em: <http://pontourbe.revues.org/2565>. 
Acesso em: 10 jul. 2016.  
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Na perspectiva do filósofo e sociólogo francês Henri Lefebvre (1901-1991), 
os problemas da cidade devem ser tratados como um estágio revolucionário do 
processo urbano, ou seja, a cidade apresenta-se como uma sequência dialética do 
agrário e do industrial. A urbanização decorre de um conteúdo social e histórico. 
Toda a história humana pode ser definida pelo campo de observação agrário, 
industrial e urbano.

Lefebvre (1973) vê a vida citadina moderna, retomando a dialética de Karl Marx e o 
seu núcleo explicativo sobre o processo histórico das relações entre os homens e a 
natureza, para explicar a constituição da relação de sobrevivência e das necessidades 
materiais e imateriais. Para o pensador, é preciso a compreensão do movimento 
contraditório entre a relação cidade-campo para entendermos o conceito de urbano. 
Nessa dimensão, a relação cidade-campo transforma-se em uma mutação, isto é:

O conteúdo social da urbanização decorre de um desdobramento histórico, 
que pode ser definido por três campos sociais, o agrário, o industrial e o urbano. O 
campo de análise agrária corresponde à divisão entre cidade e campo, baseada nas 
divisões do trabalho; e o campo de análise industrial trata do momento em que se 
generaliza a troca e o comércio. Dessa forma, o solo se transforma em mercadoria. 
O processo de industrialização, segundo Lefebvre (1973), nega a cidade e restitui em 
uma escala bem maior a sociedade. 

Nesse processo contraditório são instituídos os centros de decisão dos 
poderes, em que a cidade passa a ser compreendida por uma morfologia material, 
arquitetônica, prática, e o urbano passa a ser caracterizado pela morfologia social, 
ou seja, a realidade social presente nas relações dinâmicas das sociedades. 

Para Lefebvre (1973, p. 133), a revolução urbana caracteriza-se pelo:

Nos países industriais, a velha exploração do campo 
circundante pela cidade, centro de acumulação do capital, 
cede lugar a formas mais sutis de dominação e de exploração, 
tornando-se a cidade um centro de decisão e aparentemente 
de associação. Seja o que for, a cidade em expansão ataca 
o campo, corrói-o dissolve-o [...] A vida urbana penetra na 
vida camponesa despojando-a de elementos tradicionais: 
artesanato, pequenos centros que desaparecem em proveito 
dos centros urbanos (comerciais e industriais, redes de 
distribuição, centros de decisão etc.) As aldeias se ruralizam 
perdendo a especificidade camponesa. Adaptam seu ritmo 
ao ritmo da cidade, mas resistindo ou recuando as vezes 
ferozmente sobre si mesmas (LEFEBVRE, 1973, p. 88-89).
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O urbano, para o autor, não é somente uma utopia libertária, mas tem um 
conteúdo próprio, trata da simultaneidade do agrupamento, sendo o local onde 
domina o efêmero e a repressão. Nessa dimensão, o espaço urbano não é sujeito 
nem objeto de estudo, todavia, apresenta-se como um processo dialético, voltado 
à centralidade e à sua negação, ou seja, identifica o urbano sem espaço nem 
temporalidade, mas pela segregação, dispersão, periferia, entre outros fatores.

Para o francês Lefevre (1973), a essência do urbano é a centralidade das 
condições para as relações sociais, ou seja, a sociedade faz o seu próprio espaço, 
sugerindo que esse espaço, como sociedade, torna-se o resultado de uma obra 
criadora do homem em sua expressão e desejo. O autor ressalta que ao utilizarmos 
as concepções urbano e rural é preciso considerar os conteúdos socioespaciais 
que diferenciam esses espaços. O conjunto das informações sobre esses espaços 
permitirá uma análise consistente da complexidade do que é o urbano e o rural 
(LEFEBVRE, 1973). Portanto, uma descrição funcionalista pura e simples de qualquer 
um desses espaços pode esconder ideologias 

A reflexão sobre o urbano e o rural, segundo Lefebvre (1963), deve ser feita a 
partir de um contexto espacial e histórico,

[...] conjunto das transformações que atravessa a sociedade 
contemporânea para passar do período onde predominam 
as questões de crescimento e industrialização, de período 
onde a problemática urbana prevalece decisivamente, 
onde a busca das soluções e das modalidades próprias à 
sociedade urbana passara do primeiro plano. [...] O urbano 
é um conceito teórico é uma forma, a do encontro e da 
reunião de todos os elementos que constituem a vida social, 
dos frutos que a terra nos oferece (trivialmente: os produtos 
agrícolas) até os símbolos e as obras denominadas culturais. 
O urbano manifesta-se no seio mesmo do processo negativo 
da dispersão, da segregação, enquanto que exigências do 
encontro, a reunião da informação. 

[...] o processo concreto que se desenrola à base de um 
certo desenvolvimento das forças produtivas, o estudo de 
cada formação econômico-social revela a ação eficaz – 
política, administrativa, jurídica e ideológica – das grandes 
personalidades, mas nas conduções e nos limites do tempo e 
do lugar, isto é, do modo de produção e da classe (LEFEBVRE, 
1963, p. 75 apud BERNARDELLI, 2006, p. 50).
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Essa interpretação nos leva à compreensão da análise do fenômeno urbano 
e rural em sua totalidade, uma vez que trabalhar esses contextos, a partir do 
movimento dialético, implica conceber o urbano como a “síntese cumulativa de 
todos os conteúdos: assim a forma, a função e a estrutura articuladas tornam 
possível o entendimento do conteúdo, e só este permite atingirmos a totalidade” 
(BERNARDELLI, 2006, p. 51).

Nesse sentido, chamamos a atenção para o estudo do urbano e do rural de 
forma a não reduzi-lo a categorias de análises somente quantitativas, estatísticas, não 
aceitando trazer à tona a percepção do processo da totalidade. Bernardelli (2006) 
entende que o urbano é um processo de contradições sociais que foram derivadas 
das relações sociais e dos antagonismos de classes. Destarte, para Lefebvre, o 
movimento do urbano se dá pela cidade e seu processo de urbanização, isso “implica 
em entender o urbano transcendendo o campo das determinações econômicas” 
(BERNARDELLI, 2006, p. 51), quer dizer, perceber o urbano como uma categoria, 
meio e produto das revelações, dos conflitos e dos imperativos do capital em seu 
processo de reprodução e das necessidades da sociedade como um todo.

Complementa Ana Fani A. Carlos (apud BERNARDELLI, 2006, p. 51):

Em suma, o pensamento lefebvreviano, ao apresentar as primeiras formas que 
as cidades tomaram sob diferentes contextos histórico-espaciais, enfatiza que as 
mudanças não são resultado de evoluções lineares, ao contrário, são resultados de 
crises e rupturas, e algumas permanências. 

Para clarear essa reflexão, podemos tomar como exemplo o êxodo rural 
brasileiro dos anos de 1970. Segundo diversas pesquisas, nesse período ocorreu um 
descompasso entre o ritmo de reprodução da força de trabalho e a expansão da 
oferta de emprego no espaço rural, produzindo, durante os anos de 1970, no Brasil, 
o êxodo rural. De acordo com Martine (1987, p. 59) “[...] Quase 16 milhões de pessoas 
deixaram uma residência rural para ir morar nas cidades”, o que significou que essa 
emigração do campo derivou da modernização, dos processos de urbanização e de 
concentração urbana, além de representar uma outra forma de configuração entre 

[...] se de um lado o espaço é condição tanto da reprodução 
do capital quanto da vida humana, de outro ele é produto 
e nesse sentido é trabalho materializado. Ao produzir suas 
condições de vida, a partir das relações capital-trabalho, a 
sociedade como um todo (na cotidianidade de seu processo 
de trabalho), produz o espaço geográfico e com ele um modo 
de vida, de pensar, de sentir. Assim, pensar o urbano significa 
também pensar a dimensão do humano. 
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as fronteiras agrícolas. 

A partir da modernização da década de 1970, ocorreram aumentos reais de 
demanda por trabalhadores assalariados e temporários, sendo essa a categoria 
de trabalho que mais cresceu entre a população rural. Ressalta Silva (1997) que a 
modernização agrícola intensificou a utilização de mão de obra em determinados 
momentos, reduzindo a oferta de empregos estáveis ao longo do ano.

A emigração rural provocada pela modernização agrícola nas décadas de 
1970 e 1980 teve como inspiração os modelos europeus e norte-americanos, 
sendo que a mecanização do campo e a migração para as cidades foram fatores 
determinantes para a consolidação do capitalismo em nosso país. Dessa forma, 
podemos compreender porque grande parte da mão de obra que se apresentou 
nas cidades foi encaminhada ao setor terciário, “tendo uma produtividade mínima e 
uma sobrevivência precária” (MARTINE, 1987, p. 66). 

Nessa dimensão, podemos visualizar o seguinte cenário das cidades brasileiras: 
altas taxas de migração urbana e mais elevadas taxas de crescimento vegetativo, 
tendo como resultado o inchaço da força de trabalho e um déficit na capacidade da 
cidade de criação de empregos.

Se pensarmos na dinâmica de desenvolvimento do capitalismo no Brasil e no 
processo de urbanização das cidades, podemos verificar uma inversão populacional 

Você sabia que, ao contrário do que prega a sabedoria popular, bem 
como alguns políticos sustentaram, a emigração do campo “mais intensa 
não começou no nordeste ou nos outros estados mais pobres, mas sim 
nas regiões de maior desenvolvimento” (MARTINE, 1987, p. 63). Portanto, 
na década de 1970, o forte êxodo rural se iniciou nas regiões onde o 
processo de capitalização e mecanização do campo ocorreu primeiro e 
de forma mais intensa. 

Esta situação, por sua vez, serve para pressionar os salários 
da classe trabalhadora, mesmo nos setores mais produtivos. 
Paralelamente ao fenômeno de metropolização, observa-se 
uma tendência à periferização do crescimento metropolitano 
(MARTINE, 1987, p. 68).
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em que a proporção de pessoas no campo é ultrapassada pelas áreas urbanas, 
especificamente na década de 1960 e 1970. Isso acontece como resultado de 
um intenso processo de deslocamento para áreas urbanas vindas no encalço da 
industrialização.

O elemento-chave da lógica do capitalismo industrial no Brasil foi a junção de 
um processo de industrialização concomitante à acumulação primária capitalista 
advinda do café. Esse período é bem conhecido e será melhor tratado no capítulo 
das questões agrárias, por ora, ressaltamos sua importância na construção de novas 
relações sociais no modelo de produção capitalista. 

Para tentarmos responder ao questionamento sobre o processo de inversão 
capitalista, apresentamos a seguinte linha de reflexão histórica: a partir da crise 
do café, na década de 1930, novos elementos foram apresentados ao quadro de 
acumulação capitalista, até então advindos do campo e da exportação primária. A 
crise do café, associada a novos horizontes da economia brasileira, nas décadas de 
1920 e 1930, impelida pelo quadro da grande depressão, que não pode ser ignorada 
por nenhum estudioso, caminha paralelamente ao aumento industrial e urbano, 
alterando o quadro socioeconômico do país de maneira irreversível. O Brasil passa de 
um país agroexportador para urbano industrial nas décadas posteriores, e a dinâmica 
interna das relações só pode ser analisada quando associada ao capitalismo lá fora.

Nas palavras de Ianni:

Em posse desses conhecimentos, é possível afirmar que 
a relação entre o urbano e o rural se deu pelo processo de 
inversão capitalista?

A recessão econômica mundial atingia a cafeicultura numa 
fase de aumento da produção. Em consequência, adotava-
se a decisão de queimar os excedentes. Assim, nos anos de 
1931-33 queimaram-se mais de 25 milhões de sacas de café. 
Entretanto, o governo brasileiro pagava ao cafeicultor uma 
parte do valor do café destinado a queima. Tratava-se de uma 
parcela que variava com a qualidade do café, oscilando entre 
15, 30 e 40 por cento do preço (IANNI, 1998, p. 196).
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Portanto, chegamos à seguinte interpretação histórica das relações sociais: 
após a economia da cafeicultura comandar a acumulação numa perspectiva 
agroexportadora, ocorre o desenvolvimento de relações capitalistas no país, 
associado ao capitalismo já autônomo “lá fora”. Entramos no século XX com 
um processo de urbano-industrialização que iria suplantar a economia cafeeira, 
principalmente após a crise mundial de 1930, exigindo muito mais de setores que 
antes, no Brasil, estavam na retaguarda do processo de acumulação.

É interessante perceber que a consequência histórica do capitalismo brasileiro, 
nas décadas após 1930, sempre aparece de maneira tardia, quando analisada em 
relação aos países de capitalismo chamados centrais. Nas décadas que seguem, as 
relações sociais são coincidentes e delimitadas pelo processo particular e universal 
ao mesmo tempo, em que a acumulação nacional e troca de capitais ocorrem de 
maneira dependente. Ou, como nas palavras de Florestan Fernandes:

A burguesia nunca é sempre a mesma, através da história. No 
caso brasileiro, a burguesia se moldou sob o tipo de capitalismo 
competitivo que nasceu da confluência da economia de 
exportação (de origens coloniais e neocoloniais) com a 
expansão do mercado interno e da produção industrial para 
esse mercado (realidades posteriores à emancipação política 
e condicionantes da nossa devastadora “revolução urbano-
comercial”). No entanto, a burguesia atinge sua maturidade e, 
ao mesmo tempo, sua plenitude de poder sob a irrupção do 
capitalismo monopolista... (FERNANDES, 2005, p. 258).

Nesse sentido, o processo urbano no Brasil aparece como resultado de 
intensas transformações econômicas da postura brasileira em relação aos capitais 
externos. Isso nos conduz a entender que o elo que aqui defendemos é o próprio 
desenvolvimento capitalista à brasileira. 

Observe a tabela sobre o crescimento da população de 1940 até 2000, 
disponibilizada pelo IBGE:



O Rural e o Urbano

U1

40

Fonte: <http://goo.gl/OQqV9A>. Acesso em: 2 jun. 2016.

Tabela 1.1 | População, crescimento absoluto, participação relativa e taxa média geométrica 
de crescimento anual, segundo as Unidades da Federação dos municípios mais populosos 
no período – 1940/2000

A sociedade aparece como resposta do universo agrário que iria se ligar ao 
capitalismo externo, então o recrudescimento do comércio associado ao plano das 
primeiras indústrias desemboca na consolidação de um modo de produção próprio 
e, ao mesmo tempo, cópia reversa de determinações externas.

Com isso, destacamos o seguinte: a população urbana aumenta com o 
consequente aumento da fase comercial e industrial do Brasil, a partir de uma nova 
etapa do capitalismo externo, imprimindo aqui também sua marca após a grande 
crise de 1929, que avassalou a economia mundial. E essa lógica termina sua reversão 
nas décadas de 1960. Portanto, precisamos analisar alguns episódios, de maneira a 
não perder de vista a dimensão da sociedade brasileira que se urbaniza.

A cidade de Foz do Iguaçu (no Paraná) foi transformada, nos anos de 
1970, pela construção da Itaipu, até então a maior hidrelétrica do 
mundo. Acesse o link a seguir e leia a matéria intitulada 40 anos: Itaipu 
transforma Foz em um dos maiores municípios do Paraná. Disponível em: 
<http://www.itaipu.gov.br/sala-de-imprensa/noticia/40-anos-itaipu-
transforma-foz-em-um-dos-maiores-municipios-do-parana>. Acesso 
em: 10 jun. 2016. 

Unidades da 
Federação

Municípios 
mais populosos 

no período

População Cres-
cimento 
absoluto

Participação relativa em relação Taxa média 
geomética de 

crescimento an-
ual da população 

residente no 
período (%)

Ao total do 
País (%)

Ao total do 
estado (%)

1940 (1) 2000 (2) 1940 2000 1940 2000

São Paulo
Rio de Janeiro
Bahia
Minas Gerais
Ceará
Pernambuco
Rio Grande do Sul

São Paulo
Rio de Janeiro
Salvador
Belo Horizonte
Fortaleza
Recife
Porto Alegre

1 320 317
1 752 852

289 239
207 936
178 953
342 740
266 472

10 434 252
5 857 904
2 443 107
2 238 526
2 141 402
1 422 905
1 360 590

9 113 935
4 105 052
2 153 868
2 030 590
1 962 449 
1 080 165
1 094 118

3,2
4,3
0,7
0,5
0,4
0,8
0,6

6,1
3,4
1,4
1,3
1,3
0,8
0,8

18,4
48,5

7,4
3,1
8,6

12,7
8,0

28,2
40,7
18,7
12,5
28,8
18,0
13,4

3,6
2,1
3,7
4,1
4,3
2,4
2,8

(1) População presente. (2) População residente.
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É nessa linha que abordamos nosso argumento: o processo urbano suplanta o 
rural a partir de medidas econômicas dependentes. Processo este que é advindo 
das questões agrárias, mas que imprime ao Brasil um rumo próprio nas relações 
de classe, capitalistas. Daí a “Inversão capitalista” que propomos, em que o próprio 
desenvolvimento do capitalismo aqui inverte a lógica das relações sociais do campo 
para as cidades.

Para verificarmos essa inversão, convém comprovar histórica e materialmente, e 
porque não, presumir dialeticamente. Na história das relações brasileiras, lembramos 
a “Revolução de 1930” a fim de observar as alterações na sociedade que culminaram 
nesse episódio. Um período que resultou na articulação das classes sociais, 
representou uma alteração nas formas políticas e a mudança de grupos na estrutura 
de poder do Estado brasileiro. Essa “revolução”, assim chamada pela imagem de 
levar Getúlio Vargas ao poder, pela articulação de setores militares e civis, é questão 
de debate nas Ciências Sociais pelo título e conceito de revolução se referir à 
transformação violenta e profunda da totalidade social. Apesar da história tratar do 
período como uma revolução, não foi o que ocorreu, partindo da ideia de que o 
conceito de revolução é tema central às categorias fundamentais do marxismo e da 
obra de Marx. 

Esse conceito é o que leva autores clássicos da Sociologia, e outras ciências, 
a debater sobre a possível transformação da sociedade capitalista. O tema da 
revolução remete a uma transformação profunda e violenta da totalidade social 
em todas as suas esferas (política, econômica e social), como está no Manifesto do 
Partido Comunista, obra conhecida de Marx e Engels:

A burguesia submeteu o campo à cidade. Criou grandes 
centros urbanos; aumentou prodigiosamente a população das 
cidades em relação à dos campos e, com isso, arrancou uma 
grande parte da população do embrutecimento da vida rural. 
Do mesmo modo que subordinou o campo à cidade, os países 
bárbaros ou semibárbaros aos países civilizados, subordinou 
os povos camponeses aos povos burgueses, o Oriente ao 
Ocidente (MARX; ENGELS, 2003, p. 30).
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1. Entendendo que o processo de urbanização, ou o tipo de 
cidades, que estamos produzindo no século XXI não está 
desassociado dos laços sociais e das relações dos seres 
humanos com a natureza, estilos de vida, valores, tecnologias 
e artes, analise as assertivas a seguir:

I. Podemos dizer que a compreensão da cidade no plano 
econômico está vinculada à condição de realização da 
produção e reprodução do capital. E a cidade pensada no 
plano político, segundo Harvey (2012), nos remete à produção 
de um espaço normatizado pela dominação do Estado.

II. Na perspectiva do paradigma ecológico, a cidade explica-se 
por si mesma, ou seja, independe do processo social. 

III. Para Lefebvre, a vida citadina moderna deve ser observada 
e estudada pelo método dialético, posto que o núcleo 
explicativo do processo histórico das relações entre os 
homens e a natureza constitui as relações de sobrevivência das 
necessidades materiais e imateriais.

Assinale a alternativa correta:

a) Estão corretas as assertivas I, II e III.

b) Estão corretas as assertivas I e II, sendo que a III está incorreta.

c) Estão corretas as assertivas I e III, sendo que a II está incorreta.

d) Está correta a assertiva II, sendo que a I e a III estão incorretas.

e) Está correta a assertiva III, sendo que a I e a II estão incorretas.

2. A partir da modernização da década de 1970, o aumento 
da demanda por trabalhadores assalariados e temporários, 
no campo, foi declaradamente maior. Segundo os estudos 
realizados, a modernização agrícola intensificou a utilização de 
mão de obra em determinados momentos, reduzindo a oferta 
de empregos estáveis ao longo do ano. Nesse sentido, assinale 
a alternativa que complementa o enunciado:

a) A modernização agrícola provocou, nas décadas de 1970 e 
1980, no Brasil, a consolidação do capitalismo, por meio da 
mecanização do campo, da migração para cidades.
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b) A modernização agrícola foi responsável pelo aumento 
da produtividade no campo, propiciando aos trabalhadores 
rurais, melhores condições de vida e de sobrevivência.

c) A modernização agrícola no Brasil foi considerada 
progressista, visto que o processo de migração para a cidade 
ocorreu de acordo com um planejamento socioeconômico 
mundial.

d) A modernização agrícola dos anos 1970 e 1980, no Brasil, 
serviu para pressionar os fazendeiros de café a produzirem 
cada vez mais, atendendo ao desenvolvimento do capitalismo.

e) A modernização agrícola dos anos 1970 reflete as ideologias 
da Escola de Chicago, trazendo benefícios à população rural, 
como habitações e trabalhos industriais.

Os anos seguintes à década de 1930 mostraram uma mudança 
na correlação de forças sociais e grupos no poder que ditavam 
as regras das políticas do Estado brasileiro, em meio ao processo 
de urbanização e crescimento populacional. O interessante é a 
notável intenção política de construir a infraestrutura necessária 
à industrialização, como resultado do grande processo de 
urbanização e impacto na estrutura do trabalho.
Na esteira dessa mesma lógica histórico-social está a “Revolução 
de 1964”. O Golpe de 1964, como ficou conhecido, também 
derruba um governo constitucional em um período de conquistas 
dos trabalhadores, advindos dos movimentos de 1950 no país. 
Essa manobra iria custar mais duas décadas de governos militares 
e um preço a ser pago pelo programa desenvolvimentista no 
plano econômico.
No plano das questões sociais, esse capítulo da história brasileira 
coloca na plataforma militar a direção de seguidor do capitalismo 
norte-americano, e o aumento demográfico no país segue ligado 
ao intenso fluxo em direção aos espaços urbanos, na medida das 
diferentes regiões do nosso espaço geográfico.
Em resumo, o Estado brasileiro tem raízes agrárias. Essa 
origem é umbilicalmente ligada ao processo de consolidação 
do capitalismo no Brasil. Esse mesmo capitalismo passa por 
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instâncias de reconfiguração, que se refletem no quadro das classes 
sociais nos diferentes períodos da história nacional, seguindo a 
mesma direção do processo de urbano-industrialização no país e 
da acumulação capitalista, foco dos grupos que miram o poder do 
Estado brasileiro.
“Trocando em miúdos”, com a força da expressão, o próprio 
desenvolvimento do capitalismo altera as regiões de fluxo 
populacional, tem origens agrárias, mas passa a regência das cidades 
como centros capitalistas. Esse dado é ilustrado pelas classes sociais 
que ocupam a estrutura do poder brasileiro e, principalmente, pela 
dinâmica de acumulação capitalista na dependência de fatores 
externos.

Para concluir, podemos afirmar que o Brasil é, sem dúvida nenhuma, 
uma sociedade de contrastes e, portanto, podemos encontrar 
regiões do país que unem riquezas extremas e miséria absoluta. 
Diante dos conhecimentos e debates apresentados sobre a cidade, 
o urbano e o rural, é preciso enfatizar que esses espaços são lugares 
de pesquisas e estudos científicos do campo da antropologia, da 
sociologia, da história, da geografia, das ciências políticas e outras 
ciências humanas e sociais.

O fato de a revolução nacional estabelecer-
se segundo semelhante circuito fechado não 
invalida nem limita o significado estrutural, 
funcional e histórico que ela deveria ter e tem para 
as classes burguesas. O problema crucial, para 
estas, é a integração nacional de uma economia 
capitalista em diferenciação e em crescimento, 
sob as condições e os efeitos inerentes à dupla 
articulação (isto é, ao desenvolvimento desigual 
interno e a dominação imperialista externa)
(FERNANDES, 1973, p. 351).
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1. Leia atentamente as afirmações:

I. Para o pensador e geógrafo Milton Santos, o espaço 
precisa ser considerado como uma totalidade, quer dizer, 
um conjunto de relações realizadas por meio de funções e 
formas apresentadas historicamente por processos tanto 
do passado como do presente. Assim, o espaço, além de 
instância social que tende a reproduzir-se, tem uma estrutura 
que corresponde à organização feita pelo homem.

Portanto

II. Podemos considerar como espaço os elementos que 
o compõem, sendo os seres humanos, as empresas, as 
organizações, as instituições, os complexos territoriais 
que constituem a base física do trabalho humano e as 
infraestruturas.

Sobre essas duas afirmativas, é correto assegurar que:

a) A afirmativa I é verdadeira, e a II é falsa.

b) A afirmativa I é falsa, e a II é verdadeira.

c) As afirmativas I e II são verdadeiras, mas não estabelecem 
relação entre si.

d) As afirmativas I e II são verdadeiras, e a II é uma justificativa 
correta da primeira.

e) As afirmativas I e II são falsas e, não estabelecem relação 
entre si.

2. Leia os seguintes trechos da música de Chitãozinho e 
Xororó:

No rancho fundo

Bem pra lá do fim do mundo

Onde a dor e a saudade

Contam coisas da cidade...
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No rancho fundo

De olhar triste e profundo

Um moreno canta as "mágoas"

Tendo os olhos rasos d'água

Pobre moreno

Que de noite no sereno

Espera a lua no terreiro

Tendo um cigarro por companheiro

Sem um aceno

Ele pega na viola

E a lua, por esmola,

Vem pro quintal desse moreno.

Podemos afirmar que os compositores Ary Barroso e 
Lamartine Babo buscaram inspiração no espaço rural para 
expressar sentimentos e saudades. Da mesma forma, os 
primeiros estudiosos da sociologia rural se inspiraram no 
espaço rural para:

a) Descrever os traços constantes e universais das relações 
sociais no meio rural e suas diferenças em relação ao meio 
urbano.

b) Relativizar alguns comportamentos, que também são 
encontrados na cidade, no universo do campo. 

c) Aprimorar os processos de produção do meio rural, bem 
como estabelecer melhorias nas condições de vida rural.

d) Avaliar como o campo pode se tornar um modelo de vida 
para as áreas urbanas, surgidas no Brasil na década de 1970.

e) Determinar, ao campo, modelos de padrões de vida e 
familiares que são características universais e constantes do 
homem sertanejo.

3. Afinal, o que é o rural? E o que é o urbano? Essas questões 
permearam o meio acadêmico da sociologia e as instituições 
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estatais, nos organismos de pesquisa, desde o início do 
século XX. Rural e urbano são termos que adquirem os mais 
diferentes significados, exatamente porque são encarados 
como fundamentais para o desenvolvimento em suas 
múltiplas dimensões: política, econômica, cultural, ambiental 
e social. Sabendo das diferentes formas de entendimento 
sobre o rural/urbano, leia as proposições a seguir:

I. O paradigma dualista apresenta a dicotomia rural/urbano 
sob a perspectiva da transição do período das sociedades 
pré-industriais do século XIX para as sociedades capitalistas 
do século XX.

II. A oposição entre rural e urbano foi explicada sociologicamente 
por Sorokin, Zimmerman e Galpin (1981), a partir de algumas 
distinções desses espaços, tais como ocupação, habitação, 
integração. 

III. O paradigma dualista e seus representantes se apegam 
somente aos processos de mobilidade social, sendo que uma 
das características do rural é sua alta mobilidade. 

Assinale a alternativa que apresenta as proposições corretas:

a) Estão corretas as proposições I e II.

b) Estão corretas as proposições I e III.

c) Estão corretas as proposições II e III.

d) Estão corretas as proposições I, II e III.

e) Está correta a proposição III.

4. Sobre a modernização tecnológica brasileira nas décadas de 
1960 e 1970, analise a citação textual de Florestan Fernandes 
e as Figuras 1 e 2.

A modernização tecnológica provocou um 
contradesenvolvimento social, a dependência 
dentro da dependência, [...] as evoluções que 
se iniciaram com a desagregação da economia 
escravocrata associaram-se a tendências de 
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De acordo com a citação de Florestan Fernandes (1973) e as 
Figuras 1 e 2, assinale a alternativa que reforça e complementa 
o enunciado:

formação de um mercado de trabalho e de dinamismos 
econômicos que impunham, a partir de dentro, 
modelos de relações econômicas que, anteriormente, 
só se estabeleciam a partir de fora. Aos poucos, 
surgiram vários tipos de vínculos heteronômicos, 
através dos quais a economia agrária evolui na 
direção do capitalismo moderno, mantendo laços 
de dependência, diante das economias centrais, ou 
criando novos laços de dependência em face dos focos 
internos de crescimento econômico urbano-comercial 
e urbano-industrial (FERNANDES, 1973, p. 135).

Fonte: <http://goo.gl/ZZO4H5>. Acesso em: 12 jun. 2016.

Fonte: <http://goo.gl/fem6pA>. Acesso em: 10 jun. 2016.

Figura 1 | Agricultura familiar

Figura 2 | Agricultura mercantilizada
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5. Leia atentamente as afirmações a seguir:

I. Henri Lefebvre (1901-1991), filósofo e sociólogo francês, 
entendia a vida na cidade moderna a partir do conceito 
de dialética de Marx, isto é, o núcleo explicativo da cidade 
moderna decorre do processo histórico das relações entre 
os homens e a natureza, esclarecendo, dessa forma, a 
constituição das relações de sobrevivência e das necessidades 
materiais e imateriais dos sujeitos. 

Porque:

II. O movimento contraditório entre a relação cidade-
campo e o conteúdo social da urbanização decorrem de 
um desdobramento histórico, que pode ser definido por três 
campos sociais: o agrário, o industrial e o urbano.

Sobre essas duas afirmativas, é correto afirmar que: 

a) A primeira é uma afirmativa verdadeira; e a segunda, falsa. 

a) No Brasil, a modernização do espaço rural nos anos 1960 e 
1970 foi forçada e conservadora, pois esse desenvolvimento 
tendencioso foi responsável por formas perversas de miséria, 
fome e favelização. 

b) No Brasil, a modernização agrícola, segundo os estudos 
sociológicos, contribuiu para o aumento de produção de 
produtos primários e a diversificação de plantações de grãos, 
assim como a expansão da pecuária. 

c) A modernização agrícola nacional, também conhecida 
como a Revolução Verde, importou máquinas e implementos 
agrícolas dos países desenvolvidos, alcançando, no período 
dos anos 1970, uma melhor qualidade de vida no meio rural.

d) A modernização agrícola da década de 1970, de acordo 
com o enunciado, deve ser entendida como um processo 
que consolidou a cooperação entre o campo e a cidade, 
expressando o grau de desenvolvimento e solidariedade entre 
os espaços. 

e) No Brasil, apesar das pesquisas da sociologia rural, sobre a 
década de 1970, não se pode afirmar segundo esses estudos 
que realmente ocorreu uma revolução verde ou que o 
processo de mecanização foi conservador.
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b) A primeira é uma afirmativa falsa; e a segunda, verdadeira. 

c) As duas são verdadeiras, mas não estabelecem relação 
entre si. 

d) As duas são verdadeiras, e a segunda é uma justificativa 
correta da primeira.

e) As duas são falsas e não estabelecem relação.

O que vimos nesta unidade:

1. Vimos que a sociologia rural nos remete à reflexão sobre o 
espaço rural em sua totalidade, com suas ambiguidades, conflitos 
e contradições. 

2. Observamos que o paradigma dualista ou dicotômico teve 
como principal escola a “Escola de Chicago” e seus representantes 
Wirth, Park, Simmel, entre outros.

3. Entendemos que a oposição entre rural e urbano foi 
muito explorada pela forma de ocupação do espaço, pelas 
características da habitação rural voltada à agricultura, pelas 
formas de coleta e cultivo de plantas e animais e da relação do 
trabalho, homem e natureza. 

4.  Compreendemos, sobre o conceito de continuum, utilizado 
por José Graziano da Silva (1997), que o rural só pode ser estudado, 
atualmente, na medida em que se observa que o urbano tem 
como extensão espacial o meio rural e, por conseguinte, o meio 
rural se urbanizou por causa do processo da industrialização da 
agricultura. 

5. Conhecemos a teoria que contrapõe a oposição campo/
cidade e o continuum, defendida por Lefebvre, com orientação 
teórica marxista; o autor afirma que a comunidade rural se 
organiza de forma historicamente determinada, por meio de 
muito trabalho. Sobre suas análises urbanas, podemos dizer que 
o autor considera o conjunto das transformações que formam o 
urbano e este representa a reunião de todos os elementos que 
constituem a vida social. 
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6. Vimos também que José de Souza Martins foi um dos principais 
estudiosos e pesquisadores do espaço rural e do espaço urbano, 
contribuindo para a análise dos problemas brasileiros enraizados 
nos deslocamentos das grandes massas rurais para a cidade. 

7. Observamos a modernização conservadora brasileira dos anos 
1970 e 1980 e suas consequências para o aumento da pobreza, da 
fome e do desemprego.

8. Conhecemos uma questão importante, que foi apontada 
por Queiroz, sobre os estudos realizados no rural, partindo do 
exotismo, da vida do caipira, do caboclo etc.

9. Apresentamos os conceitos de urbano, seus principais teóricos 
na sociologia e as articulações realizadas entre o rural e o urbano, 
a cidade e a metrópole, e a concretização do modelo capitalista 
da sociedade brasileira. 

10. Analisamos a cidade pela perspectiva da Escola de Chicago 
e seus principais representantes, que demonstram a influência 
norte-americana e suas perspectivas de abordagem ecológica 
e organizacional do capitalismo industrial. Também foi possível 
pensarmos sobre a atitude blasé que marca as grandes cidades de 
ontem e de hoje. 

11. Exploramos a consequência da modernização agrícola da 
década de 1970, a emigração rural e a consolidação do capitalismo 
brasileiro.

Nesta unidade procuramos retratar um cenário teórico conceitual 
sobre a Sociologia Rural e a Sociologia Urbana, de forma a 
apresentar para você as questões e os problemas que formam as 
condições políticas e sociais de uma divisão socioespacial. 
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Unidade 2

A QUESTÃO AGRÁRIA NO 
BRASIL E OS MOVIMENTOS 
SOCIAIS

Nesta seção, os temas tratados são:

• “Do escravo, do colono, do burguês...”.

• A questão agrária brasileira e sua condição de capitalismo dependente.

• Etapas do desenvolvimento do capitalismo no Brasil e o papel da 
questão agrária.

Nesta seção, os temas abordados são:

• A questão da terra como elemento central no capitalismo.

Seção 1 | A questão agrária no Brasil

Seção 2 | Estrutura fundiária brasileira

Objetivos de aprendizagem:  

• Refletir, de maneira histórica, e dialogar sobre as questões agrárias da 
sociedade brasileira. 

• Entender o contexto das classes sociais a partir do campo em autores das 
Ciências Sociais.

• Entender a dinâmica dos movimentos sociais no Brasil.

Altair Ferraz Neto
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Nesta seção, os seguintes temas serão tratados:

• A estrutura de classes no Brasil a partir do universo agrário.

• O desenvolvimento do capitalismo do Estado e as classes sociais.

• A questão do campesinato no interior do capitalismo.

• As lutas sociais no Brasil agrário.

Nesta seção, serão abordados os seguintes temas da Sociologia:

• As lutas sociais no campo brasileiro.

• Os movimentos sociais a partir do universo agrário no Brasil.

• O conceito de movimento social, tanto no campo quanto na cidade.

Seção 3 | Estrutura de classes a partir da questão agrária 
brasileira

Seção 4 | Os movimentos sociais

• A definição do universo fundiário brasileiro.

• A terra e o capital financeiro como etapas do desenvolvimento 
capitalista.
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Introdução à unidade

Caro aluno, no decorrer desta unidade, iremos encontrar um balanço 
sobre questão agrária no Brasil a partir de seu contexto histórico. Essa questão 
será abordada por meio de autores importantes das Ciências Sociais, a fim de 
compreendermos o desenvolvimento do capitalismo no Brasil, sobretudo pelas 
imposições dos grupos dominantes ao espaço agrário e o clássico desenvolvimento 
das classes sociais associado ao universo rural no país. 

O processo urbano-industrial, que acompanha o quadro histórico-econômico 
brasileiro, seguiu a estrutura determinada pelo capitalismo em vias de criar 
desigualdades, e as lutas sociais, que são produtos das contradições determinantes, 
aparecem na leitura dos movimentos sociais em períodos diversos.

Nessa espécie de balanço, a questão agrária será analisada concomitantemente 
à estrutura fundiária e às classes sociais, como produtos históricos de uma 
formação capitalista no Brasil, a partir do campo. Portanto, o leitor percorrerá um 
caminho de interpretação das questões agrárias nas esferas econômico-político-
sociais, como elemento impulsionador do próprio capitalismo no país. Mas muita 
calma! O nosso passo a passo exige algumas premissas metodológicas básicas.

Ao redor do universo agrário, as transformações sociais são lembradas na 
atualidade dos conflitos sociais e na forma atual dos movimentos sociais no Brasil. 
Para tal leitura, será preciso entender que uma junção de fatores e mudanças 
sociais alteraram o perfil das classes e dos interesses capitais, tanto do campo 
quanto da cidade. 

Entre estas duplas materializações, campo-cidade e urbano-rural, a dimensão 
das lutas sociais aparece como resultado das imposições do próprio capitalismo 
em sua forma mais elaborada no Brasil, se compararmos o início do século XIX à 
nossa atual conjuntura.
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Seção 1

A questão agrária no Brasil

Introdução à seção

Nesta seção, caro aluno, você será convidado a compreender a questão agrária 
e refletir sobre ela, as lutas sociais e o próprio desenvolvimento do capitalismo no 
Brasil, observando que esses elementos têm um ponto em comum num caminho de 
mão dupla. Num primeiro sentido, o desenvolvimento conectado com o processo 
de urbanização no país a partir do campo e, na outra via, o próprio desenvolvimento 
capitalista no campo a partir da dependência de fatores econômicos diversos. 

Se optarmos pela análise do campo brasileiro a partir da dependência, entendemos 
a questão agrária e o surgimento do próprio modo capitalista no país a partir de 
uma ideia contrária à presença do feudalismo no Brasil. “Na verdade, assim como 
não tivemos um ‘feudalismo’, também não tivemos um ‘burgo’ característico do 
mundo medieval” (FERNANDES, 2005, p. 34) e, portanto, a existência de relações 
sociais que delimitassem um modo de produção puro ao espaço de relações 
muito particulares, que ficariam evidentes na emergência de um novo modelo de 
produção. O capitalismo brasileiro, portanto, trilha por esse caminho. 

As condições estabelecidas e de desenvolvimento via complexo cafeeiro 
coordenaram, em linhas gerais, num momento importante da história brasileira, o 
surgimento de relações sociais capitalistas a partir do campo. Basta mencionar o 
regime escravista que, passo a passo, daria lugar a uma configuração diferente, ao 
trabalho “livre”. Por isso:

Pode-se avaliar esse fato através do modo pelo qual os 
diversos setores desta ambígua e fluida “burguesia” em 
formação iria reagir: 1°) às ocorrências de uma sociedade 
na qual imperava a violência como técnica de controle do 
escravo; 2°) aos mores em que se fundavam a escravidão, a 
dominação senhorial e o próprio regime patrimonialista; 3°) à 
emergência, à propagação e à intensificação de movimentos 
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inconformistas, em que o antiescravismo disfarçava e exprimia o 
afã de expandir a ordem social competitiva (FERNANDES, 2005, 
p. 35).

Optamos por uma argumentação que entenda a questão das classes sociais no 
Brasil, começando pela questão econômica, mas sem se prender unicamente a ela. 
A dialética entre as determinações do campo e da cidade precisa ser entendida na 
medida em que os sujeitos sociais estão imersos na história. Portanto, temos que 
demarcar o surgimento do capitalismo no Brasil, visto que essa apreensão passa pela 
configuração das relações de classes no país, que, por sua vez, nos remete à própria 
compreensão da questão agrária.

Sobre as implicações da dinâmica do café nas relações brasileiras, Octavio 
Ianni contribuiu, de maneira interessante, ao falar sobre o caráter dessas 
relações.

A marcha do café, [...] criou fazendas e cafezais, colônias e 
casas-grandes, vilas e cidades. Toda uma sociedade agrária 
de base capitalista (IANNI, 1984, p. 12).

Fonte: <http://artenarede.com.br/blog/wp-content/uploads/2016/04/Cafe_Portinari8-300x251.jpg>. Acesso em: 7 jul. 2016.

Figura 2.1 | Cândido Portinari, Café, 1940
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O desenvolvimento capitalista no Brasil segue um caminho diverso daquele 
dos países europeus e o universo agrário aqui é fundamental nesse processo. O 
campo brasileiro transfere e acumula capitais na medida da exportação do café, a 
“moeda” de troca brasileira na importação de bens industriais de que necessitava. 
Esse processo não é único, mas caminha de acordo com as diferentes formas de 
produção aqui existentes, como a questão do colonato, de maneira preponderante 
nas regiões sul e sudeste do país.

O colonato é uma espécie de regime “híbrido” no qual o colono, na essência, 
o imigrante que se estabelecia no Brasil com as imposições da parceria de 
endividamento, recebia parte da sua remuneração em dinheiro, mas de maneira 
geral não se configurava como um trabalhador assalariado.

Também se soma ao período um processo de recrudescimento do chamado 
trabalho livre, condição básica ao próprio desenvolvimento do modo capitalista. Esse 
fator é preponderante no período de abolição do trabalho escravo como recurso 
direto da dominação de classe do período colonial.

O que impera, nessa condição de formação de um “novo” modelo capitalista de 
produção, é de fato a importância desse universo agrário e a dimensão da terra em 
um processo de acumulação econômica. Apesar do desfecho da dependência na 
trama de interesses aqui vinculados com a exportação, o Brasil tempera, por assim 
dizer, o grosso caldo dos diferentes setores sociais que irão, mais à frente, formar 
o processo de urbanização do país. Portanto, não há como negar que a questão 
agrária leva a esse desfecho.

Sob o regime de colonato, é a família que se engaja no trabalho 
produtivo. O contrato de trabalho naturalmente envolvia o 
fazendeiro e o (ou a) cabeça da família. “Cada família recebe o 
número de pés de café que pode tratar: varia com o número 
de pessoas de que se componha” (IANNI, 1984, p. 26).

As condições sob as quais os imigrantes eram levados à 
fazenda e contratados os colocavam numa situação subalterna 
e espoliativa. Depois de chegar no porto de Santos, eram 
transportados para a hospedaria dos imigrantes, na cidade 
de São Paulo, onde aguardavam que fossem contratados por 
este ou aquele fazendeiro (IANNI, 1984, p. 25).
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A estrutura agrária brasileira está sendo alcançada por 
modificações decorrentes da dinâmica dos núcleos 
capitalistas localizados no país e no exterior. Ela recebe 
estímulos mais ou menos vigorosos, que provocam 
transformações de profundidade diversa em seu interior. É que 
o processo capitalista de produção necessariamente acaba 
envolvendo as áreas pré-capitalistas, integrando-as num 
todo. A expansão, sob suas diversas modalidades, é inerente 
a dinâmica do sistema, quando já estruturado em certo grau. 
Em consequência, o capitalismo transforma de algum modo 
os sistemas “marginais”, seja modificando-lhes as estruturas 
seja anexando-os como apêndices. (IANNI, 1984, p. 100)

Mas, afinal, o que é “questão agrária”? Uma leitura introdutória e dialógica 
sobre a questão agrária no Brasil parece importante: 

Mas o desenvolvimento das relações capitalistas na 
agricultura tem particularidades em relação ao da indústria. 
A principal delas é que o meio de produção fundamental na 
agricultura – a terra – não é suscetível de ser multiplicado 
(reproduzido) ao livre arbítrio do homem, como o são as 
máquinas e outros meios de produção e instrumentos de 
trabalho. (GRAZIANO, 1984, p. 20)

Com a expansão do complexo cafeeiro e as transformações do universo agrário e 
da esfera do trabalho, alteraram-se as configurações dos modelos de produção. Essa 
trajetória de idas e vindas da mão de obra escrava e o trabalho livre aparecem como 
reflexo e, ao mesmo tempo, determinam a condição do espaço de acumulação do 
capital na economia rural brasileira.

A passagem de uma economia escravocrata para uma baseada no chamado 
trabalho livre traz as imediatas contradições capitalistas que, no caso brasileiro, 
apresentam-se de forma desigual nas diferentes regiões do país. O trabalho no 
campo é o elemento que sofre esses impactos e, ao mesmo tempo, determina a 
própria estrutura, ou seja, é um elemento estruturante. Quer dizer, o trabalho no 
campo determina como elemento fundador mas, ao mesmo tempo, sofre com a 
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mudança da maneira de explorar o capital no campo, novas formas de trabalho, de 
renda, de funções e de produzir a vida.

Ao passo que as relações capitalistas avançam, as intempéries das contradições 
agrárias aglutinam formas diferentes de trabalho e também de exploração. As 
relações sociais se transformam no compasso das determinações impostas ao país, 
pelo capitalismo externo, e isso é transferido ao capital nacional via acumulação 
agroexportadora. O país, então, exportava produtos primários e importava bens de 
que necessitava, como máquinas e elementos também ligados ao desenvolvimento 
de ferrovias, instrumento fundamental para o escoamento da produção agrícola da 
época, principalmente.

 Essa dinâmica transforma as relações, no plano concreto, e o mundo do trabalho, 
no universo rural, das mais diversas formas, tanto quanto a questão da terra.

A terra continua exercendo uma importância na cadeia produtiva no Brasil, tal 
qual a primeira máquina, nos moldes da revolução industrial. Essa dinâmica também 
se coloca ao processo político, que desencadeia uma série de questões relativas 
e umbilicalmente ligadas ao desenvolvimento do capitalismo no campo brasileiro. 
Basta rever a história da primeira república e a “nova” forma de Estado que dela se 
origina.

Quando uma área de economia natural é alcançada pela 
expansão da economia de mercado, as terras evidentemente 
são valorizadas; em consequência, o conflito de interesses se 
aguça. Numa região em que há posseiros, isto é, indivíduos 
que, sem deter os instrumentos legais de propriedade, ocupam 
o solo, as tensões se acentuam, especialmente com aqueles 
que possuem títulos legais de sua posse; ou então com os 
chamados grileiros, que obtêm escrituras falsas de propriedade. 
O mesmo ocorre com os pequenos arrendatários e os sitiantes, 
que resistem apenas transitoriamente às pressões do sistema. 
A história recente da sociedade rural brasileira conta com 
diversos conflitos dessa natureza, como, por exemplo, os de 
Porecatu, no Noroeste paranaense, e os de Santa Fé do Sul, no 
Estado de São Paulo. (IANNI, 1984, p. 105)

O interessante é perceber o desenvolvimento do próprio capitalismo atrelado 
ao campo. Isso acontece numa estrutura voltada ao enriquecimento via grandes 
fazendas e porções de terra, que remontam ao período colonial. Nesse compasso 
histórico, a urbanização gestada no final do século XIX, no Brasil, resulta, entre 
diversos fatores, das condições agrárias e do caminho gradual de um país exportador 
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de café para uma industrialização, até certo, ponto tardia e dependente.

Esse caminho urbano, industrial e de formação de novas relações de trabalho 
e de produção é vertente do desenvolvimento de questões agrárias. Isso pode ser 
verificado quando da passagem gradual do regime escravocrata para o trabalho livre, 
ligada imperiosamente do valor do escravo para o valor da terra. A terra, então, deve 
ser entendida em dois sentidos amplos: o primeiro é enquanto valor e propriedade, 
unida, por sua vez, ao enriquecimento dos grandes fazendeiros e cafeicultores. O 
segundo se deve ao fato de continuar dinamizando a configuração de classes no 
período de transposição para o modo capitalista.

Isso quer dizer que o desenvolvimento capitalista sempre foi 
percebido e dinamizado socialmente, pelos estamentos ou 
pelas classes dominantes, segundo comportamentos coletivos 
tão egoísticos e particularistas, que ele se tornou compatível 
com (quando não exigiu) a continuidade da dominação 
imperialista externa; a permanente exclusão (total ou 
parcial) do grosso da população não possuidora do mercado 
e do sistema de produção especificamente capitalistas; 
e dinamismos socioeconômicos débeis e oscilantes, 
aparentemente insuficientes para alimentar a universalização 
efetiva (e não apenas legal) do trabalho livre, a integração 
nacional do mercado interno e do sistema de produção 
em bases genuinamente capitalistas e a industrialização 
autônoma. (FERNANDES, 2005, p. 262)

Daí que a estrutura fundiária brasileira continua no caminho manifesto das 
contradições essenciais. Anteriormente sob a égide do senhor de escravos e 
ferramenta do modo colonial de exploração, outrora, como posto aglutinador de 
valor, que impulsionava uma economia ascendentemente tardia, industrialmente 
falando. Segundo alguns autores, a questão agrária do período republicano pode ser 
mencionada nesta direção:

A república encontra alteradas as bases da ordem social – o 
trabalho escravo extinto, a propriedade da terra modificada: 
a propriedade fundiária constituída agora no principal 
instrumento de subjugação do trabalho, o oposto exatamente 
do período escravista, em que a forma da propriedade, o 
regime das sesmarias, era o produto da escravidão e do tráfico 



A questão agrária no brasil e os movimentos sociais A questão agrária no brasil e os movimentos sociais

U2

67

negreiro. O monopólio da classe sobre o trabalhador escravo 
se transfigura no monopólio de classe sobre a terra. O senhor 
de escravos se transforma em senhor de terras. A terra que até 
então fora desdenhada em face da propriedade do escravo passa 
a constituir objeto de disputas amplas. A velha disputa colonial 
pela fazenda, pelos bens da família, transforma-se em disputa pela 
terra, pois essa é a forma de subjugar o trabalho livre. (MARTINS, 
1981, p. 45)

Essa é a formatação agrária e a centralidade da terra no interior do capitalismo, 
que nasce ligado a ela. As fundações econômicas ligadas à questão da terra 
reconfiguram as classes sociais no Brasil, sobretudo pelo papel que o Estado passa 
a exercer nas políticas agrárias no país. Conforme as primeiras décadas da república 
avançavam, não cessavam os dilemas de um processo de urbano-industrialização e, 
devido a uma massa subsequente agora nas cidades, nem as lutas sociais no campo 
brasileiro. 

Em Os Sertões, Euclides da Cunha descreve de maneira singular o 
episódio de Canudos, exemplo histórico que vale a pena ser lembrado 
como emblema da luta social do período e que se traduz em luta direta 
no campo brasileiro: 

Não surpreende que para lá convergissem, partindo de todos 
os pontos, turmas sucessivas de povoadores convergentes 
das vilas e povoados mais remotos. [...] Diz uma testemunha: 
Alguns lugares desta comarca e de outras circunvizinhas, e 
até do Estado de Sergipe, ficaram desabitados, tal o aluvião 
de famílias que subiam para os Canudos, lugar escolhido 
por Antônio Conselheiro para o centro de suas operações. 
Causava dó verem-se expostos à venda nas feiras, 
extraordinária quantidade de gado cavalar, vacum, caprino 
etc. O anelo extremo era vender, apurar algum dinheiro e ir 
reparti-lo com o Santo Conselheiro. (CUNHA, 2002, p. 314)
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Os desdobramentos históricos dessas lutas são muito conhecidos e os trataremos 
adiante na unidade. Por hora, é necessária uma apreensão histórica da questão agrária 
brasileira, na direção recordativa, de que no país o panorama das classes socais vai se 
definindo, ou melhor, (re)definindo-se no compasso das questões agrárias.

Numa primeira fase, com discussão comum em autores das Ciências Sociais, 
está a transição do período colonial para o período republicano e o predomínio de 
uma forma histórica de trabalho e produção escravista. Nessa etapa, verificamos 
o processo de construção de um mercado próprio interno, ligado a relações que 
buscam adequar um incipiente movimento de industrialização – indústrias de bens 
de consumo – ao conjunto das relações sociais que estão em descompasso com o 
“novo” modelo insurgente, nas mais variadas regiões do Brasil. Isso porque a trama 
de acontecimentos históricos que irá desembocar no pleno processo de produção 
capitalista não é igual, mesmo no interior do país.

Precisamos entender que os referenciais que levantamos para conhecimento 
desviam e entram também em desacordo quando as questões estão no plano da 
leitura que se faz do período e o surgimento de relações sociais capitalistas. Esse 
dado se verifica, precisamente, quando buscamos os referenciais para estudar a 
dinâmica de desenvolvimento das classes sociais no país. Para Florestan Fernandes 
(2005), o desenvolvimento de uma classe concreta, burguesa, nos moldes clássicos 
conhecidos, não se verifica aqui no Brasil. 

O processo histórico que deságua na formação de uma classe dominante para 
o capitalismo deriva, na essência, de um complexo modelo agroexportador advindo 
das imposições transitórias do modelo escravista e colonial que predominou 
na história brasileira. Para este autor, houve uma segunda fase de estruturação 
do capitalismo, que consiste na fase de “expansão e formação do capitalismo 
competitivo” (FERNANDES, 2005, p. 263), na qual o país se consolida no plano 
urbano-industrial, com a circulação de mercadorias, trabalho essencialmente livre, 
migração populacional para os centros urbanos e condições para um mercado 
interno.

Nessa fase, o deslocamento maciço populacional do campo para os espaços 
urbanos, em pleno desenvolvimento, também combinado e com modificações 
importantes no espaço agrário, demarca números impressionantes. Da década de 
1960 para 1970, a população urbana ultrapassa a rural, seguindo uma constante até 
a atualidade. Esse dado ocorre de maneira mais pontual, sobretudo, nas capitais, 
por medidas históricas nas questões da habitação, ligadas ao desenvolvimento de 
setores terciários da economia – serviços e comércio.
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Uma terceira fase completa e explica de maneira singular – como reflexo também 
populacional e econômico – as conjunturas das últimas décadas de desenvolvimento 
do capitalismo no Brasil. Se nossa compreensão é a de que, aqui, esse modo de 
produção nasce ligado às questões do campo e como modelo diferente da visão clássica 
feudalismo-capitalismo, caminhamos à fase de irrupção do capitalismo monopolista, 
como nos explica Fernandes (2005). “Essa fase se caracteriza pela reorganização do 
mercado e do sistema de produção, através das operações comerciais, financeiras e 
industriais da ‘grande corporação’” (FERNANDES, 2005, p. 264).

Fonte: adaptada de <http://goo.gl/gXAOtB>. Acesso em: 16 jun. 2016.

Tabela 2.1 | População residente, por situação do domicílio e por sexo

Anos
Total Urbana Rural

Homens Mulheres Homens Mulheres Homens Mulheres

1940 (1)(2) 20.614.088 20.622.227 6.164.473 6.715.709 14.449.615 13.906.518

1950 (1)(3) 25.885.001 26.059.396 8.971.163 9.811.728 16.913.838 16.247.668

1960 (4) 35.055.457 35.015.000 15.120.390 16.182.644 19.935.067 18.832.356

1970 (4) 46.331.343 46.807.694 25.227.825 26.857.159 21.103.518 19.950.535

1980 (4) 59.123.361 59.879.345 39.228.040 41.208.369 19.895.321 18.670.976

1991 (4) 72.485.122 74.340.353 53.854.256 57.136.734 18.630.866 17.203.619

2000 (5) 83.576.015 86.223.155 66.882.993 71.070.966 16.693.022 15.152.189

2010 (5) 93.406.990 97.348.809 77.710.179 83.215.625 15.696.811 14.133.184

Inicia-se com fundamento nessa articulação da economia 
urbano-comercial com a economia agrária, uma autêntica 
revolução urbana, pela própria natureza e funcionamento 
do mercado capitalista que se montara nas cidades-chave, 
aparece dissociada de qualquer transformação semelhante e 
concomitante do sistema de produção escravista. Engenhos, 
fazendas e sítios (deixando-se de lado esferas da economia) 
teriam de permanecer na era do trabalho escravo, como se 
constituíram sob o sistema colonial, para que toda a complexa 
transição neocolonial se tornasse possível e a revolução 
urbana pudesse iniciar-se, forjando o patamar necessário 
para a economia funcionar com êxito e para a transformação 
capitalista subsequente. [...] O setor agrário não dispunha 
de base material para arriscar-se a romper com o regime de 
trabalho escravo, com a propriedade servil e com o sistema de 
produção escravista; e os novos grupos econômicos, por sua 
vez, concentraram-se no aproveitamento das oportunidades 
abertas pela eclosão e disseminação do mercado capitalista 
moderno, como se ali estivesse o padrão de desenvolvimento 
capitalista ideal. (FERNANDES, 2005, p. 267)
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O processo de desenvolvimento histórico do capitalismo no Brasil estabeleceu 
no país novas configurações de classe. Até aqui, procuramos a lembrança histórica 
de como as primeiras pegadas capitalistas lançaram imposições tardias à sociedade 
brasileira. Agora, veremos como essa intensa dinâmica reconfigura os sujeitos, os 
indivíduos, as classes.

Retomemos os argumentos que nos trouxeram até aqui: o desenvolvimento do 
capitalismo no Brasil tem raízes agrárias. O universo rural propicia que a acumulação 
de capital lance imposições tardias ao processo capitalista original. O país transita 
entre a medida escravocrata e novas relações de trabalho essencialmente livres. 
O desenvolvimento urbano segue combinado ao processo de acumulação 
agroexportador e à indústria incipiente no país até então. 

O desenvolvimento do capitalismo aqui incentivava o caminho da indústria “lá 
fora”, principalmente na Inglaterra, de onde o país importava produtos manufaturados, 
à medida que necessitava das máquinas e ferrovias. As classes sociais observavam 
duplo sentido. Ao mesmo tempo em que formavam a sociedade brasileira, também 
se moldavam a ela. Como o desenvolvimento do modo de produção capitalista não 
seguiu a via clássica de transformação pelo feudalismo, tivemos que entender que o 
capital agrário determinou o padrão de acumulação das classes no campo, e que esse 
padrão alterou o perfil dos sujeitos principalmente no final do século XIX. 

O aspecto histórico que melhor ilustra e denota essa transformação foi observado 
na política. Com a nova república, as direções das relações sociais escravocratas 
tendem a transformar o escravizado em trabalhador compactado, de diferentes 
maneiras, ao modo de produção insurgente. Assim como a figura do colono e o 
regime de colonato tiveram um papel importante no novo padrão de acumulação, 
principalmente em algumas regiões do Brasil (Sul e Sudeste), o escravismo da colônia 
se modifica no mesmo ritmo das transformações das lavouras do complexo cafeeiro.

Mas não foi só isso. É importante lembrar que o compasso das novas relações não 
aparece como “novo” somente na narrativa da história. Os escravizados, então “livres”, 
deparam-se com outras medidas e limites nessa trama. O trabalho essencialmente 
livre só poderia ser concreto com imposições urbano-industriais acabadas e esse dado 
só vai ser alcançado no século seguinte. 

O colono, figura importante na construção de relações “híbridas” no campo, 
estabelecia parte de sua remuneração em dinheiro e em serviços, numa parceria 
desigual pelo trabalho. Na promessa de “fazer a América”, essa parceria estava muito 
mais lucrativa à acumulação capitalista, que trazia um funcionamento também para as 
grandes fazendas de café, que modificam sua maneira de produzir.
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No Brasil, a questão agrária é um elemento importante para 
explicar tanto as diversas formas adquiridas pelo Estado como 
as principais rupturas ocorridas na história deste. No império 
e na república, os problemas da sociedade agrária marcam 
bastante, e às vezes de modo decisivo, a fisionomia do estado 
brasileiro. O poder moderador, a política dos governadores, 
o Estado Novo, o populismo e o militarismo têm muito a ver 
com as forças sociais no campo; naturalmente sempre em 
combinação com as da cidade. Da mesma maneira a abolição 
da escravatura, a proclamação da República, Revolução de 
1930, o golpe de Estado de 1945 e o golpe de Estado de 1964 
revelam a presença e influência das controvérsias e interesses 
que se desenvolvem no campo. (IANNI, 1984, p. 241)

Esse processo histórico é rico em determinações e é sobre isso que iremos refletir 
quando observarmos o desenvolver da trama de relações e classes sociais no Brasil. 
O espaço urbano se constrói em correlação com o campo e, em resumo, o tecido 
social que acompanha esse desenvolvimento é nosso ponto convergente de estudo.

1.  Levando em consideração a passagem e a tese de Florestan 
Fernandes para o processo de constituição de uma classe 
burguesa no Brasil, explique, de maneira resumida, como o 
capitalismo se desenvolveu no país, para esse autor.

2.  A questão agrária brasileira é fundamental para entendermos 
o surgimento de uma sociedade capitalista, por um processo 
de transformação das relações sociais de produção. Para 
Octavio Ianni, “[...] no Brasil, a questão agrária é um elemento 
importante para explicar tanto as diversas formas adquiridas 
pelo Estado como as principais rupturas ocorridas na história 
deste” (IANNI, 1984, p. 241). Considerando os argumentos 
levantados até aqui, identifique os fatos importantes que 
conduziram o surgimento do capitalismo no Brasil a partir do 
campo.
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Seção 2

Estrutura fundiária brasileira

Introdução à seção

 Nesta seção, avançaremos sobre as imposições de formação do capitalismo no 
país e das reconfigurações de classe no Brasil, estabeleceremos, como estrutura 
fundiária brasileira, o recorte da terra e sua formatação nas últimas décadas. Isso 
porque é importante uma reflexão que apreenda a terra como um elemento 
fundamental e interessante à produção.

Se falamos de uma sociedade capitalista, temos que entender que esse capital, 
que tudo compra e tudo vende, subordina também a terra aos seus comandos. Mas 
não é só isso. O capitalismo também enfrenta uma questão interessante quando da 
propriedade da terra nessa dinâmica.

Segundo Karl Marx, o desenvolvimento de relações capitalistas coloca a 
terra, em uma posição curiosa quando de sua função e valor na cadeia 
produtiva. Em seus Manuscritos Econômico-filosóficos, o pensador lança 
mão das afirmações sobre renda da terra:  

A renda da terra é estabelecida pela luta entre arrendatário 
e proprietário fundiário. Por toda parte encontramos 
reconhecidas, na economia nacional, a posição hostil 
dos interesses, a luta, a guerra, como o fundamento da 
organização social. [...] Ela proporciona ao proprietário a 
máxima renda fundiária possível, ao arrendatário o máximo 
lucro possível de seu capital. Os trabalhadores agrícolas 
estão, por isso, reduzidos já ao mínimo e a classe dos 
arrendatários já representa o poder da indústria e do capital 
no interior da posse fundiária. (MARX, 2004, p. 77)
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A terra, por não ser produto do trabalho humano, não pode ter valor no interior 
da lógica de mercado. É preciso então que haja a propriedade e a posse transmitida 
da terra para que esta seja comprada e vendida. Como uma tendência do capital é 
dominar todas as esferas da vida social, a terra é também convertida em mercadoria, 
mas não por via do trabalho humano e nem tampouco confundida com capital. 
A terra é subordinada ao capital como propriedade pela sua renda e seu uso, e 
somente nessa visão pode se converter nessa fantasmagoria lucrativa.

Nesse ponto, temos dados interessantes. Se terra e capital são coisas distintas, a 
renda da terra e o lucro do capital via trabalho também o são. Isso significa dizer que, 
embora o “capital pague uma renda pela utilização da terra, na verdade, também, 
o proprietário da terra divide com o proprietário do capital o saque que praticava 
sozinho” (MARTINS, 1981, p. 163). Por isso, já que a tendência do capital é acumulação 
e a prática financeira tem tomado lugar central no capitalismo contemporâneo, a 
questão fundiária também se rende a essa mundialização.

Aqui cruzamos o atual estágio da economia mundial e da financeirização sobre 
as questões agrárias e fundiárias no Brasil, pelo lugar que a terra ocupa nessa cadeia 
produtiva. Mas é necessário entender um pouco mais essa dinâmica. O atual 
estágio de desenvolvimento capitalista, assim como tem um percurso interessante 
quando das relações de dependência ao capitalismo externo na sua formação no 
Brasil, também pode ser visto, na atual conjuntura, diretamente ligado às esferas 
financeiras. Em breve comentário, circulamos a participação do setor bancário na 
conjuntura nacional:

Assim como o capital pode se apropriar do trabalho, também 
pode se apropriar da terra; pode fazer com que ela, que nem é 
produto do trabalho nem do capital, apareça dominada por esse 
último. Mas, assim como o capitalista precisa pagar um salário 
para se apropriar da força de trabalho do trabalhador, também 
precisa pagar uma renda para se apropriar da terra. Assim como 
a força de trabalho se transforma em mercadoria no capitalismo, 
também a terra se transforma em mercadoria. Assim como um 
trabalhador cobra um salário para que sua força de trabalho seja 
empregada na reprodução do capital, o proprietário da terra 
cobra uma renda para que ela possa ser utilizada pelo capital ou 
pelo trabalhador. (MARTINS, 1981, p. 160)
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Sobre essa via se levanta uma série de questões atuais. O desenvolvimento de uma 
estrutura fundiária no Brasil, subjugada ao capital na sua esfera financeira, também 
atrela o território ao capitalismo em suas últimas expressões. Nessa etapa, a vivência 
de juros, lucro e renda do trabalho na terra tem uma face importante, porque, 
quando analisamos a forma fundiária no Brasil, entendemos que a acumulação de 
capital via campo é central.

Por isso, notamos que, da década de 1990 até aqui, a produção no campo segue 
embutida no pagamento de renda do setor agropecuário para o setor financeiro, 
marcando um traço fundamental nas novas direções econômicas que lançam a 
atual etapa do capitalismo no Brasil. Essa marca é importante, porque se diferencia 
historicamente da formação fundiária e agrária no país. Enquanto, no passado, o 
universo fundiário estava entrecortado pela formatação da grande parcela de terra e 
de relações sociais, que, no limite, alterariam as forças produtivas, hoje, essa mesma 
formação fundiária está rendida às idas e vindas da mundialização do capital.

A direção política brasileira, no período mencionado, coloca variantes ao 
capitalismo no campo que não devem ser pormenorizadas, principalmente pelo 
Estado brasileiro, que toma um formato diferente. A economia de mercado na 
América Latina acompanha uma cartilha muito mencionada por pesquisadores, e 
que diz respeito ao neoliberalismo.

Para aumentar a participação do setor bancário privado na 
concessão do crédito rural, sem prejuízo para essas instituições 
financeiras, o governo Collor sancionou, em maio de 1992, a Lei 
8.427, que dispôs sobre a concessão de subvenção econômica nas 
operações de crédito rural. Segundo essa Lei, o Tesouro passaria 
a promover a “equalização” das taxas de juros, ou seja, pagaria ao 
agente financeiro a diferença entre a taxa de juros do crédito rural 
concedido e a taxa de juros do mercado e evitaria, dessa forma, 
qualquer prejuízo ao banco que concedesse o crédito rural, pois 
teria seus recursos remunerados à taxa de mercado. (COLETTI, 
2006, p. 135)

Para James Petras (1997), o neoliberalismo adentrou a América Latina 
com características bem específicas e contraditórias. A questão do Estado 
enquanto agente de classe ficou evidente no Brasil, principalmente na 
década de 1990. 
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O Estado interveio para transferir os recursos econômicos dos 
serviços sociais dos grupos assalariados para os subsídios aos 
exportadores. O Estado interveio na relação capital-trabalho, 
limitando o trabalho para quebrar os sindicatos, prender e 
assassinar os grevistas e líderes sindicais. O Estado interveio 
para baixar as tarifas, aumentar os preços, diminuir os salários: 
ele estabeleceu novas regras e novas instituições para fazer 
cumprir a nova ordem. (PETRAS, 1997, p. 25)

Vários foram os fenômenos e as relações que se debateram nos planos da vida 
política e econômica dos agentes no país e, de fato, a direção das relações sociais, 
de maneira ampla, segue as dimensões do projeto neoliberal, em sua faceta mais 
deliberada. Mas o que isso significou para o Brasil e, principalmente, para a economia 
agrária? Significou a elevada potência de arrebatamento da economia rural às 
colocações de mercado.

A partir da década de 1990, a sigla FMI ficou muito conhecida no cenário nacional. 
A política econômica do Estado brasileiro segue forte imposição do capitalismo 
externo como em tempos anteriores – não que isso tenha se modificado – e as 
figuras que se incumbem da administração estatal imprimem rumo apropriado 
ao que delibera uma economia capitalista central. Mas a maneira brasileira, e da 
maioria dos países da América Latina, encontrada para administrar o livre mercado 
é curiosamente a de um Estado presente, e não “mínimo”, como pensam alguns 
autores. O Estado aqui exerce forte influência na política econômica e as colocações 
neoliberais encontram não um “rival”, mas um aliado forte e decisivo.

As democracias latino-americanas, de maneira geral, colocam-se a par das regras 
de mercado, curiosamente em sua versão mais aprimorada. As privatizações são um 
exemplo de como o Brasil adentrou e, principalmente, se locomoveu na direção de 
ajustes econômicos guiados pela plataforma política de atores sociais emblemáticos 
na história brasileira nas últimas décadas.

Desde o início do governo Cardoso, o Banco Mundial 
preconizava a dinamização dos mercados fundiários 
como mecanismo mais eficiente para atingir dois objetivos 
simultâneos: distribuir terra a pequenos agricultores e 
trabalhadores sem-terra e aliviar seletivamente a pobreza 
rural, agudizada pelas políticas de ajuste estrutural. (PEREIRA, 
2013, p. 24)
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O capital então submete o campo às determinações de mercado na mais 
subversiva forma de acumulação. A renda fundiária, proveniente da produção no 
campo, segue imposições financeiras advindas da propriedade da terra. Esse jogo fica 
evidente nas últimas décadas com a tradução de valores e agentes financeiros, que 
tudo monopolizam, na justiça do termo “capital monopolista”. Por isso, é importante 
lembrar a dimensão das relações sociais a partir do campo e, principalmente, que 
a estrutura fundiária brasileira tem sua forma moldada pelas novas relações de 
mercado.

Em resumo, o capitalismo que começou seu caminho no Brasil a partir do campo, 
coloca mesmo a estrutura fundiária à disposição das cidades e sua característica 
agroexportadora do princípio das novas relações, que surgiram no final do século 
XIX, com características bem particulares aqui. Agora essa mesma estrutura fundiária 
atende igualmente aos interesses do comportamento financeiro de capitais 
mundializados. Isso é um resultado da própria dinâmica de articulação das classes 
sociais, como veremos a seguir.

1. A terra, por ser fonte de riqueza, entra no capitalismo como 
meio de produção que não se multiplica. Ela exerce papel 
central na economia brasileira em todos os períodos históricos. 
Reflita e explique, de maneira resumida, qual é o papel da terra 
no Brasil, do surgimento do capitalismo até os dias atuais, 
considerando a estrutura fundiária nacional.

2. A terra sempre foi elemento importante na história brasileira 
em diferentes modelos de produção. A partir desse dado 
histórico, percebemos que o próprio desenvolvimento do 
capitalismo também traz a questão da valorização da terra, na 
ideia de propriedade. No atual estágio de nossa sociedade, o 
capital, em sua esfera financeira, também se utiliza da terra? 
Reflita e explique como o processo de renda da terra entra na 
economia capitalista brasileira.
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Seção 3

Estrutura de classes a partir da questão agrária 
brasileira

Introdução à seção

Nesta seção, iremos entender que, assim como o próprio capital encontrou 
terreno fértil na realidade colonial e escravocrata brasileira, a estrutura de classes 
no Brasil se reconfigurou de maneira constante e proporcional à dinâmica de 
desenvolvimento da própria sociedade capitalista. Compreenderemos que as 
classes sociais, no capitalismo, não seguiram a direção “clássica” de uma revolução 
social dos meios de produção, como produto do desenvolvimento industrial, mas 
o contrário.

A dependência do Brasil no cenário internacional de capitais, e de um capitalismo 
que já adentrava nova fase em países centrais, como a Inglaterra, gera uma 
acumulação a partir das exportações em uma lógica muito conhecida por nós. É claro 
que os adventos de um novo modelo de produção, independentemente das formas 
de sua criação, só podem ser entendidos pelos sujeitos sociais em fundamental 
leitura de classe. E esse dado, na passagem de uma economia escravocrata e de 
acumulação agroexportadora, só é arremessado a um novo modelo de trabalho livre 
por questões que arrancam a burguesia de sua “zona de conforto”.

Portanto, como quer Florestan Fernandes (2005), a nossa burguesia é 
dependentemente vacilante e o capital no Brasil parasita perifericamente o capitalismo 
das economias centrais no final do século XIX. Por isso, a “nossa” revolução segue 
caminho próprio e dependente:

Estamos diante de uma burguesia dotada de moderado espírito 
modernizador e que, além do mais, tendia a circunscrever a 
modernização ao âmbito empresarial e as condições imediatas 
da atividade econômica ou do crescimento econômico. Saía 
desses limites, mas como meio – não como um fim – para 
demonstrar sua civilidade. Nunca para empolgar os destinos 
da nação como um todo, para revolucioná-la de alto a baixo. 
(FERNANDES, 2005, p. 242)
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 No decorrer do período e das considerações históricas, o caso brasileiro deve ser 
interpretado fazendo referência aos elos pelos quais a própria classe burguesa como 
protagonista – não de maneira única, como conhecemos – mantêm-se com o poder 
político do Estado. Esses elos apresentam um significado para o desenvolvimento 
do modelo capitalista, de forma diferente e como ferramenta fundamental dessa 
classe social que não abandonaria de vez o modelo colonial e oligárquico, mas sim 
reproduziria a seu interesse quaisquer categorias e modos que viessem de encontro 
à acumulação. Por isso o Estado brasileiro é estudado como peça fundamental nas 
questões socioeconômicas.

No século XX, muitos foram os elementos pelos quais se revestiu o modelo 
de mercado advindo da plataforma essencialmente agrária no país. Mas em todos 
esses elementos estava presente o Estado como reflexo das forças sociais do 
novo modelo. É comum interpretar a presença de uma nova forma de administrar 
a complexa rede de relações que o capitalismo trazia ao caso brasileiro. Por isso, 
também é difícil a tarefa de entender a dinâmica de desenvolvimento das classes 
sociais no capitalismo nacional.

Florestan Fernandes faz a seguinte leitura da relação do Estado com a herança 
colonial no descompasso:

Se a revolução política, desencadeada pela emancipação 
nacional, fosse também uma revolução econômica e social, 
as coisas teriam se passado de outro modo. Então, a ordem 
social competitiva teria nascido juntamente com o Estado 
nacional independente com o surto de modernização, 
provocado pela incorporação direta da economia brasileira 
ao mercado mundial. No entanto, a integração da dominação 
patrimonialista no nível estamental representou, de fato, a 
conquista das condições materiais e morais cuja ausência 
impedia, no passado recente, a plena dinamização e expansão 
das potencialidades econômicas, sociais e políticas da ordem 
escravocrata e senhorial. (FERNANDES, 2005, p. 183) 

É claro que a ideia aqui não é traçar um panorama das questões do Estado no 
Brasil. Tampouco teremos, nestas linhas, uma análise detalhada e histórica dos 
episódios políticos nacionais. 

O Estado brasileiro tem origens agrárias. A classe social, que deveria ser a principal 
responsável pela transformação do modo de produção, varia entre irrupções 
capitalistas e escravocratas. O nosso caminho de acumulação para as questões 
clássicas do trabalho essencialmente livre segue variadas formas, e é o que permite 
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o escravismo colonial coadunar com um diversificado modelo inicial de urbana 
industrialização, advindo principalmente da exportação do café. 

Daí o Estado no Brasil, nos tempos seguintes, exercer fundamental importância a 
partir de uma nova formação política que sempre seguiu a lógica de presidentes civis 
e militares como hegemonia dos blocos no poder. Estes blocos são determinados 
pelo jogo de interesses capitais em cada período histórico, como ressaltou Ianni (1984) 
na citação apresentada. O Estado então aparece como reflexo das forças sociais no 
modo capitalista, que retorna ao universo agrário já nas décadas posteriores, com 
intimações de um país urbano e no fluxo migratório do campo para as cidades.

É curioso entender a dinâmica das classes sociais em meio ao processo histórico 
que originou a sociedade de mercado baseada nessa mesclagem de modelos 
de produção, todavia, é fundamental que tenhamos clara a noção de que essas 
mesmas classes moldaram esses modelos. Entendemos as últimas décadas como 
reflexo também dos elementos acima mencionados:

Quem trabalha na terra é escravo, colono, camarada, peão, 
morador, parceiro, meeiro, arrendatário, seringueiro, ervateiro, 
posseiro, sitiante. Nos sítios, fazendas, latifúndios e empresas, 
o trabalhador rural produz para si e para os outros, do campo 
e da cidade. São muitas as formas de organização técnica e 
social do trabalho na agricultura, passando pelo mutirão e 
salário, aviamento e tarefa, enxada e avião, valor de uso e valor 
de troca. São muitas as formas de subordinação do trabalho 
ao capital. Na maioria dos casos, a produção de valor de troca 
generaliza-se, intensifica-se, toma conta do trabalhador. 
Pouco a pouco, volta-se para a produção mercantil, ocasional 
e exclusivamente. Assim, índios, caboclos, negros, mulatos, 
brancos de diversas origens, todos engajam-se no trabalho da 
terra. (IANNI, 1984, p. 245)

Temos que levar em conta que a estrutura fundiária se modifica historicamente 
no Brasil e, essas reconfigurações também entendem um país continental, em que 
as diferentes regiões têm particularidades. Portanto, o próprio desenvolvimento do 
capitalismo se deu de maneira diferente também internamente. As classes sociais 
têm esse contexto e determinam a direção política das representações, ao mesmo 
tempo em que são formadas por ele. 

Precisamos lembrar que o capitalismo submeteu o campo à cidade e que o 
conjunto de relações sociais se deu de maneira singular nos diferentes lugares e 
períodos do país. Dessas conexões internas e externas, modelos diferentes seguem 
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entrelaçando interesses de classe, como a própria mecanização do campo e 
o êxodo rural. Nas últimas décadas, complexificam-se as relações na medida da 
própria complexificação do capital em sua dinâmica de expansão.

Na América Latina, de maneira geral, as políticas neoliberais imprimiram um 
forte quadro de reestruturação das economias em meio à ferramenta de Estado. Os 
Estados nacionais e as novas democracias, a partir de então, tiveram como método 
a intervenção Estatal na economia, na medida em que os grupos econômicos 
dominantes se apropriaram do aparelho político. Isso pôde ser visto no Brasil a partir 
da década de 1990, quando das privatizações de setores estratégicos nacionais. 
Energia elétrica, minério, terras, telecomunicações e bancos servem como ilustração 
e complicam o argumento no exercício da delimitação das classes sociais nesse 
contexto.

É verdade que a sociedade brasileira diversificou a sua economia e estrutura 
de classes ao longo do tempo. O predomínio da agricultura não foi homogêneo; 
subdividia-se ou diversificava-se em cana, algodão, café, gado, e assim por diante, 
compreendendo distintas modalidades de organização e dinamização do capital. 
Falar de classes sociais no país é entender que o próprio capitalismo cria formas 
diversificadas de reprodução a partir do campo. Este determina um recorte inicial 
das imposições capitalistas de um modelo escravocrata para o de mercado. Para 
alguns autores, com o desenvolvimento do próprio modo de produção no trabalho 
livre, as classes sociais poderiam ser analisadas na seguinte direção:

O processo de proletarização do homem no campo encontra 
alguns obstáculos nos arrendatários e sitiantes, que não estão 
preparados para perder os escassos meios de produção que 
possuem e, muito menos, a relativa autonomia econômica 
que estes lhe proporcionam. A agonia destes componentes 
do mundo rural tem assumido formas extremas, até mesmo 
no plano da luta armada. (IANNI, 1984, p. 105)

Afirmações como as do autor direcionam nossa análise. Você, ciente do método 
materialista-dialético utilizado em nossa análise, pode acompanhar o panorama 
das classes sociais no Brasil do seguinte ponto de partida: o desenvolvimento do 
capitalismo no campo modifica a estrutura das classes sociais no Brasil, alterando 
a base do trabalho como condição fundamental na produção. Isto é, com o 
desenvolvimento do capitalismo a partir do campo, temos novas classes sociais, 
advindas das novas formas de produção. Mas que classes são essas?
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Hoje, a mentalidade capitalista e os padrões “racionais” de 
administração, produção, etc. estendem-se por áreas cada vez 
mais amplas. Os colonos, parceiros e arrendatários que viviam 
no interior da fazenda, como componentes de uma estrutura 
patrimonial, estão se transformando em camarada, diarista, 
mensalista ou volante. O que a fazenda rechaça do seu interior, 
porque as modificações do mercado revelam cada vez mais 
oneroso, ela somente contrata para tarefas, prazos e preços 
rigorosamente predeterminados. Desta forma liquidam-se 
pouco a pouco os componentes não capitalistas das relações 
entre o fazendeiro e o trabalhador, agora transformando-se 
em empresário e proletário. (IANNI, 1984, p. 102)

 Lembramos essa dinâmica de composição das classes sociais a partir de uma 
burguesia dependente, que não se constituía efetivamente em todos os lugares do 
país da mesma forma, porque o universo fundiário não era o mesmo em todo o 
Brasil. Assim, temos que entender, de um lado, a constituição de uma classe que 
delimita o modo capitalista de produção – a burguesia – e, de outro, o proletariado 
e o trabalhador rural. Isso nos permite lançar questões ao capitalismo em duas 
direções: a primeira segue o processo de formação do novo modelo no país; a 
segunda, o quadro social atual de capitalismo no campo e enquanto modo de 
produção vigente.

Obviamente que falar de classes sociais não é tarefa fácil. Se anteriormente 
citamos a burguesia brasileira em sua plataforma de consolidação de um capitalismo 
dependente, aqui adentramos um campo curioso, quando falamos da questão 
do trabalhador rural. É necessário que acompanhemos uma argumentação que 
problematize o trabalhador rural na seguinte maneira: a própria classe trabalhadora 
ou o proletariado no campo tem de entender a figura – debatida entre as teses mais 
transformadoras e históricas – do campesinato.

Fonte: <http://goo.gl/lx3qNr>. Acesso em: 18 jul. 2016.

Figura 2.2 | Rebeldes do Contestado



A questão agrária no brasil e os movimentos sociais

U2

84

Em alguns autores a figura do campesinato é interessante quando da análise das 
classes sociais. Assim como o colono outrora colocava imposições ao novo modelo 
que surgia, o campesinato, no interior de uma estrutura plenamente capitalista, tem 
suas interrogações. Veja: se no Brasil não houve a predominância de um modelo 
puro, feudal, no qual o camponês fosse pilar do modo de produção, como na Idade 
Média, aqui, no nosso caso, esse arrendatário da terra não pode ser ignorado. Afinal, 
se o capitalismo atual está em pleno desenvolvimento no campo, subvertendo a 
última potência o trabalho no universo rural a ponto do próprio trabalho no campo 
ser considerado como trabalho assalariado – núcleo da concepção de capitalismo 
–, o camponês, não estaria também a esse julgo? Seria o camponês um trabalhador 
rural? Essa questão é bastante debatida no interior das discussões sobre as classes 
sociais no Brasil. 

Por aqui, a título informacional, apenas cercaremos a discussão a partir do 
método que propomos.

No extremo oposto da estrutura de classes, conforme já foi 
dito, a força de trabalho assalariado está dividida em dois 
grandes segmentos: o proletariado, propriamente dito, e o 
semiproletariado. O primeiro segmento, embora numeroso, é 
de formação recente, está disperso pelo território e ainda não 
desenvolveu a sua autoidentificação político-ideológica como 
classe assalariada, embora este processo já tenha se iniciado. 
O segmento semiproletário é formado por um contingente 
também numeroso de pequenos agricultores, recenseados 
pelo censo agropecuário, arrolados na listagem dos produtores. 
Entretanto, a análise mais detalhada da sua situação revela 
que se trata, na realidade, de produtores semiautônomos, 
pois a precariedade da terra e demais recursos produtivos 
que, eventualmente possui, os obriga a recorrer ao trabalho 
assalariado, fora do seu pequeno estabelecimento, a fim de 
complementar a manutenção familiar. Assim, mais da metade 
deles não é proprietária da terra que trabalha, submetendo-
se ao pagamento de renda em diversas formas, renda esta 
que caracteriza, não um aluguel ou renda capitalista, mas 
um excedente do produto do trabalho, que ele transfere ao 
proprietário da terra. (GERMER, 1994, p. 271)

Alguns autores defendem a existência de um “semiproletariado”, ou mesmo a 
inexistência dessa classe social enquanto categoria do próprio universo agrário. 
Nesse debate, e não perdendo o foco do entendimento das classes sociais no 
Brasil, trazemos a questão ao pé da atualidade. É claro que a observação e o recorte 
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de classes, na atualidade capitalista, apresentam uma dinâmica que impõe as 
determinações do capital à agricultura, e essa lógica já se invertera lá atrás, como 
levantamos. É provável que o leitor se identifique também com a afirmação de 
outros autores, que empreendem um argumento de que o campesinato não existe.

O campo deixa de ser campo. Une-se à cidade. Não apenas 
por industrializar-se, senão também por desruralizar-se, 
ao ter a sua população diminuída em termos relativos e 
absolutos, e, ao ter sua sociabilidade modificada, à imagem 
da sociabilidade da cidade, pelo fato de mercantilizar as suas 
relações, e, enfim, por urbanizar-se, ao incorporar o modo de 
vida urbano. Trata-se de um processo revolucionário, por meio 
do qual ele, campo, submete-se ao domínio direto e franco 
do capital, que lhe impõe a sua racionalidade. Obriga-se, por 
isso, a inovar continuamente as suas condições de produção. 
Os seus partícipes são impelidos a isso pela concorrência, que 
tem atrás de si a lei do valor, reguladora da dinâmica capitalista 
(BERTERO, 2006, p. 167-168).

A partir de uma leitura “clássica” dos modos de produzir a vida material, os 
indivíduos se colocam no interior da cadeia produtiva nesta ou naquela categoria 
social, nas classes, efetivamente ligados ao lugar que ocupam de início na produção. 
Essa não é uma visão economicista. É um ponto de partida de nossa análise para 
entender que o campesinato no Brasil também tem o seu próprio entendimento 
enquanto classe social e vai, a partir dele mesmo, encontrando seu espaço nessa 
sociedade. Por isso, relembramos Lênin ao escrever sobre o Desenvolvimento do 
capitalismo na Rússia:

Ainda hoje é assim nas nossas aldeias. Põe-se a questão: Onde 
procurar uma saída e por que meios melhorar a sorte do 
camponês? Os pequenos camponeses só podem sacudir o jugo 
do capital associando-se ao movimento operário, ajudando-o 
na sua luta pelo regime socialista, pela transformação da terra, 
assim como dos outros meios de produção (manufaturas, 
fábricas, máquinas, etc.), em propriedade social. Querer 
salvar o campesinato defendendo a pequena exploração e a 
pequena propriedade contra a escalada do capitalismo seria 
retardar inutilmente a evolução social, enganar o camponês 
fazendo-o acreditar na possibilidade de um bem-estar no 
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regime capitalista, dividir as classes trabalhadoras assegurando a 
uma minoria uma situação privilegiada à custa da maioria. (LÊNIN, 
1982 p. 7)

Dissemos isso para não esquecermos que essa discussão sobre o papel do 
campesinato em uma estrutura capitalista não é nova. Para nós, cabe apresentar 
essas leituras, canalizando o espaço rural como gerador e importante ao modo de 
produção atual, porém, devemos entender que as determinações do capitalismo 
em sua lógica de acumulação têm variadas imposições, principalmente no caso 
brasileiro. Por isso, a partir daqui veremos a constituição das classes sociais no Brasil 
na concepção das imposições neoliberais, principalmente a partir da abertura política 
da década de 1980.

Na dinâmica do próprio capital se modificam também os interesses de classe e 
o desenvolvimento de relações sociais ligadas a elas. Por isso, considerando nossa 
questão central, e que move este capítulo, você pode perguntar: há alternativa viável 
para a mudança de uma sociedade capitalista? Essa transformação seria desejável?

Resumidamente, as formas e relações em que as classes sociais, no Brasil, se 
colocam foram por nós tratadas, de maneira ampla, historicamente. Como resultado 
histórico temos que entender a presença de um perfil neoliberal que adentrou o 
plano das democracias latino-americanas nas últimas décadas. O próprio capital 
se divide em frações de classe que se debatem do universo industrial ao capital 
financeiro. No Brasil isso alterou o perfil das classes sociais, como querem alguns 
autores:

Redefine-se, portanto, na década de 1990, a direção do 
desenvolvimento capitalista no Brasil. A essa redefinição 
corresponde, no plano político, uma nova organização interna 
do sistema de interesses capitalistas que exerce, desde 1964, 
a hegemonia no seio do bloco do poder. (SAES, 2001, p. 127)

A resistência e a luta da maioria das classes trabalhadoras 
contra o bloco no poder neoliberal aparece, no plano 
político, no plano sindical e em novos movimentos sociais. [...] 
Ressaltemos uma ideia geral: estão fora da frente neoliberal 
o operariado industrial mais organizado, a maioria da baixa 
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classe média, o campesinato – principalmente o campesinato 
pobre – e ampla e variada gama de trabalhadores de baixa renda, 
subempregados, desempregados e autônomos de diversos tipos. 
(BOITO JR., 2002, p. 33)

Do plano e da compreensão da burguesia brasileira em suas peculiares 
características dependentes até a figura do campesinato no interior de uma 
sociedade capitalista, temos de encerrar nossa argumentação trabalhando de 
maneira direta o próprio desenvolvimento da classe trabalhadora. Com o fim da 
ditadura militar e início do processo de democratização, entre o final da década de 
1970 e início dos anos 1980, o proletariado brasileiro se vê diante de um dilema: lutar 
pela institucionalização do novo regime, mas, ao mesmo tempo, conservar práticas 
políticas não institucionais, não contempladas no âmbito do Estado burguês, que 
não perdeu seu caráter de classe no processo.

As greves operárias, que podem ser descritas a partir da década de 1970, abrem 
um caminho diferente na história brasileira das lutas políticas. A evidência de um 
operariado reivindicativo assusta, de imediato, as classes proprietárias, que não 
tardariam a responder no plano político de suas representações – militarismo, 
neoliberalismo. O ícone de 1978, a greve de São Bernardo do Campo, na Saab 
Scania do Brasil, principiara o que, de fato, menos queriam as mentes do regime 
militar e sua política econômica.

Não há dúvida de que a fragmentação político-ideológica 
por que passa o movimento operário, principalmente na 
condição do campo socialista, tem originalmente de entender 
o processo a que se insere a luta de classes, com isso, 
expressar a condição genérica de identificação com a classe. 
Historicamente, a luta e a reivindicação dos trabalhadores, nos 
anos 1980, devem ser interpretadas ainda com um enfoque 
mais amplo, seja de recuo da classe operária, observada na 
atualidade, seja pela reconfiguração do pensamento das 
esquerdas no Brasil. (NETO, 2008, p. 29)

O entendimento das classes sociais no Brasil segue para desembocar em um 
recorte das categorias sociais em que a própria classe detentora do capital se debate 
entre as idas e vindas econômicas. Houve uma hegemonia dos capitais financeiros e 
das esferas em que a financeirização da economia se deu de maneira mundializada. 
Isso obviamente se reflete como produto próprio da dinâmica de classes, que se 
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encontram obrigadas a posicionar-se na cadeia produtiva e de representações.

É possível afirmar que o capital financeiro esteve no comando nas últimas 
décadas. Isso tem certamente implicações às classes despossuídas e imposições ao 
próprio desenvolvimento social no plano concreto, da vida material dos indivíduos. 
Basta para nossa análise um olhar panorâmico sobre os indicadores sociais no país, 
ou, na linguagem de alguns autores:

De fato, a política neoliberal prioriza o grande capital 
bancário em detrimento do grande capital industrial e, mais 
recentemente, colocada diante de conflitos entre o capital 
financeiro internacional e o grande capital bancário nacional, 
no processo de desnacionalização do setor bancário, tem 
evidenciado suas ligações preferenciais com o capital 
financeiro internacional. Já o pequeno e médio capital, de 
base principalmente nacional, é o setor da burguesia que 
ganha menos com o neoliberalismo. (BOITO JR., 2002, p. 25)

Nosso pensamento seguiu uma narrativa histórica e material brasileira, com vistas 
ao conjunto das relações sociais a partir de autores das Ciências Sociais. Assim, 
constatamos a importância dos movimentos sociais e populares, que entraram 
em cena, por assim dizer, ao tomar a direção contestatória das lutas sociais, 
principalmente na América Latina.

1. Entender as classes sociais no Brasil não é tarefa fácil. Por 
isso, reflita e, de maneira resumida, descreva o conceito de 
classe social utilizado nesta unidade.

2. Quais são as classes sociais que podemos identificar no 
Brasil? Lembre-se do referencial metodológico e das propostas 
da unidade.
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Seção 4

Os movimentos sociais

Introdução à seção

Nesta seção, você será levado a desenvolver uma reflexão acerca dos 
movimentos sociais e da ação coletiva que os locomove. Trataremos da dinâmica 
de reconhecimento de classe e, principalmente, da ligação crítica com a realidade 
social contraditória e concreta dos sujeitos sociais.

Desenvolver, a partir do universo agrário, a compreensão sobre os movimentos 
sociais é tarefa fundamental, mas ao mesmo tempo difícil. O Brasil é campo 
fértil em lutas sociais nascidas do campo e utilizaremos os autores da Sociologia 
contemporânea que discutem o papel desses agentes em meio histórico:

Tanto o messianismo quanto o cangaço indicam uma situação 
de desordem nos vínculos tradicionais de dependência no 
sertão. A apropriação da terra pelos grandes fazendeiros, que 
fora subproduto da escravidão, passa a ser condição da sujeição 
do trabalho livre, instrumento para arrancar do camponês 
mais trabalho. A característica violência pessoal e direta, que 
confrontava os camponeses entre si e entre eles e os fazendeiros, 
começa a se transformar numa resistência de classe. Daí que 
formas tão parecidas de resistência ocorram em áreas tão 
distantes e diferentes em muitos aspectos, como Canudos e 
Contestado. Inda que essa resistência tenha ocorrido na moldura 
da dominação dos coronéis, messianismo e cangaço foram as 
formas primeiras de libertação, no sentido de manifestação de 
uma vontade própria. (MARTINS, 1981, p. 63)

A partir desses autores, a análise social se pauta por uma perspectiva crítico-
dialética que envolve a terra, o sujeito e o desenvolvimento do modo de produção. 
Nesse compasso, os agentes sociais estão sujeitos ao próprio modo de produzir a 
vida, inseridos na estrutura de classes. Parece óbvia a análise nesse patamar, porém, 
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é necessário entender que os movimentos sociais devem ser pautados por sua 
aproximação com essa estrutura. 

Os movimentos sociais no Brasil têm sua origem no campo e se aproximam da 
dinâmica do movimento operário “clássico”, na intensidade de desenvolvimento do 
próprio capitalismo nacional. As lutas sociais no campo se transferem ao universo 
urbano na proporção do desenvolvimento deste espaço, mas não podemos nos 
esquecer das formas de organização social e de luta campesina:

Sobre a questão da terra, os movimentos sociais aparecem nesse cenário na 
conjunção de fatores econômicos e sociais, ditando e contrapondo-se à própria 
estrutura política, formatando, a rigor, a postura do Estado brasileiro que surge 
nesse reflexo das forças sociais do campo. Se desenharmos esse quadro, a partir da 
década de 1940, perceberemos uma multiplicação dos movimentos camponeses 
em vários lugares do país. O que, a princípio, pode levar a uma interpretação de que 
isso caminharia na contramão do desenvolvimento do próprio capitalismo, sendo 
que ocorreu o contrário. Com o desenvolvimento do capitalismo e o aumento das 
áreas urbanas e industriais, a terra, que é fonte de riqueza e sempre esteve presente 
na história da formação do Brasil, passa a exercer papel central, principalmente pela 
lógica da propriedade. A propriedade da terra aglutinava questões que envolviam a 
dominância de relações capitalistas no campo e essas mesmas relações impunham 
questões ao morador de áreas rurais. Com essa visão, podemos entender o 
desenvolvimento histórico e social do capitalismo brasileiro, em diferentes períodos, 
e trataremos dessa tese, a partir da década de 1960.

O desenvolvimentismo aparece nesse cenário como produto político advindo do 
processo social de formação do capitalismo no Brasil a partir de suas origens mais 
miscigenadas. O período de repressão militar, ou ditadura militar, iniciado com o golpe 
de 1964, molda as relações econômicas para a direção de uma forte centralização 

Antes o fundamento da dominação e da exploração era o 
escravo; agora passa a ser a terra. É a terra, a disputa pela terra, 
que traz para o confronto direto camponeses e fazendeiros. 
A mediação do escravismo disfarçara anteriormente esse 
confronto, fizera do mestiço livre um aliado da escravidão, um 
excluído da escravidão, um liberto. O fim do trabalho escravo, 
a revelação de um novo instrumento de dominação, revelou 
também a contradição que separava os exploradores dos 
explorados. Sendo a terra a mediação deste antagonismo, em 
torno dela passa a girar o confronto e o conflito de fazendeiros 
e camponeses. (MARTINS, 1981, p. 63)
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do poder político na esfera executiva, e esse dado parece marcar a política brasileira. 
O interessante é perceber como essa centralização é correspondente direta das 
relações de acumulação de capital originárias das esferas rurais. 

Dessa forma, a lógica brasileira se processa na seguinte direção, com relação 
aos movimentos sociais: a luta social sempre esteve presente a partir do campo. 
Essas lutas se organizam no que denominamos movimentos sociais, na medida do 
próprio desenvolvimento de novas relações sociais capitalistas que adentram o rural 
de diferentes maneiras e localidades. Ao moldar novas relações, moldam também 
novos movimentos sociais que estão, a princípio, intimamente ligados às questões 
concretas das lutas. Daí que, da dimensão local, essas lutas tomam formato nacional 
com o desenvolvimento de relações de produção “novas”, a partir da propriedade 
da terra, mecanização da agricultura, proletarização dos trabalhadores no campo e 
acumulação de capital em poucas mãos.

Entre o final dos anos 40 e o golpe de Estado de 1964 foram 
vários os movimentos camponeses que surgiram nas diferentes 
regiões do país. Entre 1945 e 1948, antigos posseiros da região 
de Teófilo Otoni, em Minas Gerais, particularmente da área de 
Malacacheta, começaram a ser expulsos de suas terras, por 
fazendeiros que chegam à região, atraídos pela construção 
da rodovia Rio-Bahia, da qual se tinha notícia desde 1941. 
Os mesmos posseiros tentam abrir outras posses na região, 
sendo expulsos sucessivamente. (MARTINS, 1981, p. 67)

O que de fato estamos considerando como movimentos 
sociais? Podemos tomar referenciais teóricos na abordagem 
desse tema? É possível definir um movimento social?

Para tratar desse assunto, demandaremos cuidado. Isso porque é necessário 
certo rigor ao conceituar um movimento social e muita cautela com as definições 
ao rigor de nosso método. Partiremos, como do item anterior, da análise histórica 
das classes sociais no Brasil, trazendo o debate acerca do método e do conceito que 
utilizamos aqui. 

Alguns autores definem a dinâmica de constituição dos movimentos sociais a 
partir de demandas imediatas e “novas”, quando da comparação com os movimentos 
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sociais ligados ao trabalho e ao lugar dos sujeitos na produção. Nós enveredaremos 
por um caminho diverso, que entende os movimentos sociais como produtos 
históricos, mas com a necessária articulação com os problemas e questões das 
classes sociais, principalmente porque começamos o capítulo entendendo as 
origens agrárias e o processo de formação do capitalismo no Brasil, exigindo da 
sociedade uma divisão a partir dessas relações de exploração.

Essa definição aponta para nossa proposta, uma vez que nos propomos a articular 
o universo das relações sociais no campo brasileiro com as relações do urbano. Por 
isso, entender os movimentos sociais é tarefa complexa, na medida em que nos 
desprendemos da leitura estritamente histórica do processo e da conjuntura atual, e 
temos imposições que alteraram a própria forma do modo de produção.

Classe social não é movimento social. As classes sociais são construções concretas 
e produtos de uma sociedade de classes. Os indivíduos estão inseridos na cadeia 
produtiva, a princípio pelo trabalho e pela propriedade dos meios de produção. A 
devida diferenciação não é questão exata, na medida em que os próprios indivíduos 
também não são equações simétricas. Por isso, definir movimento social é entender 
que os sujeitos históricos se organizam na luta pela demanda a que se propõem, 
pela proximidade com a identidade de classe em que estão inseridos. Portanto, 
classe social é um dado amplo e delimitador do modo de produção social. Parte 
da dimensão concreta e econômica e do lugar que o indivíduo ocupa na cadeia da 
produção e vai além, quando de sua articulação dialética com as diferentes esferas 
sociais que são produtos dessas próprias forças. 

A classe é uma categoria e os movimentos são expressões dessa categoria, pois 
os próprios indivíduos não nascem preocupados com as nomenclaturas, mas, sim, 
com a vida social. Nessa lógica e a despeito dos movimentos sociais:

Os movimentos sociais são, de um lado, expressão das 
contradições de classes e, de outro, contribuem para a 
constituição das classes (já que elas se constituem na luta, 
não estão dadas automaticamente pela posição na estrutura 
produtiva). (GALVÃO, 2011, p. 123)

Os movimentos não são necessariamente uniclassistas, mas 
pluriclassistas (ou policlassistas), já que estamos considerando 
classes em sentido amplo, incluindo classes médias e 
camponeses no âmbito das lutas dos trabalhadores. Como as 
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Classe não é unicamente econômica, nem apenas política. Deve interpretar 
a dimensão dos indivíduos no momento em que se identificam enquanto classe 
objetiva, no momento da luta de acordo, sempre, com o grau de desenvolvimento 
da própria sociedade. Os movimentos sociais, por sua vez, só podem ser entendidos 
dentro dessa lógica. Uma lógica que, a partir das classes sociais, surge num contexto 
de uma sociedade de classes. Só podemos definir movimento a partir de sua ligação 
com as questões de classe, isso porque se entendemos uma sociedade capitalista, 
entendemos também que essa sociedade está cerrada na divisão de classes sociais, 
não há como fugir.

É possível entender que movimento social é a atuação coletiva permeada pela 
heterogeneidade de ações em meio a uma só sociedade, portanto, não pode ser de 
movimentos dos excluídos. Podemos ainda entender que ao longo dos séculos XIX 
e XX as lutas sociais não ultrapassaram a fronteira do modo de produção capitalista 
e ficaram circunscrevendo direitos trabalhistas e demais ordens. É possível ainda 
afirmar que a maioria dessas articulações e demandas focou o Estado enquanto 
agente interlocutor e terreno da luta de classes, ainda que por demandas pontuais e 
de caráter diversificado.

classes não são homogêneas, os movimentos também não o são, 
nem do ponto de vista de sua composição, nem de suas demandas. 
(GALVÃO, 2011, p. 113)

Karl Marx, o intelectual que revolucionou o pensamento social no século 
XIX, exemplificou o conceito de classe social e o método em seu livro O 
manifesto do partido comunista: 

A história de todas as sociedades que existiram até nossos 
dias tem sido a história da luta de classes. [...] Homem 
livre e escravo, patrício e plebeu, barão e servo, mestre de 
corporação e companheiro, numa palavra, opressores e 
oprimidos, em constante oposição, têm vivido numa guerra 
ininterrupta, ora franca, ora disfarçada; uma guerra que 
terminou sempre, ou por uma transformação revolucionária, 
da sociedade inteira, ou pela destruição das duas classes em 
luta. (MARX, 1999, p. 7)
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Se vivemos em uma sociedade complexa, é claro que a reprodução de relações 
diversificadas, diferentes e heterogêneas existe. O conjunto dessas relações é 
resultado de uma sociedade de classes, que encontra na ação coletiva dos indivíduos 
pontos importantes:

É possível, pois, pensar as diferentes formas e objetivos da 
mobilização coletiva, bem como os diferentes níveis de ação 
política a elas relacionados que, esquematicamente, podem 
ser resumidas nos seguintes aspectos: 1. Demandas pontuais 
ao Estado: subsídios para subsistência imediata (como os 
movimentos dos “sem”); 2. Luta por reformas (econômicas, 
como a distribuição de renda; das instituições políticas, como 
mais participação, democratização), ampliação da cidadania e 
preservação e ampliação de direitos sociais (que, ao longo da 
década de 1990, assume uma perspectiva antineoliberal); 3. 
Mudanças das práticas e dos valores sociais: novas relações de 
gênero, raciais, de preferência sexual; 4. Luta antissistêmica: 
questiona os fundamentos da sociedade capitalista e propõe 
formas de emancipação social, ainda que o projeto político 
portador de uma nova ordem social não esteja claramente 
definido. (GALVÃO, 2011, p. 115)

Fonte: <http://goo.gl/JtSrkU>. Acesso em: 8 ago. 2016.

Figura 2.3 | Movimento social e atualidade
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Em resumo, uma teoria e um conceito de movimento social só podem ser 
pensados em comunhão com a prática histórica e dialética. Essa ideia deve 
acompanhar o processo e a dimensão dos atores sociais no contexto atual e no 
qual as demandas sociais e desigualdades são produzidas.

1. Os movimentos sociais só podem ser compreendidos em 
relação à dinâmica social em que os indivíduos vivem. As 
demandas de uma sociedade capitalista impõem maneiras 
desiguais, desde a produção da vida material. Os movimentos 
sociais, nesse contexto, aparecem como elementos 
importantes de organização coletiva. Nessa reflexão, é possível 
definir movimento social?

2. A história brasileira sempre foi marcada por lutas sociais. 
Os movimentos sociais exerceram papel fundamental quando 
pensados na demanda pela luta de questões sociais, seja 
no campo ou no universo urbano. Cite alguns elementos 
constitutivos dos movimentos sociais.

Caro aluno, as questões mais importantes mencionadas nesta 
unidade fazem referência particular ao próprio desenvolvimento 
do capitalismo no Brasil, a partir do campo. Por isso, discutimos:

• O surgimento do modo de produção capitalista a partir do 
processo de enriquecimento do café no Brasil, e suas matrizes 
agrárias.

• A constituição das classes sociais como determinações, a partir 
do universo rural e das lutas sociais.

• Os movimentos sociais e sua definição, a partir do materialismo 
histórico e dialético.
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É possível afirmar que, na perspectiva das relações sociais, as 
próprias lutas sociais no Brasil sempre estiveram presentes em 
diferentes modos de produção. Para isso, basta verificarmos os 
episódios de lutas no campo e a própria formação do capitalismo 
nacional. É possível encontrar uma série de autores importantes 
da Sociologia que entendem a constituição dos atores sociais na 
nossa sociedade. Os pesquisadores que apresentamos aqui têm 
em comum, na maneira de tratar a questão, o vínculo histórico 
com a formação da estrutura social brasileira.

Uma dica de estudo importante é realizar uma leitura focada nas 
discussões de Karl Marx sobre a questão da renda e da terra, e os 
interlocutores que advêm do pensamento posterior a ele sobre a 
questão agrária, principalmente no Brasil. 

Bons estudos!

1. A passagem de um modelo escravocrata, no Brasil, para o 
modo de produção em que o trabalho livre estabeleceu novas 
relações teve como marco o final do século XIX. É comum, 
entre os autores, o entendimento da passagem de um país 
agroexportador para um país urbano-industrial como um 
processo de transição do complexo cafeeiro, e não pela via 
clássica de transformação, via revolução industrial. Quando 
se fala em modelo “clássico” de surgimento do capitalismo, 
a sociedade ou o modo de produção que o antecede pode 
ser o:

a) Escravismo.

b) Iluminismo.

c) Capitalismo.

d) Feudalismo.

e) Industrialismo.
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2. Octavio Ianni (1984), importante pensador brasileiro, 
estabelece as raízes agrárias do Estado no Brasil e delimita uma 
proposta que entende o surgimento do próprio capitalismo a 
partir das relações agrárias. Entre os fatores que contribuíram 
para essa formação e, ao mesmo tempo, são elementos da 
obra desse autor está o:

a) Patronato.

b) Colonato.

c) Tráfico negreiro.

d) Tráfico mercantil.

e) Apadrinhamento.

3. Na relação entre as questões agrárias no Brasil e o universo 
total da população brasileira, é possível afirmar que houve 
uma predominância da maioria populacional no campo e nas 
áreas rurais até a década de:

a) 1984.

b) 1940.

c) 1960.

d) 1888.

e) 1889.

4. “Os movimentos não são necessariamente uniclassistas, 
mas pluriclassistas (ou policlassistas), já que estamos 
considerando classes em sentido amplo, incluindo classes 
médias e camponeses no âmbito das lutas dos trabalhadores. 
Como as classes não são homogêneas, os movimentos 
também não o são, nem do ponto de vista de sua composição, 
nem de suas demandas" (GALVÃO, 2011, p. 113). Com essa 
afirmação sobre movimentos sociais, podemos estabelecer 
que o conceito remete a uma realidade contraditória e de 
complexas relações. Sobre os movimentos sociais é possível 
afirmar, segundo a autora:

a) Os movimentos sociais são, de um lado, expressão das 
contradições de classes e, de outro, contribuem para a 
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constituição das classes (já que elas se constituem na luta, 
não estão dadas automaticamente pela posição na estrutura 
produtiva). 

b) Os movimentos sociais não são expressão das contradições 
de classes e de contribuição para a constituição das 
classes (já que elas se constituem na luta, não estão dadas 
automaticamente pela posição na estrutura produtiva). 

c) Os movimentos sociais são, de um lado, expressão da 
discrição de classes e, de outro, contribuem para a elevação 
das classes (já que elas se constituem na luta, não estão dadas 
automaticamente pela posição na estrutura produtiva). 

d) Os movimentos sociais são, de um lado, repressão 
das contradições de classes e, de outro, desfavorecem a 
constituição das classes (já que elas se constituem fora da 
luta, não estão dadas automaticamente pela posição na 
estrutura produtiva). 

e) Os movimentos sociais são, de um lado, expressão das 
contradições de classes e, de outro, não têm ligação nenhuma 
com as classes (já que elas se constituem na luta, estão dadas 
automaticamente pela posição na estrutura produtiva).

5. Karl Marx, no plano do materialismo histórico e dialético, 
entende a questão da terra como um elemento fundamental 
no desenvolvimento de relações sociais capitalistas. Ela é, do 
ponto de vista material, um dado curioso quando entra na 
cadeia produtiva do capital e produz mercadorias. Analise as 
proposições a seguir e indique qual afirmação vai ao encontro 
do conceito de Karl Marx sobre a renda da terra:

a) “A renda da terra é estabelecida pela luta entre arrendatário 
e proprietário fundiário. Por toda parte encontramos 
reconhecida a oposição hostil dos interesses, a luta, a guerra, 
como o fundamento da organização social”. 

b) “A renda da terra é estabelecida pela luta entre arrendatário 
e proprietário fundiário. Por toda parte encontramos 
reconhecida a oposição de amizade nos interesses, a luta, a 
guerra, como o fundamento da organização social”. 

c) “A renda da terra é estabelecida pela luta entre arrendatário 
e proprietário fundiário. Por toda parte encontramos 
reconhecida a oposição hostil dos interesses, a paz, a 
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confraternização, como o fundamento da organização social”. 

d) “A renda da terra é estabelecida pela oração entre 
arrendatário e proprietário fundiário. Por toda parte 
encontramos reconhecida a oposição favorável dos 
interesses, a luta, a guerra, como o fundamento da 
organização social”. 

e) “A renda da terra é estabelecida pela ligação entre 
arrendatário e proprietário fundiário. Por toda parte 
encontramos desconhecida a oposição hostil dos interesses, 
a paz, a comunhão, como o fundamento da organização 
social”.
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Unidade 3

O PROCESSO DE 
URBANIZAÇÃO NO BRASIL

Nesta seção, você estudará o processo de urbanização do Brasil e 
os principais aspectos que levaram à consolidação desse modelo de 
organização social ao longo do século XX. Vamos compreender as 
características gerais da urbanização nacional, que foi potencializada 
pelas etapas do processo de industrialização. Ainda nesta seção, 
vamos compreender os efeitos da modernização capitalista nos 
países subdesenvolvidos, como o Brasil, com o intuito de observar as 
explicações sociológicas da dependência brasileira e as características da 
marginalidade social. 

Seção 1 | O processo de urbanização do Brasil

Objetivos de aprendizagem: 
Nesta unidade, você poderá compreender alguns aspectos gerais do 

processo de urbanização do Brasil e as diversas consequências sociais 
durante a formação social e o desenvolvimento da urbanização nacional. 
Num primeiro momento você entenderá a essência da formação social e 
econômica e as características que influenciaram no surgimento das cidades. 
Em seguida, conhecerá as características do processo de industrialização e 
urbanização no Brasil ao longo do século XX, tendo como base as influências 
da Revolução Industrial brasileira. Por fim, compreenderá as consequências do 
desenvolvimento do espaço urbano contemporâneo no Brasil e suas múltiplas 
expressões das desigualdades sociais. 

Leonardo Antonio Silvano Ferreira



Nesta seção, vamos estudar os múltiplos aspectos sociais do espaço 
urbano contemporâneo, a partir das bases históricas que levaram à 
constituição das cidades brasileiras. Você vai compreender como 
esse processo está relacionado às conexões entre o global e o local 
e a interferência da globalização capitalista que está presente no 
desenvolvimento social e econômico do Brasil. Nesse contexto, você 
compreenderá os aspectos que se relacionam ao mundo do trabalho e às 
condições precárias do subemprego e do desemprego, que são relegadas 
a uma parcela significativa da sociedade nos grandes centros urbanos do 
país. Por fim, vamos compreender a segregação do espaço urbano e as 
desigualdades sociais que se desdobram dessas condições sociais.

Seção 2 | O espaço urbano do Brasil contemporâneo
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Introdução à unidade

Nesta unidade, você será convidado a refletir sobre as características 
da formação social brasileira e os seus múltiplos aspectos que levaram ao 
surgimento e desenvolvimento das nossas cidades. As questões relacionadas ao 
desenvolvimento econômico presentes ao longo das etapas da formação social do 
Brasil são fundamentais para que possamos abordar as bases da realidade nacional 
a partir de uma perspectiva sociológica. Por isso, iremos analisar as particularidades 
da formação social desde a sua fase colonial, tendo como base a influência da 
metrópole portuguesa e suas características durante o período monárquico, bem 
como as mudanças acarretadas pelo advento do período republicano.

Compreenderemos as características do processo de industrialização no Brasil, 
que se intensificou no século XX, em que as cidades foram se constituindo, o que 
levou ao surgimento de um estilo de vida propriamente urbano. Percorreremos 
essas discussões considerando a forma como ocorreu a modernização do Estado 
brasileiro e dos centros urbanos, que se solidificavam nesse contexto histórico, 
sobretudo a partir da década de 1930, na qual se curvou para atender aos interesses 
nacionais. Analisaremos ainda as maneiras como ocorreu a modernização do 
Estado brasileiro e por que alguns autores sugerem o conceito de marginalidade 
social na América Latina e no Brasil.

Essas questões, cuja preocupação está presente em diversas áreas do 
conhecimento, buscam analisar as consequências da formação do espaço 
urbano para as classes subalternas da população brasileira diante do fenômeno da 
urbanização rápida. Nesses termos, analisaremos os aspectos atrativos e repulsivos 
das regiões urbanas do Brasil, tomando como referência alguns aspectos 
relacionados às desigualdades sociais, isto é, às questões pertinentes ao mundo do 
trabalho e ao subemprego, que têm afetado milhões de brasileiros, à segregação 
socioespacial e ao fenômeno da violência urbana.
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Seção 1

O processo de urbanização do Brasil

Nesta seção daremos ênfase à análise das características do processo de 
urbanização do Brasil a partir do século XX, decorrente da intensificação da 
industrialização nessa etapa. Ao longo da formação social do Brasil, o processo 
de urbanização e a formação das cidades brasileiras se caracteriza pela relação de 
dependência mediante a inserção periférica do Brasil no capitalismo internacional. 
Nesta seção analisaremos os aspectos preliminares da urbanização brasileira no 
curso da história econômica e social do país e as origens da industrialização e a 
marginalidade brasileira na divisão do trabalho do capitalismo internacional.

1.1 Aspectos preliminares da urbanização brasileira

Introdução à seção

Nos estudos sobre a urbanização do Brasil, sugerimos questionar inicialmente 
sobre alguns conceitos importantes: O que caracteriza uma urbanização? De acordo 
com o significado da palavra, urbano é aquilo que se refere à cidade, que é próprio 
de uma vida urbana. Analisando a cidade especificamente, de acordo com o caso 
brasileiro, podemos questionar ainda: De que forma ocorreu a urbanização no país? 
Quais são as características da formação urbana brasileira? 

Antes conhecermos as características da formação urbana do Brasil, devemos 
observar que a concepção relacionada ao conceito de cidade pode ser compreendida 
como um aspecto atrelado à modernidade e ao progresso, que se opõem à ideia de 
mundo rural, considerado como o locus da tradição e do atraso (OLIVEIRA, 2002). 
É preciso compreender, portanto, as características da formação das cidades, que 
refletem na organização do espaço urbano vivenciado nos dias atuais. De acordo 
com a definição do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), órgão ligado 
ao governo e responsável pela realização dos censos demográficos e econômicos, 
a população urbana é aquela considerada residente do perímetro urbano de cada 
município, enquanto população rural corresponde àquelas pessoas que residem 
fora desse perímetro. 
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O processo de urbanização, nesse sentido, caracteriza-se pelo período em que 
a população da cidade cresce mais que o meio rural. Esses conceitos são essenciais 
para que possamos refletir sobre as características de um complexo processo 
histórico, que caracterizou a urbanização brasileira. Entretanto, faz-se necessário 
problematizar a urbanização do Brasil, observando o conjunto complexo de fatores 
sociais, políticos e econômicos envolvidos.

Ao estudarmos o crescimento da população brasileira nos centros urbanos, 
devemos compreender alguns aspectos essenciais do contexto em que as principais 
cidades estavam localizadas. A formação das primeiras aglomerações denominadas 
de espaços urbanos no Brasil possui uma característica singular, cuja essência revela 
um papel de país exportador de matéria-prima para outros países da economia 
mundial, interessados em utilizá-las no mercado consumidor.

No que se refere ao âmbito da economia internacional, a característica do 
desenvolvimento social e econômico brasileiro durante sua fase colonial se 
reduziu à condição de fornecedor de diversos gêneros e matérias-primas que eram 
exportadas para o mercado europeu consumidor (PRADO JR., 1970). Uma vez que o 
Brasil passou a ser fornecedor de matéria-prima para os países colonizadores, desde 
o seu descobrimento, as principais atividades econômicas realizadas eram voltadas 
para a exportação, e os povoados que foram se constituindo nesse processo se 
dedicavam à organização das regiões para o escoamento das riquezas produzidas 
no Brasil.

As primeiras cidades do país se localizavam na região do litoral, na qual as atividades 
relacionadas ao pau-brasil perduraram durante as três primeiras décadas do século 
XVI, seguidas pelas atividades relacionadas à cana-de-açúcar, que correspondem às 
primeiras atividades econômicas que atraíram uma quantidade maior de pessoas, 
ainda que a realização do trabalho fosse feita por escravos. A estratificação social 
constituiu a base da gênese da população brasileira, pautada pela desigualdade de 
condições que lhe é inerente. Ao longo do século XVII, com a intensificação da 
produção açucareira, o Brasil se tornou o maior produtor mundial de açúcar.

É nesse contexto que a cidade de Recife, comandada por Maurício de Nassau 
durante a dominação holandesa no Nordeste, ocorrida na primeira metade do 
século XVII, recebe elevados investimentos e se torna uma cidade bem-estruturada. 
Na ocasião, foi construído um modelo de cidade em que a economia açucareira se 
reestruturou e se desenvolveu, com vistas a se tornar um polo econômico a partir 
de sua organização, ou seja, as pontes, os duques e a organização de um espaço 
urbano moderno de cidade, para aquele contexto histórico.

A mudança do ciclo econômico introduzida durante o período monárquico 
levou a uma concentração populacional nas regiões de Sudeste e Sul, sobretudo 
São Paulo e o seu interior. A produção de café, principalmente na região do Vale do 
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Paraíba, e posteriormente no oeste paulista, correspondia à atividade econômica 
que proporcionou um crescimento para o eixo Rio-São Paulo, devido ao aumento 
da quantidade de exportação das sacas de café ao longo de sete décadas do século 
XIX. 

Nesse contexto, muitas famílias partem rumo a São Paulo, onde a cafeicultura 
se tornou uma opção para se tentar a sorte. Observa-se um intenso processo de 
imigração, sobretudo de italianos e outros europeus que chegaram para trabalhar 
no campo, substituindo gradativamente a força de trabalho escravo pelo regime de 
colonato. No final do século XIX, essas cidades começam a tomar proporções mais 
urbanas, sobretudo pela construção de portos e linhas férreas, na qual se observou 
uma concentração maior da população. 

Em meio à emergência da fase republicana no Brasil, as primeiras vilas passaram 
a ser chamadas de cidades e as atividades comerciais se intensificaram nesse 
processo. A caracterização das cidades corresponde à organização buscando 
viabilizar as funções comerciais, a partir do escoamento da produção por meio de 
portos e de uma estrutura rodoviária para ligar as cidades às regiões do interior, 
além das funções de tipo militar, necessárias para a manutenção da ordem e do 
funcionamento do Estado brasileiro e suas atividades. As cidades que vão se 
constituindo nesse processo favorecem não somente a ligação com as áreas de 
produção agrícola, mas também o estabelecimento seguro de bases militares. De 
modo análogo, Lefebvre, ao problematizar a constituição das cidades no contexto 
francês, observa que:

Segue-se que a “sociedade” no seu conjunto, compreendendo 
a cidade, o campo e as instituições que regulamentam suas 
relações, tende a se constituir em rede de cidades, com 
uma certa divisão do trabalho (tecnicamente, socialmente, 
politicamente) feita entre essas cidades ligadas por estradas, 
por vias fluviais e marítimas, por relações comerciais e 
bancárias. (LEFEBVRE, 2001, p. 13)

É justamente nesse sentido que se faz importante compreender a formação 
social brasileira como processo que enlaça o ciclo de desenvolvimento social, 
econômico e político, para, com isso, compreender a configuração das cidades e 
seus dispositivos de organização. 

O conceito de cidade é utilizado para se pensar a cultura organizacional dos 
grupos sociais, que se faz presente quando há um avanço da Revolução Industrial 
em um país, em que as bases e fundamentos da cidade se apoiam num modelo 
mercantilista e industrial. A ideia de cidade se constrói como algo relacionado 
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diretamente à Revolução Industrial, observando-se um planejamento urbano que 
tem como base a construção de estradas, ferrovias e portos. Ou seja, “a noção de 
coletividade constitui o substrato que apoia projeções de formas de socialização 
para atividades complementares à produção industrial”. (OLIVEIRA, 2002, p. 22)

Na especificidade do caso brasileiro, como consequências do processo de 
urbanização, sobretudo a partir das décadas de 1930 e 1940, começam a se firmar 
de forma mais intensa a industrialização e a criação de empregos nas cidades, 
somadas ao início do processo de mecanização do campo. A consolidação de uma 
estrutura hierárquica bem definida nas relações de poder do Brasil ao longo de boa 
parte de sua história é um ponto fundamental para compreendermos a ausência da 
emancipação e os entraves que levaram à permissividade com que os brasileiros, 
excluídos das relações de poder, se comportavam diante da política e da vida pública. 
O sociólogo Sérgio Buarque de Holanda, no clássico Raízes do Brasil, destaca as 
especificidades da formação social brasileira e afirma que:

A democracia no Brasil foi sempre um lamentável mal-
entendido. Uma aristocracia rural e semifeudal importou-a e 
tratou de acomodá-la, onde fosse possível, aos seus direitos 
ou privilégios, os mesmos privilégios que tinham sido, no Velho 
Mundo, o alvo da luta da burguesia contra os aristocratas. E 
assim puderam incorporar à situação tradicional, ao menos 
como fachada ou decoração externa, alguns lemas que 
pareciam os mais acertados para a época e eram exaltados 
nos livros e discursos. (HOLANDA, 1978, p. 119)

Isso demonstra o caráter do processo de colonização e as relações de poder 
com a que foi definido, e que vem a definir, o papel do brasileiro no processo de 
modernização pelo qual o Brasil está passando, e que se preserva até os dias de hoje.

As mudanças colocadas em tela no Brasil, onde as populações das cidades 
crescem num ritmo mais acelerado que as populações das áreas rurais, representam 
marcos importantes para o processo de urbanização nacional. Faz-se essencial para 
nossa reflexão sobre esse processo pensar a urbanização brasileira como marcada 
por traços profundamente desiguais que envolveram as relações de poder e, a 
partir desse aspecto, tecer algumas questões: O que é cidade? O que é ter direito à 
cidade? A cidade, como podemos definir inicialmente, é o lugar de trocas. As trocas, 
portanto, correspondem às trocas materiais antes de tudo, à distribuição daquilo que 
é extraído da terra e suas matérias-primas, à produção dos produtos manufaturados. 

A cidade é onde se representa o poder administrativo e representativo do modelo 
social, político e econômico posto em determinado contexto histórico. Dessa 
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maneira, podemos compreender que as cidades brasileiras como foram constituídas 
representam um exercício de dominação metropolitana. E, em meio a essas trocas 
materiais nas quais as mercadorias circulam e as relações humanas de trabalho se 
estabelecem, temos as trocas de espírito e os elementos culturais que norteiam 
esse processo. O que caracteriza, portanto, o processo de formação das cidades da 
América do Sul, incluindo o Brasil, países inseridos numa conjuntura de marginalidade 
do processo de desenvolvimento social e econômico mais abrangente, corresponde 
a um modelo de urbanização com pouca industrialização. Assim, novamente, 
Lefebvre nos possibilita pensar a constituição das cidades brasileiras ao mostrar que: 

Em outros casos, há uma ampliação maciça da cidade e 
uma urbanização (no sentido amplo do termo) com pouca 
industrialização. Este seria o caso de Toulouse. Este é o caso 
geral das cidades da América do Sul e da África, cidades 
cercadas por uma vizinhança de favelas. Nessas regiões e 
países, as antigas estruturas agrárias se dissolvem; camponeses 
sem posse ou arruinados afluem para as cidades a fim de nelas 
encontrar trabalho e subsistência. (LEFEBVRE, 2001, p. 17)

O período republicano é considerado o marco no qual se inicia um novo 
espírito, que visa romper com o quadro conservador perpetuado durante o Império. 
Entretanto, a história aponta que a construção do mundo urbano no Brasil ocorre 
nas bases de um país essencialmente agrário. Nesse contexto, a organização do 
Estado brasileiro se transferiu para uma federação largamente descentralizada, 
transformando as antigas províncias, que posteriormente se tornaram Estados, com 
uma considerável autonomia administrativa e de poder político para as lideranças 
dessas regiões. Houve uma notável quantia de empréstimos contraídos com as 
economias centrais e de grandes propriedades pelos administradores dos Estados, 
o que demonstrou a lógica dependente da economia brasileira em relação ao 
capitalismo internacional. 

Com a consolidação do modelo republicano na política brasileira, houve uma 
intensificação da concentração das pessoas nos aglomerados urbanos a partir 
da década de 1920, em que o surgimento das primeiras indústrias, apoiadas pelo 
governo a partir da década de 1940, motivou a intensificação da aglomeração de 
pessoas nos centros urbanos e o estabelecimento de uma vida cultural da população 
que se insere no mundo urbano, moldando-se ao longo do tempo.

Nas regiões do campo onde predominam as atividades relacionadas à agricultura 
e agropecuária, inicia-se a implantação de máquinas para os trabalhos agrícolas, 
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substituindo gradativamente a mão de obra dessas localidades. Outro aspecto 
importante a ser considerado nesse contexto, que caracteriza a fase oligárquica do 
Brasil, corresponde ao processo de concentração de terras nas mãos de poucos 
proprietários1, o que irá contribuir para uma aceleração do processo migratório do 
campo para a cidade, e o seu posterior inchaço, sobretudo nos grandes centros 
urbanos que se localizam no Sudeste brasileiro.

Ligada a esse processo, temos a migração de pequenos proprietários para as 
cidades, motivados pela formação de um polo de concentração das atividades 
econômicas e da disponibilidade de serviços que não eram oferecidos no campo. 
Começa a se observar em alguns centros o aumento do crescimento vegetativo, a 
partir da proliferação e aglomeração de pessoas em determinado espaço geográfico. 

Taxa bruta de natalidade
Definição: número de nascidos vivos por mil habitantes, na população 
residente em determinado espaço geográfico, no ano considerado.
Interpretação: expressa a intensidade com a qual a natalidade atua 
sobre determinada população; em geral, taxas elevadas estão associadas 
a condições socioeconômicas precárias e a aspectos culturais da 
população.
Para pesquisar mais sobre crescimento vegetativo, acesse: <http://www.
insa.gov.br/censosab/index.php?option=com_content&view=category
&layout=blog&id=44&Itemid=89>. Acesso em: 17 ago. 2016.

Durante a década de 1930, o Estado brasileiro finalmente se caracteriza por ser 
a entidade promovedora do desenvolvimento social e econômico, conforme indica 
Florestan Fernandes (1976). Isto é, segundo essa perspectiva, não houve em toda 
a história do Brasil, até a Revolução de 1930, uma preocupação com o papel do 
Estado na proposição de medidas com o intuito de resolver os problemas sociais. 

As condições que trouxeram uma crescente industrialização, diferentes daquelas 
observadas na industrialização dos países de economia central, dificultaram a 
consolidação da indústria moderna no Brasil. Mesmo que houvesse um certo 
incentivo para a criação de um mercado interno brasileiro, devemos ressaltar que 
ainda não havia no país um mercado consumidor considerável. Em outras palavras, 
o Brasil comprava no estrangeiro as matérias-primas necessárias ao seu consumo 
e subsistência, sobretudo para abastecer as cidades em desenvolvimento, e vendia 

1 Com a crescente mecanização do campo, os pequenos produtores rurais não tinham condições de 
competir com os grandes proprietários de terras.
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para o mercado internacional diversos recursos e matérias-primas a preços menores. 

Em meio ao desenvolvimento das cidades e às articulações entre as classes 
sociais e o Estado no Brasil, observou-se que essas mudanças foram acompanhadas 
de lutas sociais em torno das relações de poder, que determinam o modelo de 
desenvolvimento e a organização espacial das cidades. Tem-se, em meio a esse 
processo, a introdução do capital financeiro, que passa a financiar as relações 
econômicas, tornando a economia brasileira não nacional e colonial (PRADO JR., 
1970), uma vez que o capital internacional assume uma responsabilidade central na 
economia interna brasileira. 

Em outras palavras, a economia brasileira e o processo de urbanização estão 
correlacionados ao capitalismo imperialista, no qual pequenos grupos sociais, 
detentores de poder político e econômico, determinam as condições e características 
da produção e da organização da divisão social do trabalho e, consequentemente, 
do modo de organização das cidades. Nesse sentido, observa-se a constituição de 
um mercado interno brasileiro, ainda que diminuto, mas que foi importante para o 
desenvolvimento das atividades de comércio e serviços, além de atrair as pessoas 
que habitavam no campo com uma proposta de crescimento pessoal e profissional.

1.2 A industrialização e o processo de urbanização do Brasil

As intensas mudanças na condução da política e do Estado no Brasil, ocorridas 
a partir da década de 1930, representam não apenas uma transformação na 
condução do Estado brasileiro em relação aos problemas sociais, mas também à 
estrutura e à organização das cidades. A história do Brasil 
nos mostra que Vargas trouxe mudanças significativas 
para a economia, investindo em Estatais, além de 
outras contribuições para a sociedade, de modo mais 
abrangente. 

Essas mudanças na economia incentivaram a 
vinda de empresas estrangeiras que se instalaram no 
país, sobretudo na região Sudeste, e fomentaram o 
surgimento de empresas nacionais, o que caracterizou 
o processo de industrialização eficaz no Brasil ao longo 
das décadas de 1940 e 1950.

Esse processo de industrialização mais encorpado no 
país resulta na concentração cada vez mais acentuada 
de parcelas significativas da população brasileira nas 
cidades e aglomerados urbanos. Alguns especialistas 
têm apontado que esse período sinaliza uma revolução 

Fonte: <https://pt.wikipedia.org/wiki/
Get%C3%BAlio_Vargas>. Acesso em: 
19 jan. 2017. 

Figura 3.1 | Getúlio 
Vargas e as mudanças 
econômicas
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industrial de fato no país, o que veio a alterar significativamente a gênese de 
muitas cidades brasileiras, sobretudo naquelas regiões onde se apostava num 
desenvolvimento urbano. 

Um aspecto importante nesse processo de formação da industrialização brasileira 
refere-se às profundas lutas sociais que caracterizaram os centros urbanos, pelas 
quais os trabalhadores reivindicavam melhores condições de trabalho e direitos 
sociais. Portanto, a ocupação desigual das regiões da cidade, assim como o próprio 
processo de industrialização, condicionou não só a desigualdade social estrutural no 
Brasil como a própria luta de classes dela decorrente. Embora a exploração sobre o 
trabalhador tenha sido uma marca nas relações de trabalho no país ao longo de sua 
história (o que se perpetua até os dias atuais), houve também algumas conquistas de 
direitos consideradas como importantes avanços para a classe trabalhadora, a partir 
das quais se consolidaram os direitos dos trabalhadores nas cidades.

Dia 1º de maio de 2013, a Consolidação das Leis do Trabalho completou 
70 anos. A CLT foi criada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 
1943, e sancionada pelo presidente Getúlio Vargas, durante o período 
do Estado Novo. A Consolidação foi assinada pelo então presidente no 
estádio de São Januário (Club de Regatas Vasco da Gama), que estava 
lotado para comemorar o feito. Dois anos antes, em 1941, Getúlio havia 
assinado a criação da Justiça do Trabalho, no mesmo local e mesmo dia 
do ano.
A Consolidação unificou toda a legislação trabalhista então existente no 
Brasil e foi um marco por inserir, de forma definitiva, os direitos trabalhistas 
na legislação brasileira. Seu objetivo principal é regulamentar as relações 
individuais e coletivas do trabalho, nela previstas. Ela surgiu como uma 
necessidade constitucional, após a criação da Justiça do Trabalho.
Para pesquisar mais sobre a CLT: 
<https://trt-24.jusbrasil.com.br/noticias/100474551/historia-a-criacao-
da-clt>. Acesso em: 14 dez. 2016. 

Com a promulgação das leis trabalhistas, observou-se um crescimento no 
emprego e na oferta de trabalhos, o que sinalizava o desenvolvimento da vida urbana 
no país. Concomitantemente a isso, a intensa mecanização do campo contribuiu 
para que a saída do trabalhador do campo se acelerasse e mais trabalhadores 
chegassem às cidades. 

Esses aspectos auxiliam na compreensão do processo de urbanização do Brasil. 
Quando há um crescimento populacional maior nas cidades do que na área rural, 
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deve-se levar em conta a influência do surgimento de indústrias nas cidades, que 
caracteriza o desenvolvimento urbano. O fenômeno de urbanização está atrelado 
necessariamente à Revolução Industrial e à reorganização capitalista no mundo do 
trabalho. No entanto, a despeito da acelerada industrialização na região Sudeste, até 
a década de 1960, a maioria da população brasileira ainda se concentrava no campo 
e a quantidade de cidades era imensamente menor, se comparada a dos dias atuais. 

O processo de urbanização nacional veio a ocorrer, de fato, a partir da segunda 
metade do século XX, sobretudo a partir da década de 1970. Há, nesse momento, 
um crescimento considerável da quantidade de cidades no Brasil, lançando as bases 
para o país se tornar, posteriormente, predominantemente urbano.

Outros aspectos vão surgindo para atender às demandas das cidades em 
crescimento, como o desenvolvimento das redes de transporte e de comunicação 
que contribuíram para interligar as diferentes regiões do país, possibilitando a 
ampliação das trocas de mercadorias e o desenvolvimento econômico.

Quais são as características do Estado brasileiro em meio ao 
processo de industrialização nacional durante a década de 
1960?

O processo de industrialização nacional a partir da década de 1960 proporcionou 
um modelo nacional desenvolvimentista em que as bases estruturais do 
desenvolvimento social e econômico se assentaram na articulação do Estado com a 
iniciativa privada. Em linhas gerais, o desenvolvimentismo parte das teorias elaboradas 
por J. Keynes2, que visava a uma economia política pautada na complementaridade 
entre Estado e mercado. 

2O modelo keynesiano serviu como sugestão de reforma econômica a vários países capitalistas na fase 
do pós-Segunda Guerra Mundial. Com o intuito de promover o desenvolvimento econômico e, ao 
mesmo tempo, atender aos interesses da burguesia nacional e internacional, o Estado brasileiro buscou 
alternativas necessárias para colocar em prática tal projeto.

Nesse contexto, tem-se a construção de Brasília e um aumento do 
volume de pessoas que se concentram nos grandes centros urbanos 
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do interior do Brasil, e isso proporcionou uma maior integração entre as 
cidades da região Centro-Oeste. A construção de Brasília representa a 
materialização da marcha para o oeste e o desenvolvimento de regiões do 
interior do Brasil.
Disponível em: <http://www2.uol.com.br/historiaviva/reportagens/brasilia_50_
anos_um_sonho_no_centro_do_brasil.html>. Acesso em: 11 nov. 2016.

Fonte: <http://www.passapalavra.info/2011/04/38691>. Acesso em: 28 ago. 2016. 

Figura 3.2 | O processo de industrialização e urbanização do Brasil

A condição heterônoma do Brasil representa um aprofundamento da relação de 
dependência dos países capitalistas desenvolvidos, ou seja, as amarras que impediam 
o desenvolvimento durante a fase nacional-desenvolvimentista permanecem
inalteradas. Acerca dessas questões, o sociólogo Florestan Fernandes (1976) criticava
os teóricos que viam alguma similitude do desenvolvimento do capitalismo nacional
com outros países, bem como os defensores da ditadura militar brasileira, que se
assentavam numa perspectiva capitalista e desenvolvimentista com o apoio do
Estado.

Podemos perceber que os clássicos da sociologia brasileira nos possibilitam 
refletir sobre as reais condições sociais e históricas de inserção na economia mundial 
de sociedades de capitalismo dependente em expansão, pois essas condições 
são diferentes daquelas percebidas nos países de economia avançada. Isto é, “na 
América Latina, é evidente a desproporção existente entre o avanço ocorrido nas 
atitudes e aspirações de ‘progresso’ e o domínio alcançado sobre as técnicas de 
controle, requeridas pela ordem social em emergência” (FERNANDES, 1976, p. 239).

Nas grandes metrópoles do Brasil, de intensa industrialização, os problemas de 
ordem social refletiam as relações de poder desiguais na ocupação dos espaços 
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urbanos. As pessoas e famílias pertencentes à classe trabalhadora não possuíam 
recursos e condições financeiras necessárias para residir em regiões centrais, 
espaços em que se concentravam as melhores infraestruturas, bem como uma 
maior variedade de ofertas de serviços, regiões, portanto, mais valorizadas em sua 
tributação. Com isso,

Em nenhum outro país foram assim contemporâneos 
e concomitantes processos como a desruralização, as 
migrações brutais desenraizadoras, a urbanização galopante 
e concentradora, a expansão do consumo de massa, o 
crescimento econômico delirante, a concentração da mídia 
escrita, falada e televisionada, a degradação das escolas, 
a instalação de um regime repressivo com a supressão dos 
direitos elementares dos indivíduos, a substituição rápida e 
brutal, o triunfo, ainda que superficial, de uma filosofia de vida 
que privilegia os meios materiais e se despreocupa com os 
aspectos finalistas da existência e entroniza o egoísmo como 
lei superior, porque é o instrumento da busca da ascensão 
social. Em lugar do cidadão formou-se um consumidor, que 
aceita ser chamado de usuário. (SANTOS, 1987, p. 12-3)

Assim, a classe trabalhadora vai se concentrar nas regiões mais afastadas, periféricas, 
ou seja, mais baratas e sem os dispositivos urbanos, como rede de transportes 
adequada, saneamento básico, entre outros, formando os bolsões de pobreza dos 
centros urbanos. As favelas representam a maneira como esse processo histórico 
ocorre e a população de baixa renda vai ocupando o espaço urbano. Esse processo 
expressa a relação entre as desigualdades sociais e o surgimento de problemas 
urbanos, como a violência, fenômenos sociais que surgem em consequência do 
processo de industrialização e urbanização avançada.

1.3 As teorias da modernização e o conceito de marginalidade 
social

Segundo Kowarick (1977), na perspectiva da noção de dependência brasileira em 
relação à economia capitalista internacional, tem-se o problema da marginalidade 
urbana, cujas análises partem de uma concepção de inserção no processo produtivo 
para se pensar o caso da América Latina. Os aspectos que marcam a inserção 
marginal desses países nas estruturas e as suas cadeias de produção se apresentam 
como fatores importantes a serem considerados em relação à degradação do 
mercado de trabalho e à acentuação das desigualdades sociais. 
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A condição histórica de subordinação do instrumental necessário para a 
produção, as máquinas, as tecnologias para se fazer a produção, remonta muitas 
vezes à sua dependência tecnológica em relação aos países do eixo central da 
economia mundial. Esse processo de marginalização decorre de sua inserção no 
sistema produtivo.

O importante a reter na caracterização de trabalho marginal 
aqui desenvolvida é a forma de inserção nas estruturas 
produtivas. Como apontamos anteriormente, a marginalidade 
configura-se, quer pela não participação na produção de 
mais-valia no caso que abrange o espectro de atividades 
autônomas antes referido, quer pelos trabalhadores presentes 
nas unidades artesanais e nas indústrias a domicílio, quer 
ainda pela mão de obra que é incorporada e expulsa das 
empresas capitalistas em razão das flutuações conjunturais 
ou estruturais da economia. Não é portanto o grau de 
usufruto do ‘produto social’ que está em jogo. Na hipótese 
dos grupos marginais terem um ‘nível de vida’ semelhante ao 
dos assalariados com situação regular e estável de trabalho, 
nem por isso deixariam de ser definidos como marginais, 
a não ser que se tome como critério classificatório básico a 
remuneração e não a forma de inserção no sistema produtivo, 
o que nos parece uma caracterização que não atinge o cerne 
do problema. (KOWARICK, 1977, p. 89-90)

Diante da divisão internacional do trabalho, analisando as características 
do processo histórico, a matéria-prima fonte de lucratividade são os próprios 
trabalhadores, inseridos no conjunto de empresas de uma determinada região. As 
remunerações médias dos trabalhadores representam baixos custos de investimento 
e um inteligente mecanismo de extração de mais-valia relativa do trabalhador. O 
modelo de industrialização adotado pelo Brasil acelera a condição de marginalidade 
de uma quantidade de trabalhadores que não conseguem se inserir no processo 
produtivo.

As diferenças do contexto em que se dá o processo 
de industrialização influenciam muito a questão da 
marginalidade. Enquanto na Europa houve crescimento 
populacional reduzido, emigração que diminuiu o montante 
de desocupados e a industrialização do século XIX que 
absorveu grande parte dos trabalhadores excedentes; na 
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América Latina, tivemos um alto crescimento populacional, alta 
taxa de natalidade, imigração, grande intensidade na migração 
do campo para a cidade e um grande número de pessoas que 
não conseguiram se inserir no sistema produtivo dominante. 
(FILHO; OLIVEIRA, 2012, p. 4)

Coexiste com isso um discurso que incentiva e valoriza o processo de exploração 
sobre o trabalhador, no sentido de exigir elevadas formações e qualificações pessoais 
e profissionais. Isto é, mesmo com uma escolaridade mais avançada e de alto 
investimento em sua qualificação profissional, os trabalhadores são constantemente 
explorados nesse processo.

O que importa para a problemática da marginalidade urbana 
é apontar que no seio do MNF (mercado não formal) se 
desenvolvem relações de trabalho distintas do quadro 
que caracteriza o salariado. Não se trata obviamente dos 
trabalhadores por conta própria, cuja qualificação redunda 
em continuidade de trabalho e em altos rendimentos e para 
quem o ingresso no MF (mercado formal) é extremamente 
facilitado, visto a grande procura das empresas por este tipo 
de profissional. Mas é preciso considerar que bom número de 
trabalhadores por conta própria não tem tais qualificações. 
Para muitos, a permanência nestes tipos de trabalho se explica 
devido ao fato de o MF [...] ter uma limitada capacidade de 
absorção de mão de obra. (KOWARICK, 1977, p. 93-4)

É essa a realidade percebida e a semelhança do papel do Estado em se curvar aos 
interesses do capital, como observado em pesquisas sobre a realidade do mercado 
de trabalho diante da inserção de políticas públicas de desenvolvimento, ou seja, 
mediados pela relação com os arranjos e aglomerados nas localidades. 

Nessas circunstâncias há um forte entrelaçamento entre o capital estrangeiro, 
o capital nacional e a atuação do Estado, curvado aos interesses do capital 
transnacional que aporta nas cadeias de valor suas relações diretas, e indiretas nas 
cadeias de produtos, serviços e valor da economia, mediante atuação das micro e 
pequenas empresas em mercados locais e regionais, sobretudo a partir do uso da 
base tecnológica que se refere às grandes corporações mundiais. 



O processo de urbanização no Brasil

U3

120

Para pensar a relação entre a inserção marginal do Brasil no sistema produtivo 
internacional e a constituição da marginalidade urbana, vamos observar aqui como 
ocorreu a formação do espaço urbano de grandes centros brasileiros, como é 
o caso da cidade de São Paulo, onde se percebe uma produção industrial e um 
sistema financeiro bem desenvolvido. Ou seja, na medida em que os centros 
urbanos crescem, aumenta a segregação social, sobretudo para aqueles grupos 
sociais desprovidos das condições de sobrevivência. É justamente nesse contexto 
que se observa uma expansão significativa de bairros periféricos e a concentração 
da pobreza. Como bem observa Kowarick:

Mais recentemente, com a explosão do preço de terrenos, a 
tendência é acentuar a expulsão da população para as “periferias”, 
onde, distante dos locais de trabalho, se avolumam barracos 
e casas precárias. Esta é a etapa que obviamente não se reduz 
às populações faveladas. Nas assim chamadas “casas precárias” 
da “periferia” reside o fulcro do problema, presidido pela lógica 
especulativa dos “loteamentos” que fixou em casas “próprias”, 
boa parte da classe trabalhadora. (KOWARICK, 1979, p. 39)

Essas são as características com as quais vai ocorrer a formação social brasileira, 
sobretudo no que determinará as condições materiais de vida da classe trabalhadora 
nos centros urbanos. Ou seja, são os aspectos precários que condicionam a realidade 
desigual do capitalismo brasileiro, o que acarreta profundos problemas sociais.

O rápido e desordenado processo de urbanização ocorrido no Brasil 
irá trazer uma série de consequências, e em sua maior parte negativas. 
A falta de planejamento urbano e de uma política econômica menos 
concentradora contribuirá para a ocorrência dos seguintes problemas: 
Favelização – Ocupações irregulares nas principais capitais brasileiras, 
como Rio de Janeiro e São Paulo, serão fruto do grande fluxo migratório 
em direção às áreas de maior oferta de emprego do país. A falta de uma 
política habitacional acabou contribuindo para o aumento acelerado das 
favelas no Brasil.
Violência urbana – Mesmo com o crescimento industrial do país e 
com a ampla oferta de emprego nas cidades do Sudeste, não havia 
oportunidades de trabalho o bastante para o grande fluxo populacional 
que havia se deslocado em um curto espaço de tempo. Por essa razão, 
o número de desempregados também era elevado, o que passou a gerar 
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um aumento dos roubos, furtos e demais tipos de violência relacionadas 
às áreas urbanas.
Para saber mais sobre o processo de urbanização do Brasil, acesse:  
<http://educacao.globo.com/geografia/assunto/urbanizacao/
urbanizacao-brasileira.html>. Acesso em: 19 ago. 2016. 

Fonte: <http://educarparacrescer.abril.com.br/leitura/alma-encantadora-ruas-403591.shtml>. Acesso em: 28 ago. 2016. 

Figura 3.3 | A urbanização acelerada e processo de favelização

Nos grandes centros urbanos dos países que se inserem na marginalidade da 
economia capitalista central, como o Brasil, houve um acelerado processo de 
urbanização sem o devido planejamento, no qual a classe trabalhadora não tem 
as mínimas condições de qualidade de vida e direito à cidade. A marginalidade é 
compreendida como pertencer às margens das relações de poder entre capital e 
trabalho. Desenvolve-se, portanto, um “padrão periférico de crescimento urbano” 
(KOWARICK, 1988):

A maioria é composta por assalariados mal remunerados, que 
moram em precárias condições habitacionais, gastam muitas 
horas diárias no dispendioso e fatigante transporte coletivo e 
alimentam-se mal. Além desta situação crônica, a partir dos 
anos 80, na Metrópole concentra-se crescente contingente 
de desempregados que a profunda crise econômica dos 
tempos recentes joga – sem qualquer ajuda do Estado – para 
fora dos locais de trabalho. (KOWARICK, 1988, p. 34-5)
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Faz-se fundamental retomarmos aqueles questionamentos iniciais: O que é ter 
direito à cidade? Quais são as classes sociais que de fato usufruem do acesso à 
cidade e dos serviços que são oferecidos? Percebemos que a condição de periferia, 
com que se desenvolveu a urbanização brasileira, traduzindo um padrão perverso 
do desenvolvimento capitalista, tem colocado uma grande parcela da sociedade em 
condições precárias para a reprodução da vida:

[...] guardadas as devidas diferenças, em todas as regiões, 
inclusive na Grande São Paulo, o modelo econômico 
implantado nos últimos 20 anos, malgrado a enorme 
produtividade das empresas, reproduziu e aprofundou um 
padrão perverso de capitalismo, associando crescimento 
econômico com acentuada pauperização que desabou sobre 
a maioria dos trabalhadores. (KOWARICK, 1988, p. 37)

A periferia como fórmula de reproduzir nas cidades a força de 
trabalho é consequência direta do tipo de desenvolvimento 
econômico que se processou na sociedade brasileira nas últimas 
décadas. Possibilitou, de um lado, altas taxas de exploração 
de trabalho, e, de outro, forjou formas espoliativas que se dão 
ao nível da própria condição urbana de existência a que foi 
submetida a classe trabalhadora. (KOWARICK, 1988, p. 41)

As questões relacionadas ao mundo do trabalho caracterizaram o processo 
denominado de superexploração, como aponta Marini (2012). Essas questões são 
acompanhadas por um crescimento do consumo e do mercado interno brasileiro, 
no qual o trabalho se intensifica na proporção inversa dos baixos rendimentos dos 
trabalhadores. Nessas circunstâncias se percebe uma diferença na formação e 
composição social das cidades nessa fase de industrialização.

Essa é a realidade que caracteriza as condições sociais no Brasil e os direitos que 
a cidade proporciona, refletindo uma significativa desigualdade social no acesso aos 
serviços e bens culturais oferecidos pela cidade. Além disso, observa-se o acirramento 
de uma segregação socioespacial potencializada pela intensa especulação imobiliária 
e o processo de valorização do capital, sendo a classe trabalhadora desprovida do 
acesso às moradias nas regiões com mais atenção do poder público.
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Se visto da perspectiva da classe trabalhadora, o crescimento 
periférico significa violenta segregação socioespacial, pois o 
alto valor dos imóveis torna-se um obstáculo ao acesso aos 
serviços urbanos existentes. Bloqueadas estas áreas bem 
providas, a população trabalhadora é jogada para regiões 
longínquas, favelas ou cortiços, estes últimos também 
crescentemente localizados nas periferias da Metrópole. 
(KOWARICK, 1988, p. 37)

A exclusão social é para as parcelas da sociedade que são relegadas ao 
esquecimento, ou seja, torna-se um dos resultados diretos da expansão do modelo 
capitalista de produção no Brasil, onde se percebe uma intensa presença do 
capital externo. A maior parcela da sociedade que compõe os segmentos mais 
marginalizados não possui os direitos fundamentais para garantia de vida nos centros 
urbanos, isto é, o direito à cidade propriamente dito.

Vemos como um processo de urbanização rápida resulta em uma grande 
quantidade de problemas que são característicos do fenômeno de metropolização. 
São inúmeras as dificuldades sociais que se originam desse processo, muitas das 
quais estão relacionadas ao desemprego, à pobreza e à violência nos centros 
urbanos, consequências da ampliação das desigualdades sociais no Brasil.

1. A expansão cafeeira reforçou a importação de escravos 
africanos no Brasil e gerou capital para investir na indústria e 
nos transportes. A história brasileira nos mostra que a primeira 
fase de produção para um amplo mercado teve como centro 
o Vale do Paraíba, ocupando parte do Rio de Janeiro e de 
São Paulo. Com base nos conhecimentos sobre as mudanças 
favorecidas pelo café, assinale a alternativa correta: 

a) A expansão cafeeira proporcionou a criação de um 
movimento que procurou trazer mudanças revolucionárias de 
caráter social, como a desigualdade de cor, a permanência da 
escravidão e dos privilégios de classe.

b) A expansão da lavoura cafeeira não teria sido possível sem 
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as estradas de ferro, o que favoreceu o crescimento das 
cidades e das indústrias. O modelo de produção do café, no 
entanto, reforçou a escravidão no país. Portugal e Inglaterra 
defendiam veementemente a prática do tráfico negreiro no 
decorrer do século XIX.

c) A produção de café no Brasil alcançou o mercado 
internacional a partir do século XVIII e foi responsável pela 
fase mais próspera do Império. Com a riqueza do café 
surgiram ferrovias, bancos, indústrias, bondes e luxuosas 
mansões, principalmente no Nordeste brasileiro. 

d) A produção de café no Brasil alcançou o mercado 
internacional a partir do século XIX e foi responsável pela fase 
mais próspera do Império. Com a riqueza do café surgiram 
ferrovias, bancos, indústrias, bondes e luxuosas mansões, 
principalmente em São Paulo. O modelo de produção do 
café, no entanto, reforçou a escravidão no país.

e) A expansão cafeeira elevou a condição econômica do 
Brasil, que se tornou um país desenvolvido. Essa condição 
resultou em inúmeros benefícios para todas as classes 
sociais.

2. A partir da década de 1930 o Estado brasileiro aparece 
como promovedor do desenvolvimento social. Com a 
industrialização, a estrutura proporcionada pelo passado 
colonial dificultou o estabelecimento da indústria moderna, 
deficiente em fontes de energia e abundante em matéria-
prima, como o ferro. Entretanto, devemos ressaltar que ainda 
não havia no Brasil um mercado consumidor considerável. 

Tendo como base esse contexto histórico, é correto afirmar 
que: 

a) Em termos econômicos, havia um compromisso entre 
o governo e as elites urbanas de industrializar o país, 
utilizando para isso a modernização da estrutura estatal de 
modo controlado e subordinado. O Estado aparecia como 
principal agente investidor na infraestrutura necessária a 
esse processo.

b) A redemocratização da política brasileira contra os 
militares foi o símbolo do desenvolvimento da estrutura do 
Estado brasileiro.
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c) Em termos econômicos, havia uma parceria entre o 
governo, as elites urbanas e a classe trabalhadora de 
industrializar o país.

d) Em termos econômicos, havia um compromisso entre o 
governo e as elites urbanas de industrializar o país, utilizando 
para isso a modernização da estrutura estatal de modo 
controlado e subordinado. O Estado aparecia como mínimo 
em sua atuação de infraestrutura necessária a esse processo.

e) Em termos políticos, a redemocratização da política 
brasileira resultou numa intensa diminuição das desigualdades 
sociais.
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Seção 2

O espaço urbano do Brasil contemporâneo

Uma vez que sabemos que as cidades não são uma obra contemporânea da 
história humana, podemos afirmar que sua importância aumentou na história recente. 
A forma como as cidades foram estruturadas dentro do modo de produção capitalista 
sempre considerou como atender melhor aos interesses da classe dominante. Sendo 
assim, é evidente que as diversas transformações ocorridas no interior do modo de 
produção capitalista, como restruturações produtivas, financeirização do capital e 
avanço das tecnologias de informação e comunicação, afetaram profundamente as 
estruturas das cidades e, por conseguinte, a vida das pessoas que nelas habitam. O 
objetivo desta seção é discutir como a nova face do capitalismo tem transformado 
a realidade das cidades brasileiras e como as determinações do mundo do trabalho 
e o subemprego têm levado à segregação espacial, às desigualdades sociais e ao 
aumento da violência urbana e da exclusão social.

2.1 Do global ao local, a interferência do capitalismo global na 
formação das cidades

Introdução à seção

Vimos que a urbanização se intensificou com o processo de industrialização no 
Brasil, levando o país a ter sua população, predominantemente, vivendo em cidades.

Em 2010, os brasileiros e as brasileiras participaram ativamente do 
levantamento do Censo. Segundo os dados divulgados pelo Instituto 
Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), que realiza as pesquisas, as 
áreas urbanas já concentram 84,35% da população, enquanto a região 
Sudeste continua sendo a mais populosa, com mais de 80 milhões de 
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habitantes
Para maiores informações sobre o perfil da população brasileira, acesse: 
<http://www.brasil.gov.br/governo/2011/02/demografia>. Acesso em: 
19 ago. 2016. 

Observamos que o movimento de internacionalização do capital alterou 
substancialmente o cenário econômico mundial, acarretando uma maior 
interpenetração e interdependência das diferentes economias centrais e uma 
maior concorrência entre os grupos econômicos desses países. Essas medidas 
redesenharam a nova divisão internacional do trabalho com contornos menos 
nítidos e papéis menos definidos entre centro e periferia, no âmbito da economia 
internacional. A transnacionalização do capital impôs aos governos a necessidade 
de se tornarem atrativos aos investimentos, que não possuem mais pátria. 

A transnacionalização do capital
A transgressão dos espaços econômicos nacionais pelas firmas 
multinacionais (FMN) resultou numa desestabilização dos sistemas 
produtivos de cada nação e induziu a uma metamorfose da economia 
internacional (enquanto soma de economias nacionais) num só e 
único processo produtivo mundial; em outras palavras, favoreceu a 
internacionalização do espaço do modo de produção capitalista (MPC).
Sobre a transnacionalização do capital, acesse: <http://rae.fgv.br/sites/
rae.fgv.br/files/artigos/10.1590_S0034-75901980000100007.pdf>. 
Acesso em: 19 ago. 2016. 

Essas são as características que moldam o mundo global ao longo deste 
século que se inicia, ou seja, a globalização da economia é uma nova etapa da 
mundialização do capital (CHESNAIS, 1996), cujo processo de internacionalização se 
dá pela possibilidade de valorização oferecida pelos atrativos fiscais e financeiros e 
pela quantidade de recursos e de mercados de trabalho e consumo nas regiões em 
que o capital se instala através de suas cadeias de valor e de produtos. 

Há que se destacar a importância atribuída às Tecnologias de Informação 
e Comunicação (TICs), que tiveram papel fundamental nesse processo por 
proporcionar as conexões necessárias ao fluxo de produção sem perda de controle 
e sem necessidade das matrizes transnacionais se instalarem nos países onde se 
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alojam os elos de suas cadeias de produção. 

Em meio a esse processo, percebe-se que a liberação do comércio exterior 
contribuiu para facilitar as operações dos grupos industriais transnacionais, que 
passaram a recorrer cada vez mais à terceirização e subcontratação da força de 
trabalho em suas atividades nos países periféricos. O aumento de redes de empresas 
se torna cada vez mais comum no atual cenário, e isso reflete o conceito de 
oligopólio mundial (CHESNAIS, 1996). 

Quais foram os impactos dessas transformações na vida das cidades?

Nos grandes centros urbanos, observa-se a intensa segregação espacial entre as 
classes sociais. Isso fica mais claro quando são analisados os serviços prestados à 
população.

O acesso a serviços básicos, como saúde, educação, saneamento básico, 
segurança e lazer, que uma cidade pode oferecer à sociedade é um indicativo 
importante para mensurar a qualidade de vida de seus habitantes. Quando se observar 
que esses serviços são ofertados nas regiões centrais e deixam de ser ofertados nas 
regiões periféricas, temos o problema da segregação espacial.

Quais são os aspectos repulsivos das regiões urbanas no 
Brasil?

O desenvolvimento e o crescimento econômico dos grandes centros urbanos 
ocorrem conjuntamente com a apropriação desigual dos recursos e meios de 
produção de uma cidade, gerando acirrada segregação social. Nesse sentido, para 
compreender o que motiva as desigualdades sociais, é preciso abordar problemas 
como o subemprego, que pode ser entendido como situações precárias de 
garantias sociais para pessoas que estão à margem das relações formais de trabalho, 
e, consequentemente, os problemas relacionados à moradia. 

A falta de uma remuneração média para se viver nas regiões com as condições 
estruturais adequadas numa cidade é determinante para o agravamento da situação 
de vida das classes subalternas, pois essas pessoas se inserem, geralmente, em 
regiões mais precárias da cidade, em submoradias. Essas regiões estão localizadas 
às margens dos centros urbanos e são mais sujeitas e vulneráveis a problemas de 
violência urbana, com menor presença do poder público quando comparadas às 
regiões centrais.
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Essas circunstâncias levam a um desdobramento de problemas sociais, sobretudo 
do problema da violência urbana que se manifesta de diversas formas e afeta a 
convivência pacífica nas cidades. Esse fator se intensifica nas regiões periféricas dos 
centros urbanos onde muitas pessoas e famílias se encontram em condições precárias 
para a reprodução da vida. Isso nos remete a uma reflexão sobre as condições 
estruturais que moldam as relações sociais e de poder dos centros urbanos.

O que a concentração de renda em alguns países centrais 
da economia mundial trouxe como consequência para a 
população brasileira?

2.2 O mundo do trabalho e o subemprego 

Ao longo das análises sobre a urbanização do Brasil, vimos que as atividades 
econômicas foram fundamentais para a organização do espaço urbano. Com o 
crescimento das cidades, as pessoas se transferiram numa proporção cada vez maior 
para os centros urbanos e, a partir da década de 1960, a população urbana se tornou 
maior que a população rural. Nesse contexto de internacionalização do capital, as 
cidades receberam mais indústrias, o que levou à necessidade de organização do 
sistema habitacional e ao desenvolvimento e ampliação das atividades ligadas ao 
comércio e serviços. 

Apesar da concentração populacional no meio urbano, o crescimento das 
cidades nos países subdesenvolvidos não foi acompanhado de um planejamento 
urbano. Nesse sentido, não houve uma preocupação com a alocação dos 
trabalhadores e suas moradias mais próximos aos seus locais de trabalho. A força 
de trabalho disponível nos centros urbanos foi colocada à disposição das elites, que 
reorganizaram o espaço urbano conforme os seus interesses econômicos. 

É justamente nesse sentido que as questões relacionadas ao mundo do trabalho 
nos permitem compreender melhor as características da acelerada urbanização 
de grandes cidades brasileiras. Os aspectos atrativos que as cidades oferecem 
às pessoas que buscam trabalho e um estilo de vida e os serviços que a cidade 
oferece reforçaram o processo migratório do campo para a cidade, que se acelerou 
com a intensificação da modernização do campo. Isso, portanto, levou a uma 
concentração populacional acompanhada de uma intensa competitividade em 
todos os setores da economia. Nessas circunstâncias, o inchaço nos aglomerados 
urbanos acompanhado da disposição de força de trabalho barata, que tem a 
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necessidade de trabalhar, contribui para um nivelamento por baixo dos rendimentos 
percebidos pela classe trabalhadora.

A concentração da força de trabalho e a acirrada concorrência na busca por postos 
de trabalho, sobretudo aqueles referidos aos empregos centrais, dotados de direitos 
trabalhistas e de seguridade social, que são garantidos por lei, sujeitou um grande 
número de trabalhadores ao desemprego ou ao subemprego. A concentração e 
a necessidade de atender aos interesses das indústrias que se inseriram na fase do 
capitalismo monopolista tem aumentado o número de desempregados no país, 
levando muitos trabalhadores excluídos desse processo a engrossarem as fileiras do 
subemprego e da informalidade. 

A forma como se organiza a produção industrial das cidades brasileiras está 
relacionada ao modelo de desenvolvimento econômico, e sua inserção na 
economia internacional demonstra a forma como o capitalismo se realiza e se 
organiza nas regiões periféricas. Nos estudos sobre o desenvolvimento capitalista, 
Florestan Fernandes aponta que esse desenvolvimento se realiza numa condição de 
heteronomia marcada pela diferença entre as condições que os países periféricos 
enfrentam. 

Para Fernandes, o capitalismo brasileiro é caracterizado por uma imensa 
desigualdade social, que, por sua vez, é a marca da condição do capitalismo 
dependente, ou seja, existem as sociedades centrais e existem as sociedades 
heterônomas, cujas desigualdades são extremadas. Nessas circunstâncias, há um 
aprofundamento da condição de heteronomia e da desigualdade social baseadas 
nessa lógica interna e externa. Para Fernandes, era preciso pensar como essas 
sociedades em que prevalece o capitalismo dependente em expansão e analisar 
que o atraso, considerando a condição econômica, é diferente da condição de 
desenvolvimento, do ponto de vista da lógica econômica3. 

Para demonstrar como ocorre essa escravização colonial, Florestan Fernandes 
acreditava ser importante compreender os estudos macrossociológicos e 
macroeconômicos, na tentativa de dar alguma resposta sobre o processo de 
urbanização e de mudança social da realidade brasileira. É preciso ter clareza que o 
desenvolvimento do capitalismo em qualquer sociedade heterônoma é específico, 
e bastante diferente da condição do capitalismo inglês, por exemplo.

3 Florestan Fernandes afirmava que era preciso recuperar a discussão de Lênin acerca da escravização 
colonial e financeira do Imperialismo e chamar a atenção para mostrar como isso se repete. As economias 
centrais escravizam a maioria da população, assim como as elites da economia dependente, com vistas 
à acumulação capitalista.
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Em seu livro A Revolução Burguesa no Brasil, Florestan Fernandes busca 
compreender a relação da burguesia na contribuição da formação social brasileira, 
definindo primeiramente o conceito de burguesia “especificamente” brasileira e de 
classe dominante4,  na qual se estabelece uma ordem social competitiva e uma 
ordem política autocrática que impedem uma mudança na estrutura de dominação 
do país.

É nesse sentido que o processo de urbanização do Brasil se desenvolve, ou seja, 
as regiões com estrutura e capacidade adequadas dos centros urbanos atendem aos 
interesses da classe dominante e da burguesia, que detêm os meios e a capacidade 
de organizar a produção capitalista. Dessa forma, condicionam a classe trabalhadora 
a abrigar-se nas regiões com menor valor, localizadas à margem desse processo. 
Essas relações são materializadas nas relações capital e trabalho. 

A forma como advoga o capitalismo dependente é a interpretação metodológica 
para entender como o próprio capitalismo se realiza e se relaciona com a urbanização 
brasileira. A contribuição de Fernandes para a compreensão das características do 
mundo do trabalho e como este tem reorganizado a produção do espaço mostra 
que no decorrer do século XX prevalece o capitalismo monopolista, que representa 
uma concentração mais acentuada de renda e da apropriação dos recursos. Isso 
tem efeito  direto sobre a configuração da nova divisão do trabalho nos grandes 
monopólios que se instalavam no Brasil.

Esse elemento da divisão do trabalho é o elemento-chave nas análises de 
Fernandes em contraposição à Comissão Econômica para a América Latina e o 
Caribe (Cepal), que afirmava com veemência a necessidade de seguirmos o trilho da 
lógica da industrialização. Fernandes discordava de Cepal e afirmava que o processo 
de industrialização no Brasil leva ao favorecimento do capitalismo internacional.

O que está em jogo, portanto, é a capacidade do homem de 
lidar com um novo padrão de mudança social. Não bastam as 
atitudes e as aspirações voltadas para a modernização do estilo 
de vida. Impõe-se apelar para outras atitudes e aspirações 
correlatas e complementares, que podem dar sentido prático 
e conteúdo positivo aos propósitos de “aceleração” do 
desenvolvimento. (FERNANDES, 1976, p. 240)

4Sobre os conceitos de Fernandes, observa Baltar (2000, p. 28-9) “Classe dominante refere-se ao conjunto 
de interesses que controlam o processo de desenvolvimento político e econômico. Burguesia, refere-se 
especificamente à classe social detentora dos meios da capacidade de organizar a produção capitalista, 
ainda que não necessariamente tenha o controle total do processo de expansão econômica”.
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A respeito da formação e do desenvolvimento das cidades 
brasileiras em meio ao processo de industrialização, quais 
são as consequências geradas para a sociedade?

Nessas circunstâncias, há uma grande dificuldade para resolver os problemas 
estruturais de industrialização e das desigualdades de condições sociais dos centros 
urbanos. O capitalismo dependente é, portanto, a expressão do capitalismo na 
América Latina, e os problemas sociais dos centros urbanos derivam dessa condição. 
Sob o âmbito interno, há a desigualdade no interior do país; já no âmbito externo, 
ocorre um abismo marcado pela desigualdade entre as nações; e, em meio a essas 
desigualdades, ocorre a desigualdade interna e externa entre o capital e o trabalho. 
Há, portanto, uma ilusão de que a burguesia vai fazer o que é bom para o país tendo 
em vista a relação de alianças com a burguesia internacional. 

Em meio às relações entre capital e trabalho, os rendimentos obtidos pela maioria 
dos trabalhadores são baixos e há dificuldade para comprar ou alugar uma moradia 
nos grandes centros urbanos. Para uma parte dos trabalhadores, os subempregos e 
a informalidade se apresentam como alternativas de trabalho para poder sobreviver 
nesses grandes centros, enquanto, para uma outra parte, há desemprego e faltam 
alternativas, assim, esta concentra-se em favelas e regiões com pouca atuação do 
poder público. 

A organização da força de trabalho e o crescimento da produção industrial 
das grandes cidades, portanto, são acompanhados de aspectos que precarizam a 
condição dos trabalhadores, como mostra Kowarick:

Apesar do crescimento industrial ter se processado através 
do aumento da produtividade nos setores dinâmicos 
transnacionalizados, as formas de exploração do trabalho 
também se apoiaram na condição salarial, na extensão da 
jornada e das precárias condições de trabalho. Forjou-se, assim, 
um capitalismo tecnologicamente moderno, mas que guardou 
inúmeras modalidades de extração de mais-valia na sua forma 
absoluta, para as quais o caráter repressivo do Estado foi de 
fundamental importância. (KOWARICK, 1988, p. 39)
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A apropriação dos excedentes pela classe que acumulava as riquezas e o 
crescimento urbano acelerado nos mostram que os grandes centros urbanos 
dos países subdesenvolvidos não conseguem absorver a quantidade de 
trabalhadores nessas regiões. Com isso, observa-se o aumento do desemprego, e 
os desempregados, para sobreviverem nessas cidades, buscam ganhar a vida nos 
chamados subempregos e nas relações informais de trabalho.

2.3 A segregação espacial, as desigualdades sociais e a violência 
urbana

Tendo como base as características gerais da urbanização brasileira, podemos 
perceber o padrão de periferia pelo qual ocorreu a formação da sociedade urbana 
brasileira. Em meio ao processo de rápida urbanização e de desenvolvimento do 
capitalismo dependente, percebemos que não houve um planejamento significativo 
de urbanização, o que acarretou um intenso crescimento dos grandes centros 
urbanos sem precedentes, levando a inúmeros problemas sociais. 

A expansão e o crescimento de algumas cidades em um espaço geográfico 
específico levam ao processo de metropolização, que se constitui pelas aglomerações 
de cidades que são limítrofes e integradas a um sistema de organização e de 
planejamento, com funções públicas em comum. Os centros urbanos são os que 
possuem centros comerciais, financeiros e industriais, residenciais e de lazer, levando 
a uma intensa fragmentação da cidade e do acesso da população. Nos estudos de 
geografia urbana, esse fenômeno mostra que as grandes cidades têm se tornado 
policêntricas, isto é, quando o bairro e/ou distrito da cidade assume uma importância 
maior do que o seu próprio centro: a partir da oferta de serviços e comércios, esses 
lugares fazem com que haja uma atração maior do fluxo de pessoas.

Com o crescimento urbano acelerado dos grandes centros, percebe-se que há 
uma intensa fragmentação, o que impede a maioria da população de vivenciar a 
cidade, ou seja, as pessoas usufruem a cidade de acordo com as atividades com que 
se relacionam diariamente. Como vimos, as consequências da distribuição desigual 
das riquezas levaram à segregação socioeconômica entre as classes sociais que 
habitam o espaço urbano.

As desigualdades sociais estão nitidamente presentes nas paisagens urbanas, em 
que se percebe uma concentração de renda e dos meios de produção, produzindo 
um abismo no que diz respeito ao acesso aos serviços públicos, à moradia e à 
qualidade de vida que as cidades oferecem. Nesse sentido, as paisagens urbanas 
brasileiras apresentam uma elevada segregação social na questão do direito à 
cidade. As desigualdades e a exclusão social e espacial podem ser exemplificadas 
pelo crescimento das moradias em condomínios fechados, por exemplo.
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Fonte: <http://territorioativo.blogspot.com.br/2011/04/condominios-fechados-e-anti-cidade.html>. Acesso em: 7 nov. 2016.

Figura 3.4 | A segregação social

A escolha por lugares como os condomínios fechados, que garantem maior 
qualidade de vida e segurança a partir de uma circulação restrita de pessoas nesse 
espaço privado, representa a realidade para uma pequena parcela da sociedade. Isso, 
contudo, tem contribuído para o acirramento da desigualdade e da exclusão social. 
A concentração de recursos e o aumento da exclusão social são consequências da 
modernidade e têm levado à constante sensação de insegurança.

Algumas questões fundamentais podem ser apresentadas para refletirmos 
sobre nossa problematização acerca do processo de urbanização no Brasil: Quais 
são os problemas sociais que surgem em decorrência de um rápido processo 
de urbanização? A violência urbana, que afeta sobretudo aqueles indivíduos com 
condições menos abastadas, é resultado da condição com que se constituíram os 
centros urbanos no Brasil? 

Observe que “violência vem do latim violentia, que remete a vis (força, vigor, 
emprego de força física ou os recursos do corpo em exercer a sua força vital)” (ZALUAR, 
1999). De acordo com Zaluar (1999), essa força se torna violência quando ultrapassa 
um limite ou permite acordos tácitos e regras que ordenam relações, adquirindo uma 
carga negativa ou maléfica. Esta carga negativa ou maléfica empregada nos corpos 
resulta em reações diversas, atingindo em cheio as classes sociais menos abastadas 
social e economicamente, por exemplo, por meio do exercício da criminalidade. 
Nos países subdesenvolvidos onde os indicadores sociais e humanos estão numa 
perspectiva abaixo da possibilidade de haver a realização de vida adequada para toda 
a população, muitas vítimas estão presentes nesse processo.

Nesses países subdesenvolvidos, a violência corresponde aos fatores repulsivos 
do processo de urbanização, que motivam o crescimento de favelas e áreas que 
carecem de uma estrutura que condicione a reprodução de uma vida digna e 
cidadã no dia a dia da cidade. A favelização, portanto, é compreendida como uma 
consequência ruim ao acelerado processo de concentração populacional nas áreas 
urbanas.
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Outra consequência importante da formação urbana no Brasil, que contribui 
para o aumento da violência nos centros urbanos, pode ser compreendida por uma 
intensa segregação social que se combina a esse processo.

O Estado brasileiro demonstra uma imensa incapacidade na tentativa de 
solucionar o problema da violência urbana, que atinge principalmente as classes 
subalternas. O problema da violência urbana está diretamente associado à pobreza, 
que se manifesta sob diversas formas, por exemplo, roubos, assaltos, homicídios, 
sequestros etc., ações de violência que estão presentes no meio urbano. Esses 
problemas, portanto, ficam mais nítidos quando ocorrem em países emergentes, 
como o Brasil, caracterizados por uma acentuada desigualdade socioeconômica.

A questão que apresentamos é de outro tipo: trata-se de 
saber o que estes crimes e violências relatados têm a ver com 
a sociedade atual. E como, através de sua análise, pode-se 
apreender determinadas dimensões da sociedade brasileira que, 
normalmente, são obscurecidas e acabam merecendo pouca 
atenção de nossa parte. As chacinas cometidas pelos agentes 
policiais no exercício de suas atribuições demonstram, sem 
dúvida, a incapacidade do Estado brasileiro de coibir as ações 
ilegais e arbitrárias de seus funcionários. (COSTA, 1999, p. 4)

A violência, como qualquer outro instrumento, pode, portanto, 
ser empregada racional ou irracionalmente, pode ser considerada 
boa ou má, justificada ou abominada. Uma coisa é certa: a crise 
institucional, o esgarçamento do tecido social, a difusão recente 
de práticas violentas em alguns setores da sociedade brasileira 
fizeram com que os intelectuais brasileiros repetissem o mote 
da “perda da inocência” e da inequívoca manifestação do lado 
negro do humano entre nós. (ZALUAR, 1999, p. 14)

Os indicadores de violência urbana têm dado sinais alarmantes sobre a forma 
equivocada com que se realiza a reprodução nos grandes centros urbanos. É 
essencial refletirmos sobre ações e práticas que visem à reeducação da sociedade 
para novos modos de viver, de forma mais igualitária e com maior democratização 
do acesso aos serviços públicos. Esses são, portanto, problemas essenciais que 
afetam o desenvolvimento de condições para a realização e reprodução da vida, 
sobretudo para as classes subalternas, pela falta de mecanismos de democratização 
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do espaço público, de forma mais justa e equilibrada e com qualidade de vida para 
toda sociedade.

1. Explique as razões pelas quais o sociólogo Florestan 
Fernandes afirma que no Brasil há um capitalismo dependente.

2. Em meio ao processo de rápida urbanização e de 
desenvolvimento do capitalismo dependente, percebemos 
que não houve um planejamento significativo de urbanização, 
o que acarretou um intenso crescimento dos grandes centros 
urbanos, sem precedentes, levando a inúmeros problemas 
sociais. 

A partir dos conhecimentos sobre a segregação espacial, 
as desigualdades sociais e a violência urbana inerentes à 
urbanização do Brasil, considere as assertivas a seguir:

I. A distribuição desigual das riquezas levou à segregação 
socioeconômica entre as classes sociais que habitam o espaço 
urbano.

II. A concentração de renda e dos meios de produção 
independe das desigualdades sociais presentes nas paisagens 
urbanas, sendo caracterizada pela democratização do acesso 
aos serviços públicos, à moradia e à qualidade de vida.

III. Nos países subdesenvolvidos, a violência corresponde aos 
fatores repulsivos do processo de urbanização, motivando o 
crescimento de favelas e áreas que carecem de uma estrutura 
digna.

IV. As paisagens urbanas brasileiras apresentam uma 
elevada segregação social no acesso aos direitos à cidade, 
e as desigualdades e a exclusão social e espacial podem ser 
exemplificadas pelo crescimento das moradias em condomínios 
fechados. 

Estão corretas:

a) Somente I e III.

b) Somente I, III e IV.
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c) Somente II e III.

d) Somente II, III e IV.

e) Somente III e IV.

- Em relação à economia internacional, a característica do 
desenvolvimento social do Brasil durante sua fase colonial 
foi reduzida à condição de fornecedor de diversos gêneros e 
matérias-primas que eram exportadas para o mercado europeu 
consumidor.

- As primeiras cidades que emergiram no Brasil, ou seja, as 
primeiras as vilas, localizam-se na região litorânea da mata 
atlântica.

- A atividade cafeeira sinalizou um momento de grande evolução 
econômica durante o período monárquico brasileiro.

- Na segunda metade do século XIX, houve um intenso processo 
de imigração, sobretudo de italianos e outros europeus que 
chegaram para trabalhar no campo, substituindo a força de 
trabalho escravo pelo regime de colonato.

- Há uma maior transformação econômica no final do século XIX 
com a queda do regime imperial, embora, a partir da dependência 
de outras economias capitalistas, a economia brasileira não se 
dotou de certa segurança e estabilidade financeira.

- A organização do Estado brasileiro se transferiu para uma 
federação largamente descentralizada, com o advento 
da República, transformando as antigas províncias, que 
posteriormente se tornaram Estados.

- Durante a década de 1930, o Estado brasileiro finalmente se 
caracteriza por ser a entidade promovedora do desenvolvimento 
social e econômico, de acordo com Florestan Fernandes.

- A economia brasileira, e todo o seu processo de urbanização, 
está correlacionada ao capitalismo imperialista, em que pequenos 
grupos sociais detentores de poder político e econômico 
determinam as condições e características da produção e da 
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organização da divisão do trabalho mundial.

- O processo de rápida urbanização originou uma quantidade de 
problemas derivados do fenômeno de metropolização, muitos dos 
quais estão relacionados ao desemprego, à pobreza e à violência 
nos centros urbanos, reflexo das desigualdades sociais.

- Com a perspectiva da noção de dependência brasileira na 
economia capitalista internacional, tem-se o problema da 
marginalidade urbana, cujas análises partem de uma concepção 
de inserção no processo produtivo para se pensar o caso da 
América Latina.

- De acordo com Florestan Fernandes, o modo como a relação 
capitalista reverberou no contexto de urbanização tem como 
característica o aprofundamento da condição de dependência e 
da desigualdade social.

- A distribuição desigual das riquezas levou à segregação 
socioeconômica entre as classes sociais que habitam o espaço 
urbano.

- A concentração de renda e dos meios de produção é materializada 
pelas desigualdades sociais presentes nas paisagens urbanas, em 
que se produz um abismo no que diz respeito ao acesso aos 
serviços públicos, à moradia e à qualidade de vida que as cidades 
oferecem. 

- As paisagens urbanas brasileiras apresentam uma elevada 
segregação social no acesso aos direitos à cidade, e as desigualdades 
e a exclusão social e espacial podem ser exemplificadas pelo 
crescimento das moradias em condomínios fechados, por 
exemplo. 

- Nos países subdesenvolvidos, a violência corresponde aos fatores 
repulsivos do processo de urbanização, motivando o crescimento 
de favelas e áreas que carecem de uma estrutura digna.

- A favelização é compreendida como uma consequência ruim 
do acelerado processo de concentração populacional nas áreas 
urbanas.
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Nesta unidade, você compreendeu a essência da formação social 
e econômica brasileira e as bases que levaram ao surgimento 
dos grandes centros urbanos no Brasil, caracterizados por uma 
estrutura desigual de organização da sociedade brasileira, em que 
historicamente existiram as classes sociais que não gozaram de 
um prestígio social, político e econômico. Você pôde aprender 
como isso ocorreu ao longo da história do Brasil, nas mais 
diversas etapas do modelo de desenvolvimento, desde o período 
colonial até o contexto da emergência da fase republicana.

Você pôde compreender as características gerais da introdução 
na indústria e a formação dos aglomerados urbanos brasileiros 
a partir da década de 1930, quando se tem um modo de vida 
urbano propriamente dito, nos moldes da Revolução Industrial. 
Nesse contexto, o Estado brasileiro se consolidou como 
principal agente para a promoção do desenvolvimento social e 
econômico do país e para a organização das cidades. 

Observou que a condição de dependência e de marginalidade 
que perpetuou a inserção do país na economia capitalista 
internacional gerou inúmeros problemas internos para a 
sociedade brasileira. É interessante perceber, conforme 
analisamos, que essa condição também está presente nos países 
da América Latina que foram colônias e se inseriram em um 
modelo de capitalismo tardio.

Você compreendeu o fenômeno da urbanização rápida e as 
inúmeras consequências relacionadas às desigualdades sociais, 
ou seja, vimos os aspectos atrativos e repulsivos das regiões 
urbanas do Brasil, bem como os aspectos relacionados à 
mudança social do Brasil a partir do aumento da desigualdade 
social, tendo como base a segregação espacial. 

Por fim, estudamos as interferências do capitalismo global 
na formação das cidades e as consequências diversas para o 
mundo do trabalho, levando ao crescimento do desemprego e 
do subemprego, afetando milhões de brasileiros, de acordo com 
Florestan Fernandes. Nesse sentido, você compreendeu que 
essas questões se relacionam ao fenômeno da violência urbana 
e suas múltiplas manifestações, afetando a população inserida 
nos centros urbanos, sobretudo a classe subalterna.
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Leia atentamente o texto a seguir e responda à questão 1.

"A desagregação do regime escravocrata e senhorial 
operouse, no Brasil, sem que se cercasse a destituição 
dos antigos agentes de trabalho escravo de assistência e 
garantias que os protegessem na transição para o sistema de 
trabalho livre. [...] Em suma, a sociedade brasileira largou o 
negro ao seu próprio destino, deitando sobre seus ombros 
a responsabilidade de reeducar-se e de transformar-se para 
corresponder aos novos padrões e ideais de homem, criados 
pelo advento do trabalho livre, do regime republicano e do 
capitalismo". (FERNANDES, 1978. p. 15, 20)

1. A relação entre as desigualdades e as questões raciais voltou 
a ser analisada numa perspectiva que envolvia a situação dos 
negros na estrutura social brasileira. A partir do texto, é correto 
afirmar que o sociólogo estava preocupado em demonstrar... 

Assinale a alternativa correta: 

a) Que os negros ex-escravos passaram a constituir os 
movimentos sociais e partidos políticos brasileiros no século 
XX.

b) Que os ex-escravos foram integrados de forma livre, 
criando-se uma igualdade de condições materiais e de vida 
com seus semelhantes, entretanto, em meio aos discursos de 
preconceito racial.

c) As características da miscigenação, composta por negros, 
índios e brancos, que é constituidora de uma identidade 
nacional brasileira.

d) Que os ex-escravos foram integrados de forma precária, 
criando-se a desigualdade constitutiva da situação que seus 
descendentes vivem até hoje.

e) A colonização foi um período que marcou a abolição da 
escravatura, entretanto, integrando o negro na sociedade 
sem as mínimas condições.

2. Percebemos que, no Brasil, as desigualdades sociais se 
apresentam com veemência em paisagens urbanas, onde se 
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percebe que há a concentração de renda e dos meios de 
produção, produzindo um abismo entre as diferentes classes 
sociais no que diz respeito ao acesso aos serviços públicos, à 
moradia e à qualidade de vida que as cidades oferecem. 

Tendo como base os conhecimentos sobre os problemas 
das desigualdades sociais no Brasil, considere as assertivas 
a seguir:

I. As paisagens urbanas brasileiras apresentam uma elevada 
segregação social na questão do direito à cidade.

II. As desigualdades e a exclusão social e espacial podem 
ser exemplificadas pelo crescimento das moradias em 
condomínios fechados.

III. O rápido e desordenado processo de urbanização que 
ocorreu no Brasil trouxe uma série de consequências 
negativas, como por exemplo, a favelização, que corresponde 
a ocupações irregulares nos grandes centros urbanos 
brasileiros.

IV. O processo de constituição de favelas nos grandes centros 
urbanos do Brasil está associado ao grande fluxo migratório 
em direção às áreas de maior oferta de emprego no país.

Estão corretas:

a) Somente I e III.

b) Somente I, III e IV.

c) Somente II e IV.

d) Somente III e IV.

e) As assertivas I, II, III e IV estão corretas.

3. O Estado nacional-desenvolvimentista brasileiro, em prática 
nos governos Juscelino Kubitschek e da ditadura militar, 
promoveu um aumento da população inserida nos centros 
urbanos. Em linhas gerais, partiu das teorias desenvolvidas por 
J. Keynes, que visavam a uma economia política pautada na 
complementaridade entre Estado e mercado. Com base nos 
conhecimentos sobre o tema, assinale a alternativa correta: 

a) O período desenvolvimentista foi caracterizado por ser 
financiado, sobretudo com capital nacional, nos setores em 
expansão econômica.
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b) O desenvolvimentismo pode ser compreendido como 
o Estado brasileiro promovendo o desenvolvimento 
econômico a partir do financiamento contraído com o 
sistema internacional, investido em território nacional nos 
diversos setores. O Estado atua como o fornecedor “todo 
poderoso”, que distribui recursos para os setores capitalistas. 

c) O objetivo dos militares durante o período da ditadura 
foi colocar em prática um regime democrático, com forte 
atuação dos movimentos anarquistas e comunistas.

d) Era mantido um Estado absolutista dirigido por Portugal. 
Os moradores da colônia só cumpriam a decisão. Havia no 
país um Estado luso-tupiniquim, ou seja, o Estado imperial 
constitucional com os poderes Executivo, Legislativo e 
Judiciário.

e) O desenvolvimentismo pode ser compreendido como 
o mercado brasileiro promovendo o desenvolvimento 
econômico a partir do financiamento contraído com o Estado 
brasileiro, investindo em território nacional e internacional 
nos diversos setores econômicos.

4. A respeito da dependência brasileira em relação à 
economia capitalista internacional, observa-se o problema 
da marginalidade urbana, cujas análises partem de uma 
concepção de inserção no processo produtivo para se pensar 
o caso da América Latina, e os aspectos que marcam a 
inserção marginal desses países nas estruturas e suas cadeias 
de produção são fatores importantes para se levar em conta 
no que diz respeito à degradação do mercado de trabalho e à 
acentuação das desigualdades sociais. 

A partir dos conhecimentos de Kowarick sobre as teorias 
da modernização e o conceito de marginalidade social, 
considere as assertivas a seguir:

I. A marginalidade configura-se pela não participação na 
produção de mais-valia no que abrange o espectro de 
atividades autônomas.

II. A marginalidade também se configura pelos trabalhadores 
presentes nas unidades artesanais e nas indústrias a domicílio.

III. A marginalidade corresponde à mão de obra que é 
incorporada e expulsa das empresas capitalistas em razão das 
flutuações conjunturais ou estruturais da economia.
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Estão corretas:

a) Somente I.

b) Somente I e III.

c) I, II e III.

d) Somente II e III.

e) Somente III.

5. O conceito de cidade é utilizado para se pensar uma 
cultura organizacional dos seres humanos inseridos em 
grupos sociais, que se faz presente quando há um avanço 
da Revolução Industrial, em que as bases e fundamentos da 
cidade se aportam num modelo mercantilista e industrial.

Considerando as informações acima, avalie as asserções a 
seguir e a relação proposta entre elas:

A cidade também é onde se representa o poder administrativo 
e representativo do modelo social, político e econômico 
posto em determinado contexto histórico. E em meio a 
essas trocas materiais as mercadorias circulam e as relações 
humanas de trabalho são estabelecidas.

Porque

Esse é o caso geral das cidades da América do Sul e da África, 
cidades cercadas por uma vizinhança de favelas. Nessas 
regiões e países, as antigas estruturas agrárias se dissolvem; 
camponeses sem posse ou arruinados afluem para as cidades 
a fim de nelas encontrar trabalho e subsistência.

A respeito das asserções, assinale a alternativa correta:

a) As asserções I e II são proposições verdadeiras, e a II é uma 
justificativa correta da I.

b) As asserções I e II são proposições verdadeiras, mas a II 
não é uma justificativa correta da I.

c) A asserção I é uma proposição verdadeira, e a II é uma 
proposição falsa.

d) A asserção I é uma proposição falsa, e a II é uma proposição 
verdadeira.

e) As asserções I e II são proposições falsas.
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O ESTADO E O URBANO NO 
BRASIL

Caro aluno, você está sendo convidado a refletir sobre o construto 
teórico do Estado e sua forma de manifestação política e de poder.

Nesta seção, você será incentivado a pensar sobre as relações políticas 
e o processo histórico do Estado no Brasil, e suas implicações na forma 
de desenvolvimento do espaço urbano das grandes cidades.

Esta seção se inicia sob a perspectiva das desigualdades e segregação 
urbana, na medida em que destaca os principais contrastes e contradições 
da concentração de riqueza nas cidades brasileiras. 

Seção 1 | Estado: poder, política e sociedade

Seção 2 | Estado: o urbano e o neoliberalismo no Brasil

Seção 3 | Estado: desigualdades e segregação urbana

Objetivos de aprendizagem: 
Caro aluno,
O escopo desta unidade de ensino é:
• Estabelecer as relações entre o conceito clássico de Estado, Estado 

brasileiro e a construção socioespacial do capitalismo.
• Conhecer o processo de desenvolvimento do espaço urbano, sua 

relação com o papel do Estado brasileiro neoliberal e a segregação urbana.
• Apresentar as contradições do espaço urbano e os contrastes 

estabelecidos pelas desigualdades na forma de concentração da riqueza nas 
cidades brasileiras e o papel do Estado frente às questões públicas.

Maria Eliza Corrêa Pacheco

Unidade 4
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Introdução à unidade

O Estado o urbano e as desigualdades sociais no Brasil são o foco desta 
unidade e para traçarmos um breve panorama das complexidades e contradições 
que se apresentam na estrutura socioespacial, buscamos apresentar o construto 
teórico do Estado e suas formas de manifestação política e de poder. A aparente 
“ausência” do Estado em prover o acesso universal aos meios e equipamentos de 
uso e consumo coletivo, isto é, a urbanização capitalista reproduz as desigualdades 
socioespaciais e a apropriação da propriedade da mercadoria terra e dos desenhos 
de edificação urbana. Nesse sentido, as reflexões desta unidade resgatam algumas 
definições de Estado e as relações com o universo urbano. 

Importante salientar que tanto o Estado quanto o urbano têm estrita ligação 
com o desenvolvimento industrial da sociedade brasileira do século XX, e essa 
relação pode ser observada pela relação social do capitalismo dependente.

Ao desenvolver a leitura desta unidade, você, aluno, entenderá que o espaço 
urbano é fruto das nossas relações socioeconômicas, políticas e culturais, portanto, 
somos nós, os sujeitos sociais, que transformamos os lugares das nossas cidades, 
e as desigualdades socioespaciais são intensificadas no processo de segregação 
urbana pela apropriação privada dos bens e da renda urbana. 

Esta unidade, O Estado e o urbano no Brasil, foi dividida em três seções, sendo 
a primeira seção O Estado: poder, política e sociedade, que analisa os construtos 
teóricos que formam o conceito da relação do Estado, da política e do poder; a 
segunda seção, O Estado: o urbano e o neoliberalismo no Brasil, trata das relações 
políticas e do processo histórico do Estado no Brasil e suas implicações na forma 
de desenvolvimento do espaço urbano das grandes cidades; e, por fim, a terceira 
seção debate os principais contrastes e contradições da concentração da riqueza 
nas cidades brasileira pela perspectiva das desigualdades e da segregação urbana.
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Seção 1

Estado: poder, política e sociedade

Nesta seção, você é instigado a refletir sobre o conceito de Estado, sabendo que 
esse conceito já foi objeto de análise dos mais importantes autores das Ciências 
Sociais. Abordaremos temas da Ciência Política, bem como os diferentes métodos de 
análise e pesquisas sociais sobre a questão do Estado.

Introduzir o debate sobre o Estado não é tarefa simples, por isso, chamamos 
a atenção para os autores das Ciências Sociais e da Filosofia que se propuseram a 
entender as relações de poder na sociedade, discussões fundamentais à compreensão 
de que o próprio Estado é reflexo das forças sociais.

Em outros momentos do nosso curso de sociologia, você foi apresentado aos 
principais conceitos de Estado, poder e sociedade, temas articulados com os diversos 
tipos de conhecimentos científicos. Nesse sentido, as reflexões aqui esboçadas têm 
o significado de resgatar as definições de Estado, suas formas elementares, um breve 
contexto histórico e as relações com o universo urbano. Também é necessário 
frisarmos que o assunto está longe de ser esgotado. Dessa forma, propomos nesta 
seção uma leitura que aponta mais didaticamente para às questões das relações de 
poder, tendo a Ciência Política como ferramenta de análise da própria sociedade.

1.1 Estado e sociedades complexas

O homem é um ser político. Estabelecemos ao longo de nossas vidas relações 
sociais, relações de poder que permeiam a cronologia de cada indivíduo, na medida 
em que ninguém sobrevive sozinho, portanto, o homem é um ser social e vive 
submerso em atos políticos e ações do Estado, que fazem parte das nossas vidas de 
diferentes maneiras. Só para citar um exemplo, ao escutarmos falar sobre o Estado, 
logo pensamos em uma “máquina burocrática”, impostos, tramas políticas. Contudo, 
é necessário um pouco mais na análise para alcançarmos o entendimento de que o 
Estado tem um papel importante no plano de sociedades complexas como a nossa.

O estudo da questão do Estado não é algo novo. Podemos pensar que Maquiavel 
(1469-1527) já desenvolvia as primeiras ideias sobre as relações de poder n‘O Príncipe, 
sua obra mais conhecida. Lá, podemos encontrar uma leitura política de duas 
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categorias que são problematizadas de maneira única: a república e o principado. 
Esse debate fica concentrado na questão dos principados pelo fato de desenvolver 
uma discussão sobre a governança. Nicolau Maquiavel, nessa obra, pretende lançar 
um pequeno tratado sobre as condições de aquisição e manutenção do poder em 
um principado (KRITSCH, 2001).

Observe que o Príncipe, de Maquiavel, se apresenta sob a sombra da razão de 
Estado, ou seja, o filósofo parte do pressuposto político da contradição do preparo 
humano sem uma firme égide centralizadora; sem o pulso de um Estado forte. Para 
Maquiavel, a presença do Estado surge da necessidade de manutenção da ordem 
social, pois o surgimento do Estado decorre da inevitável constatação de que 
sem ele voltaríamos a viver uma anarquia generalizada e voltaríamos ao estado de 
natureza. Sendo os homens incapazes de se organizarem por conta própria de forma 
adequada, torna-se imperativa a presença do Estado. Visto como um ser autônomo, 
conduzido por seus próprios interesses, sua razão de ser é a da sobrevivência de 
todos os seres vivos, justificando o controle absoluto dos monopólios estatais (força 
física, impostos e leis), a repressão de interesses particulares e demais medidas 
adotadas em prol dos interesses do Estado.

Em Maquiavel é muito claro que a política e a reflexão que dela se faz 
constituem aspectos indissociáveis. O Príncipe é a prova mais evidente 
disso. Embora tenha sido uma obra lida por muitos ao longo dos séculos 
como um “manual” ou receituário para o governante que desejasse se 
tornar um príncipe virtuoso em qualquer tempo e lugar – o que evidencia 
seu caráter de tratado teórico –, Maquiavel não escondeu de seus 
leitores que o livro tinha um sentido prático e imediato, explicitamente 
declarado no último capítulo. A ideia de um projeto nacional, missão que 
Maquiavel atribuía àquele que assumisse a tarefa de unificar, libertar e 
pacificar a Itália. KRITSCH, R. Maquiavel e a construção da política. Lua 
Nova, 2001, n. 53, p. 181-190. Disponível em: <http://dx.doi.org/10.1590/
S0102-64452001000200009>. Acesso em: 18 out. 2016.

Guardadas as proporções sobre os respectivos tempos históricos, a questão do 
Estado e das relações de poder é objeto de análise de pensadores como Thomas 
Hobbes (1588-1679), na tese de que o Estado era o poderoso agente, posto com o 
poder acima da sociedade. Obviamente, numa leitura aparente muita coisa escapa 
ao nosso alcance, mas podemos fazer essa referência relacionada ao que iremos 
propor como caminho de estudos. Em Leviatã, Hobbes (1651) desenvolve um estudo 
visando afirmar que:
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Inconformado com as desordens sociais que prenunciavam o advento 
da Guerra Civil Inglesa que testemunhava na Inglaterra, por volta da 
metade do século XVII, o autor contratualista inglês Thomas Hobbes, 
pressionado pelos fatos históricos, abandona seus estudos na área de 
filosofia natural, que em sua própria avaliação teria como único fim o 
prazer, para se dedicar ao estudo das causas dos conflitos e das guerras, 
assim como dos meios necessários para evitá-los. Em sua trilogia política, 
Os Elementos do Direito, Do Cidadão e Leviatã, descreve a violência 
generalizada que caracteriza o Estado de Natureza como um estado 
de guerra. Buscando o pragmatismo e a utilidade que a filosofia natural 
dispensa, propõe o contrato mútuo, como única origem legítima para a 
criação do Estado Político, condição única e essencial para o bem-estar 
e o almejado progresso da humanidade com o estabelecimento da paz. 
Ciente de que a guerra é fruto da ignorância e a paz é consequência direta 
do conhecimento dos conceitos políticos, o autor manifesta a esperança 
de que suas obras na área sejam lidas e bem divulgadas, principalmente 
nas universidades. BAPTISTA, Ligia Pavan. Guerra e paz na teoria política 
de Thomas Hobbes. Disponível em: <http://www.proceedings.scielo.br/
scielo.php?script=sci_arttext&pid=MSC0000000122011000300004&ln
g=en&nrm=abn>. Acesso em: 18 out. 2016.

O soberano hobbesiano, metaforicamente chamado de 
Leviatã, um monstro na tradição bíblica, um Deus Mortal, 
não necessariamente deve ser filósofo ou cientista político, 
como diria Platão em defesa de seu mestre Sócrates, 
condenado injustamente pela democracia ateniense. Porém, 
necessariamente, o soberano deve ser guiado pelas investigações 
que Hobbes apresenta sobre política. (BAPTISTA, 2016, p. 12)

Fonte: <http://www.posfacio.com.br/2014/03/05/medo-reverencia-terror-e-erudicao/o-leviata-frontispicio/>. Acesso 
em: 20 out. 2016.

Figura 4.1 | O Leviatã
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Feita essa breve menção a respeito das teorias do Estado na composição de 
autores considerados “clássicos” na literatura política, retomamos nosso caminho 
na seguinte direção: entendemos que existe uma teoria geral do Estado, que esse 
aparelho político é fundamental nas análises sociais, principalmente em sociedades 
complexas, assim, entre essas perspectivas, o materialismo histórico de Karl Marx (1818-
1883) pensa o Estado como um instrumento das classes dominantes, que aparecem 
num determinado momento da evolução histórica da humanidade, tendo como 
finalidade manter seu domínio sobre a sociedade. Contudo e contraditoriamente, 
esse mesmo Estado, para Marx, está condenado ao desaparecimento no decurso da 
evolução do capitalismo. 

Outra perspectiva, tradicional, sobre a teoria do Estado é a de Max Weber (1864-
1920): o autor entende que o Estado é uma relação de homens que dominam 
seus iguais e essa dominação se dá pela violência legítima, ou seja, o Estado, 
nas sociedades modernas, apresenta-se como um aparato político que detém o 
monopólio da violência legítima dentro de um determinado território, a partir da 
crença dos indivíduos em sua legitimidade, isto é, a autorização social do uso da 
força.

É necessária uma conversa ao redor desses autores, porque a própria Sociologia 
se debruça para alcançar a compreensão dos fatos, ações e fenômenos sociais em 
suas diferentes esferas e dimensões. Esses autores tiveram, cada um ao seu modo, 
uma intensa atividade política e até modificaram o pensamento social de seu tempo. 

Émile Durkheim, no desenvolvimento de uma reflexão política, estava preocupado 
com a sociedade de seu tempo em consonância com a França da época. Sua reflexão 
da sociedade era regida pela ideia de que os indivíduos, no conjunto das relações 
sociais, formavam um modelo de integração social em que a própria sociedade se 
impunha e se colocava acima dos indivíduos. 

 Para Durkheim a conduta moral, determinada pela consciência ou pelo estado 
de interesses coletivos, supera os interesses individuais, portanto, o Estado nada mais 
é do que o organizador da vida social e deve ser independente da sociedade, suas 
ações devem possuir um maior grau de consciência e reflexão. O Estado deve, por 
meio da coerção, fazer com que o ato moral se torne um hábito na vida de seus 
indivíduos, sendo esse ato moral um conjunto de regras de conduta sancionadas, 
que obriga os indivíduos a respeitá-las através da disciplina moral. O Estado, nessa 
lógica, é fundamental, porque se torna necessário administrar as sociedades mais 
complexas, como a capitalista, por exemplo. 

Para esse autor o Estado representava e expressava a própria vida social. 
Para entendermos isso, basta um olhar sobre as leis e como se desenvolvem os 
conceitos de democracia nos assuntos públicos. Importa saber como é a relação 
entre governantes e governados (cidadãos), que nesse construto social formam o 
próprio Estado. Como afirma o próprio autor:
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Eis o que define o Estado. É um grupo de funcionários sui 
generis, no seio do qual se elaboram representações e 
volições que envolvem a coletividade, embora não seja obra 
da coletividade. Não é correto dizer que o Estado encarna 
a consciência coletiva, pois esta o transborda por todos 
os lados. É em grande parte difusa; a cada instante há uma 
infinidade de sentimentos sociais, de estados sociais de todo 
o tipo de que o Estado só percebe o eco enfraquecido. Ele 
só é a sede de uma consciência especial, restrita, porém mais 
elevada, mais clara, que tem de si mesma um sentimento mais 
vivo. Podemos então dizer em resumo: o Estado é um órgão 
especial encarregado de elaborar certas representações que 
valem para a coletividade. Essas representações distinguem-
se das outras representações coletivas por seu maior grau de 
consciência e de reflexão. (DURKHEIM, 2002, p. 70)

De maneira geral, as teses de Durkheim têm seu ponto de partida nas relações 
dos indivíduos e das instituições sociais. A preponderância do Estado também é 
debatida em Max Weber, que discute uma maneira bem diferente de política.

Weber expõe sua teoria elegendo como interlocutor um autor bastante 
conhecido, Karl Marx. O marxismo também foi o grande alvo weberiano, tanto que 
para debater o conceito de Estado o próprio Weber irá dizer que o verdadeiro poder 
estatal está diretamente ligado à burocracia civil e militar, e não às classes sociais, 
historicamente. Sua tese é a de que nas ações dos indivíduos estaria lançada uma 
“ética” que de fato movimentou a história do capitalismo e, com ele, as concepções 
do chamado Estado moderno.

Fonte: A liberdade guiando o povo. Disponível em: <https://pt.wikipedia.org/wiki/A_Liberdade_guiando_o_povo>. 
Acesso em: 20 out. 2016.

Figura 4.2 | Revolução Francesa e o Estado moderno
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As palavras são testemunhas que muitas vezes falam mais alto que os 
documentos. Consideremos algumas palavras que foram inventadas, 
ou ganharam seus significados modernos, substancialmente no 
período de 60 anos de que trata este livro. Palavras como "indústria", 
"industrial", "fábrica", "classe média", "classe trabalhadora", "capitalismo" 
e "socialismo". Ou ainda "aristocracia", "liberal" e "conservador" 
como termos políticos, "nacionalidade", "cientista" e "engenheiro", 
"proletariado" e "crise" (econômica). "Utilitário" e "estatística", "sociologia" 
e vários outros termos das ciências modernas, "jornalismo" e "ideologia", 
todos foram cunhagens ou adaptações desse período. Essa revolução 
transformou, e continua a transformar, o mundo inteiro. HOBSBAWM, E. 
A era das revoluções. São Paulo: Paz e Terra, 2015.

Com o surgimento do mundo moderno, novas configurações se colocam 
na dimensão da vida social dos indivíduos. Mencionamos o período que marca a 
“Queda da Bastilha”, em 1789, como marco da transformação nas ideias do mundo 
e da representação do Iluminismo francês, berço filosófico de então. O século XVIII 
apresenta o coroamento de novas formas de produzir a vida e a disjunção da era 
medieval frente ao mundo moderno. Deixamos para trás uma longa história de lutas 
e modelos de produção social com a Revolução Francesa e os acontecimentos 
históricos. 

Max Weber irá escrever no limiar do século XX, tendo como campo de 
observação um capitalismo já consolidado, isto é, as mudanças tecnológicas que 
causaram um profundo impacto no processo produtivo, econômico e social. Por 
isso, escolhe o plano de uma análise compreensiva da sociedade. Para esse autor, o 
Estado Moderno, que aparece como produto da Revolução Francesa e do mundo 
moderno, é dotado de algumas características: o monopólio da violência legítima 
para garantir a dominação é o ponto principal de sua análise.

A dominação para Weber consiste em três formas: a dominação tradicional, a 
dominação carismática e a dominação legal. No espaço que temos aqui, trabalhar 
unicamente com as categorias de análise weberianas alongaria em demasiado 
nosso texto. Contudo, são necessárias algumas considerações no sentido de não 
prolongarmos o que nos é foco paralelo.

Sobre dominação tradicional, esse autor afirma que é uma forma social de 
dominação baseada nos costumes, na tradição dos indivíduos, exercida na maioria 
das vezes pelo poder do patriarca ou dos príncipes patrimoniais, a exemplo de uma 
sociedade entrelaçada em hábitos conformistas.

Na forma de dominação carismática, a base da autoridade é o carisma pessoal 
como uma espécie de “dom” que alguns indivíduos têm para tratar com as questões 
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de poder. Forma de dominação baseada em atos de heroísmo, na crença de 
que profetas, messias e religiões estariam à frente do processo político-social das 
relações. Também nesse formato de sociedade e relações, a dominação carismática 
seria uma forma de poder exercida pelos revolucionários, líderes partidários e figuras 
diferenciadas no tecido social.

Consequentemente, entendemos que na complexa análise da sociologia 
compreensiva de Max Weber, entre muitos conceitos trabalhados por esse pensador 
em seu livro Economia e sociedade, uma obra clássica na literatura sociológica, 
passamos pela compreensão da dominação legal. De maneira clara e concreta, 
pode ser exemplificada pela atuação dos agentes do Estado, dos servidores públicos, 
no limite das regras estabelecidas. Nessa forma, o que impera são as leis e o limite 
racional do operar em meio à burocracia, instrumento presente no interior do Estado 
e que “esvaziaria” o próprio Estado, quando das relações efetivamente políticas.

O que é um “Estado”? Sociologicamente, um Estado não 
pode ser definido em termos de seus fins. Dificilmente haverá 
qualquer tarefa que uma associação política não tenha tomado 
em suas mãos, e não há tarefa que se possa dizer que tenha 
sido sempre, exclusivamente e peculiarmente, das associações 
designadas como políticas: hoje o Estado, ou historicamente, 
as associações que foram predecessoras do Estado Moderno. 
Em última análise, só podemos definir o Estado moderno 
sociologicamente em termos dos meios específicos peculiares 
a ele, como peculiares a toda associação política, ou seja, o uso 
da força física. “Todo Estado se fundamenta na força.”, disse 
Trotsky e Brest-Litovsk. Isso é realmente certo. Se não existissem 
instituições sociais que conhecessem o uso da violência, 
então o conceito de “Estado” seria eliminado, e surgiria uma 
situação que poderíamos designar como “anarquia”, no sentido 
específico da palavra. É claro que a força não é certamente o 
meio normal, nem o único do Estado – ninguém o afirma – 
mas um meio específico ao Estado. Hoje, as relações entre o 
Estado e a violência são especialmente íntimas, porém, temos 
que dizer que o Estado é uma comunidade humana que 
pretende, com êxito, o monopólio do uso legítimo da força 
física dentro de um determinado território. Especificamente, 
no momento presente o direito de usar a força física é atribuído 
a outras instituições ou pessoas apenas na medida em que o 
Estado o permite. O Estado é considerado como a única “fonte” 
do direito de usar a violência. Daí “política”, para nós, significar 
a participação no poder ou a luta para influir na distribuição de 
poder, seja entre Estados ou entre grupos dentro de um Estado. 
(WEBER, 1982, p. 78)
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Em resumo, tratar de autores dessa envergadura é também incorrer sobre uma 
leitura “mínima” dos conteúdos. Obviamente, para Weber o Estado e as relações 
sociais de poder não se encerram aqui, até porque o capitalismo e as ações sociais 
dos indivíduos se processam de maneira diversa em diferentes contextos, e assim 
como a história não pode ser feita de modelos, os tipos “puros” de dominação como 
os levantados acima não constituem uma regra universal e única ao mesmo tempo. 

Devemos também nos remeter nesse espaço a um importante pensador do 
século XIX, que efetivamente é mencionado quando das análises do capitalismo e do 
Estado. Karl Marx (1818-1883) é um dos autores mais contundentes quanto à crítica 
ao modo capitalista de produzir a vida, via exploração do trabalho. Esse pensador 
é muito trabalhado nas análises das contradições sociais e de classes nos diferentes 
modos de produção. Com o materialismo histórico e dialético empenhado em 
revelar as verdadeiras contradições da realidade social, Marx afirma que a história 
humana é material e que o homem é um ser social ontologicamente ligado ao 
trabalho.

“A origem da família, da propriedade privada e do Estado.”
O Estado não é, portanto, de modo algum, um poder que é imposto 
de fora da sociedade e tão pouco é “a realidade da ideia ética”, nem 
“a imagem e a realidade da razão”, como afirma Hegel. É antes um 
produto da sociedade, quando essa chega a um determinado grau 
de desenvolvimento. É o reconhecimento de que essa sociedade está 
enredada numa irremediável contradição com ela própria, que está 
dividida em oposições inconciliáveis de que ela não é capaz de se livrar. 
Mas para que essas oposições, classes com interesses econômicos 
em conflito não se devorem numa luta estéril, tornou-se necessário 
um poder situado aparentemente acima da sociedade, chamado a 
amortecer o choque e a mantê-lo dentro dos limites da “ordem”. Esse 
poder, surgido da sociedade, mas que se coloca acima dela e que se 
aliena cada vez mais dela, é o Estado. [...] O Estado caracteriza-se, em 
primeiro lugar pela distribuição de seus súditos segundo o território. [...] 
A segunda característica é a instituição de uma força pública que já não 
se identifica com a população que se organiza por si própria como força 
armada. [...] Para manter essa força pública são exigidas contribuições 
dos cidadãos do Estado: os impostos. [...] De posse da força pública e 
do direito de recolher impostos, os funcionários, surgem então como 
órgãos da sociedade acima da sociedade. [...] Como o Estado surgiu da 
necessidade de conter as oposições de classes, mas ao mesmo tempo 
surgiu no meio do conflito subsistente entre elas, ele é, em regra, o Estado 
da classe mais poderosa, da classe economicamente dominante, classe 
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que, por intermédio dele, converte-se também em classe politicamente 
dominante, adquirindo assim novos meios para a repressão e exploração 
da classe oprimida. ENGELS, F. A origem da família, da propriedade 
privada e do Estado. São Paulo: Escala, 2009, p. 209.

O trabalho é a essência humana, e no plano político a sociedade é cerrada pela 
luta de classes que dá forma ao conteúdo do Estado. Karl Marx é o autor que irá 
dizer que o Estado é um estado de classe e efetivamente da classe que domina, 
não somente no capitalismo, mas também nas sociedades anteriores. Para afirmar 
essa teoria, seu esforço foi o de entender a dinâmica das relações sociais capitalistas 
através do trabalho e das classes sociais. A burguesia e o proletariado são conceitos 
instrumentalizados como expressão de uma realidade de luta. 

O Estado burguês é um uma categoria levantada por Marx para exemplificar 
que o próprio Estado é uma ferramenta fundamental na reprodução da dominação 
burguesa. Não é fácil compreender essa leitura de maneira simplista, mas é 
interessante a observação do método de análise da sociedade que esse autor irá 
construir, acompanhemos:

O resultado geral a que cheguei e que, uma vez obtido, 
serviu-me de guia para meus estudos, pode ser formulado, 
resumidamente, assim: na produção social da própria 
existência, os homens entram em relações determinadas, 
necessárias, independentes de sua vontade; essas relações 
de produção correspondem a um grau determinado de 
desenvolvimento de suas forças produtivas materiais. A 
totalidade dessas relações de produção constitui a estrutura 
econômica da sociedade, a base real sobre a qual se eleva 
uma superestrutura jurídica e política e à qual correspondem 
formas sociais determinadas de consciência. O modo de 
produção da vida material condiciona o processo de vida 
social, política e intelectual. Não é a consciência dos homens 
que determina o seu ser; ao contrário, é o seu ser social que 
determina sua consciência. (MARX, 2008, p. 47)

Análogo à fundação de qualquer construção sem a qual não há como sustentar 
uma estrutura sem os alicerces que fundam o edifício, Marx aponta o plano político 
como reflexo das forças sociais. Por isso, ao efetuar uma conexão dialética com 
as estruturas, o autor inaugura uma maneira de pensar a sociedade que cabe 
perfeitamente em diferentes períodos da história humana material. 
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O Estado é um reflexo das forças sociais. Essa afirmação irá consolidar o 
pensamento de uma gama de autores herdeiros do materialismo histórico proposto 
por Marx. Podemos usar como exemplo Vladimir Ilyich Lenin, e sua leitura da 
realidade na Rússia. Com a derrubada do poder do Czar, um modelo absoluto 
é atirado por terra e caem também formas históricas de dominação do Estado 
naquele país, em 1917. A “Revolução Russa”, como ficou conhecida, também pode 
ser entendida na leitura de alguns autores como socialismo real. 

A transformação social do capitalismo como nos moldes descritos por Karl Marx 
deveria estar em alto estágio de emprego da exploração industrial capitalista, afirmação 
contrária a que foi verificada na Rússia da época. Por isso Lenin escreveu importantes 
considerações sobre a questão do Estado que merecem ser mencionadas aqui, pelo 
fator da prática efetiva de luta. São teses colocadas e testadas nos acontecimentos 
iniciais do século XX:

Encontra-se aqui, expressa com toda clareza, a ideia 
fundamental do marxismo sobre o papel histórico e o 
significado do Estado. O Estado é o produto e a manifestação 
do facto de as contradições de classe serem inconciliáveis. 
O Estado surgiu precisamente e na medida em que, 
objetivamente, as contradições de classe não se podem 
conciliar. E inversamente: a existência do Estado prova que as 
contradições de classe são inconciliáveis. (LENIN, 2007, p. 17)

Acompanhando essa leitura quase histórica das teses dos autores e das formas 
de Estado, que fizeram parte dos diferentes contextos e realidades sociais, também 
mencionamos os estudos de Nicos Poulantzas, autor que repensa a teoria 
de Marx já na segunda metade do século XX. Poulantzas, ao utilizar a expressão 
Estado Capitalista, demonstra a direção de sua análise e sua teoria vai afirmar 
que não é automaticamente pela economia que a superestrutura jurídico-política 
será transformada. De fato, a base material e histórica é determinante, mas não de 
maneira economicista e automática. O conjunto das relações do Estado, da política 
e do poder é elemento fundamental na trama dialética do movimento histórico das 
classes sociais. Dito de outra maneira: a correspondência entre o Estado Capitalista 
e as “relações de produção capitalistas não consiste numa relação causal simples e 
unívoca entre ambos” (SAES, 1996, p. 33), pois a questão é a seguinte: uma forma 
particular de Estado, a do tipo burguês, corresponde a um tipo particular de relação 
de produção, a capitalista. “Só o Estado burguês torna possível a reprodução das 
relações de produção capitalistas.” (SAES, 1996, p. 33).
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O lugar atribuído ao político no modo de produção capitalista 
depende da teoria particular desse modo – do seu tipo 
específico de articulação, do seu índice de dominância e de 
sobredeterminação – tal como foi exposto por Marx em O 
Capital. (POULANTZAS, 1977, p. 14)

Mas, afinal, o que é um Estado burguês? No que consiste o 
termo Estado capitalista?

Falar de Estado só é possível quando entendemos a sociedade. Consciente 
das informações sociais e da sociedade no conjunto das relações sociais que a 
constroem, você pode entender que a forma política de administrar essa sociedade é 
correspondente. Também é possível falar em diferentes tipos de Estado. Advertimos 
que poderíamos divagar em diferentes propósitos, mas não esquecemos o próprio 
objeto: nesta seção, de maneira didática, abordar o conceito “clássico” de Estado.

Para entender as diferentes formas de Estado que surgiram com a 
Revolução Francesa e o desenvolvimento histórico, precisamos definir 
que todas elas são formas de Estado moderno. Advindas de relações 
sociais no mundo moderno, essas formas convergem para o período 
de desenvolvimento da sociedade capitalista. Por isso é complicado 
simplificar o conceito, na medida em que estudar o Estado é também 
entender o modo de produção capitalista. 
São exemplos de formas de Estado moderno: Estado Absolutista, Estado 
Liberal, Estado Nacional, Estado de Bem-Estar Social, Estado Neoliberal. 
Há muitas maneiras e abordagens das formas de Estado, inclusive na 
história brasileira. Nosso tempo não nos permite um alcance tão amplo. 
No entanto, é necessário que não nos esqueçamos da devida diferença 
entre Estado e Governo.
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Fonte: Disponível em: <http://www.vigoenfotos.com/paris/paris_palacio_versalles_1.pt.html>. Acesso em 20 out. 
2016.

Figura 4.3 | Palácio de Versalhes

Estado capitalista e Estado burguês podem coincidir. O surgimento do Estado 
moderno acompanha o desenvolvimento também do modo de produção capitalista, 
apesar das diversas determinações e caminhos de desenvolvimento do próprio 
capitalismo. Falar em Estado burguês é apontar para uma forma de Estado que 
advém das relações burguesas. Já a par do próprio desenvolvimento do capitalismo, 
relembre as transformações do modo de produção e troca de mercadorias 
inaugurado por esse mundo burguês. E com ele, a direção do Estado moderno.

 O Estado é esse agente que aparece acima da sociedade, mas que na realidade 
é produto das relações e forças sociais. O governo se constitui como uma das partes 
do próprio Estado e não o define de maneira restrita. Para entendermos essa relação, 
exemplificamos:

Isso porque o tratamento de uma das partes do Estado – em 
geral o governo – como se fora o próprio Estado introduz um 
enorme elemento de confusão no debate sobre a natureza e a 
incidência do poder estatal e tal confusão pode acarretar amplas 
consequências políticas. Portanto, se se acredita que o governo é 
realmente o Estado, pode-se acreditar também que a obtenção 
do poder governamental equivale à aquisição do poder estatal. Tal 
crença, baseada em amplas suposições a respeito da natureza do 
poder estatal, está repleta de grandes riscos e desapontamentos. 
A fim de entender a natureza do poder estatal, é preciso antes de 
tudo distinguir e em seguida relacionar os vários elementos que 
integram o sistema estatal. (MILIBAND,1972, p. 67)
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Então retomemos de maneira rápida o fio dos acontecimentos até aqui. 
Abordamos o conceito “clássico” de Estado, a discussão da Ciência Política à luz dos 
atores que primeiro abordaram a questão central do Estado e os diferentes métodos 
de análise social das relações de poder. Entendemos de maneira breve o Estado 
moderno e a “espinha dorsal”, por assim dizer, do que é um Estado. Advertimos 
sobre a devida direção da leitura política que você pode encontrar sobre o aparelho 
de Estado e a diferença entre Estado e governo.

Como a questão do Estado pode ser compreendida no Brasil?

Diríamos que a resposta a essa questão não é só histórica. Retomando nossa 
definição, temos que compreender as relações de poder, políticas e sociais nos 
diferentes contextos. Nesse espaço discutiremos, de maneira simples e bem objetiva, 
as transformações do Estado brasileiro, com o objetivo de mais à frente levantar um 
debate sobre o universo urbano. 

É preciso um certo cuidado com as nuances e mudança de foco. No Brasil, a 
leitura anterior que fizemos também prevalece. Isso porque, nesta seção, iremos 
levantar de maneira breve as considerações sobre o Estado no país, a partir do 
surgimento do próprio capitalismo por aqui. Faremos isso porque entendemos que 
o desenvolvimento do universo urbano tem maiores implicações e se desenvolve 
a partir das novas relações que trazem o modo de produção capitalista no país, e, 
antes disso, temos como fator principal as relações rurais no Brasil.

Como surgiu o capitalismo no Brasil? Qual foi a importância 
do processo de acumulação rural para o desenvolvimento do 
capitalismo brasileiro?

A resposta a essas questões leva em consideração o trânsito das relações sociais 
capitalistas, via enriquecimento dos grandes fazendeiros, principalmente por meio 
do complexo cafeeiro, novas relações, novas indústrias, novas vias de acumulação e 
importação aparecem em cena. E com isso, novas relações políticas.

Em 13 de maio de 1888, a Lei Áurea; 1889, a Proclamação da República e, 
anteriormente, um quadro de intensa imigração para o Brasil de colonos das mais 
variadas partes do mundo. Se nossa história é rica, esse período colabora muito para 
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isso. O cenário aponta para um país escravocrata de vias agrárias de enriquecimento 
e acumulação de capitais. Assim como aponta o seu contrário na força de trabalho 
heterogênea. O terreno fértil de riqueza agrária passa a oportunizar que as primeiras 
indústrias, a importação de bens manufaturados e também a mudança para as zonas 
urbanas, apareçam correlacionando-se com o aumento populacional. Surge um 
país com traços periféricos de um capitalismo dependente.

O debate da questão do Estado no Brasil, segundo Saes:

O destino do Estado escravista moderno no Brasil será selado 
pelos acontecimentos políticos de 1888-1891. A Abolição 
da escravidão, 1888, significa não apenas o fim do regime 
de trabalho escravista como também a destruição do direito 
escravista, que era o fundamento de toda a organização do 
Estado. A Proclamação da República, em 1889, e a Assembleia 
Constituinte, em 1891, completam o trabalho iniciado pela 
Abolição, na medida em que promovem a abertura do aparelho 
de Estado a todos os homens, agora declarados “cidadãos”. A 
Revolução política de 1888-1891 leva portanto à formação, no 
plano nacional, de uma estrutura jurídico-política burguesa 
ou capitalista. Desde a Abolição, o direito já igualiza todos os 
homens (sejam eles capitalistas, operários, camponeses etc.), 
ao declará-los, todos, sujeitos individuais de direitos. Desse 
modo, a relação de exploração do trabalho adquire doravante 
um caráter contratual. (SAES, 2001, p. 101)

Encerremos nossa reflexão sobre o Estado com as análises do contexto brasileiro. 
O Estado trata da estrutura jurídico-política da sociedade, que no caso brasileiro se 
modifica, em última análise, por fatores econômicos e sociais. Exemplo disso é a 
transformação do Estado no Brasil a partir das transformações na estrutura social e 
econômica. As classes sociais se modificam, o caminho de acumulação de riquezas 
também. Se considerarmos o período posto, a transformação do trabalho de suas 
formas escravistas para o trabalho livre demanda novas maneiras de governar a 
sociedade.
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1. “A cada etapa da evolução percorrida, pela burguesia era 
acompanhada de um progresso político correspondente. 
Classe oprimida pelo despotismo feudal, associação armada 
administrando-se a si própria na comuna; aqui, república 
urbana independente, ali, terceiro estado, tributário da 
monarquia; depois, durante o período manufatureiro, 
contrapeso da nobreza na monarquia feudal ou absoluta, 
pedra angular das grandes monarquias, a burguesia, desde o 
estabelecimento da grande indústria e do mercado mundial, 
conquistou, finalmente, a soberania política exclusiva no 
Estado representativo moderno”. (MARX, 2003, p. 89)

Segundo o que indica a literatura marxista e levando em conta 
a passagem citada, o método de análise preconizado por Karl 
Marx é:

a) Materialismo filosófico-crítico.

b) Materialismo positivo.

c) Positivismo.

d) Materialismo compreensivo.

e) Materialismo histórico e dialético.

2. Sobre a importância da Revolução Francesa e da formação 
do Estado moderno, podemos entender e avaliar as seguintes 
asserções:

I. Documento fundamental da Revolução Francesa, a 
Declaração Universal dos Direitos do Homem e do Cidadão 
(Dèclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen, em francês, 
1789) teve por principal objeto a enunciação dos direitos 
individuais e coletivos dos homens, dispôs em seu artigo 16 
que: “A sociedade em que não esteja assegurada a garantia 
dos direitos (fundamentais) nem estabelecida a separação dos 
poderes não tem Constituição”.

II. A Revolução Francesa marca o surgimento da sociedade 
medieval e dos valores universais de igualdade, liberdade e 
fraternidade, que prevalecem até hoje.
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a) As asserções I e II não estão corretas.

b) Apenas a asserção II está correta.

c) A asserção I nada tem de explicativo sobre a Declaração 
dos Direitos do Homem.

d) Apenas a asserção I está correta.

e) As asserções não dialogam com o tema do Estado 
moderno e estão corretas.
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Seção 2

Estado: o urbano e o neoliberalismo no Brasil

Introdução à seção

É importante tratar da questão do Estado com sua devida referência ao Brasil. 
Ciente de que as relações de poder seguem atreladas à sociedade e ao grau de 
desenvolvimento desta, você pode optar por compreender as origens do Estado 
capitalista no Brasil. Dizemos isso com a intenção de lembrar: trataremos daqui em 
adiante das questões entre o Estado e o urbano via desenvolvimento da sociedade 
e da leitura dessa sociedade. Não trataremos de rever as antigas relações que 
remontam a história da República, e tampouco da Colônia. Partiremos então da 
seguinte proposição:

Na perspectiva aqui exposta, a formação do estado burguês 
– isto é, de uma estrutura jurídico-política especificamente 
burguesa – ocorre, como já vimos, algumas décadas antes 
da Revolução de 30, resultando da Revolução política de 
1888-1891. Já a Revolução de 30 corresponde a uma segunda 
etapa política da transição para o capitalismo no Brasil. As 
suas principais consequências políticas são a liquidação da 
hegemonia política da burguesia mercantil agroexportadora, 
bem como a instauração de uma crise de hegemonia, no seio 
do bloco das classes dominantes, que viabilizará a reorientação 
da política econômica e social implementada pelo Estado. 
Mais precisamente: a Revolução de 30 abrirá um espaço de 
intervenção política autônoma para a burocracia civil e militar; 
ou melhor, criará condições favoráveis à emergência de uma 
política de Estado bonapartista. (SAES, 2001, p. 102)
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Mas o que de fato a questão urbana tem de ligação com o 
Estado?

2.1 Estado brasileiro e a urbanização

Assim como o Estado, o urbano no Brasil acompanha a trama e o tecido de 
desenvolvimento social. Isso quer dizer, que devemos prestar atenção em alguns 
fatores fundamentais, como: a) o Brasil é um país de dimensões continentais e isso 
leva à nossa cautela em considerar esquemas automáticos para a compreensão 
da sociedade brasileira; b) o processo de urbanização considerado aqui vem a 
partir do século XX, com a intensa medida e relação com a industrialização e as 
novas relações sociais capitalistas, como um capitalismo dependente; e c) o Estado 
brasileiro que entenderemos brevemente vem a partir do Estado republicano.

Na heterogênea sociedade que o Brasil possui e entendendo que o Estado 
mesmo é o reflexo dessa sociedade de maneira geral, podemos afirmar que a 
mudança política e das relações de poder segue em conjunto com a alteração 
econômica e do perfil das classes sociais no Brasil, desde a história da república e, 
principalmente, no século XX. É possível compreender essas afirmações da seguinte 
forma: com o capitalismo adentrando o país, via industrialização, modernização da 
agricultura do período – principalmente na direção do fluxo de capitais do café e da 
cafeicultura brasileira e do seu produto lá fora –, as forças sociais até então existentes 
vão perdendo terreno. Falamos do modelo escravista que passa paulatinamente a 
dar lugar a novas formas de trabalho e renda, como o trabalho livre. 

Adiantando para o desenvolvimento dessas relações ao longo do século XX, no 
Brasil, podemos fazer uma leitura do Estado brasileiro republicano para além do 
período oligárquico e da “era Vargas”, muitas são as determinações de um Estado 
liberal no Brasil. Podemos acrescentar que essa forma de Estado aglutina uma forte 
tendência à industrialização e determinações no campo do trabalho, considerando a 
alteração do perfil das classes sociais no Brasil. Dito de outra forma e com o enfoque 
para a urbanização, temos:

O século XX conhece as tendências à afirmação de uma 
vocação industrial, que já se vinha revelando. Primeiro a 
indústria se difunde em estreita relação com o tamanho das 
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populações concentradas. É assim que ela está presente em 
diversos Estados, como Bahia, Pernambuco, Rio de Janeiro, 
São Paulo e Rio Grande do Sul. A questão dos transportes 
interiores seria um obstáculo à circulação das mercadorias e a 
estrutura agrária muito desigual iria constituir um empecilho ao 
desenvolvimento industrial em certas áreas. Desse modo, nas 
regiões onde é implantado um sistema de ferrovias e, depois, de 
estradas de rodagem, as indústrias ligadas ao consumo tendem 
a florescer, sobretudo onde a vida agrícola não é um obstáculo 
à distribuição da riqueza, e paralelamente a população urbana 
crescia de maneira mais rápida. (SANTOS, 2005, p. 268)

Historicamente no Brasil, a população urbana aumenta demograficamente em 
relação à rural, invertendo a dinâmica de acumulação capitalista, das relações de 
trabalho, emprego, renda e de classes, principalmente das décadas de 1960 até aqui. 
O capital circula também nas esferas da agricultura, mas agora com o seu “posto de 
comando”, por assim dizer, nos espaços urbanos que aumentam brutalmente. Com 
isso, o perfil político e do Estado também se altera:

Uma visão panorâmica da evolução do Estado no Brasil estaria 
incompleta caso não fossem mencionados dois aspectos 
centrais da evolução política no pós-30. O primeiro deles: 
o Estado burguês no Brasil passa, entre 1930 e 1990, por 
vários regimes políticos: um regime político provisório, ainda 
pouco institucionalizado, entre 1931 e 1934; uma democracia 
representativa e pluripartidária entre 1934 e 1937; a ditadura 
estadonovista entre 1937 e 1945; uma nova experiência 
democrática (esta, mais durável) entre 1945 e 1964; a ditadura 
militar entre 1964 e 1984; um novo regime democrático 
a partir da constituinte de 1988. O segundo aspecto: algo 
permanece, entretanto, a despeito da instabilidade do regime 
político, de 1930 a 1990, no Estado burguês do Brasil. (SAES, 
2001, p. 103)

É fundamental observar como argumentação sobre o Estado e o urbano 
um ponto crucial: o desenvolvimento político e industrial via novas formações 
capitalistas no século XX aumenta brutalmente a concentração populacional em 
espaços urbanos, como nas regiões de São Paulo e Rio de Janeiro. O êxodo rural é 
um no começo do século, e outro no final.
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Poderíamos assim, grosseiramente – e como sugestão para um debate 
–, reconhecer a existência de quatro Brasis: uma Região Concentrada, 
formada pelo Sudeste e pelo Sul, o Brasil do Nordeste, o Centro-Oeste e 
a Amazônia. [...] Mais recentemente, todas as áreas do país conheceram 
um revigoramento do seu processo de urbanização, ainda que em 
níveis e formas diferentes, graças às diversas modalidades do impacto 
da modernização sobre o território. A situação anterior de cada região 
pesa sobre os processos recentes. O simples exame dos números da 
urbanização nas diversas regiões pode dar a impressão de uma evolução 
contraditória. Não se trata disso. A partir do momento em que o território 
brasileiro se torna efetivamente integrado e se constitui como mercado 
único, o que à primeira vista aparece como evolução divergente é, na 
verdade, um movimento convergente (SANTOS, M. O Brasil: território e 
sociedade no início do século XXI. RJ: Record, 2005, p. 273.)

Fonte: <http://www.thenational.ae/storyimage/AB/20140610/BLOGGALLERY/140619937/AR/0/AR-140619937.jpg
&MaxW=960&imageVersion=default&NCS_modified=20140610133334>. Acesso em: 20 out. 2016.

Figura 4.4 | Favelas brasileiras

O ponto desse início de século é interessante. Alguns pesquisadores discutem o 
êxodo urbano, que é aquele movimento populacional e dos trabalhadores quanto 
a uma maior mobilidade que acompanha o desenvolvimento dos transportes. Essa 
locomoção permite que as pessoas se movimentem por maiores distâncias em 
menos tempo, em meio às grandes metrópoles. Com isso, temos a soma do êxodo 
rural, aumento populacional, desenvolvimento industrial e econômico e a questão 
da mobilidade urbana, exigindo do Estado novas posturas frente ao tecido social que 
aumenta em proporcionalidade e, principalmente, desigualdade. 

A questão da desigualdade social deve ser melhor debatida em outro ponto, 
porém, é dado importante quando se reflete sobre o Estado e o urbano.
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O número das grandes cidades aumenta. Em 1980 havia sete 
cidades contando entre 400 mil e 1 milhão de habitantes; 
em 1996 elas são 23, enquanto as cidades milionárias, que 
perfaziam seis em 1980, são 12 em 1996. As aglomerações 
com mais de 500 mil habitantes eram 14 em 1980 e são 24 
em 1996. Assistimos, assim, a fenômenos aparentemente 
contraditórios mas na realidade complementares, isto é, o 
reforço da metropolização juntamente com uma espécie de 
desmetropolização. Nessas áreas se dá uma criação limitada 
de racionalidade, sobretudo nas áreas populosas, e uma 
produção ilimitada de irracionalidade e escassez. (SANTOS, 
2005, p. 286)

Pensando em pontos importantes da esfera social, precisamos delimitar uma 
análise sobre as considerações atuais. No Brasil, vivemos uma intensa reconfiguração 
de classes, subproduto dos fatores históricos econômico-políticos e sociais que 
levantamos nas linhas anteriores. Por isso é possível afirmar que estamos sobre 
a vigência de um Estado neoliberal, como querem vários autores. Podemos nos 
deparar com uma grande variedade de autores que evidenciam essas considerações 
e, de maneira geral, a leitura da própria sociedade capitalista na atual fase se dirige 
ao capitalismo financeiro. 

Muitas teses admitem que o capital financeiro e a financeirização da economia 
estão na dianteira das imposições econômicas, principalmente no Brasil. Isso leva a 
uma leitura que entende as classes sociais e a alteração dos grupos que comandam, 
sem força de expressão, as finanças no país. Daí que, para esse fim, o Estado é figura 
central porque já entendemos que dele surge a dominação legal e as propostas 
de conciliar os interesses de classe. No nosso caso, o Estado brasileiro hoje é 
produto das formações populacionais e das mudanças no perfil social devido às 
configurações econômicas. O capital financeiro precisa de esferas urbanas para sua 
movimentação, mesmo que advenha do campo. 

Formações de trabalho, emprego, acesso informacional, quantidade demográfica 
e aspectos principalmente políticos corroboram uma estrutura financeira que vive 
principalmente da esfera produtiva. Essa estrutura leva a uma formação de Estado 
neoliberal, como defendem alguns autores:
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Esse processo de implantação e evolução do projeto 
neoliberal, passou por, pelo menos, três momentos distintos, 
desde a década de 1990, quais sejam: uma fase inicial, 
bastante turbulenta, de ruptura com o MSI e implantação das 
primeiras ações concretas de natureza neoliberal (Governo 
Collor); uma fase de ampliação e consolidação da nova ordem 
econômico-social neoliberal (primeiro Governo Fernando 
Henrique Cardoso – FHC); e, por último, uma fase de 
aperfeiçoamento e ajuste do novo modelo, na qual amplia-se 
e consolida-se a hegemonia do capital financeiro no interior 
do bloco dominante (segundo governo FHC e Governo 
Lula). Em particular, o Governo Lula deu prosseguimento 
(radicalizando) à política econômica implementada pelo 
segundo governo FHC, a partir da crise cambial de janeiro 
de 1999: metas de inflação reduzidas, perseguidas por meio 
da fixação de taxas de juros elevadíssimas; regime de câmbio 
flutuante e superávits fiscais acima de 4,25% do PIB nacional. 
(FILGUEIRAS, 2006, p. 186)

Com a dinâmica de desenvolvimento de um Estado neoliberal, a classe 
economicamente à frente do processo de dominação social recai sobre o setor 
financeiro. A financeirização da economia é uma das esferas de ação capitalista e 
o Estado passa a se tornar parte importante desse desenvolvimento. Verificamos 
o quadro de constante mudança nas políticas econômicas, privatizações de 
empresas estatais, as profundas contradições na esfera do trabalho assalariado e, 
principalmente, as políticas de apoio aos investimentos privados em detrimento do 
bem-estar social. São características de um Estado que, na contramão do que se 
pensa de um Estado mínimo, torna-se, na real apresentação das últimas décadas, 
um Estado muito ativo quando da direção dessas políticas.

1. “O Brasil foi o último país da América Latina a implementar 
um projeto neoliberal. Tal fato deveu-se, de um lado, à 
dificuldade de soldar os distintos interesses das diversas frações 
do capital até então no moribundo Modelo de Substituição de 
Importações (MSI).” 
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(FILGUEIRAS, 2006, p. 180-181)

Pensando o Brasil no cenário internacional, é possível 
afirmar que o modelo de produção aqui desenvolvido pode 
ser chamado de:

a) Capitalismo de Estado.

b) Capitalismo Dependente.

c) Capitalismo Social.

d) Capitalismo Emergente.

e) Capitalismo Econômico.

2. “A Proclamação da República, em 1889, e a Assembleia 
Nacional Constituinte, em 1891, completam o trabalho 
iniciado pela Abolição, na medida em que promovem a 
abertura do aparelho de Estado a todos os homens, agora 
declarados ‘cidadãos’.” 

(SAES, 2001, p. 15.)

Levando em conta que os estudos sobre o Estado aqui 
trabalhados foram discutidos em coerência com o modo 
capitalista no Brasil, podemos apresentar os modelos de 
Estado que acompanharam o desenvolvimento histórico, da 
Proclamação da República até aqui, respectivamente:

a) Estado Republicano, Estado Liberal e Estado Neoliberal.

b) Estado Socialista, Estado Escravista e Estado de Bem-
Estar Social.

c) Estado Comunista, Estado Republicano e Estado 
Neoliberal.

d) Estado Neoliberal, Estado Escravista e Estado Socialista.

e) Estado Republicano, Estado Capitalista e Estado 
Comunista.
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Seção 3

Estado: desigualdades e segregação urbana

Introdução à seção

3.1 A urbanização e o Estado capitalista

Iniciamos esta seção percorrendo o processo de produção do espaço urbano, 
seus contrastes territoriais e as desigualdades sociais acirradas pela concentração 
da riqueza e das contradições das cidades brasileiras. Lembrando que o Estado 
Moderno representa o sistema capitalista de produção e exerce um forte controle na 
vida dos sujeitos sociais. “O Estado desempenha em todas as economias capitalistas 
um crescente papel econômico através de regulamentação, controle, coordenação, 
planejamento [...].” (MILIBAND, 1972, p. 20)

A estruturação do Estado capitalista tem como função resguardar e dar o aval 
aos interesses do capital e à manutenção da forma de produção e das relações 
econômicas, portanto, a produção do espaço urbano se reflete como “o resultado 
da ação dos homens sobre o próprio espaço, entrelaçado pelas forças produtivas e 
pelos meios de produção” (HARVEY, 2006, p. 170). 

Nessa dimensão, a urbanização é entendida como um processo social fundado 
a partir de relações e interações complexas em que os sujeitos sociais, com seus 
diferentes interesses e compromissos, configuram suas práticas espaciais e sociais. 
Assim, as sociedades capitalistas perpetuam as diferenças entre as relações de 
classe, acentuando as desigualdades sociais, a pobreza e a segregação. 

Qual é a relação do Estado capitalista com o espaço urbano?
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Fonte: <http://outraspalavras.net/outrasmidias/destaque-outras-midias/a-expansao-para-o-suburbio-cresce-como-mal-das-
cidades/>. Acesso em: 18 out. 2016.

Figura 4.5 | Cidade e segregação

A Figura 4.5 apresenta a tradicional segregação das metrópoles brasileiras e a 
relação entre o centro e a periferia. Mas, antes de iniciarmos o confronto entre o 
centro e a periferia no sentido de distribuição dos equipamentos urbanos, públicos 
e privados, das desigualdades e da segregação urbana, chamamos a atenção para a 
reflexão epistemológica do geógrafo Milton Santos ao definir o espaço como fruto 
das relações sociais e da ação humana, sendo a natureza do espaço modificada em 
suas formas, funções e valores.

Da criação do espaço pelos sujeitos sociais, obtemos as mudanças e as 
transformações dos lugares das cidades, e as desigualdades socioespaciais 
intensificam o processo de segregação urbana. É comum observarmos nas 
grandes metrópoles a gritante diferença de paisagem arquitetônica: ao lado dos 
imponentes condomínios residenciais fechados e de luxo, pairam as megafavelas, 
as comunidades pobres e os cinturões contínuos de moradias informais e pobreza, 
caracterizando as zonas periféricas dos espaços urbanos.

[...] a principal forma de relação entre o homem e a natureza, 
ou melhor, entre o homem e o meio, é dada pela técnica – 
um conjunto de meios instrumentais e sociais, com os quais 
o homem realiza sua vida, produz, e ao mesmo tempo, cria 
espaço. (SANTOS, 1996, p. 63)
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Pensar sobre o espaço urbano nos remete ao diálogo com os 
conhecimentos da geografia sobre cidades – megalópole ou 
megacidades (grandes áreas interconectadas por vias de serviço, com 
mais de 10 milhões de habitantes); e cidade global (definida pelos aspectos 
econômicos e ligações internacionais). Acesse o link: <http://www.ibge.
gov.br/home/geociencias/geografia/default_divisao_urbano_regional.
shtm>. Acesso em: 19 out. 2016.

A expressividade dos estudos desenvolvidos pelo IBGE sobre a divisão urbano 
regional e de estudiosos das desigualdades espaciais produzidas no espaço urbano, 
como Lucio Kowarick; Milton Santos; Ana Fani Carlos; Roberto Lobato Corrêa; 
Luiz Cesar de Queiroz Ribeiro; Suzana Pasternak Taschner; Raquel Rolnik; Aldaísa 
Sposati; Flavio Villaça; permitem à sociologia urbana conjeturar sobre a atuação 
do Estado, suas articulações com o capital e as desigualdades espaciais, como o 
processo de segregação socioespacial e imobiliário frente às formas e estruturas 
sócio-ocupacionais. 

Reforçando os estudos sobre as metrópoles brasileiras, Maricato (2011) apresenta 
quinze metrópoles brasileiras, consideradas pelo Observatório das Metrópoles e 
suas populações.

Fonte: Observatório das Metrópoles (2011, p. 36).

Quadro 4.1 | Metrópoles brasileiras – população IBGE/2010

Metrópiles Habitantes

São Paulo 19.672.582

Rio de Janeiro 11.602.070

Belo Horizonte 4.882.977

Porto Alegre 3.960.068

Brasília 3.716.996

Curitiba 3.168.980

Salvador 3.353.704

Recife 3.688.428

Fortaleza 3.525.564

Campinas 2.798.477

Manaus 2.021.722

Goiânia 2.091.335

Belém 2.040.843

Vitória 1.685.384

Florianópolis 877.706

Total de metrópoles 69.086.836
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Ressalta-se que para maior compreensão sobre o significado das metrópoles 
brasileiras, Moura, Libardi e Barion (2006, p. 133) apresentam as seguintes definições: 

[...] Metrópole: Organismo urbano onde existe uma 
complexidade de funções capazes de atender a todas as formas 
de necessidade da população urbana ou regional” (SANTOS, 
1965, p. 44). Corresponde à cidade principal de uma região, 
aos nós de comando e coordenação de uma rede urbana que 
não só se destacam pelo tamanho populacional e econômico, 
como também pelo desempenho de funções complexas 
e diversificadas (multifuncionalidade), e que estabelecem 
relações econômicas com várias outras aglomerações. 
Concretiza-se por uma extensão e uma densificação das 
grandes cidades (ASCHER, 1995). É considerado o lugar 
“privilegiado e objeto de operação do denominado processo 
de globalização, ou seja, dos mercados globais” (SOUZA, 
1999), funcionando e evoluindo segundo parâmetros globais, 
mas guardando especificidades “que se devem à história 
do país onde se encontram e à sua própria história local” 
(SANTOS, 1990, p. 9). As metrópoles diferenciam-se pela 
variedade de bens e serviços que oferecem e pelo mercado 
de trabalho diversificado (VELTZ, 1996). Pode-se incorporar 
à noção de metrópole características atribuídas às cidades 
globais, como os lugares centrais, onde se efetivam ações 
de mercados e outras operações globalmente integradas, ao 
concentrarem perícia e conhecimento, serviços avançados 
e telecomunicações necessárias à implementação e ao 
gerenciamento das operações econômicas globais, bem 
como ao acolhimento de matrizes e escritórios de empresas, 
sobretudo das transnacionais (SASSEN, 1998), bancos e 
agências de serviços avançados de gerenciamento e de 
consultoria legal, e de profissionais qualificados (COHEN, 1981, 
p. 300), e por serem irradiadoras do progresso tecnológico, 
como meios de inovações (SASSEN, 1998). 

Podemos pensar, para esse estudo, que as cidades metropolitanas brasileiras 
refletem as diversidades, as complexidades e as desigualdades, alicerçadas na realidade 
concreta capitalista, pois a dinâmica da cidade metropolitana se fundamenta na 
apropriação privada dos bens e da renda urbana, caracterizando os antagonismos 
entre as classes, sendo as classes privilegiadas do capital detentoras dos diversos 
equipamentos urbanos, em detrimento da maioria da população trabalhadora. 

A cidade vai se revelando conforme o uso e o sentido dado por aqueles que nela 
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habitam, formando e transformando os lugares de acordo com as normativas do 
Estado impostas pelos interditos e pelas leis.

Para Carlos (2007), a propriedade privada e as várias formas de concentração 
de riqueza são as origens das desigualdades, dos conflitos, ou seja, é preciso 
compreender o espaço urbano no seu significado, de uso, ou valor de uso, quer 
dizer, segundo a autora as lutas e os conflitos entre as classes sociais urbanas 
acontecem em decorrência da propriedade fundiária que transformou a terra em 
um bem com valor de troca, lembrando que um terreno na cidade produz renda 
ao seu proprietário e a terra como mercadoria é um lugar singular, um monopólio 
valorizado, dependendo da localização em que se encontra, e que detém os 
equipamentos de infraestrutura, tais como água, luz e esgoto.

Recordando o pensamento de Karl Marx (1996, p. 207) sobre valor de uso e troca:

Será que todos os sujeitos têm direito à cidade? 

[...] limitamo-nos aqui a dar mais um exemplo relativo à própria 
forma mercadoria. Se as mercadorias pudessem falar, diriam: 
É possível que nosso valor de uso interesse ao homem. Ele 
não nos compete enquanto coisas. Mas o que nos compete 
enquanto coisas é nosso valor. Nossa própria circulação 
como coisas mercantis demonstra isso. Nós nos relacionamos 
umas com as outras somente como valores de troca. 
Ouçamos agora como a fala do economista revela a alma da 
mercadoria: “Valor (valor de troca) é propriedade das coisas, 
riqueza (valor de uso) do homem. Valor, nesse sentido, implica 
necessariamente troca, riqueza não. Riqueza (valor de uso) é 
um atributo do homem, valor um atributo das mercadorias. 
Um homem, ou uma comunidade, é rico; uma pérola ou um 
diamante, é valiosa. [...] Uma pérola ou um diamante tem valor 
como pérola ou diamante”.
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Reveja as ideias de Karl Marx sobre o valor de uso e de troca da mercadoria. 
MARX, Karl. O capital: crítica da economia política. Tradução de 
Regis Barbosa e Flávio R. Kothe. São Paulo: Nova Cultural, 1996. (Os 
Economistas, v. 1, livro primeiro).

O caminho teórico apresentado até o momento nos leva à compreensão de 
que as cidades brasileiras vão se constituindo por meio da concentração social, 
geográfica e das mercadorias ou produtos excedentes, ou seja “[...] a urbanização 
sempre foi um fenômeno de classe, já que o excedente é extraído de algum lugar e 
de alguém [...]” (HARVEY, 2012, p. 74).

Nesse sentido, quando questionamos se todos os sujeitos têm direito à cidade 
estamos buscando respostas para as desigualdades socioespaciais e da segregação 
do espaço, visto que o acesso a recursos urbanos vai além da liberdade individual, é 
um direito de cidadania e exercício da democracia. A realidade brasileira dos últimos 
40 anos, sobre o processo de ocupação do espaço urbano e rural (demonstrado nas 
seções anteriores), ocorreu de forma excludente e desigual, logo, de forma injusta, 
motivada pelo desenvolvimento econômico e pelo projeto neoliberal, incentivada 
pelas privatizações, controle e o não compartilhamento público das benfeitorias 
realizadas pelo “aparato estatal”, que favorece o capital corporativo e as classes 
detentoras do capital. 

Para Silva Jr. (2006, p. 34):

[...] uma das principais expressões da pobreza no Brasil 
está relacionada à deteriorização das metrópoles [...]. Se a 
cidade é o lugar por excelência do exercício da cidadania, 
materializado no acesso aos direitos sociais e coletivos, vemos 
que essa cidadania é negada à grande parte da população 
através de processos sociais onde se combinam segregação 
urbana e exclusão social [...]. Com efeito, a pobreza urbana é a 
expressão mais perversa da ausência da cidadania. 

No desafio de encontrarmos quais os fundamentos das bases das desigualdades 
sociais na cidade e suas condições socioeconômicas, políticas, culturais e religiosas, 
propomos debater um pouco mais sobre as desigualdades e o processo de 
segregação da cidade.
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Fonte: <http://www.ub.edu/geocrit/b3w-895/b3w-895-23.htm>. Acesso em: 20 out. 2016. 

Figura 4.6 | Resistências e contradições no espaço

A desigualdade social se torna visível na condição da miséria, pobreza, grande 
concentração de renda, propriedades, desempregos, analfabetismo, doenças, 
marginalidades e violências etc., tendo sua origem na forma desigual do produto da 
natureza e do trabalho, consequentemente, a desigualdade social não é acidental, 
mas produto das relações sociais e das diferentes esferas em que os sujeitos se 
encontram concretamente.

O Brasil está entre a nona e a oitava economia do mundo, 
e é o país mais rico da América Latina, mas estamos abaixo 
da média da desigualdade social nesse território, segundo 
o IDH-D (Índice de Desenvolvimento Humano ajustado à 
Desigualdade). Portanto, estamos falando de um país que é 
muito rico, mas que tem muitos pobres, ou seja, é um país 
absolutamente injusto socialmente. (FACHIN, 2016, [s.p.])

Entre no site do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento 
(PNUD) e aprofunde seus conhecimentos sobre o Índice de 
Desenvolvimento Humano Ajustado à Desigualdade (IDHAD), avaliação 
proposta para medir aproximadamente a realidade das desigualdades 
reais do país. PNUD. IDH. Disponível em: <http://www.undp.org/
content/brazil/pt/home/idh0/conceitos/o-que-e-o-idh.html>. Acesso 
em: 20 out. 2016. 



O Estado e o urbano no Brasil.

U4

182

A desigualdade social é uma categoria analítica analisada e pensada desde o 
princípio da polis, na busca de igualdade política, econômica e social entre os sujeitos, 
sendo um tema recorrente entre os filósofos contratualistas (Hobbes, Locke) e os 
representantes do pensamento liberal (Rousseau). Dessa maneira, Giddens (2005) 
defende a perspectiva da igualdade de oportunidades, ou seja, a igualdade enquanto 
distribuição e acesso de direitos e políticas públicas e de distribuição de renda para 
as classes sociais menos favorecidas, gerando, assim, a equidade social, resultado da 
distribuição de renda, e o direito à subsistência. 

O processo de urbanização nas grandes cidades brasileiras, tais como São 
Paulo, Rio de Janeiro e Belo Horizonte, configura-se pela segregação socioespacial, 
decorrente da concentração de riqueza e da “espoliação urbana”, de acordo com 
Kowarick (1979, p. 41),

Em sua pesquisa, o mesmo autor observou que o cerne da deterioração das 
condições urbanas e a pobreza se encontra no processo de expansão do capital 
decorrente do modelo de desenvolvimento imposto ao Brasil, ou ainda, na 
concentração da riqueza e do lucro de acordo com os interesses privados.

Para Kowarick (1979, p. 59), o problema habitacional das grandes cidades 
brasileiras nos anos de 1970 provém das condições de exploração do trabalho, isto 
é, da pauperização a que estava sujeita grande parte dos trabalhadores das cidades 
e da espoliação urbana, quer dizer “o somatório das extorsões que se opera através 

A periferia como fórmula de reproduzir nas cidades a força de 
trabalho é consequência direta do tipo de desenvolvimento 
econômico que se processou na sociedade brasileira das 
últimas décadas. Possibilitou, de um lado, altas taxas de 
exploração de trabalho, e de outro, forjou formas espoliativas 
que se dão ao nível da própria condição urbana de existência 
a que foi submetida a classe trabalhadora. [...] Favelas, casas 
precárias da periferia e cortiços abrigam a classe trabalhadora, 
cujas condições de alojamento expressam a precariedade dos 
salários. 

Qual seria o papel do Estado no que tange à garantia da 
moradia de seus cidadãos?
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da inexistência ou precariedade de serviços de consumo coletivo [...] socialmente 
necessários aos níveis de subsistência” (KOWARICK, 1979, p. 59).

Nesse sentido, chama-se a atenção para o papel do Estado que deveria não 
somente criar a infraestrutura e atender às necessidades do desenvolvimento 
industrial, mas, sobretudo, desenvolver ações voltadas ao consumo coletivo para 
que a reprodução da exploração do trabalho fosse possível; ao mesmo tempo, esse 
Estado, como controlador da ordem, assume um importante papel estratégico, 
visto que é cooptado pelos interesses das classes que detêm o capital e sua política 
urbana representa os anseios das frações hegemônica da classe dominante. Segundo 
Lojkine (1981, p. 221):

Até onde pode-se dizer que a política urbana age sobre o duplo 
processo de monopolização e de proletarização pelo qual 
caracterizamos a estrutura social do capitalismo monopolista 
do Estado? Trata-se de uma regulação que atenua as clivagens 
sociais ou, ao contrário, de uma exacerbação das contradições 
sociais?

Lojkine (1981), ao questionar as políticas sociais urbanas no sistema capitalista, 
afirma que o Estado representa as ideias dos grupos hegemônicos do capital e, 
portanto, cria tipos de segregações socioespaciais que podem ser visualizadas pelos 
tipos de habitações, equipamentos, transportes etc. A exemplo disso podemos 
observar, principalmente na habitação, as evidentes contradições – favelas, cortiços, 
moradias de trabalhadores, conjuntos habitacionais, loteamentos precários versus 
condomínios verticais e horizontais fechados de alto luxo, com entradas restritas, 
muros altos e sistemas de segurança, caracterizando a autossegregação, isto é, o 
confinamento de pequenos grupos sociais de alta posse econômica e financeira 
que decidem viver encastelados com seus pares.

Fonte: <http://economia.uol.com.br/noticias/redacao/2015/05/20/brasileiros-compram-60-de-condominio-de-luxo-com-
marina-para-iate-em-miami.htm>. Acesso em: 26 out. 2016. 

Figura 4.7 | Brasileiros compram 60% de condomínio de luxo com garagem de iate em 
Miami
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Villaça (2011, p. 37) comenta “[...] nenhum aspecto da sociedade brasileira poderá 
ser jamais explicado/compreendido se não for considerada a enorme desigualdade 
econômica e de poder político que ocorre em nossa sociedade”. O autor reforça 
que a desigualdade e as injustiças sociais do Brasil são, na realidade, o grande 
problema que o país enfrenta desde a consolidação do capitalismo, agravando-
se em 1970, quando o crescimento urbano passou a exigir a atenção dos setores 
públicos, principalmente para o atendimento e a edificação das indústrias brasileiras, 
ao mesmo tempo em que a população pobre e trabalhadora passa a ocupar os 
entornos de seus trabalhos, aumentando sensivelmente os cortiços e as favelas.

A segregação no espaço urbano se dá pelo avanço das desigualdades, pelas 
injustiças estabelecidas no assombroso desnível que permanece entre o espaço dos 
mais ricos e o dos mais pobres. A lógica da desigualdade se apresenta diretamente 
ligada às formas de interações e relações entre os sujeitos em sociedade, portanto:

[...] nenhum aspecto do espaço urbano brasileiro poderá ser 
jamais explicado/compreendido se não forem consideradas 
as especificidades da segregação social e econômica que 
caracteriza nossas metrópoles, cidades grandes e médias. 
(VILLAÇA, 2011, p. 37)

Fonte: <http://g1.globo.com/distrito-federal/noticia/2011/07/no-df-3-mercado-de-luxo-do-pais-mansao-custa-ate-r-17-milhoes.
html>. Acesso em: 26 out. 2016. 

Figura 4.8 | Condomínio de luxo – Lago Sul – Distrito Federal
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Veja a reportagem no UOL sobre os investimentos habitacionais feitos 
por brasileiros em Miami/EUA. 
CALEGARI, Luiza. Brasileiros compram 60% de condomínio de luxo com 
garagem de iate em Miami. São Paulo, 20 maio 2015. Disponível em: 
<http://economia.uol.com.br/noticias/redacao/2015/05/20/brasileiros-
compram-60-decondominio-de-luxo-com-marina-para-iate-em-
miami.htm>. Acesso em: 26 out. 2016.

As desigualdades e a segregação entre as classes no Brasil são expostas pela 
construção das cidades dos ricos, geralmente bem equipadas e com infraestrutura 
adequada às muitas demandas de consumo, e sua oposição, que é a cidade 
dos pobres. Esse quadro se agrava e se torna cada vez mais crítico nas grandes 
metrópoles brasileiras, apinhadas de sem-teto, desemprego estrutural, sem-terra nos 
entornos das cidades, nas estradas rurais, além de contar com a escalada crescente 
da violência urbana nas cidades dos “ricos” e dos “pobres”.

Fonte: <http://noticias.r7.com/sao-paulo/favelas-da-grande-sp-tem-maior-numero-de-casas-em-lixoes-e-areas-contaminadas-
do-pais-diz-ibge-06112013>. Acesso em: 26 out. 2016.

Figura 4.9 | Favela de Paraisópolis – São Paulo

Observe que as contradições socioespaciais do urbano brasileiro são contundentes, 
escancaram as desigualdades e a exclusão, realizadas por meio de ocupações, 
assentamentos de áreas impróprias e inadequadas à moradia. Lembrando que esses 
espaços urbanos “reservados” às classes sociais menos favorecidas não contam 
com a infraestrutura urbana, com os serviços básicos da rede de esgoto, coleta de 
lixo, abastecimento de água, transporte público e equipamentos comunitários de 
atendimento social, tais como escolas e postos de saúde. 
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[....] Se a cidade é o lugar por excelência do exercício da 
cidadania, materializado no acesso aos direitos sociais e 
coletivos, vemos que essa cidadania é negada à grande parte 
da população através de processos sociais onde se combinam 
segregação urbana e exclusão social [...]. Com efeito, a 
pobreza urbana é a expressão mais perversa da ausência da 
cidadania. (SILVA JR., 2006, p. 34)

A população pobre, desempregada ou em subempregos, no Brasil urbano, 
encontra um cenário carente de políticas públicas, segundo pesquisa sobre o 
déficit habitacional para o biênio 2013-2014, promovida pela Secretaria Nacional 
de Habitação do Ministério das Cidades, Centro de Estatística e Informações da 
Fundação João Pinheiro. A desigualdade social e a heterogeneidade da sociedade 
brasileira apresentam índices muito elevados frente às questões universais, como 
educação, serviços de saúde e habitação.

A pesquisa apresenta que “O déficit habitacional urbano em 2013 é de 5,010 
milhões de unidades (85,7% do déficit habitacional total); em 2014, o percentual 
em relação ao total do déficit habitacional aumentou para 87,6%.” (FUNDAÇÃO 
JOÃO PINHEIRO, 2016, p. 29). A pesquisa também demonstra que há significativas 
variações entre o déficit habitacional nas regiões brasileiras, principalmente nas 
regiões Sudeste, Sul e Centro-Oeste, sendo o déficit habitacional de 90% nas áreas 
urbanas.

Nas unidades da Federação, os valores absolutos do déficit 
habitacional são expressivos em São Paulo, único estado cuja 
necessidade de novas unidades habitacionais ultrapassa um 
milhão de moradias. Entre 2013 e 2014, o déficit habitacional 
do estado passou de 1,254 milhão para 1,327 milhão de 
unidades. Metade desse déficit está localizado na Região 
Metropolitana de São Paulo (RMSP); 50,2% em 2013 e 47,1% 
em 2014. Em termos relativos ao total de domicílios, o déficit 
habitacional em São Paulo passou de 8,7%, em 2013, para 
8,9%, em 2014. (FUNDAÇÃO JOÃO PINHEIRO, 2016, p. 30)

Nesse percurso, chama-nos a atenção o fato de que o déficit habitacional se 
concentra entre as classes sociais de até três salários-mínimos. Quanto às carências 
de infraestrutura urbana, qualificada pelos serviços básicos de iluminação elétrica, 
abastecimento de água com canalização interna, rede geral de esgotamento sanitário 
ou fossa séptica e coleta de lixo regular pelo menos duas vezes por semana, foram 



O Estado e o urbano no Brasil.

U4

187

“contabilizados, em 2014, 11,275 milhões de domicílios não atendidos por, pelo 
menos, um dos serviços” (FUNDAÇÃO JOÃO PINHEIRO, 2016, p. 35). Resumindo, 
podemos afirmar que apesar dos investimentos por meio do Programa Minha Casa 
Minha Vida (MCMV), a população pobre ainda se encontra desassistida pelo Estado:

Fica evidente que o progresso urbano depende de medidas e ações regulatórias 
do poder público em benefício da população mais pobre e dos trabalhadores, 
contendo dessa forma os setores de investimentos do capital imobiliário e, 
consequentemente, a expulsão dos menos favorecidos para regiões mais precárias 
e periféricas. Ressalta-se que as políticas públicas deveriam ser o carro-chefe no 
combate às condições de vulnerabilidade.

[...] que não oferece habitações sociais suficientes ou 
compatíveis com seus rendimentos baixos e irregulares, não 
tendo condições de participar do mercado imobiliário mesmo 
irregular (em loteamentos) ou do mercado de casas de aluguel, 
toma a iniciativa de invadir pequenas áreas ou glebas de grande 
dimensão e tentam resistir às tentativas de expulsão. Em 
alguns casos, essas populações invadem (ou “ocupam”) áreas 
valorizadas pelo mercado [...]. (VASCONCELOS, 2013, p. 30)

Sobre o déficit habitacional brasileiro e o programa Minha Casa Minha 
Vida, leia: 
RIBEIRO, Ana Paula; BOULOS, Guilherme; SZERMETA, Natalia. Como 
não fazer política urbana. Carta Capital. Disponível em: <http://www.
cartacapital.com.br/politica/como-nao-fazer-politica-urbana-3066.
html>. Acesso em: 26 out. 2016.
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1. Como enumerar a riqueza e a complexidade que se inscreve 
no interior do espaço urbano? Silva Jr. (2006) destaca a 
articulação entre as regiões de concentração da alta renda 
e o "seu" centro, entre a inter-relação entre as direções de 
crescimento das elites e alguns equipamentos ou elementos 
importantes da estrutura urbana. 

Sabendo disso, leia as afirmações a seguir: 

I. A urbanização é entendida como um processo social. 

II. O processo de urbanização está fundado nas relações sociais 
e nas práticas espaciais.

III. Podemos afirmar, segundo as leituras, que o mundo 
capitalista propiciou o desenvolvimento do espaço urbano e a 
distribuição equitativa, igualitária e justa na sociedade brasileira.

Assinale a alternativa correta:

a) Estão corretas as afirmações I e II. 

b) Estão corretas as afirmações II e III.

c) Estão corretas as afirmações I e III.

d) Apenas está correta a afirmação III.

e) Apenas está correta a afirmação II.

2. Analise as asserções a seguir:

I. As cidades brasileiras são marcadas pela segregação 
socioespacial, pela desigualdade historicamente construída 
pelas relações sociais capitalistas e pelos parcos investimentos 
estatais nas periferias e nas áreas habitadas pelas classes sociais 
de menor poder aquisitivo. Assim, é de responsabilidade do 
estado e das políticas públicas o combate às condições de 
vulnerabilidade.

         Porque

II. A cidade é o lugar por excelência do exercício da cidadania, 
materializado no acesso aos direitos sociais e coletivos. Vemos 
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que essa cidadania é negada à grande parte da população 
através de processos sociais em que se combinam segregação 
urbana e exclusão social. Com efeito, a pobreza urbana é a 
expressão mais perversa da ausência da cidadania.

A respeito dessas asserções, assinale a opção correta:

a) As asserções I e II são proposições verdadeiras, mas a II 
não é uma justificativa da I. 

b) As asserções I e II são proposições verdadeiras, e a II é 
uma justificativa da I. 

c) A asserção I é uma proposição verdadeira, e a II é uma 
proposição falsa. 

d) A asserção I é uma proposição falsa, e a II é uma proposição 
verdadeira. 

e) As asserções I e II são proposições falsas.

• O Estado é o reflexo das forças sociais de uma dada sociedade.

• O Estado, para Maquiavel, surge da necessidade de manutenção 
da ordem social em detrimento do estado de natureza. 

• Para Hobbes, o estado de natureza era o estado de guerra, por 
isso, a necessidade de se criar o contrato social ilimitado, ou 
seja, o Estado, onde os indivíduos abdicariam de todos os seus 
poderes em prol da manutenção da ordem e da estabilidade. 

• Karl Marx entende o Estado como representante das classes 
dominantes e da propriedade privada, portanto, o Estado 
capitalista de produção. Já para Weber, o Estado é uma forma de 
dominação e tem o monopólio da violência legítima. 

• Para Durkheim, o Estado por meio da coerção física ou 
emocional, no processo de socialização, tem como dever a 
manutenção e a harmonia das condutas morais. 

• O Estado capitalista, para Poulantzas, reproduz as relações de 
produção capitalista, ou a relação de força entre as classes e as 
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frações de classes. 

• O Estado brasileiro é o reflexo da forma de organização urbano-
industrial capitalista, tendo um perfil econômico das contradições 
entre as classes sociais, sendo que o capital financeiro necessita 
das esferas urbanas para a movimentação e circulação do capital, 
mesmo que este advenha do campo. 

• O estado capitalista desempenha o papel econômico, de 
regulamentação, controle, coordenação, planejamento e coerção 
da vida social. 

• A relação entre o Estado e o processo de urbanização se dá por 
meio das relações e interações complexas entre os sujeitos sociais 
e suas práticas no espaço social, caracterizando as desigualdades 
sociais e a produção da segregação urbana pelas relações entre 
as classes. 

• A segregação urbana decorre da propriedade privada e 
das diversas formas de concentração da riqueza, isto é, das 
desigualdades socioespaciais que se tornam visíveis pela condição 
de miséria e pobreza decorrente da forma de distribuição dos 
acessos a direitos e políticas públicas.

• Kowarick (1979) chama atenção para o problema habitacional das 
grandes cidades brasileiras e a ausência do Estado no que tange às 
condições de infraestrutura para atender a todas as classes sociais, 
e não somente aos interesses do desenvolvimento industrial.

• Para Lojkine (1981), as políticas sociais urbanas brasileiras 
representam o ideal de desenvolvimento dos grupos hegemônicos 
do capital, ou seja, do capitalismo neoliberal. 

• A segregação no espaço urbano se dá pelo avanço das 
desigualdades, pelas injustiças estabelecidas no assombroso 
desnível que permanece entre o espaço dos mais ricos e o dos 
mais pobres.

Nesta unidade procuramos retratar um cenário teórico 
conceitual sobre O Estado e o Urbano no Brasil e a construção 
das desigualdades socioespaciais e seus problemas, bem como 
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as diferentes formas de segregações, centro e periferia; moradias 
das classes populares e as grandes áreas fechadas dos condomínios 
verticais e horizontais; e, por fim, a separação entre as funções 
urbanas e seus equipamentos coletivos.

1. Sabendo que o objeto de estudo da ciência política versa 
sobre o Estado e os fenômenos políticos e que muitos foram 
os autores que discorreram sobre essa categoria, analise as 
afirmações a seguir, assinalando C (certo) ou E (errado).

(__) Maquiavel, em seu livro O Príncipe, discorre sobre as 
questões do poder e da governança.

(__) O Estado Moderno, para Weber, é dotado de algumas 
características, tais como: monopólio da violência garantindo 
a dominação política.

(__) Para Hobbes, o poder do Estado está acima da sociedade.

(__) Em Durkheim, o Estado é um órgão especial encarregado 
de elaborar certas representações que valem para a 
coletividade.

(__) O Estado é um estado de classe, da classe que domina, 
não somente no capitalismo, mas também nas sociedades 
anteriores, segundo Marx.

Assinale a sequência correta:

a) C; E; C; E; E.

b) E; E; E; C; C.

c) C; C; C; C; C.

d) E; E; E; E; E.

e) E; C; E; C; E.
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2. Leia atentamente as assertivas:

I. As relações de produção capitalistas e o Estado não 
consistem numa relação causal simples e unívoca entre 
eles, pois uma forma particular de Estado, a do tipo burguês, 
corresponde a um tipo particular de relação de produção, a 
capitalista. 

Porque 

II. Para Saes (1996, p. 33) “Só o Estado burguês torna possível 
a reprodução das relações de produção capitalistas”.

A respeito dessas asserções, assinale a opção correta: 

a) As asserções I e II são proposições verdadeiras, mas a II não 
é uma justificativa da I. 

b) As asserções I e II são proposições verdadeiras, e a II é uma 
justificativa da I. 

c) A asserção I é uma proposição verdadeira, e a II é uma 
proposição falsa. 

d) A asserção I é uma proposição falsa, e a II é uma proposição 
verdadeira. 

e) As asserções I e II são proposições falsas.

3. Complete:

A urbanização brasileira, ao longo do século XX, pode ser 
associada ao __________, fundado a partir das relações e 
interações complexas em que os sujeitos sociais, com seus 
diferentes interesses e compromissos, configuram suas 
__________. 

a) crescimento econômico; práticas no trabalho.

b) conjunto de classes; experiências de classes.

c) processo social; práticas espaciais e sociais.

d) tempo e espaço; sensações na vida social.

e) conceito econômico; relações com o Estado.

4. Sabemos que as cidades metropolitanas brasileiras são 
reflexos das diversidades e das complexidades, estabelecidas 
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pelas desigualdades e pelo processo de segregação 
socioespacial. 

Assinale a alternativa que complementa o enunciado:

a) A dinâmica da cidade metropolitana se funda na apropriação 
privada dos bens e da renda, dos diversos equipamentos 
urbanos, caracterizando os antagonismos entre as classes 
privilegiadas em detrimento da maioria da população 
brasileira. 

b) A cidade capitalista se apropria do espaço urbano a 
partir do consentimento do Estado e do capital financeiro, 
caracterizando, dessa forma, uma organização rígida e 
estruturada para o desenvolvimento de todas as classes 
sociais.

c) As metrópoles brasileiras foram fundadas em 1930, quando 
do surgimento das políticas públicas voltadas ao espaço 
urbano, e passam a se dedicar com estratégias de crise ao 
atendimento do êxodo rural. 

d) Pensando sobre as cidades e as metrópoles, Milton Santos 
afirma que o Estado é o representante maior da sociedade e, 
portanto, deve legislar de forma neutra, ou seja, atendendo às 
demandas do capital, bem como aos interesses das classes 
menos abastadas e trabalhadoras. 

e) A metrópole brasileira se caracteriza atualmente como o 
espaço da harmonia e dos direitos de equidade, igualdade 
e justiça, sendo os recursos urbanos um direito social e 
democrático.

5. Leia atentamente as asserções:

I. A segregação no espaço urbano se dá pelo avanço das 
desigualdades, pelas injustiças estabelecidas no assombroso 
desnível que permanece no espaço entre os mais ricos e os 
mais pobres.

Porque

II. As contradições socioespaciais do urbano brasileiro 
são contundentemente combatidas pelo Estado e pelas 
políticas públicas, no entanto, a pobreza e as desigualdades 
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são problemas que sempre estiveram presentes, desde os 
gregos na Polis até os países desenvolvidos, como os EUA. A 
desigualdade é um problema da natureza.

A respeito dessas asserções, assinale a opção correta:

a) As asserções I e II são proposições verdadeiras, mas a II 
não é uma justificativa da I. 

b) As asserções I e II são proposições verdadeiras, e a II é uma 
justificativa da I. 

c) A asserção I é uma proposição verdadeira, e a II é uma 
proposição falsa. 

d) A asserção I é uma proposição falsa, e a II é uma proposição 
verdadeira. 

e) As asserções I e II são proposições falsas.
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