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RESUMO 
 
A	 tese	 entende	 o	 Projeto	 Urbano	 (PU)	 como	 um	 novo	 padrão	 de	 intervenção	 na	 cidade;	 um	 projeto	 político	 que	 envolve	
procedimentos	gerencialistas	e	articulações	público-privadas.	Quando	inserido	na	lógica	do	empreendedorismo	urbano,	o	PU	é	
utilizado	 visando	 efeitos	 de	 curto	 prazo,	 em	 oposição	 ao	 conceito	 de	 planejamento	 urbano.	 Tendo	 esse	 ponto	 de	 partida,	 e	
constatando	lacunas	e	insuficiências	nos	debates	acadêmicos	sobre	o	assunto,	especialmente	no	Brasil,	a	tese	realiza	uma	crítica	
ontológica	do	PU	no	sistema	em	que	opera,	o	capitalismo.	Este	objetivo	implica	na	compreensão	da	dimensão	ideológica	do	PU,	
que	efetiva	seu	caráter	prático-operacional.	Para	fundamentar	a	crítica	ontológica,	se	recorre	a	proposições	de	Giörgy	Lukács	em	
sua	obra	tardia	sobre	a	ontologia	do	ser	social	–	conteúdo	sistematizado	no	Capítulo	1	da	Parte	I.	A	crítica	ontológica	se	dirige	
essencialmente	aos	pressupostos	estruturais	da	tradição	criticada,	única	maneira	de	figurar	o	mundo	de	maneira	radicalmente	
distinta.	Para	descortinar	essa	crítica	ontológica	do	PU,	a	obra	de	Henri	Lefebvre	mostra-se	um	caminho	coerente	e	profícuo.	Suas	
proposições	acerca	da	vida	cotidiana,	da	produção	do	espaço	e	da	sociedade	urbana	colocam	questões	ontológicas	ao	urbanismo,	
como	objeto	direto	e	também	como	pano	de	fundo	de	sua	análise.	Essas	proposições,	relacionadas	sobretudo	à	Revolução	Urbana,	
são	sistematizadas	no	Capitulo	2	da	Parte	I.	Parte-se	das	reflexões	de	Lefebvre	sobre	a	cidade	industrial,	para	atualizá-las	e	afirmar	
que	 os	 meios	 de	 produção	 (incluindo	 o	 planejamento	 urbano)	 migraram	 para	 uma	 lógica	 associada	 ao	 gerencialismo,	 ao	
empreendedorismo	urbano	e	ao	planejamento	mercadófilo.	Ou	seja,	ocorre	uma	transformação	da	cidade	industrial	para	a	cidade	
neoliberal	e,	na	atualidade,	um	aprofundamento	da	cidade	neoliberal	de	urbanização	extensiva	através	da	produção	de	espaços	
artificiais	concebidos	por	meio	de	projetos	urbanos.	Em	síntese,	a	tese	sustenta	que	o	projeto	urbano	é	o	instrumento	prático	
operacional	da	produção	de	espaços	artificiais	na	cidade	neoliberal.	Esse	argumento	fundamenta-se	na	abordagem	dos	seguintes	
aspectos	específicos:	os	deslocamentos	no	tempo	e	no	espaço	na	elaboração	das	ideias	que	fundamentam	e	possibilitam	a	prática	
do	PU	–	ou	seja,	sua	gênese	ontológica;	a	relação	dessas	ideias	com	as	práticas	–	ou	seja,	seu	caráter	prático	operacional	no	estágio	
atual	do	capitalismo,	desvelando	as	contradições	no	espaço	a	partir	de	projetos	urbanos	contemporâneos	em	diferentes	estágios	
do	processo;	reconhecimento	das	práticas	insurgentes	que	se	orientam	contra	a	artificialidade	dos	projetos	urbanos,	na	direção	
de	uma	sociedade	urbana.	Esses	temas	são	desenvolvidos	nos	Capítulos	3,	4	e	5	da	Parte	II.	Nas	conclusões,	com	a	discussão	final	
sobre	a	ontologia	do	PU	e	sua	expressão	contemporânea	concreta,	busca-se	um	aporte	que	contribua	para	a	superação	das	lacunas	
identificadas	no	campo	dos	estudos	críticos	urbanos.	
	
PALAVRAS	 CHAVES:	 projetos	 urbanos,	 produção	 do	 espaço,	 crítica	 ontológica,	 higienização	 social,	 porto	 alegre	 4d	
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ABSTRACT 
 
This	thesis	considers	Urban	Projects	 (UP)	as	a	new	intervention	pattern	 in	the	city,	a	political	project	that	 involves	managerial	
procedures	 and	 public-private	 negotiations.	 From	 the	 perspective	 of	 urban	 entrepreneurship,	 UPs	 are	 used	 for	 short-term	
purposes,	as	opposed	to	the	concept	of	urban	planning.	Based	on	this	assumption	and	considering	the	academic	knowledge	gaps	
on	this	subject,	particularly	in	Brazil,	this	thesis	proposes	an	ontological	critique	of	the	urban	projects	practiced	within	the	capitalist	
system,	aiming	at	understanding	of	their	ideological	dimension,	which	determines	their	practical-operational	character.	In	Part	I,	
Chapter	1,	the	propositions	of	Giörky	Lukács	in	his	work	on	the	ontology	of	the	social	being	are	used	to	support	this	ontological	
critique.	The	only	way	to	present	the	world	in	a	radically	different	way	is	to	focus	on	the	structural	assumptions	of	the	criticized	
tradition.	The	work	of	Henri	Lefebvre	provides	a	coherent	and	effective	guidance	to	uncover	this	ontological	critique.	Lefebvre’s	
propositions	on	everyday	life,	production	of	space	and	urban	society	poses	ontological	questions	as	to	urban	planning	as	a	direct	
subject	and	also	as	the	background	for	his	analysis.	These	propositions,	mainly	related	to	the	Urban	Revolution,	are	systematized	
in	Part	 I,	Chapter	2.	 Lefebvre’s	 reflections	on	 the	 industrial	 city	are	updated	and	used	 to	 show	 that	 the	means	of	production	
(including	urban	planning)	have	migrated	to	a	 rationale	associated	with	managerialism,	urban	entrepreneurship,	and	 leverage	
planning.	 In	 other	words,	 the	 industrial	 city	 is	 transformed	 into	 the	 neoliberal	 city	 and	magnified	 into	 a	 neoliberal	 city	with	
extensive	urbanization	by	producing	artificial	spaces	conceived	through	urban	projects.	In	summary,	the	thesis	asserts	that	the	
urban	project	is	the	practical	operational	tool	applied	for	the	production	of	artificial	spaces	in	the	neoliberal	city.	This	argument	is	
based	on	the	approach	of	the	following	specific	aspects:	the	displacement	in	time	and	space	of	the	development	of	 ideas	that	
provide	the	theoretical	foundation	and	allow	urban	projects	to	be	put	in	practice,	i.e.,	their	ontological	genesis;	the	relation	of	
these	ideas	with	practices,	i.e.,	their	practical	operational	character	at	the	current	stage	of	capitalism,	revealing	the	contradictions	
in	space	based	on	contemporary	urban	projects	at	different	stages	of	the	process;	and	the	acknowledgement	of	insurgent	practices	
against	the	artificiality	of	urban	projects	and	for	an	urban	society.	These	themes	are	developed	in	Part	II,	Chapters	3,	4	and	5.	In	
the	 conclusions,	 a	 final	 discussion	 on	 the	 ontology	 of	 urban	 projects	 and	 its	 concrete	 contemporary	 expression	 proposes	 an	
approach	to	contribute	to	fill	the	gaps	identified	in	the	field	of	critical	urban	studies.	
		

KEY-WORDS:	URBAN	PROJECTS,	THE	PRODUCTIO	OF	SPACE,	ONTOLOGICAL	CRITIQUE,	SOCIAL	CLEANSING,	PORTO	ALEGRE	4D	 	
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   INTRODUÇÃO 
	

O	 campo	 dos	 estudos	 urbanos	 é	 atualmente	 confrontado	 por	 significativos	 desafios	 epistemológicos	 e	

metodológicos,	uma	vez	que	os	paradigmas	estabelecidos	parecem	cada	vez	mais	limitados	na	sua	capacidade	de	

iluminar	as	mudanças	urbanas	contemporâneas	(BRENNER,	MADDEN	e	WACHSMUTH,	2012).	A	esses	desafios,	

acrescenta-se	o	ontológico	(LUKÁCS,	[1971]	2012),	uma	vez	que	sem	a	compreensão	da	essência	destas	mudanças	

não	se	pode	descortinar	as	complexas	relações	entre	as	transformações	urbanas	e	o	sistema	em	que	operam	–	o	

capitalismo	–,	já	que	as	rápidas	modificações	da	paisagem	urbana	são	parte	de	processos	mais	amplos,	como	a	

financeirização	 globalizada	 no	 contexto	 de	 consolidação	 do	 neoliberalismo,	 e	 também	 de	 processos	 mais	

específicos,	como	as	lutas	sociais	urbanas.	



	

19	
	

Dentre	os	variados	temas	que	envolvem	a	urbanização	contemporânea,	as	proposições	sobre	Projetos	Urbanos	

(PUs),	 considerado	por	alguns	como	uma	nova	maneira	de	planejar	a	cidade	–	o	planejamento	por	projetos	–	

representa	 um	 tema	 ainda	 a	 ser	 explorado.	 Percebe-se	 a	 difusão	 mundial	 deste	 fenômeno	 estimulado	 pela	

realização	 de	 megaeventos	 e/ou	 pela	 promoção	 de	 políticas	 urbanas	 neoliberais.	 A	 valorização	 dos	 projetos	

urbanos	se	dá	ao	passo	da	ascensão	do	neoliberalismo	e,	muitas	vezes,	técnicos	e	governantes	locais	impulsionam	

esta	lógica	com	a	intenção	de	modernizar	a	cidade.	A	Figura	1	ilustra	a	difusão	desta	prática	na	escala	planetária	

–	ainda	que	seja	uma	aproximação,	é	possível	perceber	sua	presença	em	todos	os	continentes,	em	diferentes	

contextos	socioeconômicos	e	culturais.		

Inicialmente,	 nessa	 Tese,	 entende-se	 o	 PU	 como	 um	 novo	 padrão	 de	 intervenção	 na	 cidade	 que	 envolve	 a	

aplicação	de	procedimentos	vinculados	a	mecanismos	de	gestão	gerencialista	e	à	articulação	público-privada.	Para	

além	da	configuração	de	um	projeto	para	um	pedaço	da	cidade,	o	PU	é	tratado	aqui	também	como	um	projeto	

político	de	tempo	pré-determinado.	Ou	seja,	o	PU	tem	um	lugar	em	um	período	definido	para	se	tornar	realidade.	

Seus	 impactos	 sócio-espaciais	 ultrapassam	 seu	 entorno	 imediato,	 implicando	 não	 somente	 a	 articulação	 de	

múltiplos	atores,	mas	também	uma	complexidade	de	usos,	por	exemplo,	um	mix	entre	habitação,	lazer	e	trabalho,	

ainda	que	não	exclusivamente.	Ou	seja,	o	PU,	 inserido	na	 lógica	do	empreendedorismo	urbano,	geralmente	é	

utilizado	visando	efeitos	de	curto	prazo	estando,	para	alguns,	em	oposição	ao	conceito	de	planejamento	urbano,	

pois	não	avalia	os	possíveis	efeitos	no	território	(OLIVEIRA,	2013).		

Na	busca	de	uma	alternativa	para	enfrentar	essas	e	outras	questões,	Brenner	(2014),	em	conjunto	com	outros	

pesquisadores	de	diferentes	partes	do	mundo,	explora	a	teoria	da	urbanização	planetária,	baseada	na	hipótese	

de	 Henri	 Lefebvre	 ([1970]2008a)	 segundo	 a	 qual	 viria	 a	 ocorrer	 uma	 completa	 urbanização	 da	 sociedade.	 A	

compreensão	do	urbano	não	deve	mais	se	dar	pela	forma,	mas	pelo	processo,	pelo	espaço	social	–	os	estudos	

de	Brenner	e	Schmid	(2014)	apontam	para	a	necessidade	de	uma	nova	definição	do	que	é	cidade,	uma	vez	que	a	

definição	 tradicional	 teria	 se	 tornado	 obsoleta	 como	 ferramenta	 de	 análise	 nas	 ciências	 sociais.	 A	 dualidade	
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urbano-rural	(não-urbano)	foi	suplantada	pela	relação	dialética	entre	centro	e	periferia.	As	definições	tipológicas	

de	 cidade	 consolidadas	 até	 a	 década	 de	 1990,	 como	 conurbações,	 cidades-região,	 regiões	 urbanas,	 regiões	

metropolitanas	e	cidades	globais,	não	teriam	mais	sentido,	pois	definem	formas	específicas	que	excluem	da	sua	

formação	as	partes	não-urbanas	ou	 interurbanas.	Ou	seja,	na	urbanização	planetária	não	haveria	mais	uma	

definição/delimitação	de	escala	de	um	território,	pois	os	processos	de	urbanização	acontecem	através	de	

inter-relações	entre	o	global	e	o	local,	entre	o	centro	e	a	periferia,	através	de	implosões	de	funções	centrais	

de	controle	e	comando	nos	centros	de	cidades	e	de	explosões	de	suas	regiões	periféricas.		

Nesse	sentido,	Brenner	e	Schmid	(2014)	afirmam	que	transformações	sócio-espaciais	de	longo	alcance	acontecem	

em	âmbito	planetária,	com	destaque	para:	(1)	a	criação	de	novas	escalas	de	urbanização	–	“galáxias	urbanas”	de	

difícil	delimitação	socioespacial;	(2)	o	ofuscamento	e	a	rearticulação	de	territórios	urbanos,	de	especial	interesse	

neste	 trabalho,	 pois	 se	 refere	 à	 regionalização	 e	 reterritorialização	 dos	 processos	 de	 urbanização	 através	 de	

desenvolvimento	 de	 “funções	 centrais	 de	 controle	 e	 comando”	Harvey	 (2006	 [1989]);	 (3)	 a	desintegração	 do	

interior	 –	 regiões	próximas	a	 regiões	metropolitanas,	onde	grandes	 cidades	ou	polos	 industriais	 servem	como	

apoio	de	infraestrutura	para	o	desenvolvimento	de	atividades	econômicas;	e	(4)	para	o	fim	de	regiões	selvagens	

como	oceanos,	florestas,	desertos	–	mesmo	as	regiões	polares	estão	sendo	transformados	em	consequência	da	

urbanização	planetária	desenfreada.			
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FIGURA 1 – DIFUSÃO DO PROJETO URBANO NA ESCALA PLANETÁRIA 

	

Fonte:	elaborado	pela	autora	com	base	em	Carmona	(2009);	Lecroart	(2007);	Moulaert,	Rogriguez	e	Swyngdouw	(2003);	Leary	e	Mcarthy	

(2013);	Gualini	e	Salet	(2007).	
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As	 transformações	 urbanas	 ocorridas	 no	 Brasil	 na	 última	 década	 integram	 esse	 fenômeno	 da	 urbanização	

planetária,	incluindo	a	realização	dos	megaeventos,	em	uma	tentativa	de	rearticulação	dos	territórios	brasileiros	

na	competição	entre	cidades	no	cenário	mundial.	A	esse	fenômeno	se	aplica	a	definição	de	Lefebvre	(2008	[1970])	

acerca	das	 implosões/explosões:	de	um	 lado,	considerando-se	a	promoção	da	destruição	criativa	de	áreas	até	

então	fora	do	interesse	do	mercado	imobiliário,	que	passam	por	um	processo	de	reestruturação;	de	outro,	como	

efeito,	envolvendo	os	processos	de	gentrificação	e	a	localização	dos	mais	pobres	nas	áreas	periféricas	das	cidades.		

A	 realização	 de	megaeventos	 no	 Brasil1	 impulsionou	 ainda	mais	 o	 gerencialismo	 na	 administração	 pública,	 o	

empreendedorismo	 urbano	 e	 práticas	 de	 transformação	 das	 cidades	 através	 de	 projetos	 urbanos	 ‘de	

revitalização’.	Antigas	áreas	industriais,	portos	e	centros	históricos	se	tornaram	foco	de	intervenções	seguindo	a	

mesma	cartilha	de	projetos	espalhados	pela	Europa	e	Estados	Unidos	que	reconvertem	estas	áreas	em	espaços	

de	consumo	e/ou	distritos	de	inovação.		No	Brasil,	pode-se	identificar	o	início	desta	tendência	na	década	de	1990,	

através	de	experiências	de	Operações	Consorciadas	em	São	Paulo	e	de	Operações	Interligadas	no	Rio	de	Janeiro.	

Estas	operações	visam	a	transformação	do	território	a	partir	de	um	PU	específico	que	tem	na	parceria	público-

privada	 (PPP)	 a	 condição	 inicial	 de	 sua	 implementação.	 Desde	 então	 e	 com	 o	 impulso	 dos	 megaeventos,	 se	

constata	uma	nova	geração	de	projetos	urbanos	que	nascem,	inclusive,	com	a	popularização	do	instrumento	de	

Operações	Urbanas	Consorciadas	 (OUC),	 fundamentado	no	Estatuto	da	Cidade	–	 lei	10.257,	de	10	de	 julho	de	

2001.	 Projetos	 como	 as	 OUCs	 Porto	 Maravilha,	 no	 Rio	 de	 Janeiro,	 Cais	 José	 Estelita,	 no	 Recife,	 Bairros	 do	

Tamanduateí,	em	São	Paulo,	Cais	Mauá	e	Porto	Alegre	4D,	em	Porto	Alegre,	são	exemplos	de	projetos	urbanos	

desta	última	geração.	

Se,	na	prática,	é	possível	perceber	um	aprimoramento	dos	instrumentos	e	uma	multiplicação	das	intervenções,	

nos	estudos	sobre	o	tema,	se	contatam	abordagens	cada	vez	mais	difusas,	dificultando	os	debates	no	ambiente	

acadêmico:	o	PU	é,	ou	não,	uma	maneira	de	planejar	a	cidade?	Projetos	urbanos	e	Grandes	Projetos	Urbanos	

                                                
1	Dentre	os	mais	importantes,	a	realização	dos	Jogos	Pan-Americanos	no	Rio	de	Janeiro	em	2007,	a	Copa	do	Mundo	em	2014,	realizada	
em	doze	cidades	sede,	e	os	Jogos	Olímpicos	de	2016,	no	Rio	de	Janeiro.	
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(GPUs)	são	a	mesma	coisa?	As	dificuldades	de	implementação	e	os	impactos	sociais	derivados	dos	PUs	decorrem	

da	realidade	político	e	cultural	brasileira	ou	são	inerentes	ao	próprio	modelo?	É	possível,	através	de	PUs,	promover	

a	melhoria	da	qualidade	de	vida	desde	uma	ótica	da	inclusão	social?	E	o	desenho	urbano?	A	boa	forma	garante	

qualidade	de	vida	para	todos?	Se	o	papel	do	arquiteto	é	desenhar	cidades,	porque	criticar	os	PUs?	Todas	estas	

questões	esbarram	na	dificuldade	de	definição	do	PU.	O	debate	esbarra	diante	da	repetição	de	afirmações	do	tipo	

“Ah,	mas	não	estamos	falando	do	mesmo	tipo	de	projeto”	–	e	assim	geralmente	encerram-se	as	discussões,	ainda	

que	os	interlocutores	nunca	esclareçam	a	que	tipo	de	PU	estão	se	referindo.		

Na	 tentativa	 de	 encontrar	 as	 origens	 desta	 situação,	 realizamos	 um	 estudo	 buscando	 identificar	 as	 acepções	

conceituais	adotadas	por	acadêmicos	do	campo,	bem	como	o	 tipo	de	 intervenção	às	quais	elas	se	 relacionam	

(OLIVEIRA	 e	 ROVATI,	 2016).	 Para	 tanto,	 analisou-se	 a	 produção	 cientifica	 publicada	 nos	Anais	 dos	 Encontros	

Nacionais	 da	 Associação	 Nacional	 de	 Pós-graduação	 e	 Pesquisa	 em	 Planejamento	 Urbano	 (1986-2015)	 e	 dos	

Encontros	Nacionais	da	Associação	Nacional	de	Pós-graduação	e	Pesquisa	em	Arquitetura	e	Urbanismo,	neste	

último	 caso	 considerando	 suas	 quatro	 edições	 (2010,	 2012,	 2014,	 2016).	 A	 pesquisa	 revelou	 a	 evolução	 do	

conceito	de	PU	na	academia	brasileira	e	identificou	cinco	fases	ao	longo	do	tempo,	que	denominamos	(i)	grandes	

projetos	 de	 infraestrutura;	 (ii)	 rupturas;	 (iii)	 transição;	 (iv)	 consolidação	 e	 (v)	 aprofundamento	 –	 fases	

representadas	na	Figura	2	e	descritas	na	sequência,	sempre	com	base	em	Oliveira	e	Rovati	(2016).	

(i)	Grandes	 Projetos	 de	 Infraestrutura2	 (1987-1991)	 -	 O	 termo	 se	 refere	 a	 projetos	 de	 infraestrutura	 pesada	

realizados	 pelo	 Governo	 Federal,	 como	 usinas	 hidrelétricas	 e	 termoelétricas,	 grandes	 obras	 de	 transporte	

(rodovias,	 portos	e	 aeroportos);	 ou	 relacionados	à	 agropecuária,	 indústria	petroquímica	e	mineração.	 Embora	

estes	projetos	não	ocorressem	em	áreas	urbanas,	seus	impactos	eram	sentidos	pelas	comunidades,	municípios	e	

regiões,	sendo	tratados	sob	a	ótica	de	reestruturações	sócio	espaciais.	O	entendimento	de	que	a	realização	de	

grandes	obras	produzia	efeitos	para	além	do	seu	local	de	implantação,	de	alguma	maneira	as	aproxima	do	debate	

sobre	 o	 PU	 e,	 particularmente,	 do	 conceito	 de	 ‘megaprojects’,	 empregado	 sobretudo	 nos	 Estados	 Unidos.	O	

                                                
2	Ver,	por	exemplo,	Rolim	(1987),	Piquet	(1989)	e	Vainer	(1991).	
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conceito	é	utilizado	para	se	referir	a	diversas	operações	no	espaço,	como	grandes	projetos	monolíticos	ou	grandes	

projetos	de	 infraestruturas	 (rodovias,	pontes,	aeroportos	etc.).	Para	Altshuler	e	Luberoff	 (2003,	p.	2,	 tradução	

minha),	“o	termo	megaprojeto	denota	iniciativas	que	são	físicas,	muito	caras,	e	públicas.	Mais	especificamente,	

megaprojetos	envolve	a	criação	de	estruturas,	equipamentos,	preparação	de	locais	para	empreendimentos,	ou	a	

combinação	de	todos	estes.	Megaprojeto	é	fundamentalmente	uma	expressão	da	autoridade	pública”.	

(ii)	 Rupturas	 (1993-1995)	 -	 Nesta	 fase,	 foram	 identificadas	 as	 primeiras	 ocorrências	 dos	 termos	 “projeto	

urbanístico”	(SANCHEZ,	1993;	DEL	RIO,	1995)	e	“desenho	urbano”	(DEL	RIO,	1995;	KOHLSDORF,	1995)	relacionados	

à	temática	do	planejamento	estratégico.	Foi	percebida	uma	mudança	de	direção	nos	estudos	do	planejamento	

urbano	 com	 referência	 aos	 planos	 estratégicos	 e	 projetos	 urbanos	 como	 alternativas	 ao	 planejamento	 dito	

burocrático	 dos	 planos	 diretores	 e	 setoriais.	 Entretanto,	 Sanchez	 (1993)	 e	 Del	 Rio	 (1995)	 apresentam	

compreensões	divergentes.	Sanchez	(1993)	aborda,	a	partir	da	experiência	de	Curitiba,	as	noções	e	contradições	

dos	efeitos	que	as	estratégias	de	city	marketing	rebatem	sobre	o	território.	Sanchez	(1993,	p.	128)	insere	a	prática	

de	 projetos	 urbanos	 de	maneira	 que	 “os	 projetos	 urbanísticos	 dos	 anos	 90	 promovidos	 pelo	 ‘city	marketing’	

reorganizam	 o	 espaço	 metropolitano	 para	 adequá-lo	 às	 demandas	 de	 qualidade	 de	 vida	 urbana	 e	 dar-lhe	

condições	 de	 concorrer	 com	 outras	 metrópoles	 na	 atração	 de	 investimentos	 e	 na	 localização	 de	 atividades,	

sobretudo	terciárias”.	Esta	autora,	na	época,	já	fazia	a	crítica	a	este	tipo	de	operação	como	uma	modernização	

que	se	constrói	na	exclusão	e	na	segregação,	fenômeno	que	denomina	‘contra	face	do	mito’,	concluindo	o	city	

marketing	coloca	o	planejamento	urbano	à	serviço	da	demanda	do	mercado.	Já	Del	Rio	(1995),	a	partir	do	Projeto	

Rio-Cidade	para	o	centro	funcional	do	bairro	carioca	do	Méier,	discute	sua	metodologia	e	propostas.	Segundo	o	

autor,	o	objetivo	do	Projeto	Rio-Cidade	era	atuar	sobre	trechos	estruturadores	da	imagem	da	cidade,	revitalizando	

o	conceito	de	rua	e	devolvendo-a	aos	cidadãos	em	condições	adequadas	de	uso,	conforto	e	segurança.	As	áreas	

escolhidas	 foram	 definidas	 como	 pontos	 exemplares	 por	 serem	 áreas	 de	 grande	 visibilidade,	 que	 denomina	

‘pedaços	cariocas’.	Ao	descrever	o	projeto,	aponta	para	a	necessidade	de	uma	reorganização	territorial	e	imagética	
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FIGURA 2 – LINHA DO TEMPO ANAIS DO ENANPUR (1986-2015) SOBRE PROJETO URBANO 

	

Fonte:	Oliveira	e	Rovati	(2016).	
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da	cidade,	ou	 seja,	a	 redução	do	caos	e	da	espontaneidade	de	ocupação	dos	espaços,	 como	por	exemplo,	do	

comércio	informal.	Cabe	registrar	que	ele	foi	o	arquiteto	do	projeto	para	o	Méier	e	no	artigo	apresenta	um	balanço	

ainda	preliminar.	Mesmo	assim,	aponta	para	o	baixo	nível	de	participação	da	população	nas	etapas	de	elaboração	

do	projeto	devido	à	velocidade	de	sua	implementação	e	afirma	que,	embora	pense	a	cidade	por	pedaços,	existe	

uma	preocupação	de	expansão	das	melhorias	de	infraestrutura	para	além	da	área	central	e	zona	sul	carioca.	Como	

Del	Rio	(1995)	associa	a	temática	dos	PUs	ao	planejamento	estratégico	e	ao	sucesso	do	modelo	Barcelona;	Sanchez	

(1995)	 associa	 o	 city	 marketing	 às	 demandas	 do	 mercado.	 Entende-se	 que,	 de	 fato,	 tanto	 o	 planejamento	

estratégico	quanto	o	city	marketing	incluem	entre	seus	objetivos	centrais	a	difusão	e	a	venda	da	imagem	da	cidade	

no	cenário	internacional.	Nesse	sentido,	Piñon	(2008),	quase	dez	anos	após	a	experiência,	critica	o	projeto	Rio-

Cidade,	como	uma	estratégica	do	Plano	Estratégico	Rio	Sempre	Rio	para	o	embelezamento	e	ordenação	do	caos	

urbano	da	mundialmente	renomada	cidade	maravilhosa.	O	autor	contribui	afirmando	que	a	escolha	por	centros	

de	consumo	(os	centros	comerciais	de	bairro),	principalmente	nos	casos	dos	subúrbios	cariocas,	recria	a	relação	

centro-periferia	no	interior	do	próprio	bairro	e	deste	para	os	bairros	vizinho.	Afirma,	também,	que	os	centro	de	

consumos,	 exclusivamente,	 são	 constantemente	 vigiados	 pela	 Guarda	 Municipal	 com	 a	 intenção	 de	 criar	 a	

sensação	de	segurança	urbana	e	que	a	ação	de	exclusão	dos	camelôs	tem	como	efeito	a	revalorização	do	comércio	

formal.	 Ou	 seja,	 assim	 como	 para	 Sanchez	 (1993),	 para	 Piñon	 (2008)	 os	 projetos	 urbanos	 do	 Rio-Cidade	 se	

constituem	 em	 um	 elemento	 de	 segregação	 e	 exclusão	 social	 mesmo	 que,	 como	 afirma	 Del	 Rio	 (1993),	 a	

intencionalidade	expressa	fosse	a	promoção	da	melhoria	no	uso	dos	espaços	públicos	por	parte	da	comunidade	

local,	possível	a	partir	de	meras	intervenções	de	desenho	urbano	e	reutilização	dos	equipamentos	já	existentes.	

(iii)	 Transição	 (1997-1999)	 -	 Os	 termos	 ‘intervenção’,	 ‘requalificação/revitalização	 de	 áreas	 centrais’,	

‘planos/projetos	 estratégicos’,	 ‘projeto	 urbanístico’	 e	 ‘desenho	 urbano’	 passam	 a	 ser	 os	 mais	 usados	 neste	

período.	Ancorados,	geralmente,	na	disseminação	do	modelo	Barcelona	e	em	autores	como	Castells	e	Borja	(1996)	

e	Harvey	(1989),	que	são	citados	com	frequência.	Além	do	empreendedorismo	urbano	(HARVEY,	1989),	a	temática	

do	city	marketing,	do	planejamento	estratégico	e	de	cidades	globais,	entrou	de	vez	na	agenda	dos	estudos	urbanos	
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no	Brasil3.	Nestes	casos,	embora	os	autores	mencionassem	GPUs,	como	a	London	Docklands	ou	Battery	Park	em	

Nova	York,	por	exemplo,	a	denominação	PU	não	era	empregada.	Foi	registrado,	ainda,	que	o	termo	‘operação	

urbana’	foi	mencionado	pela	primeira	vez	por	Del	Rio	(1997).	Essa	fase	é	marcada	pela	publicação	do	importante	

texto	de	Carlos	Vainer,	Pátria,	empresa	e	mercadoria4.	Vainer	(1999)	se	baseia	em	alguns	autores	que	se	tornaram	

um	referencial	importante	na	área.	Um	é	a	visão	crítica	de	David	Harvey5	que	define	empreendedorismo	urbano	

e	sistematiza	quatro	estratégias	da	sua	prática	que	operacionalizam	a	transformação	da	cidade	em	mercadoria.	O	

outro	é	o	texto	de	Borja	e	Castells6,	no	qual	os	autores	apresentam	uma	verdadeira	cartilha	para	a	implementação	

de	planejamento	estratégico,	marketing	urbano,	parcerias	público-privadas	e	projetos	urbanos	na	América	Latina.	

O	material	foi	apresentado	na	Conferência	das	Nações	Unidas	em	Istambul,	1996.	Já	Del	Rio	(1997),	na	busca	da	

compreensão	do	desempenho	do	arquiteto	e	urbanista	frente	às	transformações	estéticas,	político-econômicas	e	

tecnológicas	que	envolvem	a	 temática	das	 cidades,	 faz	uma	crítica	ao	desenho	pós-moderno.	O	autor	aborda	

aspectos	 como	 o	 lugar	 qualquer,	 o	 não-lugar;	 o	 paradigma	 californiano	 da	 criação	 de	 simulacros	 e	 parques	

temáticos;	 o	 city	 marketing,	 a	 venda	 da	 imagem	 das	 cidades	 e	 o	 controle	 estético;	 operações	 urbanas	 de	

revitalização	e	a	criação	de	shopping	centers	e	museus.	Agora	com	“[...]	uma	 interpretação	negativa	dos	fatos	

sociais	e	da	lógica	por	trás	da	maioria	das	configurações	urbanísticas	atuais”	(DEL	RIO,	1997,	p.	707)	o	autor	tem	

o	intuito	de	lançar	um	pouco	de	otimismo	na	discussão	que	se	propôs,	indicando	que	caberia		aos	arquitetos	e	

urbanistas	redirecionar	a	sua	prática,	“fundamentando-se	em	uma	postura	crítica	o	suficiente	de	modo	a,	dentro	

do	 que	 se	 entende	por	 sociedade	pós-moderna,	 ainda	 poderem	orientar	 o	 desenho	das	 cidades	 para	 futuros	

pluralistas	e	democráticos,	respeitosos	da	idiossincrasia	dos	lugares	e	da	individualidade	de	seus	cidadãos”	(DEL	

                                                
3	Ver	Moura	(1997),	Compans	(1997),	Fernandes	(1997)	e	Freire-Medeiros	(1997).	
4	O	artigo	foi	publicado	no	ano	seguinte	no	livro	A	cidade	do	pensamento	único:	desmanchando	consensos.	O	livro	reúne	textos	de	
Ermínia	Maricato	e	Otília	Arantes.	
5	From	Managerialism	to	Entrepreneurialism:	The	Transformation	in	Urban	Governance	in	Late	Capitalism,	de	1989,	traduzido	para	
o	 português	 e	 publicado	 pela	 primeira	 vez	 no	 Brasil,	 na	 revista	 Espaço	 &	 Debates	 em	 1996,	 sob	 o	 título	Do	 gerencialismo	 ao	
empresariamento:	a	transformação	da	administração	urbana	no	capitalismo	tardio.	Em	2006,	uma	nova	publicação	em	livro	teve	a	
tradução	modificada	 para	Do	 administrativismo	 ao	 empreendedorismo:	 a	 transformação	 da	 governança	 urbana	 do	 capitalismo	
tardio	(OLIVEIRA,	2013,	p.	41).	
6	Local	and	global:	the	management	of	cities	in	the	information	age.	
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RIO,	1997,	p.	710).	Ou	seja,	caberia	ao	arquiteto	urbanista,	por	meio	do	desenho	urbano,	viabilizar	práticas	que	

não	fossem	excludentes	ou	segregadoras,	assim	restaurando	o	status	do	arquiteto	em	sua	atribuição	de	desenhar	

a	cidade.	

(iv)	Consolidação	(2001-2009)	-	Foi	verificado	que,	apesar	da	diversidade	temática,	o	tema	dos	grandes	projetos	

urbanos	(GPUs)	ganha	destaque.	A	 importação	do	termo	GPUs	aparece	de	diferentes	 formas:	há	referências	a	

Grandes	Projetos	de	Desenvolvimento	Urbano	(GPDU),	Grandes	Projetos	de	Intervenção	Urbana	(GPIU),	Grandes	

Projetos	de	Renovação	Urbana	(GPRU),	Large	Scale	Urban	Development	Projects,	e	megaprojetos.		A	difusão	do	

termo	PU	avançou,	inclusive,	sobre	as	sessões	temáticas	dedicadas	à	história	urbana	e	do	urbanismo,	onde	até	

então	se	preferia	o	emprego	de	expressões	como	‘reformas	urbanas’,	‘planos’	ou	‘obras	urbanas’.	Nesse	período,	

Sanchez	 (2001)	 conclui	 sua	 tese	de	doutorado	A	 reinvenção	das	 cidades	no	mercado	mundial,	na	qual	aborda	

Barcelona	 e	 Curitiba	 como	 cidades-modelos	 desde	 a	 perspectiva	 de	 sua	 construção	 simbólica,	 explorando	

estratégias	discursivas	para	a	geração	do	consenso	entre	a	população	local	com	base	na	teoria	das	representações	

do	espaço,	de	Lefebvre,	e	da	produção	simbólica,	de	Bourdieu.	Sanchez	(2001)	defende,	assim	como	Vainer	(2000),	

a	ideia	da	‘cidade	empresa,	mercadoria,	e	pátria’,	na	qual	a	representação	do	espaço	por	imagens	associadas	ao	

city	marketing	coloca	a	cidade	à	venda	no	mercado	mundial	de	cidades.	A	autora	afirma	que	este	novo	fenômeno	

cria	uma	“produção	global	do	espaço”7.	Um	espaço	colocado	sob	a	lógica	de	reprodução	do	capital	associado	a	

diferentes	 mercados:	 para	 empresas	 com	 interesses	 localizados,	 imobiliário,	 de	 consumo,	 do	 turismo,	 das	

chamadas	 boas	 práticas	 (difusão	 de	 imagens	 de	 cidades-modelos),	 de	 consultoria	 e	 planejamento	 e	 políticas	

públicas.	 Também,	 neste	 período	 se	 consolida	 a	 noção	 de	 que	 o	 ambiente	 acadêmico	 deveria	 desenvolver	

metodologias	de	avaliação	de	GPUs	no	Brasil.	Novais	et	al.	(2007)	apresentam	como	resultado	de	uma	pesquisa	

sobre	a	experiência	brasileira	sobre	GPUs	uma	metodologia	de	avaliação.	Os	autores	destacam	a	importância	de	

uma	compreensão	da	prática	de	maneira	multidimensional,	pois	se	recairia	em	um	reducionismo	apresentar	sob	

uma	única	óptica.	Os	autores	avaliam	GPUs,	a	partir	de	um	método	comparativo	aplicado	a	diferentes	cidades	

                                                
7	Inspirado	no	termo	lefebvriano	acerca	da	produção	do	espaço.	
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brasileiras8,	 com	 base	 nas	 dimensões	 políticas,	 institucional,	 simbólica,	 arquitetônico-urbanística,	 fundiária,	

socioambiental	e	econômico	financeira.	Novais	et	al.	(2007)	concluem	que:	a	disputa	política	valoriza	a	dimensão	

simbólica;	 as	 condições	 institucionais	 não	pesam	muito	no	processo	de	decisão,	 implementação	 e	 gestão	dos	

projetos;	os	GPUs	brasileiros	nem	sempre	podem	ser	claramente	relacionados	ao	processo	de	globalização;	as	

incertezas	 quanto	 aos	 resultados	 diretos	 e	 indiretos	 tornam	 necessário	 enfatizar	 a	 discussão	 do	 programa	 e	

conteúdo	do	projeto;	o	compromisso	político	com	o	projeto	torna	o	poder	público	vulnerável	e	sujeito	a	maiores	

riscos;	e	a	regra	da	agilidade	e	do	aproveitamento	de	oportunidades	tende	a	isentar	o	GPU	de	formas	efetivas	de	

controle	social.	Seguindo	uma	lógica	distinta,	Rodrigues	(2007)	expressa	uma	linha	que	se	consolida	no	Brasil	a	

partir	das	pesquisas	desenvolvidas	no	Laboratório	de	Projetos	Urbanos	(LAPU-PROURB/	UFRJ)	coordenado	por	

Denise	Pinheiro	Machado.	Citando	por	vezes	os	mesmos	autores,	mas	 fundamentando	a	pesquisa	em	autores	

franceses	 e	 catalães,	 as	 pesquisas	 do	 LAPU	 se	 concentram	 na	 dimensão	 da	 forma	 e	 composição	 urbana.	

Compreendem	 o	 projeto	 urbano	 como	 desenho	 urbano,	 adotando	 uma	 visão	monofuncional.	 Nesse	 sentido,	

Rodrigues	(2007)	argumenta	que	nos	Estados	Unidos	o	termo	utilizado	para	PU	é	urban	desing	(desenho	urbano,	

livre	tradução),	embora	autores	como	Fix	(2001),	por	exemplo,	optem	pelo	termo	megaproject	(megaprojeto,	livre	

tradução),	também	de	origem	norte-americana,	específica	para	este	tipo	de	operação	por	ir	além	da	questão	do	

desenho	urbano.	Percebe-se,	assim,	a	origem	de	uma	confluência	de	significados	que	são	impressos	sob	o	PU	no	

Brasil,	derivado	por	vezes,	da	simples	questão	da	tradução	de	um	conceito	de	um	idioma	para	outro.	Apenas	a	

caráter	de	ilustração,	nem	mesmo	no	mundo	anglo-saxão	há	um	consenso,	pois	na	Inglaterra	se	prefere	o	termo	

large	 urban	 projects	 (grandes	 projetos	 urbanos,	 tradução	 livre),	 ou,	 urban	 projects	 (projetos	 urbanos),	 à	

megaprojects	 (megaprojetos,	 livre	 tradução).	 Rodrigues	 (2007),	 embora	 coloque	 o	 projeto	 urbano	 como	 um	

processo,	uma	dinâmica	de	planos	abertos	que	não	deve	ser	encarado	como	uma	arquitetura	de	grande	escala,	

acredita	que	a	teoria	do	urban	design	ancorada	em	aspectos	como	preservação	histórica	e	conservação	urbana,	

importância	do	pedestre,	vitalidade	e	variedade	de	usos,	paisagem	cultural,	contexto	e	valores	arquitetônicos,	

                                                
8	Os	casos	avaliados	são:	Operação	Urbana	Faria	Lima	(São	Paulo),	Jogos	Pan-Americanos	(Rio	de	Janeiro),	Recuperação	do	Centro	
Histórico	de	Salvador,	Museu	Oscar	Niemeyer	e	Eixo	Metropolitano	(Curitiba),	Ver-o-Peso	(Belém	do	Pará),	Projeto	Orla	(Palmas),	
Centro	Dragão	do	Mae	de	Arte	e	Cultura	(Fortaleza)	e	Caminho	Niemeyer	(Niterói)(NOVAIS	et	al.,	2007).	
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seja	pertinente	para	uma	delimitação	metodológica	sobre	a	forma	urbana.	Verifica-se,	portanto,	nesta	fase,	uma	

delimitação	 clara	 entre	 dois	 significados	 para	 Projeto	 Urbano:	 (a)	 projeto	 urbano	 como	 um	 processo,	 uma	

intervenção	que	precisa	 ser	 percebida	 sob	 suas	múltiplas	 dimensões;	 (b)	 visão	monofuncional,	 que	 atribui	 ao	

arquiteto	e	urbanista	as	definições	sobre	a	forma	e	composição	urbana.	Esta	última	linha	de	estudos,	compreende	

o	 Projeto	 Urbano	 como	 uma	 ferramenta	 de	 planejamento	 crucial	 na	 articulação	 entre	 escalas,	 entre	 um	

‘urbanismo	 de	 conjunto’	 e	 uma	 ‘cidade	 em	 fragmentos’	 (RODRIGUES,	 2007).	 Ambas	 as	 linhas,	 entretanto,	 se	

baseiam	no	mesmo	referencial	teórico,	e	compreendem	o	projeto	urbano	como	uma	maneira	contemporânea	de	

intervir	na	cidade.	

(v)	Aprofundamento	(2010-2016)	–	Com	relação	a	esta	fase,	foi	possível	fazer	uma	análise	em	separado	do	que	

significa	 projeto	 urbano	 no	 ENANPUR	 e	 ENANPARQ.	 Como	 já	 mencionado	 anteriormente,	 a	 realização	 de	

megaeventos	impulsionou	a	prática	no	país.	No	Gráfico	da	Figura	2	é	possível	constatar	que,	em	2013,	um	ano	

antes	 da	 realização	 da	 Copa	 do	 Mundo,	 há	 maior	 ocorrência	 de	 artigos	 relacionado	 ao	 tema.	 No	 contexto	

ENANPARQ,	o	termo	aparece	associado	a	temáticas	e	conceitos	muito	diversos,	tais	como	‘morfologia	urbana’,	

‘paisagem	e	paisagismo’,	‘ensino	de	arquitetura	e	urbanismo’,	‘instrumento	de	planejamento	urbano’,	‘patrimônio	

histórico’,	 ‘áreas	 centrais’,	 ‘vazios	 urbanos’,	 ‘cidade	 informal’,	 ‘expansão	metropolitana’,	 ‘Operações	 Urbanas	

Consorciadas’	 (OUC).	 No	 plano	 propriamente	 conceitual,	 dez	 artigos	 (33%)	 consideraram	 a	 necessidade	 de	

apresentar	e/ou	discutir	o	conceito.	Os	demais	referiram-se	ao	termo	PU	como	algo	dado,	como	se	fosse	sabido	e	

consensual.	Metade9	 dos	 artigos	 usam	 PU	 como	 sinônimo	 de	Grandes	 Projetos	 Urbanos	 (GPU),	 embora	 nem	

sempre	 de	 forma	 explícita.	 Em	 sete	 artigos10	 (23%),	 PU	 equivalente	 a	 desenho	 urbano,	 entendido	 como	 um	

comprometimento	com	a	forma	da	cidade,	a	transformação	da	paisagem	e	o	paisagismo.	Nesses	casos,	os	termos	

‘resedenho	urbano’,	‘morfologia	urbana’	e	‘arquitetura	da	cidade’	são	recorrentes	e	tratam	PU	como	uma	escala	

                                                
9	Abascal;	Costa	(2014),	Albuquerque	(2012),	Albuquerque;	Junior	(2012),	Alvim;	Abascal;	Moraes	(2010),	Barandier	(2010),	Bassani	
(2010),	Borde	 (2012),	Farias	 (2010,	2014),	Furtado;	Bacellar	 (2014),	Machado;	Barandier	 (2014),	Maya-Monteiro;	Colchete	Filho.	
(2014),	Nobre	(2010),	Schiffer	(2010),	Tinoco	(2012),	Zanchetti;	Somekh	(2014).	
10	Costa;	Soares	(2010),	Farah	(2010),	Vieira	(2010).	
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do	projeto	de	arquitetura.	Completando	o	quadro,	quatro	artigos11	associam	PU	a	melhorias	de	 infraestrutura	

urbana	 em	 áreas	 de	 população	 de	 baixa	 renda,	 envolvendo	 a	 interlocução	 com	 os	 atores,	 a	 participação	 de	

governos	e	o	comprometimento	com	a	melhoria	da	qualidade	de	vida	e	do	meio	ambiente.	A	Figura	3	ilustra	a	

frequência	das	 temáticas	e	o	 tipo	de	abordagem	com	que	se	 relacionam.	No	ENANPUR,	 foi	encontrada	maior	

unidade,	ao	menos	no	que	se	refere	a	GPUs.	Uma	indicação	é	que	a	maioria	dos	artigos	se	reporta	diretamente	

ao	 termo	GPUs	 (43%),	mas	apenas	17%	se	dedica	a	apresentar	o	 conceito	utilizado.	 Foi	 constatado,	 também,	

megaevento	como	uma	temática	dominante	(31%).	Diferente	do	ENANPARQ,	a	temática	da	habitação	de	interesse	

social	não	apareceu,	o	que	não	quer	dizer	que	o	tema	da	habitação	informal	não	seja	recorrente,	pelo	contrário.	

Este	 tema	 está	 presente;	 porém,	 sempre	 como	 um	 efeito	 colateral	 da	 mercantilização	 da	 cidade	 através	 da	

implementação	de	GPUs.	Apenas	um	artigo	utilizou	o	termo	PU,	ao	se	referir	ao	projeto	realizado	na	Favela	Santa	

Marta	no	Rio	de	Janeiro,	tendo	o	autor	indicado	os	efeitos	positivos	e	negativos	das	intervenções	realizadas	no	

local	(SILVA,	2013).	Assim	como	no	ENANPARQ,	os	temas	relativos	a	áreas	centrais,	patrimônio	e	OUC	estavam	

presentes,	 porém	de	maneira	 difusa.	 Apenas	 cinco	 artigos	 (12%)	 apresentam	PU	 como	 sinônimo	 de	 desenho	

urbano.	Outra	vertente,	foi	constatada	em	edições	anteriores:	a	apropriação	do	termo	para	tratar	de	reformas	ou	

obras	urbanas.	A	síntese	se	encontra	na	Figura	4.	Ao	comparar	os	dois	quadros,	percebe-se	a	predominância	dos	

GPUs,	embora	no	ambiente	do	ENANPARQ	represente	uma	prática	mais	associada	a	visão	monodimensional	do	

desenho	 urbano,	 e	 no	 ENANPUR,	 relacionada	 a	 processos	 de	 transformação	 econômica,	 política	 e	 social,	

excludente	e	segregacionista.		

A	 pesquisa	 (OLIVEIRA	 e	 ROVATI,	 2016)	 revelou,	 ainda,	 a	 associação	 do	 conceito	 a	 cinco	 situações	 distintas:	 à	

ferramenta	de	planejamento	urbano	comprometido	com	um	‘projeto	de	cidade’;	ao	referencial	dos	GPUs,	uma	

operação	 realizada	a	partir	 de	Parcerias	Público	Privadas	 (PPPs)	e	 alinhada	às	práticas	de	city	marketing	 e	do	

urbanismo	de	mercado;	a	projetos	para	áreas	de	população	de	baixa	renda	com	participação	do	governo	ou	da	

comunidade;	e	a	um	instrumento	técnico	relacionado	à	paisagem	e	ao	desenho	urbano,	à	noção	de	projeto		

                                                
11	Albuquerque	(2012),	Bessa	(2012),	Medeiros	(2012),	Silva	(2012). 
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FIGURA 3 – PROJETO URBANO ENANPARQ (2010-2014) 

	

Fonte:	Oliveira	e	Rovati	(2016).	
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FIGURA 4 - PROJETO URBANO ENANPUR (2011-2015) 

	

Fonte:	Oliveira	e	Rovati	(2016).	
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arquitetônico	 em	 escala	 urbana;	 e	 a	 práticas	 históricas	 de	 intervenção	 na	 cidade,	 neste	 caso	 operando	 um	

anacronismo.	É	importante	notar	que	estas	cinco	situações	nem	sempre	são	excludentes.	Com	exceção	da	última	

e	da	oposição	entre	GPUs	e	projetos	para	população	de	baixa	renda,	as	outras	são	complementares,	de	tal	maneira	

que	a	noção	de	projeto	de	cidade	é	complementar	à	noção	de	GPUs	e	à	noção	de	desenho	urbano.		

O	estudo	indicou	que,	em	consequências	das	dificuldades	de	definição,	fica	inviabilizado	o	debate	aprofundado	

sobre	o	 tema	do	PU	na	 realidade	brasileira,	principalmente	no	que	diz	 respeito	à	 sua	 capacidade	de	produzir	

cidades	mais	 justas	e	 igualitárias.	Outro	 fator	que	contribui	para	a	 fluidez	do	conceito	decorre	do	 fato	de	que	

muitos	autores	adotam	diferentes	classes	ou	tipologias	de	projetos	urbanos,	e	de	modo	cada	vez	mais	difuso,	

como	demostrado	nas	Figuras	3	e	4.	Em	resumo,	ainda	que	a	maior	parte	das	acepções	empregadas	no	Brasil	

sejam	complementares,	a	disputa	conceitual	persiste.		

Na	última	fase	foi	constatada	também	uma	crescente	preocupação	de	natureza	metodológica.	Vainer	(2012),	por	

exemplo,	propõe	uma	matriz	analítica	para	avaliar	em	que	medida	os	GPUs	contribuiriam	para	que	as	cidades	se	

tornassem	lugares	mais	democráticos	e	menos	desiguais	(Figura	5).	O	autor	associa	os	GPUs	à	adoção	de	práticas	

vinculadas	 ao	marketing	 urbano	 e	 ao	 planejamento	 estratégico,	 afirmando	 que	 eles	 promovem	 rupturas	 na	

cidade,	entendida	como	espaço	social	de	múltiplas	dimensões,	 sendo	estas	 rupturas	 intencionais	ou	não	–	 tal	

matriz	analítica	segue	abordagem	semelhante	à	proposta	de	Novais	et	al.	(2007).	

Ainda	 com	 relação	 à	 temática	 do	 desenvolvimento	 de	 uma	metodologia	 de	 avaliação	 para	 GPUs,	 Zancheti	 e	

Somekh	(2014)	apontam	para	duas	vertentes	na	academia	brasileira:	(i)	analítico/normativa,	que	tende	a	enfatizar	

os	 efeitos	 positivos	 dos	 GPUs;	 (ii)	 crítico/normativa,	 que,	 a	 partir	 de	 uma	 análise	 multidimensional,	 tende	 a	

demonstrar	os	impactos	dos	projetos.	Os	autores	afirmam	que	tal	polarização	de	caráter	ideológico	(sic)	dificulta	

o	diálogo	entre	as	duas	posições.	Embora	mencionem	as	duas	vertentes,	Zancheti	e	Someck	(2014)	se	dedicam	a	

analisar	criticamente	apenas	os	trabalhos	ligados	à	filiação	crítico/normativa,	isto	é,	as	pesquisas	desenvolvidas	

por	pesquisadores	vinculados	à	UFRJ,	como	Carlos	Vainer,	Pedro	Novais,	Fabrício	Leal,	Fernanda	Sanchez	e	Glauco	

Bienestein.	
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FIGURA 5 – MATRIZ ANALÍTICA DE AVALIAÇÃO PROPOSTA POR VAINER 

 

Fonte:	Vainer	(2012,	p.	200).	
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Os	autores	justificam	esta	escolha	porque	estes	pesquisadores	se	tornaram	referência	nos	estudos	de	GPUs	no	

Brasil	e	também	porque	sofreram	críticas	dos	pesquisadores	alinhados	à	posição	analítico	normativa	(ZANCHETI	e	

SOMEKH,	2014).	Nas	conclusões,	apontam	para	a	falta	de	transparência	na	seleção	dos	dados,	a	falta	de	dados	

quantitativos	e	de	pesquisas	comparativas.	Para	Zancheti	e	Somekh	(2014)	não	seria	possível	destacar	o	caráter	

temporal	de	projetos	que	são	processos	de	transformação	urbana	e	não	se	esgotam	no	momento	de	construção	

de	artefatos	arquitetônicos.	Alinhada	ao	que	Zancheti	e	Somekh	(2014)	denominam	de	linha	analítico/	normativa,	

a	Tese	de	doutorado	de	Vescina	(2010),	do	LAPU-UFRJ,	investiga	caminhos	alternativos	para	a	formulação	do	PU	

na	metrópole.	Trata-se	do	desenvolvimento	de	uma	metodologia	de	desenho	do	PU	fundamentado	na	paisagem;	

a	autora	propõe	quatro	categorias/conceitos	operacionais:	camadas,	espaços	livres,	fronteiras	e	processos.	Já	os	

estudos	mais	recentes	associados	à	linha	crítico/normativa	tratam	da	relação	das	intervenções	na	cidade	e	dos	

novos	instrumentos	urbanísticos	com	o	fenômeno	da	financeirização.	O	trabalho	de	Santoro	(2015)	aponta	nesta	

direção,	assim	como	aconteceu	com	a	Sessão	Temática	do	ENANPUR	2017	sobre	a	produção	do	espaço	urbano,	

regional	e	metropolitano	a	partir	de	GPUs12.	

Por	 fim,	 é	 importante	 destacar,	 nesta	 etapa	 recente	 e	 no	 âmbito	 geral,	 a	 recorrência	 de	 alguns	 autores	

internacionais	que	têm	servido	de	suporte	aos	estudos	sobre	PU	no	Brasil.	Na	sua	grande	maioria,	exceções	feitas	

a	Mario	Lungo	e	Beatriz	Cuenya,	esses	autores	são	de	origem	europeia	–	como	Nuno	Portas,	François	Ascher,	

David	Mangin,	 Philip	 Panerai,	 Yannis	 Tsiomis,	 Christian	Devillers,	Manuel	 Solá-Morales,	Manuel	 Castells,	 Jordi	

Borja,	Joan	Busquests,	Frank	Moulaert,	Arantxa	Rodrigues	e	Erik	Swyngedouw. Dentre	os	autores	brasileiros,	os	

mais	citados	no	ambiente	ENANPAUR	são	Carlos	Vainer	e	Fernanda	Sanchéz	e,	no	ambiente	ENANPARQ,	Denise	

Pinheiro	Machado	e	Nadia	Somekh,	que	tratam	principalmente	de	questões	metodológicas	e	apresentam	estudos	

de	caso.	Em	síntese,	se	encontra:	(i)	a	presença	preponderante	de	autores	estrangeiros	(com	ênfase	particular	nos	

franceses)	como	suporte	para	a	teorização	e	conceituação	de	PU,	ao	lado	de	autores	brasileiros	que	são	quase	

                                                
12	Sessão	temática	coordenada	por	Beatriz	Rufino	(PPGAU/FAUUSP),	Benny	Schvarsberg	(PPGAU/UnB)	e	Fabricio	Leal	de	Oliveira	
(PUR/IPPUR-UFRJ).		
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sempre	evocados	por	seus	estudos	de	caso	ou	proposta	metodológica	de	avaliação;	(ii)	a	consequente	deficiência	

de	uma	construção	teórica	da	expressão	do	PU	no	Brasil	que	não	se	constitua	através	da	evocação	de	teorias	

européias;	 (iii)	 e	 a	 fragilidade	 das	 referências	 –	 aliás,	 quase	 inexistentes	 –	 direcionadas	 à	 reflexão	 sobre	

alternativas	ao	PU	quando	esse	é	criticado.		

Constata-se,	por	um	lado,	que	a	prática	de	projetos	urbanos	no	Brasil	é	cada	vez	mais	difundida	e	especializada;	

e,	 por	 outro,	 que	 o	 debate	 acadêmico	 está	 cada	 vez	 mais	 polarizado	 entre	 duas	 vertentes	 que	 se	 voltam,	

sobretudo,	para	estudos	de	natureza	metodológica.	Os	pesquisadores	da	vertente	analítico/normativa	se	dedicam	

a	aperfeiçoar	métodos	de	projeto/desenho	urbano;	os	pesquisadores	da	vertente	crítico/normativa	se	ocupam	de	

identificar	os	impactos,	efeitos	e	rupturas	dos	projetos	urbanos	nas	diferentes	dimensões,	para	além	da	dimensão	

da	forma	urbana	e	incluindo	dimensões	como	a	política,	socioambiental,	institucional,	econômica,	etc.	A	vertente	

crítica	abre	um	importante	caminho	dentro	dos	estudos	urbanos	no	Brasil,	pois	aborda	o	PU	como	uma	operação	

concertada	entre	diferentes	atores	que	não	se	resume	ao	desempenho	da	forma	urbana	ou	ao	papel	do	arquiteto	

urbanista	no	processo.	Entretanto,	limita-se	a	compreender	o	PU,	enquanto	conceito,	como	algo	dado	e,	através	

da	elaboração	da	matriz	multidimensional,	a	avaliar	seus	impactos.	A	crítica	não	avança,	portanto,	na	relação	entre	

os	projetos	urbanos	e	as	transformações	do	capitalismo.	Ou	seja:	faz	um	estudo	crítico	do	capitalismo	a	partir	do	

projeto	urbano,	mas	não	avança	no	que	diz	respeito	a	uma	crítica	do	projeto	urbano	no	capitalismo.	Resulta	daí	

uma	importante	lacuna	no	campo	dos	estudos	críticos	urbanos	(BRENNER,	MARCUSE	e	MAYER,	2012).	Esta	Tese	

se	localiza	como	parte	dos	esforços	que	se	realizam	para	preencher	esta	lacuna.		

Para	melhor	 esclarecer	 o	 objetivo	 central	 desta	 Tese	 é	 preciso	 introduzir	 brevemente	 o	 significado	 de	 crítica	

ontológica	desenvolvido	no	Capítulo	1	a	partir	de	Giörgy	Lukács	([1971]	2012).	Por	hora,	registre-se	que	a	ontologia	

diz	respeito	ao	ser	das	coisas	–	nela,	o	primado	corresponde	ao	ser,	entendido,	em	primeiro	lugar,	“como	o	mundo,	

a	 efetividade	 real	 em	 que	 vivemos”.	 Claro	 que	 “esta	 efetividade	 atravessa	 o	 sujeito	 humano,	 gerando	 uma	

complexa	dialética	 entre	 categorias	 objetivas	 e	 subjetivas	que	é	particularmente	 relevante	 em	uma	ontologia	

social”	 (MARTINS,	 2013,	 p.	 172).	 Daí	 que	 as	 disputas	 teóricas	 dependem	 das	 diferenças	 ontológicas,	 ou	 seja,	
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dependem	das	distintas	concepções	sobre	o	ser	que	fundamenta	cada	teoria	(DUAYER,	2015).	Portanto,	realizar	a	

crítica	 ontológica	 do	 PU	 significa	 ir	 além	 das	 críticas	 internas	 à	 nossa	 disciplina	 (como	 as	 registradas	 na	

sistematização	acima),	já	que	elas	não	alteram	a	descrição	do	mundo,	isto	é,	a	ontologia	sobre	a	qual	se	encontram	

fundadas.	 A	 crítica	 ontológica	 quando	 exercida	 entre	 tradições	 “se	 dirige	 essencialmente	 aos	 pressupostos	

estruturais	da	tradição	criticada”,	única	maneira	de	figurar	o	mundo	de	maneira	radicalmente	distinta,	“não	só	

das	 formas	 de	 consciência	 do	 cotidiano,	 mas	 também	 de	 suas	 formas	 científicas	 de	 consciência	 que,	 nessa	

condição,	são	obviamente	plausíveis,	empiricamente	válidas,	funcionais	para	a	prática	imediata”	(DUAYER,	2013,	

p.	113).	Desde	o	marxismo,	foi	precisamente	este	o	esforço	realizado	por	Lefebvre	em	sua	obra,	não	apenas	desde	

uma	 crítica	 negativa,	 mas	 sempre	 contemplando	 a	 necessidade	 de	 produzir	 conhecimento	 para	 abrir	

possibilidades	para	transcender	a	sociedade	em	que	vivemos	–	em	seus	termos,	construir	uma	sociedade	urbana	

(LEFEBVRE,	[1970]2008).	

Faz-se	necessário,	portanto,	analisar	o	projeto	urbano	em	sua	essência.	Para	tanto,	o	objetivo	traçado	para	esta	

Tese	é	realizar	a	crítica	ontológica	do	Projeto	Urbano	no	sistema	em	que	opera	-	o	capitalismo.	Este	objetivo	

implica,	necessariamente,	na	compreensão,	entre	outras,	da	dimensão	teórica	e	prático-operacional	do	projeto	

urbano.	

Para	abrir	caminho	para	a	crítica	ontológica	do	Projeto	Urbano,	a	obra	de	Lefebvre,	autor	marxista,	assim	como	

Lukács,	se	mostra	um	caminho	coerente	e	profícuo.	Suas	proposições	acerca	da	vida	cotidiana,	da	produção	do	

espaço	 e	 da	 sociedade	 urbana	 colocam	 questões	 ontológicas	 ao	 urbanismo,	 seja	 como	 objeto	 direto	 de	 sua	

análise,	 seja	 como	pano	 de	 fundo.	 Como	 se	 pode	 constatar,	 este	 estudo	 se	 posiciona	 no	 campo	dos	 Estudos	

Críticos	 Urbanos	 (BRENNER,	 MARCUSE	 e	 MAYER,	 2012)	 e	 tem	 como	 repertório	 fundamental	 o	 pensamento	

marxista	a	partir	das	obras	de	Gyorgy	Lukács	e	Henri	Lefebvre.	Trata-se,	portanto,	do	olhar	de	uma	pesquisadora,	

arquiteta	e	urbanista,	na	busca	de	compreender	os	fenômenos	e	processos	urbanos	ontologicamente	e,	portanto,	

para	além	da	sua	formação	especializada,	recortada	e	disjunta	da	totalidade.	
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Para	tanto	destacam-se	os	seguintes	objetivos	específicos:		

• Conhecer	os	deslocamentos	no	tempo	e	no	espaço	na	elaboração	das	ideias	que	fundamentam	e	possibilitam	

a	prática	do	projeto	urbano,	ou	seja,	sua	gênese	ontológica.	

• Relacionar	como	essas	ideias	se	concretizam	na	prática,	ou	seja,	seu	caráter	prático	operacional	no	estágio	

atual	do	capitalismo,	desvelando	as	contradições	no	espaço	a	partir	de	projetos	urbanos	contemporâneos	

em	diferentes	estágios	do	processo.	

• Reconhecer	práticas	insurgentes	que	se	orientam	contra	a	artificialidade	dos	projetos	urbanos,	na	direção	de	

uma	sociedade	urbana.	

A	suposição	que	orienta	esta	Tese	se	relaciona	com	as	proposições	de	Henri	Lefebvre	acerca	da	Revolução	Urbana.	

Parte-se	 de	 suas	 indicações	 sobre	 a	 cidade	 industrial	 para	 atualizá-las	 e	 afirmar	 que	 os	 meios	 de	 produção	

(incluindo	 o	 planejamento	 urbano)	 migraram	 para	 uma	 lógica	 neoliberal	 associada	 ao	 gerencialismo,	

empreendedorismo	urbano,	planejamento	mercadófilo,	entre	outros.	Ou	seja,	ocorreu	uma	transformação	da	

cidade	 industrial	 para	 a	 cidade	 neoliberal	 e,	 na	 atualidade,	 um	 aprofundamento	 da	 cidade	 neoliberal	 de	

urbanização	extensiva	(BRENNER	e	SCHIMDT,	2015)	por	meio	de	projetos	urbanos.	Ou	seja,	a	tese	é	que	o	projeto	

urbano	é	o	instrumento	prático	operacional	contemporâneo	para	o	aprofundamento	cidade	neoliberal.		

Para	a	 realização	deste	 trabalho	 foi	 feita,	primeiramente,	 a	pesquisa	acima	apresentada	para	 compreender	o	

significado	de	PU	para	os	pesquisadores	brasileiros.	A	constatação	de	sua	fluidez	e	de	sua	vinculação	à	aparência	

dos	processos	tratados,	confirmou	a	necessidade	já	sentida	de	tratar	o	tema	desde	sua	dimensão	ontológica.	Foi	

necessário,	então,	realizar	uma	construção	teórica	que	superasse	a	divisão	intelectual	do	trabalho	e	propiciasse	

uma	compreensão	do	tema	abordado	para	além	de	suas	aparências.	Essa	construção	foi	baseada	nas	obras	de	

Giörgy	Lukács	e	de	Henri	Lefebvre,	desde	uma	discussão	de	cunho	filosófico	e	sociológico,	para	além	do	campo	

da	 arquitetura	 e	 do	 planejamento	 urbano.	 Esse	 é	 o	 conteúdo	 sistematizado	 na	 Parte	 I,	 a	 partir	 do	 qual	 se	

descortinam	possibilidades	para	a	realização	de	uma	crítica	ontológica	do	PU.	O	método	para	definição	de	seu	
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caráter	prático	operacional	tem	origem	na	obra	de	Lefebvre,	no	movimento	regressivo-progressivo	abordado	na	

Parte	II	dessa	Tese	em	três	capítulos.	

Os	procedimentos	metodológicos,	incluindo	as	fontes	de	informações,	estão	apresentados	no	Apêndice	1.	A	base	

de	dados	foi	elaboara	a	partir	de	entrevistas,	análise	de	documentos	e	artigos	de	revistas	e	jornais,	e	observação	

participante	 em	 eventos	 de	 apresentação	 e	 discussão	 dos	 projetos	 contemporâneos	 a	 esta	 tese,	 além	 de	

documentos	oficiais,	material	 iconográfico	e	dados	secundários	para	os	exemplos	tratados	no	capítulo	3.	Cabe	

mencionar	 ainda	 a	 realização	de	 Estágio	Doutoral	 no	 Exterior	CAPES,	 sob	 supervisão	de	 Sue	Brownill	 (Oxford	

Brookes	University),	que	oportunizou	uma	discussão	sobre	a	teoria	e	a	prática	de	projetos	urbanos	na	Europa,	

além	da	realização	de	pesquisa	de	campo	nas	cidades	de	Londres	e	Barcelona,	apresentadas	nos	Capítulos	4	e	5,	

respectivamente.	

Na	Parte	I	defende-se	a	possibilidade	de	convergências	entre	as	proposições	de	Lukács	sobre	a	ontologia	do	ser	

social	e	as	de	Lefebvre	sobre	o	espaço	e	o	urbano.	Ambos	se	dedicaram	a	estudos	e	aprofundamentos	temáticos	

complementares	à	obra	de	Karl	Marx.	A	aproximação	entre	estes	dois	autores	se	justifica,	nos	termos	desta	Tese,	

porque	as	formulações	do	sociólogo	francês,	em	especial	sobre	a	produção	do	espaço	e	a	crítica	da	vida	cotidiana,	

são	centrais	para	a	identificação	das	dimensões	e	níveis	concretos	para	a	realização	de	uma	crítica	ontológica	do	

projeto	urbano.	

A	Parte	I	está	dividida	em	dois	capítulos.	O	primeiro	faz	uma	apropriação	de	proposições	Lukács.	O	segundo	faz	o	

mesmo	com	relação	às	proposições	de	Lefebvre,	sempre	considerando	a	temática	e	o	objetivo	desta	Tese.	

O	Capítulo	1	explora	a	possibilidade	de	uma	crítica	ontológica	em	contraposição	à	homogeneidade	na	produção	

de	conhecimento	advinda	do	empirismo	e	do	positivismo,	e	reforçada	pelo	neopositivismo.	Para	compreender	o	

que	é	a	crítica	ontológica,	é	indispensável	o	diálogo	com	alguns	conceitos	fundamentais	em	Marx.	

Já	 no	 Capítulo	 2	 sistematizam-se	 as	 proposições	 de	 Lefebvre,	 interpretando-as	 como	 suporte	 para	 a	 crítica	

ontológica	 do	 PU.	 Mesmo	 que,	 em	 muitos	 momentos,	 Lefebvre	 tenha	 se	 colocado	 nos	 limites	 da	 crítica	
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gnosiológica-teórica,	percebe-se	que,	em	diversas	partes	de	sua	obra,	realiza	uma	crítica	ontológica,	ainda	que	

não	utilize	estes	termos.	Assim,	o	capitulo	sistematiza	as	principais	contribuições	de	Lefebvre	como	pensador	que	

se	dedicou,	desde	a	década	de	1960,	a	pensar	o	espaço	a	partir	dos	fundamentos	da	crítica	da	economia	política	

desenvolvida	por	Marx	e	Engels.	

Na	Parte	II	se	aborda	diretamente	o	tema	do	projeto	urbano.	Essa	parte	se	inicia,	no	Capítulo	3,	com	a	análise	

da	 gênese	 e	 fundamento	 ontológico	 do	 PU	 em	 sua	 relação	 com	 o	 desenvolvimento	 do	 capitalismo,	

considerando	origens	e	deslocamentos	no	tempo	e	no	espaço.	Como	não	poderia	deixar	de	ser,	o	ponto	de	

partida	é	a	Londres	século	XIX,	momento	de	revolução	das	relações	sociais	de	produção	e	cidade-expressão	

da	emergência	da	sociedade	urbano-industrial.	Seguem	as	exposições	universais,	as	grandes	obras	de	Paris,	

Cerdà	e	a	teorização	sobre	o	urbanismo,	o	modelo	da	cidade-jardim,	os	subúrbios	norte-americanos,	a	cidade	

funcional,	o	Reino	Unido	no	pós-Guerra,	o	Team	10	como	possível	marco	teórico	inicial	do	debate	sobre	o	

PU,	Robert	Moses	em	Nova	York	e	os	casos	emblemáticos	após	os	anos	1980,	como	Baltimore	Inner	Harbor,	

London	Docklands	e	Barcelona	Olímpica,	seguidos	das	proposições	sobre	projetos	urbanos	mais	destacadas	

entre	os	pesquisadores	brasileiros,	representadas	pelos	autores	Portas,	Borja	e	Castells,	e	Ascher.	Por	fim,	é	

proposta	uma	definição	de	PU,	de	acordo	com	o	fundamento	ontológico	desvelado	ao	longo	do	capítulo.	

Uma	vez	realizado	o	movimento	regressivo	no	Capítulo	3,	nos	Capítulos	4	e	5	são	abordados	projetos	urbanos	

contemporâneos,	com	um	olhar	informado	pela	teoria	da	produção	do	espaço	de	Lefebvre.	

No	Capítulo	4	é	 apresentada	 situação	do	Borough	 de	Newham,	 localizado	na	 Zona	 Leste	de	 Londres.	No	

Capítulo	 5,	 o	 Projeto	 Porto	 Alegre	 4D,	 um	 distrito	 de	 inovação	 e	 tecnologia	 que	 segue	 o	 exemplo	

22@Barcelona,	apresentado	brevemente	como	contextualização	no	mesmo	capítulo.		

Na	conclusão,	discute-se	a	hipótese	lançada	na	Introdução,	além	de	apresentar	a	dimensão	do	progressivo,	

das	possibilidades	para	o	futuro,	seja	na	prática,	na	pesquisa,	ou	no	ensino.	
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No	Apêndice	1	são	apresentados	os	procedimentos	metodológicos	e	o	corpus	de	pesquisa. 	
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PARTE I  
POR UMA CRÍTICA ONTOLÓGICA 
DO PROJETO URBANO  
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INTRODUÇÃO 
O	estado	da	arte	sobre	Projetos	Urbanos	no	Brasil,	apresentado	anteriormente,	 indica	um	campo	ainda	a	 ser	

explorado	 desde	 uma	 dimensão	 ainda	 não	 considerada:	 a	 ontológica.	 Para	 compreender	 seu	 caráter	 prático	

operacional	se	recorre	aos	escritos	do	filósofo	húngaro	György	Lukács	sobre	uma	ontologia	do	ser	social13.	Lukács	

([1971]	2012)	se	debruçou	sobre	as	tendências	na	filosofia	da	ciência	e	na	gnosiologia14	que	resultaram	no	expurgo	

da	ontologia	na	produção	de	 conhecimento	 com	o	objetivo	afirmar	a	necessidade	da	 crítica	ontológica	 como	

prática	transformadora	da	realidade,	se	dedica	a	compreender	os	princípios	ontológicos	apenas	esboçados	nos	

fundamentos	elaborados	por	Karl	Marx.		

                                                
13	Sua	última	produção,	na	qual	desenvolve	a	ontologia	do	ser	social	se	encontra	publicada	no	Brasil	no	livro	Prolegômenos	para	uma	
ontologia	do	ser	social	(LUKÁCS,	2010)	e	nos	dois	volumes	de	Ontologia	do	Ser	Social	(LUKÁCS,	2012,	2013).	
14	 Segundo	Duayer	 e	Medeiros	 (2005),	 Lukács	 entende	 por	 gnosiologia	 a	 teoria	 do	 conhecimento	 em	 geral,	 enquanto	 que	 por	
epistemologia	a	do	conhecimento	científico.	
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Para	Lukács	([1971]	2012,	p.	282),	o	“problema	ontológico”	deve	emergir	da	confrontação	aberta,	realizada	de	

maneira	extensa	e	profunda,	das	debilidades	de	uma	posição,	das	limitações,	ou	mesmo,	das	suas	contribuições.	

No	 entanto,	muitos	 evitam	 o	 confronto	 aberto	 com	 o	 estabelecido	 que	 é,	 às	 vezes	 sacralizado	 e	 tido	 como	

intocável	e	definitivo.	Ao	evitar	realizar	esta	crítica,	limitam	o	horizonte	do	possível.	Ao	tratar	deste	mesmo	tema,	

Lefebvre	([1970]2008a,	p.123)	faz	referência	às	críticas	radicais	da	economia	política	realizadas	por	Marx	e	Engels	

que	 abriram	 possibilidades	 de	 transformação	 do	 pensamento	 que	 pode	 se	 transformar	 em	 ação.	 O	 autor	

acreditava	que	é	precisamente	da	negatividade	da	crítica	radical	que	podem	emergir	novas	positividades.	Estas	

formulações	são	de	particular	interesse	para	esta	Tese,	porque	nelas	se	vislumbra	a	indicação	da	necessidade	de	

uma	crítica	radical	ao	Projeto	Urbano,	contribuindo	para	abrir	novas	possibilidades	através	da	produção	de	um	

conhecimento	que	possa	subsidiar	a	ação.	

As	 contribuições	 de	 Lukács	 ([1971]2012)	 são	 fundamentais	 como	 aporte	 para	 a	 realização	 de	 uma	 crítica	

ontológica	sobre	a	teoria	e	a	prática	do	projeto	urbano.	Como	já	foi	afirmado	anteriormente,	defende-se	que	a	

aproximação	com	as	contribuições	de	Henri	Lefebvre,	principalmente	acerca	da	produção	do	espaço	e	da	crítica	

da	vida	cotidiana,	é	um	caminho	coerente	que	conduz	a	uma	potencialização	mútua	para	o	tratamento	do	objeto	

deste	estudo.		

No	entanto,	antes	é	preciso	um	esclarecimento.	O	 leitor	menos	avisado	vai	notar	que	Lefebvre	questiona	em	

diversos	momentos	de	sua	obra,	principalmente	na	Critique	of	everyday	life,	a	ontologia.	Lefebvre	([1961]2014),	

ao	tratar	sobre	a	ideia	de	totalidade,	afirma	que	ela	não	deve	ser	formulada	ontologicamente,	mas	de	maneira	

estratégica	e	programática.	Segundo	o	autor,	a	ação	especulativa	deve	ser	evitada	a	todos	os	custos.	O	fenômeno	

deve	ser	compreendido	tal	como	ele	é.	Entende-se	que	o	autor,	naquele	momento	de	sua	obra,	se	coloca	no	limite	

da	crítica	gnosiológica-teórica,	em	um	compreensível	repúdio	à	ontologia	heideggeriana	então	dominante.	Aqui	

encontra-se	outra	 compatibilidade,	 já	que	Lukács	 ([1971]	2012)	 realizou	uma	crítica	explícita	desta	ontologia,	

definindo-a	como	uma	“complementação	orgânica	do	neopositivismo”	porque	a	ontologia	heideggeriana	pisa	no	

mesmo	 chão:	 “ambos	 examinam	 os	 problemas	 da	 sua	 época	 da	 mesma	 maneira,	 não	 vislumbrando	 neles	
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autênticas	 questões	 histórico-sociais,	 mas	 fundamentos	 imutáveis	 de	 um	 pensamento	 científico,	 ou	 então	

fenomenológico”.	Cabe,	ainda,	registrar	que	os	escritos	de	Lukács	sobre	a	ontologia	do	ser	social	foram	publicados	

aproximadamente	dez	anos	após	a	passagem	de	Lefebvre	acima	mencionadas.		

Esclarecido,	brevemente,	o	posicionamento	quanto	à	ontologia	de	ambos	os	autores,	nas	páginas	que	seguem	se	

apresentam	 as	 convergências	 de	 pensamento	 entre	 Lukács	 e	 Lefebvre,	 embasadas	 nos	 fundamentos	 do	

marxismo.	 	Considera-se,	complementarmente,	que	as	 formulações	do	sociólogo	francês,	em	especial	sobre	a	

produção	do	espaço	e	a	crítica	da	vida	cotidiana,	são	centrais	para	identificar	as	dimensões	e	os	níveis	possíveis	

para	 a	 realização	 da	 crítica	 ontológica	 do	 projeto	 urbano.	 Assim,	 a	 Parte	 I	 está	 dividida	 em	dois	 capítulos,	 o	

primeiro	dedicado	à	obra	de	Lukács,	e	o	segundo	à	obra	de	Lefebvre.	Segue	uma	primeira	síntese	parcial,	com	as	

aproximações	realizadas	
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CAPÍTULO 1 
MARX, LUKÁCS E A CRÍTICA 
ONTOLÓGICA 
	

Este	capítulo	tem	como	objetivo	central	explorar	a	possibilidade	de	uma	crítica	ontológica.	Lukács	é	o	referencial	

principal,	pelo	seu	esforço	em	restaurar	a	crítica	ontológica	em	oposição	à	homogeneidade	na	ciência	advinda	do	

empirismo	e	do	positivismo,	reforçada	pelo	neopositivismo.	Para	compreender	o	que	é	a	crítica	ontológica,	nos	

termos	de	Lukács,	é	 indispensável	o	diálogo	com	alguns	conceitos	 fundamentais	em	Marx,	pois	ela	tem	como	

objetivo	 descortinar	 o	 caráter	 prático	 operacional	 de	 um	determinado	 fenômeno,	 sempre	 em	 relação	 com	 a	

totalidade,	o	sistema	em	que	opera,	ou	seja,	o	capitalismo.		
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1.1 O EXPURGO DA ONTOLOGIA NA FILOSOFIA DA CIÊNCIA  

Segundo	Lukács	([1984]2010,	p.	62),	a	ligação	inicial	com	as	concepções	do	mundo,	ou	seja,	a	capacidade	do	ser	

humano	 de	 conhecer	 a	 realidade	 como	 ela	 é	 em	 si,	 desapareceu	 com	 a	 submissão	 da	 ciência	 às	 exigências	

definidas	 pelo	 desenvolvimento	 prático-operacional	 do	 capitalismo.	 Assim,	 nasceram,	 também,	 “ciências	

particulares	nas	quais	estas	questões	indispensáveis	para	a	práxis15	econômica	puderam	ser	resolvidas	com	base	

em	métodos	científicos”.	A	partir	de	um	conteúdo	voltado	para	a	prática,	“adquiriram	maior	independência	em	

relação	à	possibilidade	de	compatibilizar	o	ponto	de	partida,	método	e	pôr	da	finalidade	com	a	problematização	

geral	da	imagem	do	mundo”.	

O	movimento	em	torno	do	positivismo	consistia	em	determinar	o	que	era	ciência	ou	não.	Tudo	aquilo	que	não	

fosse	comprovado	a	partir	de	uma	série	de	experimentos	e	procedimentos	empíricos16	pré-determinados	era	

denominado	 de	metafísica17.	 Tendência	 que	 se	 confirma	 com	 o	 neopositivismo18	 que,	 “em	 seu	momento	 de	

                                                
15	Sánchez	Vázques	(2007,	p.	219)	esclarece	que	práxis	como	atividade	é	realizada	por	interferência	da	consciência	uma	vez	que	“a	
atividade	propriamente	humana	apenas	 se	verifica	quando	os	atos	dirigidos	a	um	objetivo	para	 transformá-lo	 se	 iniciam	com	o	
resultado	ideal,	ou	fim,	e	terminam	com	um	resultado	ou	produto	efetivo,	real	”,	assim	que,	“a	práxis	é	ação	do	homem	sobre	a	
matéria	e	criação	–	através	dela	–	de	uma	nova	realidade”	(SÁNCHEZ	VÁZQUES,	2007,	p.	265).	Por	isto,	como	se	verá	mais	adiante,	
o	pôr	teleológica	é	práxis.	
16	Orientação	filosófica	persistente	que	procura	ligar	o	conhecimento	à	experiência.	A	experiência	é	concebida	como	os	conteúdos	
sensoriais	da	consciência	ou	como	qualquer	coisa	que	se	exprime	numa	determinada	classe	designada	de	afirmações	cuja	verdade	
possa	ser	verificada	pelo	uso	dos	sentidos.	O	empirismo	nega	que	haja	qualquer	conhecimento	exterior	a	essa	classe,	ou	pelo	
menos,	exterior	a	tudo	o	que	for	dado	por	uma	legítima	teorização	baseada	nessa	classe”	(BLACKBURN,	1997,	p.	115).	
17	Segundo	Comte	([1908]	1978,	p.	87)	“a	anárquica	 influência	social	da	Filosofia	Metafísica	no	último	século,	estendendo-se	da	
doutrina	ao	método,	 inclinou-se,	por	um	cego	 instinto	de	destruição,	a	 impedir	de	algum	modo	qualquer	ulterior	 reorganização	
intelectual,	arruinando	de	antemão	as	únicas	bases	lógicas	nas	quais	pudessem	repousar	análises	verdadeiramente	cientificas,	por	
esta	absurda	 teoria	do	pirronismo	histórico,	que	ainda	prolonga	hoje	sua	ação	deletéria,	embora	não	mais	 seja	ostensivamente	
sustentado	 o	 seu	 princípio”.	 Ou	 seja,	 a	 metafísica	 representava	 todo	 o	 conhecimento	 que	 era	 elaborado	 sem	 um	 significado	
cognitivo,	considerando	assim	irracional,	mesmo	que	suas	asserções	não	fossem	falsas.	Se	os	resultados	não	fossem	gerados	a	partir	
de	atributos	cognitivos,	não	podem	ser,	então,	considerados	ciência	(CALDWELL,	1982).	
18	Também	chamado	de	positivismo	lógico	ou	empiricismo	científico,	resulta	de	um	movimento	que	se	iniciou	no	início	do	século	XX	
e	introduziu	a	ainda	filosofia	analítica	em	oposição	a	estudos	especulativos	ou	metafísicos.	Ela	se	inicia	com	o	chamado	Círculo	de	
Viena	e	entre	seus	principais	autores	se	encontram	Otto	Neurath	e	Rudolf	Carnap.	Dentre	seus	fundamentos	mais	importantes	se	
encontra	 o	 Tractatus	 Logico-Philosophicus	 de	 Wittgenstein,	 para	 quem	 o	 objeto	 da	 filosofia	 era	 o	 esclarecimento	 lógico	 do	
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florescimento,	qualificou	 toda	 indagação	sobre	o	 ser,	 até	mesmo	qualquer	 tomada	de	posição	em	relação	ao	

problema	de	saber	se	algo	é	ou	não	é,	como	um	absurdo	anacrônico	e	anticientífico”	(LUKÁCS,	([1984]2010,	p.	

34).			

Assim,	segundo	Lukács	([1984]2010,	p.	65),	ocorre	um	duplo	movimento,	apoiado	pela	teoria	do	conhecimento.	

De	 um	 lado,	 ela	 fundamenta	 o	 método	 da	 cientificidade	 e,	 de	 outro,	 afasta	 “os	 eventuais	 fundamentos	 e	

consequências	ontológicas	dos	métodos	e	resultados	científicos	da	única	realidade	reconhecida	como	objetiva,	

por	não	poderem	ser	cientificamente	fundamentados”.	Trata-se,	para	este	autor,	de	uma	postura	ideológica	que	

é,	“ao	mesmo	tempo	social	e	historicamente	condicionada:	as	relações	de	força	e	os	conflitos	por	elas	provocados	

determinam	em	última	análise	o	respectivo	conteúdo,	forma,	método	e	resultado”.			

Trata-se	de	uma	postura	 ideológica,	pois	como	Lukács	(1984]2010,	p.	38)	esclarece,	a	 ideologia	“não	pode	ser	

compreendida	 como	uma	 consciência	 antecipadamente	 falsa	da	 realidade”	afinal,	 não	 há	 falsa	ou	 verdadeira	

consciência,	ela	simplesmente	existe	sendo	elaborada	pelas	condições	vividas	pelos	sujeitos	sociais.	A	ideologia	

deve	ser	compreendida	a	partir	de	Marx	como	uma	necessidade	de	elaboração	decorrente	de	viver	no	seio	do	

conflito	 social	 fundamental	 –	 a	 luta	 de	 classes.	 De	 tal	 maneira,	 a	 ideologia	 se	 conecta	 com	 a	 formação	 da	

consciência	do	ser	humano,	uma	consciência	que	produz	ideias,	organiza	o	pensamento	dirigido	para	a	prática	

social.	Ou	seja,	nas	palavras	do	próprio	Lukács	(1971]2012,	p.	465,	grifo	meu),		

A	 ideologia	é	sobretudo	a	forma	de	elaboração	ideal	da	realidade	que	serve	para	tornar	a	práxis	
social	humana	consciente	e	capaz	de	agir.	Desse	modo,	surgem	a	necessidade	e	a	universalidade	de	
concepções	para	dar	conta	dos	conflitos	do	ser	social;	nesse	sentido,	toda	ideologia	possui	o	seu	ser-
propriamente-assim	social:	ela	tem	sua	origem	imediata	e	necessariamente	no	hic	et	nunc	social	dos	
homens	 que	 agem	 socialmente	 em	 sociedade.	 Essa	 determinidade	 de	 todos	 os	 modos	 de	

                                                
pensamento.	Assim,	segundo	esta	corrente,	o	conteúdo	das	teorias	científicas	pode	ser	expresso	através	da	entre	proposições	lógicas	
e	sentidos	da	experiência.	O	princípio	verificacionista	é	central.	Diferenciando-se	da	ênfase	do	positivismo	na	independência	entre	
pesquisador	 e	 objeto	 pesquisado,	 aceita	 que	 teorias,	 contexto,	 conhecimento	 e	 valores	 do	 pesquisador	 influenciam	 o	 que	 é	
estudado.	A	objetividade	é	buscada	através	de	proposições	 lógicas.	Ainda	que	enfatizem	métodos	quantitativos,	 consideram	os	
qualitativos	válidos	desde	que	subordinados	a	procedimentos	de	objetificação	em	proposições	lógicas	(ROBSON,	2002).	
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exteriorização	 [Äußerungsweisen]	humanos	pelo	hic	et	nunc	do	 ser-propriamente-assim	histórico-
social	de	seu	surgimento	tem	como	consequência	necessária	que	toda	reação	humana	ao	seu	meio	
ambiente	 socioeconômico,	 sob	 certas	 circunstâncias,	 pode	 se	 tornar	 ideologia.	 Essa	 possibilidade	
universal	de	virar	 ideologia	está	ontologicamente	baseada	no	 fato	de	que	o	 seu	conteúdo	 (e,	em	
muitos	casos,	também	a	sua	forma)	conserva	dentro	de	si	as	marcas	 indeléveis	de	sua	gênese.	Se	
essas	marcas	eventualmente	desvanecem	a	ponto	de	se	tornarem	imperceptíveis	ou	se	continuam	
nitidamente	visíveis	é	algo	que	depende	de	suas	–	possíveis	–	funções	no	processo	dos	conflitos	
sociais.	Porque,	de	modo	inseparável	desse	fato,	a	ideologia	é	um	meio	da	luta	social,	que	caracteriza	
toda	 sociedade,	 pelo	menos	 as	 da	 “pré-história”	 da	 humanidade.	 É	 nessas	 lutas	 que	 tem	origem	
também	o	significado	pejorativo	da	ideologia,	que	historicamente	se	tornou	tão	importante.	

A	 ideologia	 desempenha,	 assim,	 uma	 função	 operacional	 na	 orientação	 da	 prática	 social	 em	meio	 a	 crises	 e	

conflitos.	A	ideologia	será	mais	ou	menos	evidente,	de	acordo	com	a	função	que	exerce	no	conflito	social.	

No	cotidiano	da	pesquisa,	a	prática	baseada	na	verificação	de	fatos	empíricos	impõe	seus	limites	mais	imediatos.	

A	 importância	 dada	 à	 coleta	 de	 dados	 e	 ao	 estudo	 extensivo	 dão	 a	 falsa	 impressão	 de	 um	 conhecimento	

aprofundado	que,	no	entanto,	se	restringe	à	aparência	dos	fenômenos.	Desta	cultura	deriva	outra	falácia,	a	de	

que	 existem	 pesquisas	 com	 enunciado	 incorreto,	 mas	 incorreções	 devido	 à	 fragilidade	 na	 coleta	 ou	 na	

compreensão	dos	dados.	Ou	seja,	a	ênfase	nos	procedimentos	metodológicos	termina	por	ser	mais	relevante	que	

o	próprio	objeto	de	estudo.	Além	disso,	como	é	 impossível	realizar	verificações	empíricas	ao	infinito,	o	objeto	

precisa	ser	recortado	sem	qualquer	preocupação	com	sua	conexão	com	a	totalidade	(conceito	que,	aliás,	não	faz	

parte	 desta	 abordagem	 –	 seria	 tratado	 como	 metafísico).	 O	 que	 é	 rompido	 artificialmente	 (a	 conexão	 do	

fenômeno	 em	 estudo	 com	 a	 totalidade	 do	 qual	 faz	 parte)	 é	 reconectado	 também	 de	 maneira	 artificial:	 a	

generalização	 do	 particular,	 das	 relações	 imediatas,	 para	 o	 universal	 com	 base	 nos	 devidos	 procedimentos	

metodológicos.	

Outra	 dimensão	 deste	 problema	 é	 a	 da	 teoria.	 Lukács	 ([1971]	 2012,	 p.	 56),	 ainda	 dirigindo	 a	 crítica	 ao	

neopositivismo,	aponta	para	a	consequência	de	um	conhecimento	baseado	em	generalizações	e	na	observação	

das	 relações	 imediatas	 contidas	na	práxis,	qual	 seja	a	de	 se	 revelar	 incompleto	ou,	até	mesmo,	 falso,	de	não	

corresponder	 à	 realidade.	 No	 entanto,	 isso	 nem	 sempre	 impede	 “a	 efetiva	 consecução	 da	 finalidade	
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concretamente	posta”	ou,	pelo	menos,	não	a	perturba	“dentro	de	certos	limites”.	Segundo	o	autor,	a	história	está	

repleta	de	exemplos	de	como	uma	falsa	teoria	aplicada	à	prática	imediata	levou	a	resultados	positivos	corretos	e	

importantes19	do	ponto	de	vista	prático-operativo.		

Lukács	([1971]	2012,	p.	292)	atribui	ao	empirismo	o	caráter	de	ontologismo	ingênuo:	é	ontológico	porque	assume	

“como	ponto	de	partida	o	insuperável	caráter	de	ser	dos	fatos	dados”;	é	ingênuo	porque	apreende	e	valoriza	as	

coisas	 singulares,	 imediatas	 e	 de	 fácil	 relação,	 sem	 se	 preocupar	 com	 as	 mediações	 para	 além	 dos	 fatos	 e	

ignorando	suas	conexões	ontológicas	decisivas.	Para	Lukács	([1971]	2012,	p.	48)		

Se	a	ontologia	é	negada	por	princípio	ou	ao	menos	considerada	irrelevante	para	as	ciências	exatas,	a	
consequência	obrigatória	de	tal	atitude	é	que	a	realidade	existente	em	si,	sua	forma,	predominante	
em	cada	caso,	de	espelhamento	na	ciência	e	as	hipóteses	daí	derivadas	–	ao	menos	praticamente	
aplicáveis	a	determinados	grupos	de	fenômenos	–	são	homogeneizadas	em	uma	única	e	mesmíssima	
objetividade.		

Esta	passagem	evidencia	que	reside	na	homogeneidade,	na	pasteurização	do	conhecimento	de	uma	realidade	

particular,	a	exclusão	da	possibilidade	da	transformação.	Assim,	em	nome	da	objetividade	na	ciência,	o	mundo	

atualmente	existente	é	perenizado.		

Aqui	é	interessante	trazer	o	aporte	propiciado	por	Duayer	(2015,	p.	121)	que,	fundamentado	em	Lukács,	afirma	

que	para	a	prática	transformadora	existir,	é	 indispensável	“ter	por	pressuposto	a	apreensão	de	algum	tipo	de	

objetividade	da	dinâmica	histórica	para	que	possa	se	validar”20.	Afirmando	categoricamente	que	toda	crítica	de	

fato	é	crítica	ontológica,	complementa	afirmando	que	as	diferenças	de	posição,	seja	nas	disputas	do	cotidiano,	

                                                
19	O	autor	menciona	o	exemplo	do	sistema	ptolomaico	que	foi	demonstrado	como	cientificamente	 falso	após	um	longo	período,	
funcionou	de	maneira	quase	impecável	para	finalidades	práticas,	como	o	calendário	e	a	navegação.	
20	O	autor	 critica	a	 ideia	 subtendida	no	esquema	 teórica	pós-moderno,	neopragmático	e	pós-estruturalista	de	que	não	possível	
pensar	nem	capturar	o	mundo	objetivamente,	pois	se	o	conhecimento	objetivo	é	uma	impossibilidade,	a	prática	transformadora	
também	o	é.	Essa	nota	apenas	contextualiza	a	posição	a	partir	da	qual	o	autor	faz	as	considerações	mencionadas,	sem	desenvolver	
esta	discussão.	
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seja	nas	diferenças	substantivas	entre	teorias	ou	sistemas	teóricos,	só	podem	se	resolver	no	plano	ontológico,	

“no	plano	das	concepções	substantivas	de	como	é	constituído	o	mundo”.	

Retornando	à	filosofia	da	ciência	e	às	teorias	contemporâneas	mais	difundidas	-	sobre	programas	de	pesquisa	

científica	(como	em	Lakatos21)	ou	paradigmas	(como	em	Kuhn22)	–	Duayer	(2015,	p.	122)	indica	seu	relativismo	

ontológico:	

Segundo	Kuhn,	 toda	ciência,	em	qualquer	momento,	está	baseada	em	um	paradigma,	em	noções	
substantivas	sobre	como	o	mundo	é.	Em	uma	ontologia.	No	fim	das	contas,	toda	ciência	está	fundada	
no	que	chama	de	paradigma,	que	seria	um	apelido	para	a	ontologia,	a	figuração	do	mundo.	O	mesmo	
se	passa	com	Lakatos	que,	em	sua	investigação	empírica	da	história	da	ciência,	chega	à	formulação	
de	que	todos	os	sistemas	teóricos,	em	todas	as	disciplinas,	estão	fundados	em	um	núcleo	rígido,	um	
conjunto	de	axiomas	 fundantes	e	estruturais.	 [...]	 as	noções	de	paradigma	e	de	núcleo	 rígido	 [...]	
subentendem	uma	ontologia	em	que	qualquer	disciplina	busca	seus	axiomas	estruturais.		

Ou	 seja,	 existiriam	 sistemas	 teóricos	 diferentes,	 com	 figurações	 do	 mundo	 completamente	 distintas,	 que	

atravessam	uma	região	empírica	em	comum.	Portanto,	empiricamente	são	todos	equivalentes	e	a	resolução	entre	

as	disputas	se	faz	no	empírico.	Haveria,	portanto,	uma	equiparação	empírica	de	sistemas	teóricos	completamente	

distintos	 e	 a	 defesa	 de	 que	 as	 questões	 ontológicas	 não	 admitem	 resolução	 racional.	 Para	 Kuhn,	 porque	

paradigmas	de	sistemas	teóricos	em	disputa	seriam	incomensuráveis;	para	Lakatos	porque	os	núcleos	rígidos	dos	

diferentes	 programas	 de	 pesquisa	 seriam	 inescrutáveis.	 Assim,	 vedam	 a	 crítica	 entre	 sistemas	 teóricos	 e	

subentendem	 uma	 “irracionalidade	 última	 de	 nossas	 figurações,	 concepções	 ou	 ideais	 sobre	 o	 mundo,	

pressuposto	 incontornável	 de	 todas	 as	 nossas	 práticas,	 fundamento	 de	 todas	 as	 finalidades	 em	 que	 nelas	

perseguimos,	base	de	todas	as	noções	do	possível	e	do	impossível”	(DUAYER,	2015,	p.	122).	Por	isso,	implicam	em	

um	relativismo	ontológico	com	a	implicação	de	que	todo	o	sentido	da	prática	humano-social	é	irracional,	já	que	

                                                
21	Ver:	LAKATOS,	I.	The	methodology	of	scientific	research	programmes.	Philosophical	Papers.	v.1.	Cambridge	:	Cambridge	University	
Press,	1978.	
22	Ver:	KUHN,	S.	Thomas.	A	estrutura	das	revoluções	científicas.	9ª	ed.	São	Paulo:	Perspectiva,	2007.	
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se	 não	 se	 pode	 conhecer	 objetivamente	 o	mundo,	 nossa	 prática	 só	 pode	 se	 circunscrever	 ao	 imediatamente	

existente,	sempre	tomado	como	positivo.		

Com	 respaldo	 de	 supostas	 neutralidades	 e	 objetividades	 se	 produziria	 o	 aperfeiçoamento	 prático	 da	 ciência,	

inclusive	em	áreas	das	ciências	sociais,	como	no	planejamento	urbano.	Segundo	Hall	([1988]2002),	entre	os	anos	

de	 1930	 e	 1950,	 as	 escolas	 de	 planejamento	 urbano	 nos	 Estados	 Unidos	 e	 Inglaterra	 desenvolvem	 teorias	

aplicáveis	 à	 prática	 profissional	 para	 a	 realização	 de	 planos	 diretores	 e	 políticas	 públicas,	 como	 a	 proposta	

Geddes23,	baseada	no	desenvolvimento	de	surveys.	O	procedimento	usual,	na	época,	 foi	 a	 realização	de	uma	

survey,	seguida	da	análise	dos	dados	coletados	na	cidade	em	questão,	passando	imediatamente	para	o	design,	

para	o	desenho,	o	plano	ou	projeto	do	objeto.	A	influência	de			Kuhn	se	faz	sentir	na	denominação	que	Hall	([1988]	

2002,	p.3	60)	dá	à	fase	da	“revolução	dos	sistemas”,	na	qual	

O	 assunto	mudou	 de	 uma	 espécie	 de	 arte,	 com	 base	 no	 conhecimento	 pessoal	 de	 uma	 coleção	
rudimentar	de	conceitos	sobre	a	cidade,	em	uma	atividade	aparentemente	científica,	em	que	grandes	
quantidades	de	 informações	precisas	 foram	obtidas	e	processadas	de	 tal	 forma	que	o	planejador	
poderia	 inventar	 sistemas	 muito	 sensíveis	 de	 orientação	 e	 controle,	 cujos	 efeitos	 podem	 ser	
monitorados	e,	se	necessário,	modificados.	

Esta	corrente	assume	a	noção	da	cidade	com	uma	visão	sistêmica,	amparada	em	conhecimentos	matemáticos	e	

relacionados	à	engenharia.	Lukács	([1971]	2012,	p.	61)	facilita	compreender	este	processo	quando	afirma	que	o	

neopositivismo	consiste	em	“absolutizar	de	algum	modo	o	meio	homogêneo	da	matemática,	em	encará-lo	como	

chave	 última	 e	 definitiva	 da	 decifração	 dos	 fenômenos”.	 Assim,	 no	 planejamento	 urbano	 se	 abre	 a	 linha	 de	

pesquisa	 associada	 ao	 desenvolvimento	 de	 programas	 simulatórios,	 descritivos	 e	 analíticos,	 baseados	 em	

                                                
23	Peter	Geddes	veio	de	uma	formação	em	biologia	e	suas	concepções	sobre	a	cidade	foram	inspiradas	por	esta	formação,	sendo	
moldadas	pela	observação	empírica	e	intuição.	Inspirado	na	teoria	evolutiva	de	Spencer,	trata	a	cidade	como	um	instrumento	de	
evolução,	formulando,	desde	o	biologicismo,	proposições	para	ordenamento	do	território.	O	mantra	“survey	before	planning”	se	
origina	de	sua	obra	“Cities	in	evolution:	an	introduction	to	the	town-planning	movement”,	publicada	originalmente	em	1915.	
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modelos	matemáticos.	Essa	linha	entende	o	planejamento	como	um	processo	no	qual	a	grande	quantidade	de	

variáveis	do	mundo	real	é	colocada	em	subsistemas	que	comporiam	o	sistema	total.		

A	Escola	de	Chicago	é	outra	ilustração	desta	abordagem.		Wachsmuth	(2014)	a	divide	em	três	vertentes:	oposição	

entre	o	campo	e	a	cidade,	abordagem	sistêmica	e	cidade	como	tipo	ideal.	Em	todos,	no	entanto,	se	consolida	a	

recusa	à	capacidade	de	transformação	da	cidade	pelo	ser	humano	em	suas	relações	sociais,	já	que	compreende	a	

cidade	e	gera	conhecimento	a	partir	de	modelos	determinístico24.		

A	ideia	geral	é	que	o	neopositivismo	contribui	para	uma	cultura	do	autoengano	na	qual	a	crítica	gnosiológica	seria	

suficiente.	Segundo	Lukács	([1971]	2012,	p.	61),	“o	neopositivismo	contorna	com	indiferença	todas	as	autênticas	

questões	 do	 conhecimento	 para,	 assim,	 tornar	 plausível	 a	 manipulação	 prática	 imediata	 dos	 problemas”.	

Consolida-se,	 portanto,	 a	 utilizabilidade	 unilateral	 da	 visão	 gnosiológico-teórica	 e	 lógica	 sobre	 a	 realidade,	

fortalecendo	as	tendências	dominantes.		A	ontologia	traz	de	volta	o	problema	essencial	do	ser	e	do	destino	do	ser	

humano.	Rompendo	com	a	dominação	da	gnoseologia	e	da	epistemologia,	o	objeto	da	ontologia	marxista	é	o	que	

realmente	existe,	e	a	tarefa	é	investigar	com	o	objetivo	de	entender	o	ser	social	em	suas	diversas	conexões.	Ou	

seja,	“o	tipo	e	o	sentido	das	abstrações	[...]	são	determinados	não	a	partir	de	pontos	de	vista	gnosiológicos	ou	

metodológicos	(e	menos	ainda	lógicos),	mas	a	partir	da	própria	coisa,	ou	seja,	da	matéria	ontológica	da	matéria	

tratada”	(LUKÁCS,	([1971]	2012,	p.	322).	Portanto,	a	crítica	ontológica	figura	como	uma	crítica	de	fato,	que	não	é	

travada	 por	 dogmatismos	 seja	 de	 natureza	 religiosa,	 política,	 ideológica,	 ou	 até	 mesmo,	 das	 ciências	

especializadas,	como	a	arquitetura	e	o	urbanismo.	Nas	partes	que	seguem,	as	proposições	acerca	de	uma	crítica	

ontológica	serão	elucidadas	com	mais	profundidade.	

	

	

                                                
24	Como	se	verá	mais	adiante,	a	obra	de	Lefebvre	se	constitui	em	uma	crítica	à	abordagem	neopositivista	no	planejamento	urbano.	
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1.2 A CRÍTICA ONTOLÓGICA 

As	obras	finais	de	Lukács	enfrentam	a	desconfiança	com	o	tema	da	ontologia.	Oldrino	(2013)	reconhece	a	validade	

desta	desconfiança	tanto	for	sua	vinculação	com	a	metafísica	pré-marxista,	como	pelo	caminho	que	abandona	a	

pretensão	de	deduzir	as	categorias	do	real	(cujo	expoente	mais	representativo	é	Heidegger).	É	preciso,	portanto,	

considerar	também	o	combate	que	realizou	ao	irracionalismo,	no	qual	inclui	a	ontologia	heideggeriana	(LUKÁCS,	

[1971]	2012).	A	crítica	inicial	de	Lukács	([1948]	1967)	ao	irracionalismo	focou	na	intuição	como	instrumento	de	

conhecimento.	Considerando	a	intuição	somente	como	um	complemento	do	pensamento	discursivo	que	nunca	

poderia	ser	critério	de	verdade,	defendeu	que	a	dialética	se	constitui	em	uma	expressão	perfeitamente	racional	

que,	ao	mesmo	tempo,	não	reconhece	qualquer	síntese	como	tendo	um	caráter	definitivo	ou	absoluto.	Portanto,	

a	filosofia	antidialética,	que	ignora	a	história	e	abandona	a	possiblidade	da	crítica	analítica,	apenas	pode	oferecer	

uma	visão	equivocada	da	realidade,	transformando	o	presente	em	uma	eterna	lei	ou	em	uma	eterna	existência.	

Em	uma	crítica	posterior,	Lukács	([1952]1980),	afirmou	que	Heidegger	se	dizia	acima	da	antítese	entre	idealismo	

e	materialismo	 (que	 ele	 chamava	 realismo).	 Entretanto,	 os	modos	 como	 se	 refere	 à	 existência	 apenas	 dão	 a	

impressão	 de	 uma	 objetividade	 independente	 da	 consciência	 humana.	 Assim,	 Lukács	 ([1952]1980)	 critica	

Heidegger	por	ser	radicalmente	subjetivista	e	por	reduzir	a	realidade	a	uma	série	de	estados	espirituais	descritos	

fenomenologicamente.	Desta	crítica,	Lukács	estipula	o	que	deve	ser	o	primeiro	caminho	para	a	crítica	ontológica.	

É	preciso	redefinir	já	o	primeiro	ponto	de	partida,	o	primeiro	objeto	dos	atos	intencionais,	o	próprio	
fenômeno.	 Para	Heidegger,	 o	mais	 importante	 na	 fundamentação	 é	 isto:	 determinar	 o	 objeto	 da	
‘intuição	das	essências	[Wesensschau]	de	tal	maneira	que	do	seu	ser-dado	possa	ser	extraído	sem	
esforço,	e	dando	a	 impressão	de	uma	evidência	óbvia,	 tudo	o	que	ele	considera	ontologicamente	
importante,	 a	 saber,	 a	 vida	 cotidiana	 irrevogavelmente	 manipulada.	 Por	 isso,	 a	 primeira	
determinação	a	surgir	e	essa:	‘Deve-se	manter,	portanto,	como	significado	da	expressão	fenômeno	o	
que	se	revela,	o	que	se	mostra	em	si	mesmo’.	Assim	se	escancaram	as	portas	para	o	completo	arbítrio	
na	interpretação	ontológica	(LUKÁCS,	[1971]	2012,	p.	85).	

Vaisman	 e	 Fortes	 (2014,	 p.	 134-135)	 consideram	 que	 os	 escritos	 ontológicos	 de	 Lukács	 fazem	 uma	 “clara	

afirmação	sobre	as	bases	ontológicas	das	reflexões	de	Marx”	e,	ao	mesmo	tempo,	entram	em	choque	“com	o	
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entendimento	do	marxismo	ortodoxo	que	predominou	ao	longo	do	Século	XX”.	Se	referindo	aos	escritos	de	Marx,	

Lukács	 ([1971]	 2012,	 p.	 284)	 afirma	que	 “pela	 primeira	 vez	 na	 história	 da	 filosofia,	 as	 categorias	 econômicas	

aparecem	como	as	categorias	da	produção	e	reprodução	da	vida	humana,	tornando	assim	possível	uma	exposição	

ontológica	do	ser	social	sobre	bases	materialistas”.	

Lukács	([1971]	2012,	p.	308)	explica	o	significado,	na	obra	de	Marx,	da	prioridade	ontológica	da	economia:		

É	preciso	distinguir	claramente	o	princípio	da	prioridade	ontológica	dos	juízos	de	valor	gnoseológicos,	
morais,	 etc.	 inerentes	 a	 toda	 hierarquia	 sistemática	 idealista	 ou	 materialista	 vulgar.	 Quando	
atribuímos	uma	prioridade	ontológica	a	determinada	 categoria	 com	 relação	a	outra,	 entendemos	
simplesmente	 o	 seguinte:	 a	 primeira	 pode	 existir	 sem	 a	 segunda,	 enquanto	 o	 inverso	 é	
ontologicamente	impossível.	É	o	que	ocorre	com	a	tese	central	de	todo	materialismo,	segundo	o	qual	
o	 ser	 tem	prioridade	ontológica	 com	 relação	 à	 consciência.	 Isto	 significa	 simplesmente	que	pode	
haver	ser	sem	consciência,	enquanto	toda	consciência	deve	ter	como	pressuposto,	como	fundamento	
algum	ente.	Mas	disso	não	deriva	nenhuma	hierarquia	de	valor	entre	ser	e	consciência.	

Fica	evidente,	partindo	deste	raciocínio,	a	prioridade	da	produção	e	reprodução	da	vida	do	ser	humano	em	relação	

a	outras	funções.	Lukács	([1971]	2012,	p.	308)	cita	Engels	no	discurso	fúnebre	a	Marx	para	deixar	este	aspecto	

ainda	mais	claro:	Engels	“fala	do	fato	elementar	[...]	de	que	os	homens	precisam	em	primeiro	lugar	comer,	beber,	

ter	 um	 teto	 e	 vestir-se,	 para	 ocupar-se	 de	 política,	 de	 ciência,	 de	 arte,	 de	 religião	 etc.”.	 Isto	 não	 implica	 em	

qualquer	tipo	de	determinismo,	significa	apenas	que	a	produção	e	reprodução	da	vida	não	pode	ocorrer	sem	que	

existam	relações	de	produção	que	supram	as	condições	objetivas	e	materiais	para	que	elas	ocorram.	Ou	seja,	“o	

mundo	das	formas	de	consciência	e	seus	conteúdos	não	é	visto	como	produto	imediato	da	estrutura	econômica,	

mas	da	totalidade	do	ser	social”,	no	sentido	de	que	“o	modo	de	produção	da	vida	material	condiciona,	em	geral,	

o	processo	social,	político	e	espiritual	da	vida”.	

Para	prosseguir	é	preciso	retomar	o	tema	da	ontologia	do	ser	social	com	mais	cuidado.	Para	Lukács	([1971]	2012,	

p.	286-287),	a	prática	humana	é	 finalística,	é	o	pôr	 ideal	de	um	fim	e	sua	consequência	é	a	objetivação.	Ela	é	
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teleológica25.	Portanto,	pressupões	o	conhecimento	dos	objetos	reais,	de	suas	relações,	estruturas	etc.,	em	uma	

conexão	entre	objetividade	e	subjetividade	subordinada	à	prioridade	da	prática.	O	pôr	teleológico	define	o	ser	

social	 que,	 como	 não	 poderia	 deixar	 de	 ser,	 pressupõe,	 em	 seu	 conjunto	 e	 em	 cada	 um	 de	 seus	 processos	

singulares,	o	ser	da	natureza	inorgânica	e	o	da	natureza	orgânica.	Em	um	processo	dialético,	longo	e	com	inúmeras	

formas	 de	 transição,	 se	 desenvolvem	 as	 formas	 de	 objetividade	 que	 constituem	 o	 ser	 social,	 ocorre	 o	 salto	

ontológico.	Trata-se	da	superação	de	formas	e	conteúdos	meramente	naturais	em	formas	e	conteúdos	cada	vez	

mais	sociais.	O	pôr	teleológico	possibilita	o	salto	para	uma	forma	qualitativamente	nova	e	sua	expressão	na	prática	

é	o	trabalho.	

Em	termos	ontológicos,	“a	essência	do	trabalho	consiste	precisamente	em	ir	além	dessa	fixação	dos	seres	vivos	

na	 competição	 biológica	 com	 seu	 mundo	 ambiente”.	 O	 momento	 do	 salto,	 o	 “momento	 essencialmente	

separatório	é	constituído	não	pela	fabricação	de	produtos,	mas	pelo	papel	da	consciência,	a	qual,	precisamente	

aqui,	deixa	de	ser	mero	epifenômeno	da	reprodução	biológica:	o	produto,	diz	Marx,	é	um	resultado	que	no	início	

do	processo	existia	‘já	na	representação	do	trabalhador’,	isto	é,	de	modo	ideal”	(LUKÁCS,	2007,	p.	228).	Em	outras	

palavras:	no	pôr	teleológico.	

                                                
25	Para	compreender	o	que	significa	do	pôr	teleológico,	pode-se	retomar	a	constatação	de	Marx	sobre	o	trabalho	do	homem	e	o	que	
o	distingue	dos	outros	animais	na	natureza.	Segundo	Marx	[1867]	2013,	p.	255-6),	“pressupomos	o	trabalho	numa	forma	em	que	ele	
diz	respeito	unicamente	ao	homem.	Uma	aranha	executa	operações	semelhantes	às	do	tecelão,	e	uma	abelha	envergonha	muitos	
arquitetos	com	a	estrutura	de	sua	colmeia.	Porém,	o	que	desde	o	início	distingue	o	pior	arquiteto	da	melhor	abelha	é	o	fato	de	que	
o	primeiro	tem	a	colmeia	em	sua	mente	antes	de	construí-la	com	cera.	No	final	do	processo	de	trabalho,	chega-se	a	um	resultado	
que	já	estava	presente	na	representação	do	trabalhador	no	início	do	processo,	portanto,	um	resultado	que	já	existia	idealmente.	Isso	
não	significa	que	ele	se	limite	a	uma	alteração	da	forma	do	elemento	natural,	ele	realiza	neste	último,	ao	mesmo	tempo,	seu	objetivo,	
que	ele	sabe	que	determina,	como	lei,	o	tipo	e	o	modo	de	sua	atividade	e	ao	qual	ele	tem	de	subordinar	a	sua	vontade.	E	essa	
subordinação	não	é	um	ato	isolado.	Além	do	esforço	dos	órgãos	que	trabalham,	a	atividade	laboral	exige	a	vontade	orientada	a	um	
fim,	que	se	manifesta	como	atenção	do	trabalhador	durante	a	realização	de	sua	tarefa,	e	isso	tanto	mais quanto	menos	esse	trabalho,	
pelos	seu	próprio	conteúdo	e	pelo	modo	de	sua	execução,	atrai	o	trabalhador,	portanto,	quanto	menos	este	último	usufrui	dele	
como	jogo	de	suas	próprias	forças	físicas	e	mentais”	Ou	seja,	no	processo	do	trabalho,	o	homem	tem	a	sua	atividade	orientada	para	
um	fim,	para	uma	causalidade	posta,	previamente	concebida.  
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Portanto,	a	gênese	da	categoria	do	 trabalho	corresponde	à	gênese	do	ser	 social.	Sendo	assim,	Lukács	 ([1971]	

2012)	defende	que	o	trabalho	é	o	ponto	inicial	para	compreender	o	ser	social	em	termos	ontológicos,	porque	

todas	as	outras	categorias	(linguagem,	cooperação,	divisão	do	trabalho,	consciência	etc.)	pressupõem	um	caráter	

social.	 O	 trabalho	 –	 o	 fenômeno	 original,	 o	 modelo	 genérico	 de	 toda	 práxis	 humano-social,	 a	 atividade	

exclusivamente	humana	que	 torna	o	pôr	 teleológico	 real	–	pode	 iluminar	outros	 tipos	de	pôr	 social	porque	a	

teleologia	 contida	no	 trabalho	é	o	que	distingue	 a	 prática	 especificamente	humana	da	 reprodução	de	outras	

formas	de	ser	(orgânicos	e	inorgânicos).	

Espera-se	 que	 agora	 tenha	 ficada	 mais	 claro	 porque	 a	 crítica	 ontológica	 é	 necessária	 para	 que	 se	 abram	

alternativas	para	superar	a	ordem	existente.	Sem	o	conhecimento	objetivo	da	sociedade,	de	suas	leis	imanentes,	

de	 suas	 muitas	 particularidades	 em	 diferentes	 áreas	 de	 intervenção	 (como	 é	 o	 caso	 do	 projeto	 urbano),	

permanece	 a	 “noção	 da	 historicidade	 do	mundo	 social	 como	 absoluta	 contingência,	 completo	 acaso”.	 Sendo	

assim,	“as	práticas	emancipadoras	desta	forma	de	sociabilidade”	ficam	impossibilitadas	porque,	sendo	a	prática	

dos	seres	humanos	uma	prática	finalística,	é	imprescindível	conhecer	o	fundamento	das	coisas,	seus	nexos,	suas	

relações	de	suas	propriedades,	como	única	maneira	de	concretizar	práticas	transformadoras	(DUAYER,	2013,	p.	

113).		

Para	seguir	nesta	apresentação	da	crítica	ontológica,	é	ainda	necessário	retomar	a	conexão	entre	as	proposições	

de	Lukács	e	as	contribuições	originais	de	Marx.	
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1.3 A CRÍTICA ONTOLÓGICA EM MARX: A CRÍTICA DA ECONOMIA POLÍTICA 

Segundo	Lukács	([1971]	2012,	p.	284-285)	o	Livro	1	de	O	Capital	apresenta	uma	“reprodução	da	realidade	e	não	

um	experimento	ideal	abstrativo”,	pelo	caráter	ontológico	de	sua	abstração.	Ao	isolar	a	lei	da	distribuição26	da	

mercadoria,	por	exemplo,	 foi	possível	operá-la	 sem	obscuridades,	 sem	obstáculos.	Marx	desenvolveu	como	a	

formação	e	a	conexão	do	ser	social	têm	rebatimentos	em	seus	estudos	econômicos.	Sua	originalidade	inovadora	

é,	 como	 já	 foi	 dito	 e	 aqui	 repete-se	 para	 fins	 de	 ênfase,	 que	 “as	 categorias	 econômicas	 aparecem	 como	 as	

categorias	da	produção	e	da	reprodução	da	vida	humana,	tornando	assim	possível	uma	exposição	ontológica	do	

ser	 social	 sobre	 as	 bases	 materialista”.	 O	 significado	 não	 é	 o	 de	 uma	 ênfase	 economicista,	 mas	 levar	 em	

consideração	 concreta	e	materialmente	 todas	as	 relações	da	 vida	humana	e	 também	suas	 relações	histórico-

sociais.	 Lukács	 ([1971]	 2012)	 afirma	 que	 Marx,	 ao	 colocar	 a	 produção	 e	 reprodução	 da	 vida	 humana	 como	

problema	central,	gera	relações	e	vínculos	“como	dupla	determinação	de	uma	insuperável	base	natural	e	de	uma	

ininterrupta	transformação	social	desta	base”.		

Marx	faz,	portanto,	na	interpretação	de	Lukács	([1971]	2012),	uma	exposição	ontológica	em	bases	materialistas.	

Na	exposição	dialética	do	ser	social,	Marx	se	diferencia	do	idealismo	em	Hegel,	para	quem	não	havia	possibilidade	

lógica	 de	 uma	 filosofia	 materialista.	 Para	 Hegel,	 a	 alienação	 do	 ser	 traz	 como	 resultado	 a	 objetivação	 e	 o	

enriquecimento.	 Marx	 e	 Engels	 se	 baseiam	 nas	 proposições	 de	 Feuerbach	 para	 o	 desenvolvimento	 do	

materialismo	 dialético,	 em	 oposição	 a	 Hegel	 e	 afirmando	 que	 da	 alienação	 do	 homem	 só	 resulta	 o	

                                                
26	Importante	notar	que	quando	Marx	([1867]	2013,	p.	62)	se	refere	à	distribuição	trata	da	“proporção	(o	quantum)	dos	produtos	
que	cabe	aos	indivíduos.	Assim	como	a	troca	determina	os	produtos	nos	quais	o	indivíduo	reclama	para	si	a	cota	que	lhe	atribui	a	
distribuição”.	Sobre	a	 lei	da	distribuição	Marx	([1867]	2013,	p.	71)	argumenta	que	“na	concepção	mais	superficial,	a	distribuição	
aparece	como	distribuição	dos	produtos,	e	assim,	como	mais	afastada	[da]	produção	e	quase	autônoma	em	relação	a	ela.	Mas	antes	
de	ser	distribuição	de	produtos,	a	distribuição	é:	1)	distribuição	dos	instrumentos	de	produção,	e	2)	distribuição	dos	membros	da	
sociedade	nos	diferentes	tipos	de	produção,	o	que	constitui	uma	determinação	ulterior	da	mesma	relação	(Subsunção	dos	indivíduos	
sob	relações	de	produção	determinadas.)	A	distribuição	dos	produtos	é	manifestamente	apenas	resultado	dessa	distribuição	que	
está	 incluída	no	próprio	processo	de	produção	e	determina	a	articulação	da	produção.	Considerar	a	produção	abstraindo	dessa	
distribuição	nela	contida	e	manifestamente	uma	abstração	vazia,	enquanto,	inversamente,	a	distribuição	dos	produtos	é	dada	por	si	
mesma	como	essa	distribuição,	que	é	originalmente	um	momento	constitutivo	da	produção”.	
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empobrecimento	da	essência	do	ser	e	o	enriquecimento	da	essência	de	Deus,	reflexo	da	alienação	do	homem.	

Para	Marx,	de	uma	atitude	antirreligiosa	que	 reconhece	só	a	ciência	e	a	ciência	da	história	 surge	o	problema	

central:	o	próprio	ser	humano,	com	seus	objetos,	relações	e	vínculos.	Assim,	a	categoria	do	trabalho	é	central	

para	Marx,	pois	o	trabalho,	como	geração	de	valor,	é	a	“condição	da	existência	do	homem	independentemente	

de	todas	as	formas	sociais,	uma	eterna	necessidade	natural	de	mediar	o	metabolismo	entre	homem	e	natureza,	

portanto,	a	vida	humana”	(MARX,	[1867]	2013).	O	trabalho	é,	portanto,	realizado	pelo	ser	humano	que,	por	sua	

vez,	é	também	transformado	por	ele.	

Para	Marx,	o	objeto	direto	da	natureza	compreende	um	valor	de	uso,	que	no	curso	do	desenvolvimento	social	se	

transforma	em	valor	de	troca	(LUKÁCS,	[1971]	2012).	Claro,	não	existe	valor	de	troca	sem	haver	valor	de	uso;	para	

haver	valor	de	troca,	o	objeto	precisa	ter	valor	de	uso	para	alguém	(MARX,	[1867]	2013).	Além	disso,	o	que	define	

o	 sistema	do	 capital	 é	 a	 geração	de	 valor,	 através	 do	 trabalho,	 e	 a	 possibilidade	de	 valorização	do	 valor	 nos	

processos	cíclicos	de	produção-consumo-distribuição-circulação27.		

Segundo	 Mészáros	 (2013,	 p.	 57)	 as	 categorias	 da	 dialética	 de	 Lukács	 são	 os	 conceitos	 intimamente	 inter-

relacionados	 de	 ‘totalidade’	 e	 ‘mediação’.	 Como	 totalidade,	 Lukács	 compreende	 a	 dominação	 universal	 e	

determinante	do	todo	sobre	as	partes,	e	a	necessária	unificação	entre	sujeito	e	objeto.	Já	a	mediação	trata	das	

conexões,	 inter-relações	 de	 totalidades	 parciais	 que	 conduzem	 à	 totalidade	 dialética	 em	 uma	 constante	

transformação.	Mészáros	(2013)	alerta,	ainda,	para	o	fato	de	que	a	compreensão	da	totalidade	em	Lukács	em	

nada	se	relaciona	a	um	conceito	único	e	estático.	Trata-se,	portanto,	de	assim	como	Marx	fez	para	a	crítica	da	

economia	 política,	 reconstituir	 as	 abstrações	 indispensáveis,	 paulatinamente,	 sem	 perder	 o	 vínculo	 com	 a	

                                                
27	Segundo	Marx	([1867]	2013,	p.	62),	“produção,	distribuição,	troca	e	consumo	constituem	um	autêntico	silogismo;	a	produção	é	a	
universalidade,	a	distribuição	e	a	troca,	a	particularidade,	e	o	consumo	a	singularidade	na	qual	tudo	se	unifica.	Esta	é	certamente	
uma	conexão,	mas	uma	conexão	superficial.	A	produção	é	determinada	por	leis	naturais	universais;	a	distribuição,	pela	casualidade	
social,	 e	 pode,	 por	 isso,	 ter	 um	 efeito	 mais	 ou	 menos	 estimulante	 sobre	 a	 produção;	 a	 troca	 interpõe-se	 entre	 ambos	 como	
movimento	 social	 formal;	 e	 o	 ato	 conclusivo	 do	 consumo,	 concebido	 não	 apenas	 como	 fim,	 mas	 também	 como	 finalidade	
propriamente	dita,	situa-se	propriamente	fora	da	economia,	exceto	quando,	retroage	sobre	o	ponto	de	partida	e	enceta	de	novo	
todo	o	processo”.		
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atividade	 espontânea	 da	 vida	 cotidiana,	 ao	 contrário,	 desenvolvendo-a,	 depurando-a,	 compreendendo	 e	

elaborando	 as	 bases	 ontológica	 necessárias	 para	 qualquer	 ciência.	 Trata-se,	 portanto,	 de	 uma	 crítica	 da	 vida	

cotidiana	elaborada	conscientemente,	de	acordo	com	termos	científicos	e	filosóficos	(LUKÁCS,	[1971]	2012).	Para	

realizar	a	crítica	ontológica	“é	preciso	partir	da	imediatidade	da	vida	cotidiana,	e	ao	mesmo	tempo	ir	além	dela,	

para	poder	apreender	o	ser	como	autêntico	em	si”,	afinal	os	simples	fatos	da	vida	cotidiana	do	homem	assim	

como	podem	revelar,	podem	encobrir	a	realidade	existente	em	si	(LUKÁCS,	[1984]	2010,	p.	37).	Nesse	sentido,	

Mészáros	 (2013,	 p.	 62)	 complementa	 que,	 para	 Lukács,	 “é	 preciso	 perceber	 os	 elementos	 ‘atemporais’	

(sistemáticos)	na	temporalidade	e	os	elementos	temporais	nos	fatores	sistemáticos”.	

É	preciso	ter	claro	que	a	abstração	ideal	mantém	sempre	seu	vínculo	com	a	totalidade	do	ser	social,	bem	como	

suas	inter-relações	e	conexões.	Lukács	([1971]	2012)	denomina	o	método	marxiano	como	uma	dialética	peculiar	

e,	até	mesmo,	paradoxal,	que	se	baseia	em	uma	irrevogável	relação	recíproca	e	tridiática	entre	o	ser	social,	o	

econômico	e	o	extraeconômico.	No	Prefácio	de	Uma	contribuição	para	a	crítica	da	economia	política,	Marx	afirma	

que	

Na	produção	social	de	sua	vida,	os	homens	estabelecem	relações	definidas,	que	são	independentes	
da	 sua	 vontade,	 ou	 seja,	 relações	 de	 produção	 que	 correspondem	 a	 um	 estágio	 definido	 do	
desenvolvimento	de	suas	forças	materiais	de	produção.	A	totalidade	dessas	relações	de	produção	
constitui	 a	 estrutura	 econômica	 da	 sociedade,	 o	 fundamento	 real,	 sobre	 o	 qual	 surge	 uma	
superestrutura	 legal	e	política	e	a	qual	 correspondem	 formas	definidas	de	 consciência	 social.	O	
modo	de	produção	da	vida	material	condiciona	o	processo	geral	da	vida	social,	política	e	intelectual.	
Não	é	a	consciência	dos	homens	que	determina	a	sua	vida,	mas	a	vida	social	que	determina	sua	
consciência	(MARX,	[1859]	1977,	Prefácio,	tradução	minha,	grifo	meu).	

A	passagem	acima	traz	um	importante	conceito	para	a	crítica	ontológica	do	espaço	urbano,	pois	Lefebvre	define	

o	espaço	como	a	reprodução	das	relações	sociais	de	produção,	como	se	verá	no	Capítulo	3.		

Ao	estabelecer	a	relação	do	ser	com	o	econômico	e	o	extraeconômico,	Marx	estabelece	que	o	ponto	de	partida	

do	caminho	do	abstrato	à	totalidade	concreta	não	pode	ser	uma	abstração	qualquer,	ela	precisa	reconhecer	o	

valor	como	elemento	fundante.	Segundo	Lukács	([1971]	2012),	Marx	investigou	o	valor	da	maneira	como	ele	se	
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apresenta	em	sua	gênese,	gênese	esta	que	mostra	a	história	da	realidade	econômica	de	maneira	abstrata,	ao	

mesmo	 tempo	 que	 a	 conecta	 em	 complexos	 que	 se	 mostram	 um	 universo	 fecundo	 ao	 iluminar	 o	 caráter	

intrinsicamente	social	da	produção.	“Esta	exposição	central	da	categoria	do	valor	é	um	fato	ontológico	e	não,	por	

exemplo,	um	axioma	que	sirva	de	ponto	de	partida	para	deduções	puramente	teóricas	ou	mesmo	lógicas”;	ela	

configura	um	“ponto	focal	das	mais	importantes	tendências	de	toda	a	realidade	social”	(LUKÁCS,	[1971]	2012,	p.	

313).		

Para	Marx	([1867]	2013,	p.	147),	a	forma	mercadoria	oculta,	para	os	seres	humanos,	os	caracteres	sociais	do	seu	

próprio	trabalho,	que	aparecem	para	ele	como	tendo	um	“caráter	objetivo	dos	próprios	produtos	do	trabalho,	

como	propriedades	sociais	que	são	naturais	a	essas	coisas	e,	por	isso,	refletem	também	a	relação	social	entre	os	

objetos,	 existentes	 à	margem	 dos	 produtores”.	 Ou	 seja,	 as	 relações	 entre	 produtores	 nas	 quais	 se	 efetivam	

aquelas	determinações	sociais	de	seu	trabalho	assumem	a	forma	de	uma	relação	social	entre	coisas,	trabalho	no	

fetichismo	da	mercadoria	–	na	aparência	das	relações	sociais	de	produção	(MARX,	[1858]2011).	

Na	virada	ontológica,	Marx	destaca	a	necessidade	de	tratar	as	condições	gerais	da	produção,	ou	seja,	identificar	

das	condições	 sem	as	quais	a	produção	não	é	possível	–	os	momentos	essenciais	da	produção,	ou	ainda,	das	

condições	 que	 em	maior	 ou	menor	 grau	 fomentam	 a	 produção,	 como	 o	 consumo	 produtivo28	 e	 a	 produção	

consumptiva29.	O	autor	indica	a	criação	de	determinadas	tautologias,	ou	até	mesmo,	falsas	representações	para	

                                                
28	Para	Marx	([1858]2011)	o	ato	de	produção	também	é	em	todos	os	momentos	um	ato	de	consumo,	seja	da	matéria	prima,	das	
forças	vitais	do	trabalhador	ou	dos	meios	de	produção	que	são	usados	e	desgastados.	Trata-se,	portanto,	de	um	consumo	produtivo.	
29A	 produção	 consumptiva	 é	 essencialmente	 distinta	 da	 produção	 propriamente	 dita	 e	 figura	 como	 reprodução.	 Segundo	
([1858]2011,	 p.	 65)	 “o	 consumo	 produz	 a	 produção	 duplamente:	 1)	 na	medida	 em	 que	 apenas	 no	 consumo	 o	 produto	 devém	
efetivamente	produto.	Uma	roupa,	por	exemplo,	somente	devém	roupa	efetiva	no	ato	de	ser	trajada.	Uma	casa	que	não	é	habitada	
não	é	de	fato	uma	casa	efetiva;	logo,	o	produto,	à	diferença	do	simples	objeto	natural,	afirma-se	como	produto,	devém	como	produto	
somente	no	consumo.	O	consumo	dá	o	golpe	de	misericórdia	no	produto	quando	o	dissolve;	porque	o	produto	é	a	produção	não	só	
como	atividade	coisificada,	mas	também	como	objeto	para	o	sujeito	ativo;	2)	na	medida	em	que	o	consumo	cria	a	necessidade	de	
nova	produção,	é	assim	o	fundamento	ideal	internamente	impulsor	da	produção,	que	é	o	seu	pressuposto.	O	consumo	cria	o	estímulo	
da	produção;	cria	também	o	objeto	que	funciona	na	produção	como	determinante	da	finalidade.	Se	é	claro	que	a	produção	oferece	
exteriormente	o	objeto	do	consumo,	é	igualmente	claro	que	o	consumo	põe	idealmente	o	objeto	da	produção	como	imagem	interior,	
como	necessidade,	como	impulso	e	como	finalidade.	Cria	os	objetos	da	produção	em	uma	forma	ainda	subjetiva.	Sem	necessidade,	
nenhuma	produção.	Mas	o	consumo	reproduz	a	necessidade”.	
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criar	as	condições	de	produção,	como	a	ideia	de	que	“a	riqueza	é	criada	com	maior	facilidade	à	medida	que	seus	

elementos	objetivos	e	subjetivos	estão	disponíveis	em	maior	grau”	(MARX,	([1858]	2011,	p.59).	Leia-se	condições	

físicas	e	sociais	favoráveis	a	determinado	tipo	de	produção	que	vão	desde	recursos	naturais	(localização,	clima,	

matéria	prima)	até	questões	de	cunho	social	como	leis	trabalhistas	permissivas	etc.	 	Nesse	sentido	opera,	por	

exemplo,	a	ideologia	da	cidade	como	um	ator	social	(CASTELLS	e	BORJA,	1996),	o	discurso	do	empreendedorismo	

urbano	 (HARVEY,	 1989)	 e,	 mais	 recentemente	 a	 ideia	 de	 cidades	 criativas,	 associadas	 ao	 desenvolvimento	

tecnológico	 e	 ao	meio	 ambiente.	 Além	 conformações	 sociais,	 como	 coalizões	 para	 o	 crescimento	 (LOGAN	 e	

MOLOTCH,	1993)	que	são	favoráveis	a	um	determinado	tipo	de	produção	ou	conformações	de	resistência	ou	de	

produção	alternativa	às	práticas	hegemônicas,	que	podem	representar	perturbações.		

É	possível	falar	de	ontologia	crítica	em	diálogo	com	a	obra	de	Henri	Lefebvre?	Ou	ainda,	é	possível	pensar	a	partir	

de	 Lefebvre	 para	 propor	 uma	 crítica	 ontológica	 do	 Projeto	Urbano?	O	 Capítulo	 2,	 na	 sequência,	 parte	 desta	

pergunta	para	sistematizar	as	contribuições	deste	autor	tendo	em	vista	os	objetivos	desta	Tese.	

1.4 PRIMEIRA SÍNTESE 

Retoma-se	aqui	o	tema	pôr	teleológico	do	trabalho	como	fundamento	ontológico	do	ser	social.	O	que	difere	o	ser	

humano	de	outros	organismos	é	sua	capacidade	de	idealizar	uma	ação	e	realiza-la.	A	transformação	da	matéria	

prima	na	natureza	em	um	objeto	previamente	concebido	diferencia	o	ser	humano	dos	outros	seres.	Marx,	ao	

tratar	da	produção	da	mercadoria,	como	um	ato	de	trabalho	sob	uma	determinada	matéria	prima,	exemplifica	

esta	questão	a	partir	das	diferenças	entre	o	trabalho	do	arquiteto	e	da	abelha.	O	arquiteto	pode	construir	uma	

colmeia	tanto	quanto	a	abelha.	A	diferença	reside	na	consciência	da	ação.	A	abelha	tem	marcado	na	sua	gênese	

que	é	uma	construtora	de	colmeias.	Já	o	ser	humano	tem	a	opção	de	ser	arquiteto,	ou	não.	Ademais,	ao	tornar-

se	 arquiteto	 tem	 a	 inteligência	 para	 conceber	 e	 construir	 diferentes	 projetos,	 para	 além	 de	 uma	 colmeia	 ou	

qualquer	forma	única.	É	importante	notar	que	a	concepção	do	ser	arquiteto	não	é	construída	individualmente,	

ela	é	elaborada	socialmente.	Esta	é	a	ontologia	do	ser	social,	sua	capacidade	de	pôr	teleológico,	de	práxis,	de	

idealizar	um	fim	e	realiza-lo,	sempre	em	sociedade.		
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O	pôr	teleológico,	definido	como	práxis	e	como	trabalho	por	Lukács,	se	refere	ao	fundamento	do	ser	social.	Ele	

registra	o	trabalho	(pôr	teleológico)	no	momento	histórico	de	diferenciação	do	ser	social	com	relação	aos	outros	

seres	da	natureza,	orgânicos	e	inorgânicos.	Portanto,	o	trabalho	é	modelo	de	toda	prática	humana.	O	que	ocorre	

no	capitalismo,	é	que	o	trabalho	se	torna	mercadoria	e	meio	de	exploração.	

A	ontologia	do	ser	social	trata,	portanto,	da	essência	do	ser	social	a	partir	do	pôr	teleológico	do	trabalho.	Nessa	

capacidade	 de	 teleologia	 se	 encontram,	 também	 o	 fundamento	 da	 liberdade.	 Através	 do	 conhecimento	

transformado	em	ação	(práxis),	os	seres	humanos	têm	a	possibilidade	de	construir	alternativas	à	ordem	que	os	

domina.	 No	 entanto,	 o	 desenvolvimento	 da	 ciência	 nos	 últimos	 séculos,	 em	 seu	 papel	 subsidiário	 do	

desenvolvimento	 do	 capitalismo,	 realizou	 o	 expurgo	 da	 ontologia	 na	 filosofia	 da	 ciência,	 resultando	 em	

importantes	 contribuições	 para	 a	 reprodução	 e	 aperfeiçoamento	 do	 sistema.	 Para	 descortinar	 outro	mundo	

possível,	 se	 faz	 necessário	 uma	 crítica	 ontológica	 das	 ciências	 parcelares,	 incluindo	 o	 tema	 da	 ideologia	 que	

orienta,	concretamente,	o	predomínio	de	determinadas	formas,	conteúdos	e	resultados	no	âmbito	de	relações	

sociais	marcadas	pela	força	e	pelo	conflito.	Assim,	a	crítica	ontológica	implica	a	crítica	das	ideias	que	sustentam	

socialmente	uma	determinada	ação.	Essas	ideias	serão	mais	evidentes	ou	mais	encobertas	conforme	as	funções	

que	 exercem	 no	 contexto	 de	 reprodução	 do	 capital.	 Além	 disso,	 como	 foi	 indicado	 acima,	 a	 partir	 do	

conhecimento	produzido	na	crítica	ontológica	de	uma	ideia/conceito/teoria	em	sua	expressão	prática,	da	maneira	

como	orienta	a	ação,	é	possível	contribuir	para	a	práxis	construtora	de	alternativas.	
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CAPÍTULO 2 
A CRÍTICA ONTOLÓGICA EM 
HENRI LEFEBVRE 
 

A	contribuição	de	Lefebvre,	como	pensador	que	se	dedicou	a	partir	da	década	de	1960	a	pensar	a	cidade,	deve	

ser	considerada,	conforme	Elden	(2016),	de	maneira	mais	ampla.	Para	este	autor,	Lefebvre	utilizou	a	cidade	como	

uma	lente	para	alcançar	uma	visão	geral	de	aspectos	chaves	da	econômica	política	a	partir	de	Marx	e	Engels.	Ao	

se	 interpretar	 esta	 afirmação	 em	 termos	 lukacsianos,	 pode-se	 concluir	 que	 Lefebvre	 discute	 a	 cidade	 no	

capitalismo	e,	portanto,	é	coerente	como	como	suporte	para	a	realização	da	crítica	ontológica	do	Projeto	Urbano,	

incluindo	a	crítica	dos	meios	e	estruturas	sociais	que	o	definem.		
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Antes	de	tudo,	é	preciso	esclarecer	que	esta	sessão	não	trata	de	estabelecer	um	diálogo	entre	Lukács	e	Lefebvre,	

até	porque	eles	mesmos	o	fizeram,	pessoalmente	e	em	três	ocasiões,	segundo	relato	do	próprio	Lefebvre	em	

entrevista	 concedida	 a	 Patrick	 Tort	 (LEFEBVRE;	 TORT,	 1986).	 O	 argumento	 deste	 capítulo	 é	 interpretativo	 e	

defende	que	a	ontologia	já	presente	em	Marx,	cuja	obra	fundamenta	a	obra	de	Lefebvre,	impregna	os	escritos	

deste	autor,	ainda	que	de	maneira	implícita.	

Antes,	um	pouco	sobre	a	rápida	relação	entre	Lukács	e	Lefebvre.	Segundo	relato	deste	último,	Lukács	era	muito	

pouco	conhecido	na	França	até	o	período	anterior	à	II	Guerra	Mundial.	O	próprio	Lefebvre	teve	conhecimento	de	

sua	obra	por	intermédio	de	Norbert	Guterman,	que	vivia	em	Nova	York,	onde	Lukács	era	mais	conhecido.	Lefebvre	

recorda	uma	séria	de	mal-entendidos	que	permearam	a	figura	de	Lukács	e	sua	obra.	O	sociólogo	francês	conta	

que	 ele	 havia	 publicado	 um	 livro,	 escrito	 em	 alemão	 pelo	 Partido	 Comunista	 Francês,	 no	 qual	 Lukács	 foi	

mencionado	como	um	inimigo	do	leninismo	e	do	marxismo.	Segundo	Lefebvre,	este	mal-entendido	se	deu	após	

a	publicação	de	História	e	consciência	de	classe	(1923),	no	qual	Lukács	argumenta	que	existe	uma	consciência	de	

classe	do	proletariado	que	acedeu	a	uma	verdade	total	sobre	a	história,	e	que	a	luta	de	classes	promove,	nesta	

classe,	 uma	 consciência	 que	 é	 verdadeira,	 global,	 total.	 Esta	 proposição	 essencialista	 (que	 o	 próprio	 Lukács	

revisaria	com	o	passar	do	tempo)	aparece,	então,	contrária	ao	leninismo,	segundo	o	qual	a	consciência	de	classe	

era	elaborada	para	a	classe	trabalhadora	pelo	Partido	(LEFEBVRE;	TORT,	1986).	

Algum	tempo	depois,	amigos	de	Lefebvre	o	convidaram	para	fazer	uma	conferência	no	Instituto	Húngaro	de	Paris,	

em	 1955.	 Naquela	 ocasião,	 Lefebvre	 faz	 a	 defesa	 de	 Lukács	 (que	 viva	 um	momento	 difícil	 na	 Hungria	 sob	 o	

stalinismo),	defesa	que	centra	na	liberdade	de	pensamento	do	filósofo	em	relação	à	política.	Lefebvre	advoga,	em	

nome	de	 Lukács,	 pela	 liberdade	 do	 filósofo	 elaborar	 suas	 teorias	 e	 o	 direito	 à	 autocrítica.	 Lefebvre	 conclui	 a	

conferência	com	uma	homenagem,	Lukács	como	um	verdadeiro	filósofo	marxista	(LEFEBVRE;	TORT,	1986).	

Sobre	os	encontros	entre	Lukács	e	Lefebvre,	o	filósofo	francês	relatou	seus	diálogos.	Uma	vez	em	Budapeste	e,	

pelo	 menos,	 outras	 duas	 em	 Paris,	 discutiram	 sobre	 conceitos	 como	 o	 da	 vida	 cotidiana,	 a	 socialização	 da	

sociedade	 e	 o	 realismo	 crítico.	 Sobre	 o	 primeiro,	 a	 vida	 cotidiana,	 Lefebvre	 identifica	 a	 questão	 como	 uma	
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convergência	ao	 invés	de	uma	 influência,	 tendo	em	vista	que	ambos	 tratam	do	conceito	 simultaneamente.	O	

autor	 francês	 admite	 ter	 ficado	 muito	 impressionado	 com	 o	 conceito	 de	 socialização	 da	 sociedade,	 talvez	

influência	que	possa	ser	percebida	no	seu	trabalho	dez	anos	depois	acerca	da	sociedade	urbana,	como	se	verá	

logo	mais.	Lukács	e	Lefebvre	dialogaram,	também	sobre	o	realismo	crítico	a	partir	dos	estudos	de	Lukács	sobre	a	

obra	literária	de	Balzac	e	a	visão	marxista	compartilhada	contrária	ao	romantismo.	Na	época,	Lukács	ainda	não	

tratava	explicitamente	da	ontologia,	planejava	escrever	um	tratado	de	ética	que,	ao	final,	redundou	na	ontologia	

como	etapa	que	se	mostrou	indispensável	para	o	projeto	da	ética.	Portanto,	se	depreende	que	este	não	tenha	

sido	um	tema	tratado	nestes	diálogos.		

Nas	partes	que	seguem,	as	principais	proposições	de	Lefebvre	acerca	da	vida	cotidiana,	da	ilusão	urbanística,	da	

sociedade	 urbana,	 da	 produção	 do	 espaço	 e	 da	 ritimanálise	 são	 revisadas.	 Tais	 proposições	 fazem	parte	 dos	

esforços	de	Lefebvre	para	compreender	a	cidade	como	parte	das	relações	sociais	de	produção	no	capitalismo.	Ou	

seja,	 a	 noção	de	 espaço	 e	 sua	produção	 se	mostram	oportunas	 porque,	 para	o	 autor,	 no	 espaço	 também	 se	

reproduzem	as	relações	sociais	de	produção,	como	se	verá	adiante.	Da	mesma	maneira,	suas	proposições	sobre	

a	 sociedade	urbana	 são	 fundamentais,	 entre	outros	 aspectos,	 para	entender	 a	 função	prático-operacional	 do	

planejamento	urbano.	Neste	Capítulo	se	realiza,	além	da	revisão	e	sistematização,	um	exercício	de	atualização	

das	proposições	de	Lefebvre	acerca	das	questões	que	envolvem	a	cidade.	Ressalta-se,	entretanto,	a	dificuldade	

de	 fazer	 uma	exposição	 linear	 das	 proposições	 do	 autor	 francês,	 até	 porque	 seu	pensamento	dialético	 e	 sua	

tendência	 a	 desenvolver	 as	 ideias	 de	 maneira	 dialógica,	 não	 o	 permitem.	 De	 tal	 maneira	 que,	 sempre	 que	

oportuno,	o	leitor	será	remetido	à	outras	partes	do	capítulo	a	fim	de	estabelecer	as	necessárias	relações.	

2.1 A APROPRIAÇÃO DE LEFEBVRE NA ACADEMIA BRASILEIRA DO CAMPO DO PLANEJAMENTO 

URBANO 

Na	época	 em	que	 Lefebvre	 desenvolveu	 sua	 obra	 não	 existia	 ainda	 a	 figura	 do	 Projeto	Urbano,	mas	 a	 etapa	

neoliberal	do	capitalismo	 já	emergia.	Lefebvre	 ([1970]2008a,	p.	147)	aponta	os	caminhos	do	urbanismo	neste	
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momento	 histórico	 em	 desenvolvimento,	 afirmando	 que	 “a	 crítica	 de	 direita,	 liberal,	 ou	 neoliberal,	 ataca	 o	

urbanismo	como	instituição	para	exaltar	as	iniciativas	dos	promotores	imobiliários.	Trata-se	de	deixar	o	caminho	

livre	para	os	promotores	capitalistas,	desde	já	capazes	de	se	ocupar	lucrativamente	do	setor	imobiliário;	a	época	

que	 a	 ilusão	 urbanística	 reinava	 lhes	 permitiu	 adaptarem-se”.	 Esta	 afirmação,	 escrita	 ainda	 nos	 anos	 1970,	

continua	atual	e	oportuna.	Muitos	poderiam	ser	os	exemplos	para	confirmar	esta	interpretação.	Um,	é	a	atuação	

dos	 Conselhos	Municipais	 dos	 Planos	 Diretores	 no	 Rio	 Grande	 do	 Sul	 que,	 quando	 existem,	 têm	 sua	 agenda	

comprometida	 com	a	 pauta	 de	 grupos	 econômicos	 corporativos	 e	 interesses	 privados30.	Outro,	 se	 refere	 aos	

projetos	urbanos,	associados	a	parcerias	público-privadas	a	partir	de	um	modelo	de	negócio	e	de	estratégias	de	

empreendedorismo	 e	 marketing	 urbano,	 disseminados	 como	 um	 processo	 global.	 Projetos	 de	 revitalização,	

renovação,	regeneração	urbana,	processos	de	gentrificação,	planos	de	desenvolvimento	urbano	e	econômico	se	

orientam	pelo	valor	de	troca	do	espaço	urbano,	com	consequências	adversas	para	o	valor	de	uso.		

A	menção	à	atualidade	da	obra	de	Lefebvre	não	quer	dizer	que	as	devidas	considerações	acerca	da	época	e	da	

realidade	em	que	os	escritos	foram	realizados	não	impliquem	em	revisão	ou	mediações	para	o	tempo	presente.	

Assim,	 há	 um	 renovado	 interesse	 pela	 obra	 do	 autor	 devido	 ao	 fenômeno	 contemporâneo	 da	

“hipermercantilização	da	vida	urbana”	(BRENNER,	MARCUSE	e	MAYER,	2012,	p.	2).	Esse	fenômeno	foi	tratado,	

inicialmente,	 como	 mercantilização	 do	 espaço	 urbano,	 nos	 anos	 1960	 e	 1970	 por	 Lefebvre	 ([1968]	 2001,	

[1970]2008a)	 e	 Castells	 ([1972]2014),	 posteriormente	 por	 Harvey	 (1989).	 Como	 se	 sabe,	 as	 formulações	 de	

Lefebvre	estão	subjacentes	ou,	mesmo,	formalmente	referidas	nos	autores	mencionados.	Além	disso,	constata-

se	que	há	uma	tendência,	no	campo	dos	estudos	críticos	urbanos,	em	recorrer	à	obra	desse	autor.	Verifica-se	a	

reedição	de	suas	obras	e	de	coletâneas,	livros	e	artigos	dedicados	a	elas31.	Acredita-se	que	o	retorno	a	Lefebvre	

                                                
30	Sobre	este	assunto	consultar	a	Dissertação	de	Mestrado	Gestão	democrática	no	planejamento	urbano:	Os	Conselhos	Municipais	–	
doutrina	 e	 práticas	 de	 Cristina	 Fernandes	 Mansueti,	 orientada	 por	 João	 Farias	 Rovati	 no	 Programa	 de	 Pós-Graduação	 em	
Planejamento	Urbano	e	Regional	(PROPUR)	da	Universidade	Federal	do	Rio	Grande	do	Sul	(UFRGS).	
31	Ver,	por	exemplo,	no	cenário	internacional:	BOER,	R.	W.	J.;	DE	VRIES,	J.	The	right	to	the	city	as	a	tool	for	urban	social		movements:	
the	 case	 of	 Barceloneta.	 The	 4th	 International	 Conference	 of	 the	 International	 Forum	 on	 Urbanism	 (IFoU),	 Amsterdam,	 2009;	
BRENNER,	N.	The	urban	question	as	scale	question:	reflections	on	Henri	Lefebvre,	urban	theory	and	the	politics	of	scale.	International	
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decorre	do	avanço	do	sistema	do	capital,	em	busca	de	novos	espaços	de	acumulação,	sobre	o	espaço	urbano.	

Entretanto,	 como	 foi	mencionado,	 se	 faz	necessário	 aprofundar	o	estudo	da	obra	de	 Lefebvre	e	 verificar	 sua	

adequação,	com	as	devidas	mediações	para	analisar	fenômenos	contemporâneos.	Uma	pesquisa	preliminar	no	

campo	do	planejamento	urbano	no	contexto	brasileiro	propicia	algumas	evidências	sobre	essa	necessidade.	Foi	

realizada	uma	busca	nos	Anais	dos	Encontros	Nacionais	da	Associação	Nacional	de	Pós-Graduação	e	Pesquisa	em	

Planejamento	Urbano	 e	Regional	 (ENANPUR)	 no	período	de	 1986	 a	 201732.	 Foram	encontrados	 vinte	 e	 cinco	

trabalhos	que	exploram	teorias	elaboradas	por	Lefebvre.	Importante	notar	que,	desses,	sete	foram	apresentados	

na	edição	de	2013,	outros	sete	na	edição	de	2015	e	seis	na	edição	de	2017,	evidenciando	um	crescente	interesse	

nesse	 autor	 nas	 últimas	 edições.	 Importante	 notar,	 também,	 a	 realização	 de	 sessões	 livres	 nas	 ultimas	 nove	

                                                
Journal	of	Urban	and	Regional	Research,	v.	24,	n.2,	p.	361-378,	2000;	BUTLER,	C.	Henri	Lefebvre:	spatial	politics,	everyday	life	and	
the	right	to	the	city.	London:	Routledge:	2012;	COORNAERT,	M.;	GARNIER,	J.-P.	Présentation:	acutalités	de	Henri	Lefebvre.	Space	et	
Sociétés,	n.	76,	p.	4-11,	1994;		ELDEN,	S.	Understanding	Lefebvre:	theory	and	the	possible.	London:	Continuum,	2004;	ELDEN,	S.		Some	
are	born	posthumously:	the	French	afterlife	of	Henri	Lefebvre.	Historical	Materialism,	v.14,	n.	4,	p.	185–202,	2006;	ELDEN,	S.		There	
is	a	politics	of	space	because	space	is	political:	Henri	Lefebvre	and	the	production	of	space.	Radical	Philosophy	Review,	v.	10,	n.	2,	p.	
101–116,	2007;	KIPFER,	S.	et	al.	(Eds.).	Space,	difference,	everyday	life:	Reading	Henri	Lefebvre.	London:	Routledge,	2008;	MCCANN,	
E.	Race,	protest	and	public	space:	contextualizing	Levebvre	in	the	US	City.	Antipode,	v.	31,	n.	2,	p.	163-184,	1999;	MARCUSE,	P.	From	
Critical	Urban	Theory	to	the	Right	to	the	City.	City,	v.	13,	n.2,	p.	185-197,	2009;		MEE	KAM,	N.	et	al.	Spatial	Practice,	Conceived	Space	
and	 Lived	 Space:	 Hong	 Kong's	 'Piers	 Saga'	 through	 the	 Lefebvrian	 Lens.	 Planning	 Perspectives,	 v.	 25,	 n.	 4,	 p.	 411-431,	 2010;	
MERRIFIELD,	A.	Henri	Lefebvre:	a	critical	introduction.	London:	Routledge,	2006;	NAGLE,	J.	Sites	of	social	centrality	and	segregation:	
Lefebvre	 in	 Belfast,	 a	 “Divided	 City”.	 Antipode,	 v.	 41,	 n.	 2,	 p.	 326-47,	 2009;	 	 PEREIRA,	 E.	 M.;	 PERRIN,	 M.	 Le	 Droit	 à	 La	 Ville:	
cheminements	géographique	et	épistémologique.	L'Information	Géographique,	v.	75,	n.	1,	p.	12915-36,	2011;		SANGLA,	S.	Politique	
et	espace	chez	Henri	Lefebvre.	These	de	Doctorat	en	Philosophie.	Universite	Paris	VIII	–	Vincennes	Saint-Denis,	2010;	SCHMID	C.	Henri	
Lefebvre,	the	right	to	the	city,	and	the	new	metropolitan	mainstream.	Cities	for	people	not	for	profit.	Critical	urban	theory	and	the	
right	to	the	city.	New	York:	Routledge,	p.	42-62,	2012.	STANEK.	L.	Henri	Lefebvre	on	space:	architecture,	urban	research,	and	the	
production	of	theory.	Minneapolis:	UMP,	2011;	WAINWRIGHT,	E.	The	Office	is	always	on:	DEGW,	Lefebvre	and	the	Wireless	City.	
Journal	of	Architecture,	 v.	15,	n.	2,	p.	209-218,	2010.	Outros	exemplos,	dessa	vez	 com	relação	à	organização	de	eventos,	 são	a	
realização	do	Colóquio	“Henri	Lefebvre:	une	pensée	devenue	monde?”,	em	setembro	de	2011	na	Université	Paris	Ouest	e,	no	Brasil,	
a	 Sessão	 Livre	 realizada	 no	 XIV	 ENANPUR	 em	 2011,	 Contra	 a	 banalização	 do	 direito	 à	 cidade:	 interlocuções	 e	 convergências,	
coordenada	por	LIMONARD	e	MONTE-MÓR.	
32	A	pesquisa	foi	feita	utilizando	a	ferramenta	de	busca	disponível	do	site	da	ANPUR.	Em	pesquisas	anteriores,	contatou-se	que	a	
busca	só	funciona	para	títulos	até	os	Anais	de	2003	e	acessa	o	corpo	do	texto	para	os	anos	seguintes.	Para	o	ENANPUR	de	2017	a	
pesquisa	foi	realizada	a	partir	da	ferramenta	de	busca	no	site	dos	Anais	do	evento,	sempre	para	o	campo	“resumo”.	
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edições	do	evento.	Elas	foram	propostas	por	pesquisadores	da	Universidade	Federal	de	Minas	Gerais	(UFMG)	com	

convidados	e	se	dedicam	“ao	estudo	da	natureza	da	urbanização	contemporânea,	particularmente	no	Brasil”33.		

Para	conhecer	o	conteúdo,	foram	analisadas	duas	publicações	síntese,	fruto	do	trabalho	do	grupo	de	pesquisa	da	

UFMG,	uma	referente	à	sessão	livre	realizada	no	ENANPUR	de	2003	e	o	livro	lançado	na	edição	de	2015	-	Teorias	

e	Práticas	Urbanas,	condições	para	a	sociedade	urbana	-	com	a	intensão	de	“trazer	alguma	luz	sobre	o	campo	

cego	da	realidade	contemporânea”,	explorando	temáticas	que	incluem	“questões	do	direito	à	cidade,	da	crítica	

do	Estado,	do	planejamento,	do	direito	e	das	 leis,	bem	como	as	possibilidades	de	explorar	 fissuras	do	espaço	

abstrato	do	capitalismo”	(COSTA,	COSTA	e	MONTE-MÓR,	2015,	p.	15).	Desde	já,	é	possível	constatar	que	há	um	

uso	inadequado	de	termos:	o	campo	cego,	em	Lefebvre	([1970]	2008a),	se	refere	especificamente	à	análise	do	

urbano	com	o	olhar	da	racionalidade	industrial	e	não	à	realidade	contemporânea	em	geral;	e	o	espaço	abstrato	

não	é	um	espaço	objetivo	no	qual	possam	ser	exploradas	 fissuras,	 ele	 se	 refere	à	produção	 social	 do	espaço	

concreto	que	fica	oculta,	fetichizada,	no	espaço	abstrato34.		

No	que	se	refere	à	temática	do	direito	à	cidade,	muito	já	foi	dito	sobre	a	banalização	do	conceito	de	Lefebvre	

([1968]2001)	associado	a	um	direito	de	cidadania,	de	acesso	à	infraestrutura	urbana,	à	habitação,	ao	bem	viver,	

ou	a	algum	tipo	de	participação	popular	na	tomada	de	decisão	sobre	a	cidade.	O	texto	original	de	O	Direito	à	

Cidade	foi	escrito	ao	longo	dos	anos	1960,	editado	em	1968	e	atualizado	em	1972.		Schmid	(2012)	esclarece	que	

esse	livro	deriva	de	estudos	sobre	a	urbanização	que	ocorria	na	França	naquela	década,	um	processo	marcado	

pela	 ascensão	do	 fordismo,	 expansão	do	Estado	de	bem-estar	 keynesiano	e	massiva	migração	 rural.	Naquele	

contexto,	 o	planejamento	urbano	 funcionalista	 reestruturou	áreas	e	 as	margens	das	 cidades	 se	encheram	de	

conjuntos	 habitacionais	 e	 unidades	 unifamiliares.	 Essa	 transformação	 urbana	 levou	 a	 uma	 modernização	

fundamental	da	vida	cotidiana.	 “Ao	 redor	desses	 centros	 se	 repartirão,	em	ordem	dispersa,	 segundo	coações	

previstas,	as	periferias,	a	urbanização	desurbanizada.	Todas	as	condições	se	reúnem	assim	para	que	exista	uma	

                                                
33	Ver,	a	esse	respeito,	os	Anais	do	ENANPUR	disponíveis	em:	http://www.anpur.org.br/posts/eventos/anpur.		
34	Questões	que	serão	evidenciadas	ao	longo	deste	capítulo.	
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dominação	 perfeita,	 para	 uma	 exploração	 apurada	 das	 pessoas,	 ao	 mesmo	 tempo	 como	 produtores,	 como	

consumidores	de	produtos,	como	consumidores	do	espaço”	(LEFEBVRE,	[1968]2001,	p.	32-33).	

O	que	 fazer	dadas	essas	condições	 tão	adversas?	A	 resposta	é	clara:	 “a	 revolução	sob	a	hegemonia	da	classe	

operária”	(LEFEBVRE,	[1968]2001,	p.	139).	Essa	é	a	frase	final	de	um	parágrafo	muito	citado	que,	sem	essa	última	

frase,	se	transforma	em	uma	defesa	abstrata	de	direitos	de	cidadania35:	

Em	condições	difíceis,	no	seio	dessa	sociedade	que	não	pode	opor-se	completamente	a	eles	e	que,	
no	entanto,	lhes	barra	a	passagem,	certos	direitos	abrem	caminho,	direitos	que	definem	a	civilização	
(na,	porém	contra	a	sociedade	–	pela,	porém	frequentemente	contra	a	‘cultura’).	Esses	direitos	mal	
reconhecidos	 tornam-se	 pouco	 a	 pouco	 costumeiros	 antes	 de	 se	 inscreverem	 nos	 códigos	
formalizados.	 Mudariam	 a	 realidade,	 se	 entrassem	 para	 a	 prática	 social:	 direito	 ao	 trabalho,	 à	
instrução,	à	educação,	à	saúde,	à	habitação,	aos	 lazeres,	à	vida.	Entre	esses	direitos	em	formação	
figura	o	direito	à	cidade	(não	à	cidade	arcaica,	mas	à	vida	urbana,	à	centralidade	renovada,	aos	locais	
de	encontro	e	de	trocas,	aos	ritmos	de	vida	e	empregos	do	tempo	que	permitem	o	uso	pleno	e	inteiros	
desses	movimentos	e	locais	etc.).	A	proclamação	e	a	realização	da	vida	urbana	como	reino	do	uso	(da	
troca	e	do	encontro	separados	do	valor	de	troca)	exigem	o	domínio	do	econômico	(do	valor	de	troca,	
do	mercado	e	da	mercadoria)	e,	por	conseguinte,	se	 inscrevem	nas	perspectivas	da	revolução	sob	
hegemonia	da	classe	operária.	

Assim,	 a	 concretização	 do	 direito	 à	 cidade	 exige,	 ao	 lado	 da	 revolução	 econômica	 e	 política	 (autogestão	

generalizada),	 uma	 revolução	 cultural	 permanente.	 E	 o	 agente	 desse	 processo	 revolucionário	 só	 pode	 ser	 o	

proletariado,	só	ele	tem	“a	capacidade	de	produzir	um	novo	humanismo”,	o	“humanismo	do	homem	urbano	para	

o	qual	e	pelo	qual	a	cidade	e	sua	própria	vida	cotidiana	na	cidade	se	tornam	obra,	apropriação,	valor	de	uso	(e	

não	valor	de	troca)	servindo-se	de	todos	os	meios	da	ciência,	da	arte,	da	técnica,	do	domínio	sobre	a	natureza	

material”	(LEFEBVRE,	[1968]2001,	p.	140).	

Nesse	sentido,	Melo	(2015,	p.	246)	resgata	o	alerta	de	Souza	(2010)	“para	o	fato	de	que	há	uma	aparente	adesão	

não	só	de	acadêmicos,	mas	também	de	diversas	organizações	governamentais	e	não	governamentais,	nacionais	

                                                
35	Essa	“ficção	política”	que	opera	para	definir	a	democracia	em	termos	mínimos	(LEFEBVRE,	[1947]2014,	p.	111).	
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e	 internacionais	 ao	 slogan	 do	 direito	 à	 cidade.	 [...]	 adesão	 que	 raramente	 vem	 acompanhada	 da	 correta	

observância	da	dimensão	crítica	e	da	racionalidade	da	abordagem	lefebvriana”.	Segundo	Melo	 (2015),	Harvey	

(2012a)	também	caiu	na	armadilha	de	conciliar	uma	concepção	radical	(a	do	direito	à	cidade)	com	um	projeto	

político	de	controle	democrático	através	de	um	Estado	reformado.	Dias	(2013,	p.	10),	por	sua	vez,	propõe	“uma	

mudança	 de	 paradigma	 para	 a	 matriz	 urbanística	 partindo	 das	 formas	 de	 representação	 da	 cidade	 para	 a	

integração	do	saber	científico	e	técnico	ao	processo	da	luta	cotidiana”,	resgatando	a	passagem	na	qual	Lefebvre	

critica	o	Estado	e,	por	consequência,	o	planejamento	urbano.		

Assumindo,	 portanto,	 essa	 crítica,	 se	 torna	 um	 contrassenso	 vislumbrar	 em	 Lefebvre	 subsídios	 para	 novos	

modelos	de	planejamento	urbano,	como	fazem	Limonad	(2015)	e	Randolph	(2015).	Para	Limonad	(2015,	p.	99),	

“a	possibilidade	do	planejamento	contribuir	para	reverter	esse	estado	de	coisas	estaria	em	se	pautar	em	uma	

economia	 política	 do	 espaço	 social,	 em	 proposta	 de	 contraplanejamento,	 de	 alternativas	 de	 apropriação	 do	

espaço	social	na	esfera	do	cotidiano,	na	esfera	de	reprodução	da	vida	material	na	ordem	próxima”.	Quando	trata	

da	 produção	 do	 espaço,	 Lefebvre	 ([1974]	 1991)	 explora	 a	 possibilidade	 de	 contraespaços,	 contraprojetos,	

contraplanos	 e	 contraprogramas,	 entretanto	 não	 chega	 a	 se	 referir	 a	 um	 contraplanejamento,	 afinal	 a	

possibilidade	de	concretizar	uma	vida	urbana	centrada	no	valor	de	uso	jamais	residiria	em	um	instrumento	da	

racionalidade	industrial	(o	planejamento).	De	tal	modo,	os	contraespaços	estão	associados	à	autogestão	e	não	à	

uma	ação	do	Estado.	Randolph	(2015,	p.	126)	também	trata	do	contraplanejamento:	“[...]	um	planejamento,	só	

‘às	avessas’;	é	a	organização	e	explicitação	das	contradições	internas	às	sociedades	capitalistas	contemporâneas:	

aquela	que	se	desloca	da	contradição	(dialética)	entre	capital	e	trabalho	para	uma	bem	mais	profundo	e,	bem	se	

diga,	perigosa	-	aquela	entre	a	vida	humana	e	os	mecanismos	instrumentais	e	abstratos	que	é	ao	mesmo	tempo	

‘infra’	 e	 ‘superestrutura’,	 regulação	da	 produção	 e	 regulação	política	 da	 sociedade”.	 Apesar	 desse	 trecho	 ser	

aparentemente	coerente	com	as	proposições	de	Lefebvre,	nele	encontra-se	uma	articulação	dessas	proposições	

com	 as	 de	 Habermas,	 além	 da	 localização	 de	 Lefebvre	 como	 um	 situacionista	 (coletivo	 com	 o	 qual	 teve	

proximidades	e	rupturas	importantes).	Sendo	assim,	as	ideias	que	são	apresentadas	sobre	o	contraplanejamento	

expressam	 uma	 abordagem	 que	 requer	 muita	 cautela	 para	 não	 incorrer	 em	 incoerências	 internas	 (como	 a	
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aproximação	 entre	 Habermas	 e	 Lefebvre	 sem	 a	 devida	 discussão	 de	 suas	 diferenças,	 inclusive	 político-

ideológicas).	Postura	que	o	próprio	Randolph	(2015,	p.	124)	reconhece	ao	mencionar	que	essa	articulação	“ainda	

precisa	ser	melhor	explorada”.	

Em	outra	direção,	Santos	Júnior	(2015,	p.	211-212)	retoma	os	conceitos	de	heterotopia	e	direito	à	cidade	para	a	

possibilidade	de	trajetórias	de	transformação,	em	uma	abordagem	coerente	com	o	pensamento	de	Lefebvre.	Diz	

ele:		

É	preciso	ver	[...]	na	diversidade	de	práticas	urbanas	heterotópicas	empreendidas	pelos	diferentes	
agentes	sociais	aprendizados	que	conformam	a	práxis	que	poderá	gerar	uma	nova	utopia	de	direito	
à	 cidade,	 capaz	 de	 desenvolver	 ações	 coletivas	 de	 rebeldia	 criativa	 e	 novos	 processos	 de	
reapropriação,	 pelos	 seres	 humanos,	 do	 seu	 espaço	 e	 da	 sua	 temporalidade,	 na	 perspectiva	 da	
transição	urbana	para	uma	cidade	mais	justa	e	democrática.	

Nessa	breve	 ilustração	do	uso	do	pensamento	 lefebvriano	no	contexto	brasileiro	do	Planejamento	Urbano,	se	

percebe	a	dificuldade	(com	a	exceção	de	Santos	Junior,	2015;	e	de	Melo,	2015;	e	parcialmente	de	Dias,	2013)	ou,	

mesmo,	a	resistência	em	apropriar	de	modo	coerente	as	proposições	de	Lefebvre,	que	não	podem	ser	despidas	

de	sua	radicalidade	política,	sob	pena	de	se	transformar	em	outra	coisa.	O	trecho	de	Costa	(2013,	p.	1-2),	transcrito	

abaixo,	expressa	essa	dificuldade:	

O	pensamento	de	Henri	 Lefebvre	 tem	sido	motivo	de	debates	e	controvérsias,	especialmente	em	
torno	dos	conceitos	de	urbano,	cidade	e	espaço.	Se	por	um	lado	isto	tem	significado,	talvez	em	razão	
de	 leituras	 superficiais	 ou	equivocadas,	 questionamentos	 ao	pensamento	 livre	desse	 filósofo,	 por	
outro	lado,	tem	resultado	em	efeitos	positivos	uma	vez	que	colocam	em	evidência,	de	forma	cada	
vez	 mais	 intensa,	 a	 sua	 contribuição	 para	 o	 pensamento	 crítico	 sobre	 a	 sociedade	 e	 suas	
transformações.	 Uma	 “cobrança”,	 relacionada	 ao	 entendimento	 de	 seu	 pensamento	 refere-se	 à	
relação	 entre	 teoria	 e	 evidências	 empíricas	 e,	 principalmente,	 entre	 teoria	 e	 prática.	 [...]	 Enfim,	
acreditamos	que	a	principal	contribuição	de	Lefebvre	é	teórica.	[...]	As	reflexões	de	natureza	fluida,	
aberta	e	dinâmica	não	permitiriam	ou	dificultariam	a	construção	de	categorias	de	análise	empírica,	
às	vezes	necessárias	para	a	aproximação	com	a	realidade?	Haveria	na	vasta	produção	de	Lefebvre	
uma	 proposta	 de	 teoria	 sobre	 a	 cidade	 ou	 o	 urbano	 (teoria	 urbana)?	 O	 que	 é	 a	 cidade	 quando	
Lefebvre	nos	fala	de	o	direito	a	ela?	[...]	É	real,	concreta?	Ou	é	uma	virtualidade,	sinônimo	de	urbano?	
[..]	 Havendo	 ou	 não	 uma	 teoria	 da	 cidade	 (teoria	 urbana),	 o	 pensamento	 de	 Lefebvre	 traz	
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contribuições	 importantes	 para	 isto?	 O	 uso	 das	 suas	 reflexões	 teóricas	 para	 a	 análise	 e	 o	
planejamento	urbanos	significa	redução	de	seu	pensamento?	Não	seria	a	teoria	também	uma	forma	
de	prática?		

Fica	a	dúvida	 se	a	apropriação	parcializada	e,	 em	alguns	 casos,	deturpada,	 se	deve	a	 leituras	excessivamente	

parciais	e/ou	à	dificuldade	em	assumir	as	críticas	ao	objeto	que	define	essa	área	–	o	planejamento	urbano	–	como	

instrumento	a	serviço	da	reprodução	das	relações	sociais	capitalistas	de	produção	e	da	transformação	do	espaço	

concreto	em	espaço	abstrato.	De	qualquer	maneira,	fica	evidente	a	necessidade	de	uma	leitura	mais	abrangente	

desta	obra,	que	rejeite	criticá-la	porque	não	se	encaixa	nos	cânones	neopositivistas	de	pesquisa	(como	no	trecho	

acima)	e	que	assuma	o	desafio	de	 fazê-lo	de	uma	maneira	politicamente	 coerente,	único	 caminho	para	abrir	

possibilidades	de	transformação	da	realidade	contemporânea	neste	campo	de	estudos	e	de	práticas.	

Interessante	notar	que	Costa	(2017,	p.	5),	na	última	edição	do	ENANPUR,	propõe	um	outro	olhar	para	a	obra	de	

Lefebvre.	 	O	autor	afirma	que	há	 importantes	conceitos	propostos	por	Lefebvre	que,	“[...]	na	sua	formulação,	

expressam	 uma	 aproximação	 concreta	 com	 a	 realidade	 sócio-espacial	 do	 capitalismo”.	 Costa	 (2017)	 chama	

atenção	 para	 os	 conceitos	 acerca	 da	 produção	 do	 espaço	 e	 chega	 a	 afirmar	 que	 “há	 nesses	 conceitos	 uma	

proposta	 original,	 ontológica,	 de	 análise	 da	 realidade	 sócio-espacial	 capitalista	 e	 que	 incorpora	 a	 essencial	

dimensão	histórica	do	processo	de	produção	do	espaço,	expressando	sua	atualidade	para	a	análise	da	realidade	

socie-spacial	em	dinâmico	processo	de	transformação”.	Aparentemente	há	uma	inflexão	no	trabalho	de	Costa	

que,	 conforme	 a	 passagem	 acima	 de	 2013,	 ainda	 não	 tinha	 clareza	 de	 as	 proposições	 teóricas	 de	 Lefebvre	

poderiam	ter	alguma	relação	com	a	realidade.	Entretanto,	não	há	como	saber	em	que	direção	caminha	a	evolução	

do	trabalho	do	Costa	para	além	deste	apontamento,	uma	vez	que	não	há	disponível	nenhuma	publicação	recente,	

além	do	resumo	citado	acima,	para	uma	Sessão	Livre	no	XVII	ENANPUR.	

É	importante	notar	que	nem	todas	as	obras	de	Lefebvre	foram	traduzidas	para	o	português	e,	dentre	elas,	algumas	

centrais	para	a	devida	compreensão	das	suas	contribuições,	entre	elas,	Critique	of	everyday	life	Volumes	I,	II	e	III,		

The	production	of	Space,	Rythmanalisis	e	Towards	an	Architecutre	of	Enjoyment.	A	obra	de	Lefebvre	precisa	ser	

compreendida	em	conjunto,	como	obra,	pois	frequentemente	o	autor	lança	uma	ideia	de	maneira	rápida	em	um	
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momento	e,	posteriormente,	dedica	um	livro	inteiro	para	desenvolvê-la.	Esse	é	o	caso	da	produção	do	espaço	e	

de	 ritmanálise	 e	 arquitetura	 do	 prazer,	 que	 se	 complementam.	 Importante	 notar,	 também,	 que	 a	 leitura	 de	

Lefebvre,	mesmo	em	português,	é	repleta	de	desafios.	No	entanto,	como	indica	Elden	(2006,	p.	185),	“apesar	dele	

escrever	 em	 um	 estilo	 desafiador,	 errático	 e	 alternadamente	 informativo	 e	 conversacional,	 com	 digressões,	

ataques	gratuitos	a	outros	autores	e	com	uma	ampla	gama	de	referências	históricas,	contemporâneas	e	literárias,	

ele	 nunca	 é	 menos	 do	 que	 cativante”.	 Por	 isso,	 a	 importância	 de	 estudos	 compreensivos,	 que	 possibilitem	

familiarizar-se	com	seu	estilo	e	trajetória	intelectual.	Dada	a	dificuldade	de	apreender	a	quantidade	enorme	de	

textos	produzidos	por	este	autor,	pelo	menos	os	oito	trabalhos	dedicados	a	compreender	o	urbano,	produzidos	

entre	 1966	 e	 1974	 precisam	 ser	 estudados	 articuladamente.	 Nestes	 trabalhos,	 ele	 buscou	 “revigorar	 nossa	

compreensão	do	moderno	capitalismo,	espremendo	dele	a	seiva	negligenciada	do	espaço”	(SMITH,	2003,	p.	ix),	e	

o	fez	tendo	como	referências	a	crítica	da	vida	cotidiana,	a	teoria	marxista	e	as	políticas	revolucionárias	que,	nestas	

obras,	são	reinterpretadas	tendo	como	pano	de	fundo	a	produção	do	espaço	(LEFEBVRE,	[1974]1991).	Isso	amplia	

a	dimensão	da	tarefa,	porque	é	preciso	estudar	estes	trabalhos	recuperando	os	diálogos	que	o	autor	fez	com	suas	

obras	anteriores.	

Assim,	 conclui-se	 que	 a	 obra	 de	 Lefebvre	 ainda	 se	 encontra	 de	 maneira	 muito	 aberta	 e	 pouco	 explorada,	

principalmente	no	Brasil.	A	quantidade	de	novas	publicações	em	inglês,	não	só	de	textos	do	próprio	Lefebvre	até	

recentemente	 não	 publicados,	 como	 o	 caso	 de	 Towards	 an	 Architecture	 of	 Enjoyment,	 e	 a	 produção	 de	

pesquisadores	que	se	debruçam	sobre	a	obra	do	autor	é	fruto	de	esforços	em	conjunto	de	grupos	de	estudos	da	

Europa	e	 Estados	Unidos	de	 recobrar	 as	 teorias	 do	 autor,	 fazendo	as	oportunas	mediações.	 Reconhecendo	a	

importância	 destes	 esforços,	 se	 enfrentam	 questões	 relativas	 ao	 sentido	 de	 teorias	 elaboradas	 no	 contexto	

francês	 no	 auge	 do	 Estado	 de	 Bem-Estar	 Social	 e	 distantes	 no	 tempo	 para	 abordar	 objetos	 no	 contexto	

contemporâneo	 brasileiro.	 As	 respostas	 irão	 se	 articulando	 paulatinamente	 no	 texto	 que	 seguem,	 pois	 será	

possível	perceber	que,	apesar	de	Lefebvre	ter	se	baseado	na	realidade	em	que	vivia	(e	não	poderia	ser	diferente),	

os	fundamentos	nos	quais	se	baseia	e	a	constante	articulação	com	a	totalidade,	confere	a	suas	proposições	um	

caráter	universal.	Sem	mencionar	que	as	práticas	urbanas	brasileiras	seguem	modelos	europeus	e	americanos.	
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Outro	aspecto	 imprescindível	na	apropriação	da	obra	de	Lefebvre	se	refere	a	que,	se	por	um	 lado	ele	aborda	

produção	do	espaço	e	a	reprodução	das	relações	de	produção	na	cidade,	por	outro,	tem	uma	preocupação	de	

abrir	a	possibilidade	para	a	transformação.	Quando	se	fala	em	produção	do	espaço,	se	trata	de	uma	produção	

social	 e	 não	 uma	 produção	 economicista	 e	 determinista,	 se	 trata	 de	 inter-relações	 entre	 as	 dimensões	 do	

concebido,	do	vivido	e	do	percebido	e	de	 inter-relações	entre	a	ordem	próxima	e	a	ordem	distante.	Níveis	e	

dimensões	de	análise	estão	sempre	inter-relacionados	e	em	constante	transformação.	À	diferença	de	uma	visão	

estruturalista	que	talvez	possa	ser	pensada	pela	menção	a	níveis	e	dimensões,	é	que	a	mediação	entre	estes	é	

dinâmica	e	dialética	e	não	 serve	para	a	 categorização	de	um	 fenômeno	baseado	em	 relações	pré-concebidas	

(como	no	neopositivismo).	De	tal	maneira	que	a	obra	de	Lefebvre	tem	muito	a	oferecer	para	compreender	as	

inter-relações	entre	a	essência,	o	fenômeno	e	a	aparência;	bem	como	entre	o	singular,	o	particular	e	o	universal.	

Pensar	em	uma	crítica	ontológica	no	campo	de	planejamento	urbano	sem	a	contribuição	da	obra	de	Lefebvre	

seria	uma	tarefa	incompleta.		

2.2 CRÍTICA DA VIDA COTIDIANA  

O	tema	da	vida	cotidiana	e	sua	crítica	atravessou	a	produção	de	Lefebvre	por	mais	de	30	anos,	se	expressando	

em	quatro	livros,	sendo	três	deles	os	volumes	da	crítica	da	vida	cotidiana:	I	em	1947,	II	1961	e	III	em	1981.	Para	

esta	Tese	interessam	os	volumes	I	e	II.	

No	primeiro	volume,	Lefebvre	estabelece	a	crítica	da	vida	cotidiana	([1947]2014)	a	partir	de	uma	relação	com	o	

método	de	Marx	e	Engels,	buscando	uma	conexão	entre	o	que	o	homem	pensa,	deseja,	diz	ou	acredita	para	si,	

com	 o	 que	 é	 ou	 para	 o	 que	 faz.	 Lefebvre	 (2014)	 propõe	 tomar	 a	 vida	 real	 como	 ponto	 de	 partida	 e,	 então,	

investigar	como	as	ideias	que	a	expressam	e	as	formas	de	consciência	que	a	refletem	emergem.	O	autor	alerta	

que	a	relação	entre	os	dois	polos	com	certeza	é	complexa,	mas	precisa	ser	revelada	e	conduzida	cuidadosamente.	

Para	tanto,	o	autor	sistematiza	essa	crítica	da	seguinte	forma:	(a)	da	individualidade	que	decorre	da	fragmentação	

do	trabalho	e	da	consciência	da	privacidade	da	vida	privada;	(b)	das	mistificações	que	separam	os	seres	humanos	

de	sua	realidade	humana	e	social	concreta;	(c)	do	dinheiro,	por	meio	do	qual	‘o	existir’	e	o	‘ter’	parecem	idênticos;	
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(d)	das	necessidades	que,	ao	serem	transformadas	em	uma	única	–	a	necessidade	de	dinheiro	–	podem	ser	criadas	

de	modo	fictício	e	artificial;	(e)	do	trabalho,	da	alienação	dos	trabalhadores	e	do	ser	humano;	(f)	da	liberdade	do	

ser	humano	 isolado	que	defende	o	direito	a	uma	 individualidade	privada	em	oposição	à	definição	dialética	e	

concreta	 do	 marxismo	 -	 o	 reino	 da	 liberdade	 é	 progressivamente	 estabelecido	 pelo	 desenvolvimento	 das	

potencialidades	humanas	 como	um	 fim	em	si	mesmas.	A	 crítica	da	vida	 consiste	em	estudar	as	margens	que	

separam	o	que	os	homens	são	do	que	eles	pensam	que	são,	ou	seja,	do	que	eles	vivem	para	o	que	eles	pensam.	

Para	 Lefebvre	 ([1947]2014),	 isso	 leva	 a	 um	 aprofundamento	 da	 noção	 de	 mistificação.	 Conceito	 que	 está	

associado	diretamente	ao	de	ideologia,	uma	vez	que	“a	maioria	das	ideologias	têm	sido	mistificações,	na	medida	

em	que	foram	bem-sucedidas	em	certos	períodos	em	fazer	o	homem	aceitar	certas	ilusões,	certas	aparências,	e	

em	introduzir	estas	aparências	na	vida	real	e	fazê-las	efetivas”	(Lefebvre,	[1947]2014,	p.	166,	tradução	minha).	É	

necessário,	portanto,	começar	desvelando	as	mistificações,	compreendendo	suas	origens	e	como	elas	conseguem	

se	impor,	como	as	transposições	ideológicas	podem	operar	na	consciência	do	homem.		

Assim	como	Lukács,	Lefebvre	compreende	a	ideologia	na	sua	relação	com	a	consciência	e	também	com	a	prática.	

Ou	seja,	vão	além	da	simplificação	da	ideologia	como	mera	visão	de	mundo	ou	como	mera	visão	deturpada	deste	

mundo.	Para	Lefebvre	([1947]2014),	a	consciência	é	determinada	por	condições	objetivas	da	vida	do	indivíduo,	

mesmo	que	ele	não	tenha	conhecimento	sobre	o	que	as	determina	ele	é,	ao	mesmo	tempo,	determinado	por	

elas.	De	tal	maneira,	a	ideologia	desempenha	um	papel	importante,	pois	opera	como	espelhamento	do	ser	na	

orientação	para	a	ação	em	situações	de	conflito.	Claro	que	esta	consciência	não	é	produzida	pelos	indivíduos	de	

maneira	autônoma,	já	que	ele	se	encontra	imerso	em	contextos	de	produção	especializada	da	ideologia,	tema	a	

ser	retomado	mais	adiante	na	discussão	sobre	o	urbanismo.	

No	volume	II	de	A	Crítica	da	Vida	Cotidiana,	Lefebvre	([1961]	2014)	trata	de	uma	metodologia	para	a	crítica	da	

vida	 cotidiana,	 envolvendo	 seus	 instrumentos	 formais	 e	 categorias	 específicas.	 Dentre	 os	 aspectos	 formais,	

destaca	a	 ideia	de	níveis,	 dimensões,	 continuidades	e	descontinuidades,	micro	e	macro,	 a	hipótese,	 critérios,	

indexadores,	 variáveis,	 entre	outros.	Dentre	as	 categorias	específicas,	 Lefebvre	especifica	algumas	 categorias,	
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inspiradas	em	Marx,	mas	com	sua	contribuição	original,	que	podem	contribuir	para	uma	crítica	ontológica	de	

processos	urbanos,	como	o	Projeto	Urbano.	Quais	sejam:	(a)	totalidade	–	movimento	dialético	entre	o	particular,	

o	singular	e	o	universal;	(b)	realidade	–	movimento	entre	a	essência,	a	aparência	e	o	fenômeno;	(c)	alienação	–	

fundamentada	no	fetichismo	da	forma	mercadoria	e	na	privação	na	vida	cotidiana;	(d)	viver	e	vivido;	e	(e)	espaço	

social	 e	 tempo	 social.	 Os	 dois	 últimos	 dizem	 respeito	 à	 tríade	 da	 produção	 do	 espaço	 e	 a	 ritmanálise,	

desenvolvidos	por	 Lefebvre	no	decorrer	da	 sua	obra.	Os	 conceitos	de	 totalidade,	 realidade	e	 alienação	 serão	

tratados	a	seguir.	

Preliminarmente,	é	recomendável	ter	em	mente	que	o	autor	não	propõe	instrumentos	formais	e	categorias	para	

a	construção	de	axiomas.	Trata-se	do	conhecimento	a	partir	de	um	movimento	dialético.	Nas	palavras	do	autor,	

“nós	 estudamos	 categorias	 específicas	 e	 conceitos	 para	 determinar	 sua	 relativa	 importância,	 assim	 como	 os	

âmbitos	nos	quais	podem	ser	aplicadas.	O	específico	não	impossibilita	o	formal	e	o	particular	não	impossibilita	o	

geral.	 Acima	 de	 tudo,	 precisamos	 ter	 um	 conjunto	 de	 ferramentas	 flexíveis	 e	 precisas	 a	 nossa	 disposição”	

(LEFEBVRE	([1961]	2014),	p.	474,	tradução	minha).	

Sobre	o	conceito	de	totalidade,	Lefebvre	([1961]	2014,	p.	477)	compreende	que	este	seja	englobado	tanto	pela	

teoria	quanto	pela	prática	e	que	sem	tê-lo	como	referência	não	há	universalidade	no	conhecimento,	ou	seja,	o	

conhecimento	se	dispersa	em	saberes	fragmentados	que	replicam	exatamente	a	divisão	social	do	trabalho,	ao	

invés	de	controlá-lo	e	combatê-lo.	O	autor	enfatiza	que	os	estudos	fragmentados	se	dissolvem	em	uma	miríade	

de	fatos	empíricos	isolados	da	qual	o	real	foi	removido	e	na	qual	o	pesquisador	se	vê	enterrado	em	uma	massa	

de	fatos	de	tal	maneira	que	já	não	investiga	mais	o	essencial,	porque	o	essencial	não	mais	existe.	Assim,	a	própria	

ideia	de	conhecimento	como	totalidade	-	como	universalidade	concreta	-	torna-se	indistinta	e	desaparece.		

No	livro	Metaphilosophy,	Lefebvre	([1965]2016,	p.	54)	aponta	para	as	imprecisões	sobre	o	conceito	de	totalidade.	

Segundo	o	autor,	muito	se	confunde	o	total	e	o	universal,	mas	através	de	considerações	sobre	o	que	é	‘planetário’,	

‘terrestre’	e	 ‘mundial’	é	possível	superar	estas	dificuldades.	Ou	seja,	a	totalidade	abriga	diferentes	totalidades	

parciais	 (divididas	 por	 uma	 visão	 sistemática),	 que	 são	 processos	 pré-determinados	 que	 se	 expressam	 na	
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realidade,	um	por	um,	de	maneira	global	–	um	processo	universal.	Importante	notar,	que	Lefebvre	se	dedica	à	

meta-filosofia,	em	outra	publicação,	o	autor	a	define	não	como	a	abolição	da	filosofia,	ao	contrário,	trata-se	da	

“introdução	 de	 uma	 esfera	 de	 reflexão	 e	mediação	 na	 qual	 a	 filosofia	 aparece	 em	 toda	 sua	 amplitude,	mas	

também	com	todos	os	seus	 limites.	 [...]	A	ontologia,	a	cosmologia,	a	antropologia	conservam	um	sentido	e	se	

transformam	em	função	de	uma	nova	problemática,	ou	seja,	do	mundial-planetário”	(LEFEBVRE,	2006	[1980],	p.	

111,	tradução		minha).		No	que	diz	respeito	ao	projeto	urbano,	é	possível	verificar	a	sua	ancoragem	territorial,	ou	

nos	termos	de	Lefebvre,	terrestre	e	de	difusão	mundial	como	mostrado	na	Figura	1,	e,	portanto,	circunscreve-se	

nesta	nova	problemática	da	urbanização	planetária.	

Retomando,	 o	 conceito	de	 totalidade	é	 indispensável,	 nas	palavres	de	 Lefebvre	 ([1961]2014,	 p.488,	 tradução	

minha)	e	com	notas	de	um	humor	ácido:	

Infelizmente,	aqueles	empiristas	e	positivistas	que	apenas	querem	observar	estão	frequentemente	
satisfeitos	com	pouca	cerveja.	Armados	com	suas	técnicas	especializadas,	eles	perseguem	simples	
fatos.	Eles	descobrem	uma	porção	da	realidade,	e	quanto	mais	frágil	é	a	observação,	mais	estreito	e	
mais	preciso	o	comentário	que	fazem;	mais	fragmentado	o	fato	em-si	se	torna,	e	mais	felizes	eles	
ficam.	

Assim	 como	 Lukács,	 Lefebvre	 compreende	 que	 só	 a	 partir	 do	 conhecimento	 da	 realidade	 se	 descortina	 a	

possibilidade	de	agir	para	 transformar.	Portanto,	ao	atacar	os	positivistas,	 reforça	a	 impossibilidade	de	que	o	

conhecimento	assim	produzido	possa	alimentar	a	práxis	transformada.	Ele	complementa	com	as	afirmações	de	

Marx	de	que	não	existe	conhecimento,	e	nem	mesmo	a	necessidade	de	conhecimento,	se	a	aparência	e	a	essência	

coincidirem	ou	 se	 forem	 completamente	 separados.	 Percebe-se,	 de	 tal	maneira,	 alinhamento	 entre	 Lukács	 e	

Lefebvre	em	sua	crítica	ao	empirismo	positivista.	

Sem	a	possibilidade	não	pode	haver	ação,	nenhuma	realidade	que	não	seja	a	realidade	morta	das	
coisas	isoladas	que	têm	uma	única	possibilidade:	manter-se	como	são.	Se	juntarmos	a	categoria	de	
possibilidade	a	ela	-	que,	como	a	ideia	de	totalidade	e	a	ideia	de	estrutura,	é	um	legado	filosófico	-	a	
categoria	da	 realidade	 social	 e	humana	pode	 ser	 retida.	 Torna-se	dialetizada.	Continua	a	 garantir	
maior	objetividade	ao	conhecimento,	evitando	o	objetivismo	superficial	e	a	ontologia	ilusoriamente	
profunda.	 Erradica	 alguns	 problemas	 falsos	 e	 insolúveis,	 notadamente	 aqueles	 que	 resultam	 da	
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dissociação	 de	 fato	 e	 valor,	 e	 do	 real	 e	 do	 ideal.	 Por	 que	 mudar	 o	 real?	 Porque	 muda,	
necessariamente,	e	se	o	conhecimento	começa	com	o	que	é	possível,	pode	ajudar	a	mudar	e	controlá-
lo.	O	realismo	plano	dos	esforços	imediatos	tenta	desesperadamente	mostrar	o	quão	espaçoso	ele	é	
(LEFEBVRE	([1961]2014,	p.	489,	tradução	minha).	

Percebe-se,	nesta	passagem,	que	Lefebvre,	assim	como	Lukács,	critica	o	conhecimento	assim	produzido	pela	sua	

função	para	manter	as	coisas	como	estão	ou,	no	máximo,	melhorá-las	um	pouco,	mas	nunca	as	questionar.	O	

autor	critica,	ainda,	a	ontologia	 ilusoriamente	profunda,	alinhando-se	novamente	com	Lukács	([1971]	2012,	p.	

292)	que,	como	foi	mencionado	anteriormente,	atribui	ao	empirismo	o	caráter	de	ontologismo	ingênuo.		

Mas,	afinal,	qual	ontologia	 Lefebvre	está	 recusando?	A	explicação	pode	 ser	encontrada	na	passagem	de	uma	

entrevista	de	Lucien	Goldmann,	sociólogo	 francês	parceiro	de	Lefebvre	em	algumas	publicações	e	 importante	

estudioso	da	obra	de	Lukács.	Para	Goldmann	([1966]1968,	p.	63),	“a	palavra	ontologia	está	sobrecarregada	de	

significação	e	de	perspectivas	particulares;	quando	se	fala	de	ontologia	pensa-se,	na	maioria	das	vezes,	ou	em	

certas	formas	de	ontologia	não	históricas	ou,	então,	na	medida	em	que	se	trata	de	uma	filosofia	da	história	–	

como	é	o	 caso	de	Heidegger	 –	 em	uma	 filosofia	da	história	baseada	na	 ideia	de	elite,	 reacionária,	 oposta	 ao	

progresso	e	estranha	a	todo	humanismo”.	Assim	como	Goldmann	e	como	Lukács,	Lefebvre	se	opõe	às	proposições	

de	Heidegger.	Além	disto,	há	a	questão	da	metafísica,	como	muitos	autores	na	época	classificavam	a	ontologia.	

Lefebvre	 não	 percebeu,	 como	 Lukács	 faria	 anos	 mais	 tarde,	 a	 possibilidade	 de	 desenvolver	 uma	 ontologia	

materialista	a	partir	de	indicações	contidas	no	próprio	Marx.	

Na	citação	abaixo	sobre	o	conhecimento	do	real	em	sua	relação	com	o	cotidiano,	Lefebvre	([1961]	2014,	p.	488,	

tradução	minha)	reitera	a	noção	de	totalidade	ao	tratar	da	relação	entre	o	aparente	e	o	essencial:		

Hegel	nos	ensinou	que	o	real	é	mais	profundo	do	que	a	existência	ou	o	que	pode	ser	existente;	esta	
profundidade	seria	metafísica?	Marx	nos	ensinou	que	não	haveria	conhecimento	(nem	necessidade	
de	 saber	 coisa	 alguma)	 se	 o	 aparente	 e	 o	 essencial	 coincidissem	 no	 coração	 do	 real,	 ou	 se	
estivessem	 completamente	 (metafisicamente)	 separados.	 Mas	 se	 é	 assim,	 por	 que	 há	 tantas	
aparições	no	real?	Por	que	há	tanto	que	é	abstrato	no	concreto	e	por	que	existem	tantas	formas	de	
conteúdo?	Por	que	e	como	o	formal	também	é	concreto	e	real?	Às	vezes,	o	cotidiano	parece	ser	a	
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única	realidade,	os	realistas	da	realidade,	densos,	pesados	e	sólidos.	Em	outras	ocasiões,	parece	
que	seu	peso	é	artificial,	que	sua	densidade	é	insubstancial:	a	irrealidade	encarnada.	

Ainda	sobre	a	relação	aparência	e	essência,	Lefebvre	e	Guterman	(1971)	recorrem	a	Hegel	para	quem	a	essência	

é	a	totalidade	de	suas	manifestações	(propriedades,	relações	e	interações),	mas	descordam	do	autor	ao	afirmar	

que	o	essencial	não	se	constrói,	se	depreende	a	partir	de	ações	concretas	sobre	um	determinado	objeto.	Assim	a	

essência	pode	ser	depreendida	de	uma	totalidade	de	momentos,	de	diferentes	experiências,	fenômenos	que	se	

materializam	no	tempo	e	no	espaço.	Não	por	acaso,	a	importância	da	processualidade	e	historicidade,	como	já	

definido	 por	 Lukács	 ([1971]	 2012)	 para	 uma	 crítica	 ontológica.	 Lefebvre	 e	Guterman	 (1971,	 p.	 102,	 tradução	

minha)	enfatizam	o	caráter	contraditório	da	aparência-essência,	uma	vez	que,	“tão	logo	as	manifestações	possam	

ser	uma	expressão	total,	uma	explosão	de	todas	as	contradições	da	essência,	como	a	essência	pode	permanecer	

latente	e	ser	exaurida	ou	lentamente	reforçada	em	suas	manifestações”.	

Ainda	para	Lefebvre	e	Guterman	(1971),	desta	relação	dialética,	aparece	o	horizonte	do	possível.	A	aparência	

conduzida	pelo	fetichismo	e,	portanto,	alienação,	cumpre	um	objetivo,	opera	na	mistificação	do	real,	ou	realidade	

mistificadora.	O	real	prescinde	uma	materialização,	uma	existência	objetiva.	Perceber	a	aparência	na	ação,	nesta	

realidade	 objetiva	 e	 atuar	 sobre	 ela	 abre	 o	 caminho	 para	 o	 início	 do	 processo	 de	 transformação	 da	 própria	

essência.	

Assim	que	Lefebvre	([1961]	2014)	também	discute	as	relações	entre	o	atual	e	o	real,	entre	o	presente	e	o	real,	

entre	o	 real	e	o	virtual,	pois	 só	existe	a	possibilidade	na	virtualidade,	 já	que	o	virtual	é,	para	ele,	o	horizonte	

possível	baseado	em	potencialidades	concretas.	Ou	seja,	é	virtual,	mas	não	tem	relação	com	o	divino,	como	o	

cósmico,	com	o	metafísico,	é	virtual	como	possibilidade	de	vir	a	ser	realidade	concreta	e	presente.		

Lefebvre	([1961]	2014)	inclui	em	sua	crítica	o	estruturalismo	do	pensamento	funcionalista	e	sua	relação	com	os	

fundamentos	do	neo-Hegelianismo,	segundo	os	quais	a	funcionalidade	cria	a	realidade,	ou	seja,	tudo	o	que	tem	

função	 é	 real.	 A	 consequência	 é,	 por	 óbvio,	 a	 eliminação	 de	 qualquer	 crítica.	 É	 neste	 contexto	 que	 Lefebvre	

([1970]2008a)	critica	o	urbanismo,	definindo-o	como	uma	racionalidade	funcionalista,	como	se	verá	no	ítem	2.3,	
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quando	será	tratada	a	ideologia	do	urbanismo.	Afinal,	para	o	autor	a	cidade	é	uma	obra,	objeto	e	fruto	do	trabalho	

elaborado	pelos	indivíduos	na	sua	vida	cotidiana.	A	virtualidade	da	sociedade	urbana	se	dará	quando	a	cidade	se	

tornar		

[...]um	trabalho	plenamente	consciente,	com	o	propósito	de	não	integrar	o	cotidiano	que	foi	deixado	
de	lado	nos	níveis	mais	baixos,	mas	de	metamorfosear	o	cotidiano	numa	obra,	no	nível	mais	alto,	o	
nível	da	arte	e	da	liberdade.	Então,	quando	o	homem	social	se	aproxima	de	um	objetivo	que	hoje	é	
utópico	(e	conscientemente	postulado	como	tal),	o	cotidiano	e	o	todo	serão	obras	que	não	podem	
ser	dissociadas,	e	o	real	não	será	mais	dividido	entre	o	‘real’	e	o	‘verdadeiro’,	em	outras	palavras,	
entre	o	‘verdadeiro’	e	o	‘falso’.	Lefebvre	([1961]	2014,	p.	500,	tradução	minha).		

Se,	assim	como	para	Marx,	o	homem	transforma	o	trabalho	e	é	transformado	por	ele,	para	Lefebvre,	o	indivíduo	

social	transforma	a	cidade	e	é	transformado	por	ela	a	partir	nas	relações	sociais	de	produção	do	espaço.	

Sobre	alienação,	Lefebvre	([1961]	2014)	propõe	o	movimento	dialético	de	alienação-desalienação-realienação.	O	

autor	alerta	para	o	 fato	de	que	existem	diversos	 tipos	de	alienação:	econômica,	política,	e	 social.	No	que	diz	

respeito	à	condição	de	classe,	por	exemplo,	a	burguesia	é	alienada	pelo	fetiche	da	mercadoria,	do	dinheiro,	do	

capital,	enquanto	o	proletariado,	pela	privação	e	frustração	na	vida	cotidiana.	O	autor	apresenta	dois	exemplos.	

O	primeiro	é	o	automóvel	como	um	bem	de	consumo	para	além	da	sua	função	utilitária;	um	objeto	capaz	de	gerar	

satisfação	pessoal,	distinção	de	classe,	poder	e	virilidade.	Mais	de	uma	vez,	denomina	o	carro	de	o	astro	rei	no	

desenvolvimento	das	cidades.	Já	para	a	frustração	e	a	privação,	o	autor	aponta	para	a	mulher	e	sua	posição	em	

relação	ao	casamento	e	à	maternidade	que	privam	a	mulher	da	sua	liberdade	de	transformação,	como	um	ser	

elástico	submetido	à	rigidez	do	homem	sobre	ela.	Ambas	situações	de	vida	resultam	na	alienação,	no	primeiro	

caso	por	meio	do	escapismo;	no	segundo,	pela	impossibilidade	de	vislumbrar	a	transformação	da	própria	vida.	

O	movimento	de	desalienação	pode	ocorrer	pelo	encontro	com	a	coletividade,	ou	seja,	pela	renúncia	em	termos		

uma	vida	 individualista	ou	 individualizada.	A	desalienação	se	dá	no	espaço	social,	nas	redes	de	relações	entre	

diferentes	grupos	e	 indivíduos	que	acontecem	no	cotidiano.	Entretanto,	é	 importante	notar	que	mesmo	este	

movimento,	de	viver	em	comunidade,	pode	tornar-se	novamente	na	alienação,	mas	agora	uma	alienação	nos	
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termos	de	uma	coletividade	específica.	Este	movimento	é	constante	e	se	dará	de	acordo	com	situações	concretas	

experimentadas	no	espaço.	

A	 questão	 da	 alienação,	 seja	 pelo	 fetiche	 da	 mercadoria,	 seja	 pela	 privação	 na	 vida	 cotidiana,	 se	 relaciona	

dialeticamente	no	espaço,	 afinal	 é	no	espaço	que	as	 contradições	afloram.	No	que	diz	 respeito	ao	 fetiche	da	

mercadoria,	a	cidade	se	transforma	de	acordo	com	os	meios	de	produção	da	mercadoria,	seja	pela	localização	da	

indústria	e	da	produção	do	habitar	para	os	trabalhadores,	seja	por	novos	meios	de	ocupação	do	espaço	para	dar	

lugar	ao	consumo	de	novas	mercadorias,	como	no	caso	da	abertura	e	duplicação	de	novas	vias	para	os	automóveis	

ou,	ainda,	a	construção	de	novas	maneiras	de	morar	como	os	subúrbios	americanos	e	franceses	ou	as	new	towns	

inglesas,	nas	quais	as	casas	têm	espaço	suficiente	para	acomodar	os	novos	bens	de	consumo,	como	os	aparelhos	

domésticos,	além	do	automóvel.	A	questão	central	é	que,	por	conta	da	alienação	pelo	fetiche	da	mercadoria,	não	

apenas	diferentes	espaços	são	produzidos,	mas	os	modos	de	viver	na	cidade	são	transformados	na	direção	da	

relação	entre	o	ter	e	existir	e	do	individualismo	expresso	na	recusa	dos	espaços	públicos	na	prática	espacial	como	

o	 ir	e	vir,	e	o	habitar.	O	espaço	pode	ser	tanto	a	base	para	a	produção	e	a	 localização	da	mercadoria	como	a	

própria	mercadoria,	como	afirma	Lefebvre	([1974]	1991)	ao	conceituar	o	espaço	como	localização	e	como	matéria	

prima	das	abstrações	(mais	sobre	o	conceito	de	espaço	no	item	2.5).	

Refletindo	sobre	a	ênfase	de	Lefebvre	na	produção,	Merrifield	(2006,	p.	104-105)	lembra	o	quanto	essa	ênfase	é	

marxista:	

Sua	[de	Marx]	obsessão	com	a	produção	foi	pensada	[...]	para	chegar	à	raiz	da	sociedade	capitalista,	
para	 ir	além	dos	 fetichismos	observáveis	da	aparência,	para	traçar	suas	dinâmicas	 internas	e	seus	
momentos	 generativos	–	 em	 todos	os	 seus	disfarces	 físicos	 e	mentais,	 em	 todas	 suas	ofuscações	
materiais	e	políticas.	Aqui,	‘generativo’	significa	‘ativo’	e	‘criativo’,	e	criação	é,	de	fato,	um	‘processo’.	
Assim,	 para	 chegar	 a	 esse	 aspecto	 generativo	 do	 espaço	 é	 preciso	 explorar	 como	 o	 espaço	 é	
ativamente	produzido.		

Por	 isso,	é	muito	difícil	entender	a	 tese	produzida	por	Lefebvre	sem	a	companhia	de	Marx	e	de	O	Capital.	As	

aproximações	 são	evidentes.	O	 fetiche	do	espaço	 lembra	o	 fetiche	da	mercadoria	e,	 assim	como	há	 trabalho	



	

84	
	

abstrato36,	 há	 espaço	 abstrato.	 Em	 Marx,	 essa	 já	 é	 uma	 categoria	 de	 difícil	 compreensão,	 em	 Lefebvre	

([1974]1991,	 p.	 285)	 ela	 talvez	 ganhe	 ainda	 mais	 complexidade.	 Assim	 como	 o	 trabalho	 abstrato	 é	 pura	

materialidade,	o	espaço	abstrato	também	o	é.	Ele	tem	uma	expressão	objetiva	em	lugares,	atividades,	prédios,	

mercados	de	troca	etc.,	assim	como	o	trabalho	tem	sua	expressão	objetiva	na	mercadoria.	No	entanto,	assim	

como	 o	 trabalho	 concreto	 desaparece	 na	mercadoria	 fetichizada;	 o	 espaço	 concreto,	 produzido	 em	 relações	

sociais	concretas	de	produção,	mas	delas	abstraído,	se	torna	espaço	abstrato	fetichizado.		

Para	 Lefebvre	 ([1974]1991,	 p.	 307,	 tradução	 minha),	 o	 espaço	 abstrato	 além	 de	 ser	 materialidade	 é	 um	
instrumento,	no	qual		

[…]o	mundo	das	commodities	é	implantado,	juntamente	com	tudo	o	que	ele	implica:	acumulações	e	
crescimento,	cálculo,	planejamento,	programação.	Ou	seja,	o	espaço	abstrato	é	aquele	espaço	em	
que	a	tendência	à	homogeneização	exerce	pressão	e	repressão	com	os	meios	à	sua	disposição:	um	
vazio	semântico	abole	antigos	significados	(sem,	no	entanto,	atrapalhar	a	crescente	complexidade	de	
um	universo	e	sua	multiplicidade	de	mensagens,	códigos	e	operações).	

Ou	 seja,	 o	 espaço	 abstrato	 é	 o	 espaço	 na	 forma	 mercadoria,	 entretanto,	 esta	 expressão	 não	 é	 apreendida	

facilmente,	se	não	por	um	exercício	de	abstração	que	evidencia	as	contradições	para	além	de	sua	aparência.	Se,	

por	 um	 lado,	 espaço	 abstrato	 é	 expressão	 de	 homogeneidades,	 por	 outro,	 pode	 vir	 a	 reforçar	 os	 espaços	

heterogêneos	por	contraste,	ou	mesmo	por	restrição,	de	tal	maneira	que	as	diferenças	possam	aflorar,	para	a	

percepção	de	outro	espaço.		

Nesse	sentido,	com	relação	à	alientação-desalienação-realienação,	Lefebvre	([1961]	2014,	p.	508)	aponta	para	o	
movimento	dialético	entre	outro	e	outredade.	Só	é	possível	estar	alienado	ou	desalienado	quando	o	outro	se	vê	
em	sociedade,	ou	seja,	se	vê	também	no	que	é	diferente	de	si	e,	dessa	maneira,	supera	o	individualismo:		

                                                
36		É	o	trabalho	concreto	abstraído	nas	relações	sociais	marcadas	pelo	fetichismo	da	mercadoria.	Com	o	desaparecimento	do	valor	
de	 uso	 dos	 produtos	 do	 trabalho,	 também	 desaparece	 o	 valor	 de	 uso	 do	 trabalho	 incorporado	 nos	 produtos	 e,	 portanto,	
desaparecem	as	diferentes	formas	de	trabalho	concreto	que	não	mais	podem	ser	identificadas	e	aparecem,	então,	sob	a	forma	de	
um	 mesmo	 tipo	 de	 trabalho:	 o	 trabalho	 humano	 em	 abstrato.	 Ver,	 a	 esse	 respeito:	
https://www.marxists.org/archive/rubin/value/ch14.htm.	Trata-se	do	capítulo	4	do	livro	de	Isaak	Rubin	sobre	“A	teoria	do	valor	em	
Marx”.		



	

85	
	

Alienação	é	o	resultado	da	relação	com	a	outredade,	e	essa	relação	nos	transforma	em	outro,	por	
exemplo,	nos	modifica,	nos	tira	do	nosso	ser	e	transforma	uma	atividade	(seja	consciente	ou	não)	em	
outra	coisa,	ou	simplesmente,	em	uma	coisa[...]	O	homem	é	um	ser	consciente,	consciente	do	que	
ele	 é	 (do	 seu	 ser),	 mas	 somente	 em,	 por,	 e	 através	 do	 que	 ele	 não	 é,	 outredade	 e	 ação	 sobre	
outredade,	confronto	com	a	outredade,	necessidade,	privação,	desejo,	trabalho	o,	e	finalmente	o	que	
é	possível.	

De	 tal	maneira,	que	a	partir	da	 relação	com	o	outro,	do	movimento	alienação-desalienação-realienação	pode	

emergir	 o	 espaço	 diferencial,	 uma	 vez	 que	 a	 partir	 da	 explicitação	 da	 diferença,	 do	 heterogêneo,	 pode-se	

construir,	no	seio	da	luta	de	classes	e	das	constradições	que	lhe	são	inerentes,	um	outro	espaço.	No	movimento	

de	desalienação,	cada	vez	mais	o	ser	se	torna	consciente	das	contradições	do	espaço	e,	a	partir	daí	abre-se	a	

possibilidade	para	vislumbrar	e	agir	na	produção	de	um	espaço	que	é	outro	-	um	contraespaço.	A	relação	entre	

contraespaço	 e	 espaço	 diferencial	 será	 mais	 explorada	 no	 item	 2.5.	 Por	 enquanto,	 será	 tratado	 o	 tema	 da	

ideologia	do	urbanismo	e	da	possibilidade	da	sociedade	urbana	na	obra	de	Lefebvre	no	item	a	seguir.	

2.3 A ILUSÃO URBANÍSTICA 

Nos	anos	1960	e	1970	o	autor	passa	a	se	interessar,	mais	intensamente,	pelo	tema	do	urbano	ao	presenciar	o	

processo	de	urbanização	na	 região	dos	Pirineus.	Mas	o	 faz	 sem	deixar	de	 lado	o	 tema	da	vida	cotidiana,	que	

continua	permeando	seu	 trabalho.	Em	1968	é	publicado	o	 livro	Direito	à	Cidade	 ([1968]	2001)	e,	em	1970,	A	

Revolução	Urbana	([1970]	2008a).		

No	 capítulo	 A	 ilusão	 urbanística,	 Lefebvre	 ([1970]	 2008a)	 constrói,	 no	 plano	 teórico,	 uma	 crítica	 radical	 da	

atividade	do	planejamento	urbano.	Crítica	que	permeia	a	sua	obra	e	tem	início	ainda	no	Direito	à	Cidade.	Para	o	

autor,	 dois	 pontos	 são	 centrais:	 a	 ilusão	 filosófica,	 segundo	 a	 qual	 o	 arquiteto	 e	 urbanista	 tem	 condições	 de	

encerrar	as	possibilidades	do	mundo	inteiro	em	um	único	sistema,	o	seu;	e	a	ilusão	estatista,	segundo	a	qual	o	

Estado	 pode	 gerir	 os	 interesses	 das	 pessoas,	 como	 o	 diretor	 da	 consciência,	 o	 administrador	 superior.	 Para	

Lefebvre,	o	planejamento	urbano	tem	a	pretensão	de	substituir	a	prática	urbana,	pois	“substituiria	a	práxis	por	

suas	representações	do	espaço,	da	vida	social,	dos	grupos	e	das	relações”	(Lefebvre	[1970]	2008a,	p.	139).		
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O	planejamento	urbano	tem,	ainda,	o	papel	de	encobrir	a	operação	da	geração	de	mais	valia	na	produção	do	

espaço,	o	que	se	relaciona	com	a	ideologia.	Lembrando	que,	segundo	Lukács	([1971]	2012),	a	ideologia	tem	uma	

função	 operacional	 na	 orientação	 da	 prática	 social.	 Nesse	 mesmo	 sentido,	 para	 Lefebvre	 ([1970]	 2008a),	 a	

ideologia	urbanística	contém	a	possibilidade	de	dar	respostas	aos	problemas	urbanos	de	maneira	aplicável,	ou	

seja,	de	orientar	a	prática	urbana	na	sociedade	burocrática	de	consumo	dirigido.	Para	o	autor	o	planejamento	

urbano,	é			

	Uma	superestrutura	da	sociedade	neocapitalista,	noutras	palavras,	do	‘capitalismo	de	organização’,	
o	 que	 não	 significa	 ‘capitalismo	 organizado’.	 Noutros	 termos	 ainda:	 a	 sociedade	 burocrática	 de	
consumo	 dirigido.	 O	 urbanismo	 organiza	 um	 setor	 que	 parece	 livre	 e	 disponível,	 aberto	 à	 ação	
racional:	o	espaço	habitado.	Ele	dirige	o	consumo	do	espaço	e	do	habitat.	Enquanto	superestrutura,	
ele	 se	 distingue,	 e	 é	 preciso	 distingui-lo	 fortemente,	 da	 prática,	 das	 relações	 sociais,	 da	 própria	
sociedade	(Lefebvre	2008a,	p.	147,	grifo	meu).	

Segundo	Lefebvre	([1968]	2001,	p.	31,	grifo	meu)	e	adotando	uma	linguagem	lukacsiana,	o	planejamento	urbano	

tem	um	caráter	prático-operacional	na	reprodução	das	relações	sociais	de	produção.	Ainda	que	realizado	por	

homens	de	boa	vontade	(arquitetos	e	escritores),	ele	resulta	em	formalismos	e	esteticismos:	

Quer-se	 construir	 “em	 escala	 mundial”,	 para	 “os	 homens”.	 Esses	 humanistas	 apresentam-se	 ao	
mesmo	tempo	como	médicos	da	sociedade	e	criadores	de	novas	relações	sociais.	Sua	ideologia,	ou	
antes,	 seu	 idealismo	 provém	 frequentemente	 de	modelos	 agrários	 adotados	 de	modo	 irrefletido	
pode	 seu	 raciocínio:	 a	 aldeia,	 a	 comunidade,	 o	 bairro,	 o	 citadino-cidadão	 que	 será	 dotado	 com	
edifícios	cívicos	etc.	Quer-se	construir	imóveis	e	cidades	“em	escala	mundial”,	“na	sua	medida”,	sem	
pensar	que	no	mundo	moderno	“o	homem”	mudou	de	escala	e	que	a	medida	de	outrora	 (aldeia,	
cidade)	 transforma-se	 em	 desmedida.	 Na	 melhor	 das	 hipóteses,	 esta	 tradição	 resulta	 num	
formalismo	(adoção	de	modelos	que	não	tem	conteúdo	nem	sentido)	ou	num	esteticismo	(adoção	
de	modelos	antigos	pela	sua	beleza,	que	se	joga	como	ração	ao	apetite	dos	consumidores).	

Sobre	modelos,	 Lefebvre	 (1968,	 p.35)	 cita	 a	 interpretação	 de	 Lévi-Strauss	 acerca	 da	 relação	 entre	modelo	 e	

sistema.	Para	o	autor,	“o	modelo	convoca	à	consciência	uma	estrutura,	a	qual	oferece	um	caráter	de	sistema.	O	

modelo	não	é,	portanto,	uma	abstração	 intelectual,	mas	a	 reprodução	mental	daquilo	que	existe	socialmente	

como	um	sistema”.	Ou	seja,	a	noção	de	modelo	serve	diretamente	à	ideologia.	Isto	é,	a	sociedade	dispõe	de	um	
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modelo	 consciente,	produzido	pela	 ciência,	 de	 tal	maneira	que	o	 intelecto	não	 tem	outra	 saída	que	não	 seja	

registrar	o	sistema	que	lhe	é	oferecido	pela	própria	sociedade.	Assim,	o	autor	conclui	que	“a	noção	de	modelo	é,	

em	si	mesma,	metodologicamente	indispensável	e	intervém	para	dissimular	uma	ontologia	do	sistema”,	ou	seja,	

elaborar	mistificações	e	orientar	a	consciência	do	ser.	

Sobre	o	esteticismo,	é	coerente	afirmar	o	papel	do	design	e,	por	sua	vez,	do	arquiteto	que,	a	partir	da	forma-

estética	pode	contribuir	para	o	 fetiche	do	espaço.	Nesse	sentido,	o	 filósofo	francês	faz	uma	analogia	entre	os	

artistas	de	vanguarda	e	os	arquitetos.	Na	arte	de	vanguarda,	a	promessa	de	modernidade	opera	no	sentido	de	

legitimar	uma	ideologia,	pois	o	fetiche	pela	modernidade	é	ao	mesmo	tempo	justificativa	e	motivação	que	opera	

na	dominação	do	espaço.	De	tal	maneira	que	os	arquitetos,	urbanistas	e	planejadores	oferecem	uma	“ideologia	

em	ação”	 (LEFEBVRE	 [1974]	 1991,	 p.	 308,	 tradução	minha)	 ao	 imprimir	 sua	 arte	 seja	 em	espaços	 vazios,	 não	

habitados,	seja	em	espaços	de	grande	interesse	para	a	vida	na	cidade,	como	os	centros	urbanos,	como	se	o	espaço	

fosse	neutro	e	pronto	para	 receber	novos	objetos	e	pessoas	de	 forma	 fragmentária.	Nas	palavras	do	próprio	

Lefebvre	 ([1974]1991,	 p.	 308-309,	 tradução	 minha),	 “incoerência	 sob	 a	 bandeira	 da	 coerência,	 uma	 coesão	

baseada	 na	 cisão	 e	 desconexão,	 flutuação	 e	 o	 efêmero	 disfarçado	 de	 estabilidade,	 relações	 conflituosas	

embutidas	numa	aparência	de	lógica	e	operando	efetivamente	em	combinação”.		

Ainda	sobre	a	estética,	Lefebvre	([1974]1991)	aponta	que	todos	os	instrumentos	de	planejamento	como	planos	e	

unidades	modulares,	densidade,	uso	e	ocupação	do	solo	e	elementos	funcionais	ou	morfológicos,	dizem	respeito	

ao	esteticismo	e	racionalismo	da	profissão	e,	por	serem	instrumentos	de	racionalidade	técnica	são	capazes	de	

imprimir	uma	aparente	neutralidade	ao	processo,	como	se	não	fossem	ideológicos.	Assim,	a	técnica	é	apresentada	

como	distinta	e	superior	à	ideologia.	Como	já	debatido	do	capítulo	anterior,	em	nome	desta	dita	neutralidade	

importantes	resultados	foram	obtidos.	A	crítica	ao	arquiteto	urbanista	à	sua	construção	como	dono	da	verdade	

pela	 sua	 atribuição	 técnica,	 pode-se	 adicionar	 os	 projetos	 urbanos	 como	modelos,	 ou	 seja,	 o	 racionalismo	 e	

esteticismo	do	planejamento	urbano	com	nova	roupagem.	
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Mas	o	caráter	prático-operacional	não	é	produzido	apenas	pelos	arquitetos,	urbanistas	e	planejadores,	afinal	o	

planejamento	urbano	se	constitui	a	partir	do	Estado.	Para	Lefebvre	 ([1974]	1991,	p.	378,	 tradução	minha),	“o	

Estado	e	seu	aparato	burocrático	intervém	continuadamente	no	espaço	e	fazem	uso	do	espaço	pelo	seu	aspecto	

instrumental[…]”.	 Portanto,	 fazem	 parte	 também	 desta	 ordem,	 reforçando	 a	 dimensão	 tecnocrática	 tão	

valorizada	 na	 época	 dos	 escritos	 de	 Lefebvre	 e	 também	 na	 atualidade.	 Assim,	 os	 administradores	 públicos	

enfatizam	 o	 tecnocrático	 e	 sistematizado,	 um	 “cientificismo,	 que	 acompanha	 as	 formas	 deliberadas	 do	

racionalismo	 operatório,	 que	 tende	 a	 negligenciar	 o	 fator	 humano”;	 seja	 o	 dos	 promotores	 de	 vendas	 “que	

concebem	e	realizam,	sem	nada	ocultar,	para	o	mercado,	visando	o	lucro”,	o	fato	“é	que	eles	não	vendem	mais	

uma	moradia	ou	um	imóvel,	mas	sim	urbanismo”,	que	se	torna	valor	de	troca	(LEFEBVRE,	[1968]	2001,	p.	32).		

Para	entender	o	planejamento	urbano	operando	no	valor	de	troca	da	cidade,	é	preciso	retomar	as	proposições	

de	Lefebvre	acerca	da	sociedade	burocrática	do	consumo	dirigido.	Na	formação	e	consolidação	desta	sociedade,	

o	planejamento	urbano	opera	na	organização	dos	espaços	públicos,	dos	espaços	de	lazer	e	consumo.	Importante	

notar	que	a	atividade	de	lazer	também	pode	ser	compreendida	como	uma	atividade	de	consumo.	E,	para	tanto,	

retoma-se	aqui	também	o	tema	da	alienação.	Alienação	não	só	pelo	fetiche	da	mercadoria,	mas	pelo	escapismo	

da	realidade	da	vida	cotidiana	promovido	pelas	atividades	de	lazer	e	festa.	

Dessas	tendências	resulta		

Uma	estratégia	global	(isto	é,	um	sistema	unitário	e	um	urbanismo	já	total).	Uns	farão	entrar	para	a	
prática	e	concretização	em	ato	a	 sociedade	do	consumo	dirigida.	Construirão	não	apenas	centros	
comerciais	como	também	centros	de	consumo	privilegiados:	a	cidade	renovada.	Imporão,	tornando-
a	‘legível’,	uma	ideologia	da	felicidade	através	do	consumo,	a	alegria	através	do	urbanismo	adaptado	
à	sua	nova	missão	(LEFEBVRE,	[1968]	2001,	p.32).	

Esse	 urbanismo	 “programa	 uma	 cotidianidade	 geradora	 de	 satisfações”	 que	 inclui:	 o	 consumo	 programado;	

centros	 de	 decisões	 que	 concentram	 os	 meios	 de	 poder,	 informação,	 formação,	 organização	 e	 operação;	

repressão	através	de	coações	e,	 inclusive,	violência;	e	persuasão	por	meio	de	 ideologia	e	publicidade.	Embora	

Lefebvre	 não	 se	 coloque	 nos	 termos	 da	 crítica	 ontológica	 de	 Lukács,	 percebe-se	 que	 ao	 tratar	 da	 ilusão	 do	
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urbanismo,	da	crítica	do	racionalismo	que	opera	para	a	transformação	da	cidade	como	estrutura	que	programa	

uma	cotidianidade,	um	dia-a-dia	com	relação	direta	com	o	consumo,	Lefebvre	faz,	de	fato,	uma	crítica	ontológica	

do	planejamento	urbano.	

É	 importante	 relembrar	que	se	 referia	ao	urbanismo	na	década	de	1970,	na	França.	É	necessário	 reconhecer,	

também,	que	muitas	de	suas	críticas	são	feitas	diretamente	ao	movimento	modernista,	de	grande	importância	na	

época.	 Muitas	 dessas	 considerações	 foram	 direcionadas	 a	 Le	 Corbusier,	 à	 forte	 relação	 entre	 Estado	 e	

planejamento	urbano	e	à	valorização	das	decisões	técnicas.	Entretanto,	é	possível	identificar	naquelas	práticas,	

como	que	um	do	Projeto	Urbano:	construção	em	escala	global,	modelos,	esteticismo,	o	consumo	programado,	a	

habitação	antes	o	habitat,	aspectos	que	serão	abordadas	no	próximo	capítulo.	

A	 crítica	 ontológica	 do	 planejamento	 urbano	 que	 Lefebvre	 realiza	 se	 aprofunda	 em	 suas	 formulações	 sobre	

sociedade	urbana,	a	 zona	crítica,	e	ainda,	o	campo	cego.	Nelas,	o	autor	Lefebvre	busca	o	possível-impossível,	

alternativas	ao	funcionalismo	do	planejamento	urbano	de	sua	época,	como	se	verá	a	seguir.		

2.4 A SOCIEDADE URBANA E O CAMPO CEGO 

Em	1972	é	publicado	Espaço	e	Política	Lefebvre	([1972]	2008b),	 livro	que	reúne	artigos	publicados	e	palestras	

proferidas	entre	os	anos	1970	e	1972.	Neste	pequeno	livro,	também	publicado	em	português,	se	encontra	um	

apanhado	mais	sintético	das	principais	proposições	do	autor	acerca	da	cidade	e	da	problemática	urbana.	Serve	

como	apoio	para	as	publicações	acerca	do	Direito	à	Cidade	e	da	Revolução	Urbana,	e	ainda	aponta	para	a	obra	

que	seria	desenvolvida	mais	tarde	acerca	da	produção	do	espaço,	tema	a	ser	tratado	na	próxima	sessão.	

Em	a	Revolução	Urbana	Lefebvre	([1970]2008a)	formula	o	que	chama	de	fenômeno	urbano,	um	processo	que	é	

espacial	e	temporal,	pois	suas	continuidades	e	descontinuidades	se	configuram	na	prática	e	na	história,	como	a	

transformação	que	parte	da	ausência	completa	de	urbanização	(fase	em	que	o	homem	praticava	a	coleta	e	a	pesca	

para	a	sua	subsistência);	passa	pela	cidade	política	(uma	vida	social	organizada,	da	agricultura	e	da	aldeia);	pela	
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cidade	comercial	 (quando	a	 troca	comercial	 se	 torna	 função	urbana);	pela	 cidade	 industrial	 (em	geral,	 cidade	

uniforme,	 uma	 aglomeração	 urbana)	 até	 chegar	 em	 uma	 zona	 crítica.	 Ao	 diferenciar	 as	 cidades	 ao	 longo	 da	

história,	o	autor	faz	uma	relação	entre	sociedade	e	realidade	espacial	associada	às	relações	sociais	de	produção,	

até	chegar	à	urbanização	planetária,	o	100%	urbano	–	Figura	6.	Esta	periodização	divide	o	tempo	histórico	em	três	

diferentes	eras:	a	agrária,	a	industrial	e	a	urbana,	sendo	que	a	última	estaria	apenas	começando.	

FIGURA 6 – O FENÔMENO URBANO SEGUNDO LEFEBVRE ([1970] 2008a) 

	

Fonte:	Reprodução	minha	com	base	em	Lefebvre	([1970]2008a)	

Nesta	hipótese	lançada	no	início	da	década	de	1970,	a	cidade	industrial	precede	e	anuncia	a	zona	crítica	que	levará	

ao	100%	urbano,	 como	consequência	do	movimento	de	 implosões-explosões.	Os	movimentos	de	explosão	 se	

dariam	não	pela	absorção	do	rural	à	cidade,	mas	da	cidade	pela	área	rural.	Expansão	do	tecido	urbano	para	toda	

a	parte,	criação	de	subúrbios,	favelas,	assentamentos	informais.	A	degradação	da	cidade,	do	centro	urbano,	pela	

expansão	da	periferia.	Eis	o	movimento	de	implosão.	O	movimento	de	implosão-explosão	antecipa	a	urbanização	

planetária,	que	se	dá	por	partes	fragmentas	no	território,	como	que	resultados	dos	estilhaços	produzidos	por	este	
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movimento.	Estes	espaços	fragmentados	ao	mesmo	tempo	que	são	efeito,	são	causa	deste	duplo	movimento,	

pois	operam	como	espaços	instrumentais	da	urbanização	planetária.		

De	maneira	a	evitar	esta	característica	instrumental	do	espaço,	Lefebvre	compreende	a	cidade	-	o	espaço	urbano	

-	 como	 uma	 obra,	 um	 processo	 coletivo	 em	 constante	 transformação.	 Essa	 característica	 contrasta	 “com	 a	

orientação	 irreversível	na	direção	do	dinheiro,	na	direção	do	comércio,	na	direção	das	 trocas,	na	direção	dos	

produtos”	(LEFEBVRE	([1968]2001,	p.	12).	A	cidade	enquanto	obra	é	valor	de	uso,	mas	se	compreendida	como	um	

produto,	é	transformada	em	valor	de	troca.	Quando	a	industrialização	predomina,	o	segundo	se	sobrepõem	ao	

primeiro:	 “a	 cidade	 e	 a	 realidade	 urbana	 dependem	 do	 valor	 de	 uso.	 O	 valor	 de	 troca	 e	 a	 generalização	 da	

mercadoria	pela	industrialização	tendem	a	destruir,	ao	subordiná-las	a	si,	a	cidade	e	a	realidade	urbana,	refúgios	

do	valor	de	uso,	embriões	de	uma	virtual	predominância	e	de	uma	revalorização	do	uso”	(LEFEBVRE,	[1968]	2001,	

p.	14).				

Importante	notar	que	a	noção	de	cidade	como	obra,	do	ponto	de	vista	de	Lefebvre,	se	opõe	à	noção	de	cidade	

como	produto,	como	expressão	do	espaço	abstrato.	É	nesta	noção	que	se	baseia	a	preferência	do	termo	urbano	

ao	termo	cidade,	pois	o	urbano	não	é	o	espaço	dominado	pelas	forças	produtivas	do	capital,	é	espaço	que	contém	

possibilidades.	Assim,	Lefebvre	([1970]	2008a,	p.	13)	defende	que	o	termo	mais	adequado	para	tratar	de	cidade	

é	 sociedade	 urbana,	 ou	 simplesmente	 o	 urbano.	 	 Ao	 fazê-lo,	 tem	 em	 mente	 uma	 sociedade	 que	 nasce	 da	

industrialização,	ou	seja,	uma	sociedade	que	tem	uma	relação	de	dominação	e	absorção	da	produção	agrícola:	a	

sociedade	urbana,	que	“só	pode	ser	concebida	ao	final	de	um	processo	no	curso	do	qual	explodem	as	antigas	

formas	 urbanas	 herdadas	 de	 transformações	 descontínuas”.	 O	 urbano	 é,	 portanto,	 uma	 virtualidade,	 uma	

potencialidade	 em	 um	 horizonte	 ainda	 não	 concretizado.	 Nesta	 formulação	 se	 identifica	 a	 presença	 do	

movimento	do	método	regressivo-progressivo	que,	nas	palavras	de	Lefebvre	([1970]2008a,	p.	31),	se	caracteriza	

como	“um	duplo	movimento	que	se	impõe	ao	conhecimento	desde	que	existe	tempo	e	historicidade:	regressivo	

(do	virtual	ao	atual,	do	atual	ao	passado)	e	progressivo	(do	superado,	do	finito	ao	movimento	que	se	declara	esse	

fim,	que	enuncia	e	faz	nascer	algo	novo)”.	O	urbano	é,	portanto,	expressão	do	acúmulo	dos	processos	históricos	
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que	 ocorrem	 no	 espaço,	 um	 mediador	 de	 diferentes	 forças	 e	 diferentes	 atores,	 o	 urbano	 trata	 desta	

simultaneidade,	 de	 explosões	 associadas	 ao	 horizonte	 das	 possibilidades.	 Portanto,	 se	 distingue	 do	 que	 é	

compreendido	 como	 cidade,	 nos	 termos	 da	 concepção	 da	 Escola	 de	 Chicago	 e	 das	 Escolas	 inglesas	 de	

planejamento	urbano.		

A	 tese	 de	 Lefebvre	 é	 que	 embora	 a	 cidade	 decorra	 do	 processo	 de	 urbanização,	 ela	 não	 se	 reduz	 a	 isto.	 Ele	

questiona	se	a	industrialização	e	seus	modos	de	produção	não	se	tornaram	mais	importante	do	que	os	problemas	

gerados	por	ela.	Por	assim	dizer,	o	autor	critica	o	planejamento	urbano	e	a	racionalidade	industrial	e,	por	que	não	

dizer	 empresarial,	 com	 que	 são	 enfrentados	 os	 problemas	 urbanos.	 Assim,	 o	 planejamento	 urbano	 reduz	 a	

sociedade	à	sociedade	industrial,	o	que	incorre	em	um	erro	que	não	é	só	teórico.	Assim,	Lefebvre	se	dedica	a	

desenvolver	diferentes	categorias	para	analisar	o	urbano.	De	início,	esclarece	que	evita	o	empirismo	descritivo	e	

que	 visa	 mostrar	 como	 o	 caráter	 operatório	 de	 um	 conceito	 suscita	 questões.	 Em	 uma	 crítica	 dirigida	 ao	

positivismo,	caracteriza	o	espaço	neutro	como	algo	aparentemente	insignificante	que,	no	entanto,	sob	o	aparente	

vazio	repleto	de	neutralidade	representa	o	significado	do	espaço	na	sociedade	neocapitalista37.	Não	seria	esta	

uma	crítica	ontológica?	

De	tal	forma,	Lefebvre	([1972]2008b)	não	limita	o	termo	sociedade	urbana	apenas	à	sociedade	industrial.	Para	

ele,	a	sociedade	urbana	engloba	toda	e	qualquer	sociedade	originária	do	processo	de	implosões/explosões	que	

se	estabelece	sob	as	bases	urbanas,	seja	ela	industrial,	pós-industrial,	técnica,	de	consumo	e	lazer	(a	sociedade	

burocrática	de	consumo	dirigido),	ou	tecnológica	e	criativa.	O	autor	faz	ressalvas	inclusive,	ao	ato	de	classificar	

uma	ou	outra	sociedade,	pois	este	exercício	pode	incorrer	em	simplificação	e	exclusão	de	particularidades,	como	

no	 caso	 da	 denominação	 sociedade	 industrial:	 um	 termo	 criticável	 que	 não	 evidencia	 as	 relações	 sociais	

constitutivas	do	processo	de	industrialização	e	que	acentua	a	compreensão	apenas	da	produção	material,	ou	seja,	

as	relações	de	produção	e	não	as	relações	sociais	de	produção.	

                                                
37	Lefebvre	denomina	sociedade	neocapitalista	a	etapa	monopolista	do	capitalismo,	durante	a	qual	escrevia.	
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Para	o	autor	(LEFEBVRE,	[1970]	2008b),	a	indústria	surge	como	a	não-cidade,	se	instala	fora	da	cidade,	mas	para	

seu	funcionamento,	para	a	produção	de	objetos,	depende	do	consumo	de	matéria-prima	da	natureza	e	da	força	

de	trabalho.	Assim,	dessa	produção	consumptiva	produz	o	que	na	cidade	será	consumido,	como	o	automóvel,	a	

habitação	 etc.,	 de	 tal	maneira	 que	 a	 industrialização	 introduz	 no	meio	 urbano,	 por	meio	 da	 racionalidade,	 a	

homogeneização	do	espaço	e,	ao	mesmo	tempo,	a	dissolução	da	cidade.	O	movimento	de	 implosão-explosão.	

Para	o	autor,	

As	 diferentes	 formas	 de	 entrada	 na	 sociedade	 urbana,	 as	 implicações	 e	 consequências	 dessas	
diferenças	iniciais,	fazem	parte	da	problemática	concernente	ao	fenômeno	urbano	ou	“o	urbano”.	
Esses	termos	são	preferíveis	à	palavra	cidade,	que	parece	designar	um	objeto	definido	e	definitivo,	
objeto	dado	para	a	ciência	e	objetivo	imediato	para	a	ação,	enquanto	a	abordagem	teórica	reclama	
inicialmente	 uma	 crítica	 desse	 “objeto”	 e	 exige	 a	 noção	mais	 complexa	 de	 um	 objeto	 virtual	 ou	
possível	(LEFEBVRE,	[1970]	2008a,	p.	25).	

	
Na	passagem	acima	Lefebvre	elucida	os	efeitos	operacionais	que	as	formulações	teóricas	têm	na	prática;	ou	seja,	

pensar	a	cidade	com	um	objeto	definido	e	definitivo	exclui	a	possibilidade	de	transformação,	exclui	a	noção	de	

que	a	cidade	é	algo	para	além	do	concebido,	é	uma	virtualidade.	A	revolução	urbana	seria	uma	reação	à	dicotomia	

centro	periferia,	não	apenas	em	termos	espaciais,	mas	também	em	termos	sociais	no	que	se	refere	ao	centro	da	

tomada	 de	 decisão	 da	 vida	 urbana,	 por	 exemplo.	 Nasce	 da	 industrialização	 o	 espaço	 disjunto	 e	 separado,	

segregado,	o	central	e	o	periférico.	Para	Lefebvre	([1970]	2008b,	p.	87)	“a	dialética	da	centralidade	introduz	um	

movimento	diferencial	de	uma	potência	extraordinária”,	uma	heterotopia,	na	qual	os	contrastantes	produzidos	

pela	 sociedade	 industrial	 tencionam	 forças	 extremas,	 em	 um	 jogo	 de	 forças	 repulsivo.	 É	 exatamente	 do	

reconhecimento	do	contraste	que	nasce	a	possibilidade	da	transformação	para	a	superação	das	superestruturas	

–	os	espaços	diferenciais.	

Diante	do	fenômeno	urbano,	Lefebvre	([1970]	2008a,	p.	24)	questiona	“quais	os	progressos	decisivos	a	serem	

realizados	na	teoria	e	na	ação	prática	para	que	a	consciência	alcance	o	nível	do	real	e	do	possível	que	lhe	escapa?	

O	que	se	passa	durante	a	fase	crítica?”.	Para	esta	zona,	Lefebvre	([1970]	2008a)	atribui	o	que	denomina	de	campo	

cego:	aquilo	que	o	olho	não	vê,	que	o	consciente	não	alcança,	o	que	não	se	sabe,	o	que	não	se	pode	elucidar.	O	
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campo	cego	instala-se	na	representação.	A	fase	crítica,	o	campo	cego,	ou	mesmo,	a	caixa	preta,	acontece	nos	

momentos	 de	 transformação	 da	 sociedade.	 É	 também	 nestes	 momentos	 que	 reside	 a	 possibilidade	 da	

transformação,	ou	seja,	da	revolução	urbana.	Pode-se	interpretar	que	a	dificuldade	em	acessar	o	campo	cego	

encontra-se	na	ausência	de	uma	crítica	ontológica.	Lefebvre	([1972]	2008b)	ressalta,	ainda,	que	a	constituição	

deste	 campo	 cego	 resulta	 do	 erro	 de	 compreender	 o	 urbano	 sob	 a	 lógica	 da	 racionalidade	 industrial	 do	

planejamento	 urbano.	 Ou	 seja,	 o	 planejamento	 urbano,	 a	 partir	 de	 seus	 instrumentos	 produtores	 de	

homogeneidades,	constitui	o	que,	ao	mesmo	tempo,	impossibilita	a	possibilidade	de	transformação	e	perpetua	a	

condição	da	sociedade	sob	um	determinado	modo	de	reprodução	das	relações	de	produção,	o	que	resulta	na	

exclusão	da	possibilidade	da	 constituição	da	 sociedade	urbana	 com	 todas	 as	 possibilidades	 de	 realização	das	

aspirações	dos	seres	humanos.	Lefebvre,	ressalta,	portanto,	ainda	que	em	outros	termos,	a	necessidade	de	uma	

crítica	ontológica	como	condição	para	a	transformação.	

Para	 Duayer	 (2016,	 p.	 33),	 “o	 fundamental	 é	 saber	 como	 reconstruir	 as	 coordenadas	 ideológicas	 contra	

hegemônicas	nas	quais	a	ideia	de	revolução	possa	ter	sentido,	fazer	sentido.	Para	tanto,	é	imperativo	restaurar	a	

dimensão	 crítica	 do	 pensamento	marxiano	 como	 crítica	 ontológica”.	 Ou	 seja,	 para	 abrir	 possibilidade	 para	 a	

transformação,	 é	 necessário	 realizar	 a	 crítica	 do	 sistema	 em	 que	 se	 opera,	 no	 caso	 o	 sistema	 capitalista.	

Entretanto,	não	se	trata	de	uma	crítica	do	capitalismo	a	partir	um	determinado	assunto,	mas	de	uma	crítica	sobre	

os	modos	de	produzir	sob	o	capital.		Em	se	tratando	das	questões	urbanas,	Lefebvre	([1972]2016,	p.	142,	tradução	

minha)	afirma	que	“a	análise	dos	problemas	urbanos	sob	o	modo	de	produção	capitalista	-	se	quisermos	estender	

a	obra	de	Marx	-	não	pode	consistir	na	descoberta	ou	construção	de	um	moderno	‘sistema	urbano’	ou	‘poder	

urbano’,	mas	na	revelação	de	contradições	típicas	dos	fenômenos	urbanos	como	parte	de	um	processo	global”.	

Ou	seja,	a	crítica	ontológica	do	Projeto	Urbano	deve	realizar	a	crítica	do	Projeto	Urbano	no	capitalismo	(como	já	

foi	dito),	e	não	uma	crítica	do	capitalismo	sob	o	ponto	de	vista	do	Projeto	Urbano.	

Portanto,	se	a	crítica	ontológica	pressupõe	uma	crítica	dos	modos	de	produzir	do	capitalismo,	as	formulações	de	

Lefebvre	acerca	da	produção	do	espaço	não	poderiam	ser	mais	oportunas	e	pertinentes	como	suporte	para	a	



	

95	
	

realização	 de	 uma	 crítica	 ontológica	 de	 um	determinado	 processo	 urbano,	 como	o	 Projeto	Urbano.	 Segundo	

Lefebvre	 ([1972]2008b,	 p.	 55),	 “essa	 expressão	 [produção	 do	 espaço]	 indica	 um	 passo	 adiante	 na	 reflexão	

arquitetônica	e	urbanística,	ultrapassando	esses	setores	e	referindo-se	ao	conjunto	da	sociedade”.	A	produção	

do	espaço	pode	ser	desvelada	por	meio	do	movimento	trialético	entre	os	campos	das	representações	(o	espaço	

vivido	e	o	concebido)	e	da	prática	espacial	(o	espaço	percebido),	como	se	verá	a	seguir.	A	tríade	de	produção	do	

espaço,	em	última	análise,	confronta	o	 real;	 confronta	a	vida	cotidiana	com	o	universo	das	 representações	e,	

assim,	desvela	o	conflito	e	pode	contribuir	para	o	surgimento	de	novas	possibilidades.		

2.5 PRODUÇÃO DO ESPAÇO URBANO E RITMANÁLISE  

Em	1972	são	publicados	dois	livros	que	apontam	para	o	conceito	de	produção	do	espaço.	Em	Espaço	e	Política	

Lefebvre	 ([1972]	2008b)	 conceitua	espaço.	No	mesmo	ano,	é	publicado	La	penseé	marxiste	et	 la	ville	no	qual	

Lefebvre	([1972]	2016)	analisa	as	proposições	de	Marx	e	Engels	desde	o	tema	da	cidade.	Segundo	Elden	(2016),	

Lefebvre	fornece	uma	visão	geral	dos	aspectos-chave	da	crítica	da	economia	política	a	partir	da	lente	da	cidade,	

além	 de	 realizar	 uma	 contribuição	 que	 desenvolve	 o	 pensamento	 marxista	 em	 temas	 frequentemente	

negligenciados	como	a	vida	cotidiana,	o	rural	e	o	urbano,	o	espaço,	o	Estado	e	o	global.		Assim	Lefebvre	começa	

a	 indicar	o	desenvolvimento	de	uma	 teoria	 sobre	a	produção	do	espaço,	que	culmina	na	obra	Production	d’e	

space,	em	1974,	à	qual	será	retomada	a	seguir.	Por	hora,	é	preciso	introduzir	a	discussão	sobre	o	espaço.	

Para	Lefebvre	([1972]2008b,	p.	41),	o	espaço	não	é	produto,	não	é	objeto,	não	é	mercadoria,	não	é	simplesmente	

um	instrumento.	Para	o	autor,	a	problemática	do	espaço	vivido,	em	oposição	ao	espaço	“neutro”,	puramente	

epistemológico,	é	um	aspecto	essencial	do	conhecimento	da	realidade	urbana.	Em	relação	a	essa	questão,	o	autor	

explora	 diversas	 hipóteses.	 Na	 primeira,	 “o	 espaço	 é	 a	 forma	 pura”,	 conceito	 que	 exclui	 a	 ideologia,	 a	

interpretação	e	o	não	saber.	O	espaço	seria,	nessa	ótica,	capaz	de	articular	“o	social	e	o	mental,	o	teórico	e	o	

prático,	o	ideal	e	o	real”.	Entretanto,	tal	hipótese	implica	a	liquidação	do	tempo	histórico,	além	de	pesar	sobre	a	

cientificidade	abstrata	e	o	saber	absoluto.	Ela	tem	profunda	relação	com	o	urbanismo	modernista	e	sua	crítica:	

momento	de	valorização	absoluta	do	saber	científico,	em	que	arquitetos	e	urbanistas	acreditavam	mudar	o	social	
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através	da	forma	–	os	“senhores	do	espaço”	na	expressão	já	mencionada.	Ou	seja,	a	forma	concebida	pelo	técnico	

seria,	 depois,	 povoada	 pelos	 usuários	 que	 se	 comportariam	 de	 acordo	 com	 o	 recipiente	 em	 que	 estivessem	

envoltos.	Noção	que	exclui	o	espaço	histórico	e	vivido.		

Em	outra	hipótese,	o	espaço	é	social,	um	produto	da	sociedade,	ele	resulta	do	trabalho	e	da	divisão	do	trabalho	

sendo,	pois,	o	lugar	geral	dos	objetos	produzidos.	O	espaço	é,	então,	uma	objetivação	do	social.	Confrontando	

tais	formulações,	Lefebvre	([1972]2008b,	p.	44)	conclui	que	o	espaço	não	é	nem	ponto	de	partida,	nem	ponto	de	

chegada,	“mas	um	intermediário	em	todos	os	sentidos	desse	termo,	ou	seja,	um	modo	e	um	instrumento,	um	

meio	e	uma	mediação”.	O	espaço	é	um	instrumento	político	intencionalmente	manipulado	por	um	indivíduo	ou	

um	 coletivo	 que	 detém	 poder	 sobre	 ele,	 e	 que	 o	 transforma	 conforme	 seus	 objetivos.	 “Nessa	 hipótese,	 a	

representação	do	espaço	sempre	serviria	a	uma	estratégia,	sendo	ao	mesmo	tempo	abstrata	e	concreta,	pensada	

e	desejada,	isto	é,	projetada”.	O	espaço	é,	então,	carregado	de	ideologia	e	saber	técnico.	As	representações	do	

espaço	servem,	nesse	sentido,	para	criar	o	consenso	por	meio	de	perspectivas,	sejam	elas	verdadeiras	ou	falsas	

(LEFEBVRE,	[1974]1991).	Assim,	a	detenção	do	saber	sobre	a	representação	do	espaço	se	transforma	no	poder	de	

transformar	ideias	e	sentimentos,	ou	seja,	no	poder	de	criar	consenso	acerca	do	espaço.	Essa	dominação	racional-

funcional	vincula-se	à	 reprodução	da	 força	de	 trabalho	pelo	consumo,	 sendo	o	espaço	“o	meio	e	o	modo,	ao	

mesmo	tempo,	de	uma	organização	do	consumo	na	sociedade	neocapitalista”	(LEFEBVRE,	[1972]2008b,	p.	46).	

Para	Lefebvre	([1972]2008b,	p.	46),	“as	cidades	seriam	tão	somente	unidades	de	consumo	correlatas	às	grandes	

unidades	de	produção”.	A	essa	formulação	se	 incorpora	a	teoria	da	alienação:	o	espaço	instrumental	se	torna	

abstrato	a	partir	de	uma	falsa	representação	de	vocação	estratégica,	passando	a	ser	“um	lugar	fora	do	tempo,	da	

vida	 e	 da	 práxis”.	 O	 espaço	 assume	 a	 forma	 de	mercadoria,	 em	 que,	 “no	 limite	 [,]	 não	 há	mais	 exatamente	

ideologia,	mas	somente	a	falsa	consciência,	com	os	discursos	que	ela	engendra”.	Assim,	aqui	se	retoma	a	noção	

de	espaço	absoluto	–	o	espaço	como	mediação,	o	espaço	instrumental,	ou,	em	outros	termos,	expressão	prático	

operacional	de	uma	ideologia.		
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Entretanto,	o	autor	alerta	que	essa	hipótese	servia	ao	capitalismo	concorrencial	do	século	XIX,	cujo	enfoque	recaia	

na	reprodução	dos	meios	de	produção.	Ao	se	renovar,	o	capitalismo	incorporou	a	“reprodução	das	relações	de	

produção”	 que	 se	 efetuam	 através	 da	 cotidianidade	 e	 dos	 momentos	 de	 lazer	 e	 cultura.	 Essa	 noção	 é	

complementar	à	última	hipótese	apresentada,	mas	leva	a	outra,	mais	complexa:	“o	espaço	estaria	essencialmente	

ligado	à	reprodução	das	relações	(sociais)	de	produção”	(LEFEBVRE,	[1972]2008b,	p.	48).	É	o	espaço	da	produção,	

ao	mesmo	tempo	abstrato-concreto,	homogêneo	e	desarticulado:	

Essa	 reprodução	 se	 realiza	 através	 de	 um	 esquema	 relativo	 à	 sociedade	 existente,	 cujo	 caráter	
essencial	é	ser	conjunta-disjunta,	dissociada,	mantendo	uma	unidade,	a	do	poder,	na	fragmentação.	
Este	 espaço	homogêneo-fraturado	não	 é	 somente	o	 espaço	 global	 do	planejamento	ou	o	 espaço	
parcelar	 do	 arquiteto	 e	 dos	 promotores	 imobiliários,	 é	 também	o	 espaço	 das	 obras	 de	 arte,	 por	
exemplo,	o	do	mobiliário	e	do	design.	É	o	esteticismo	que	unifica	os	fragmentos	funcionais	de	um	
espaço	deslocado	realizando,	assim,	seu	caráter	homogêneo	e	fraturado	(LEFEBVRE,	[1972]2008b,	p.	
49).	

Retoma-se,	nesse	ponto,	a	 já	citada	noção	de	Harvey	([1989]2011)	sobre	a	sedução	pelo	embelezamento	e	os	

símbolos	de	distinção	social.	Espaços	homogêneos,	com	uma	estética	específica,	criados	em	recortes	em	partes	

fragmentadas	 no	 tecido	 urbano,	 tornam-se	 centros	 ou	 subcentros	 de	 consumo,	 polos	 de	 atração	 de	 uma	

determinada	classe	social,	 causando	estranheza	e	constrangimento	aos	demais	e	 interferindo	diretamente	no	

poder	do	espaço,	assim	como	na	dinâmica	da	estrutura	urbana,	por	implosões-explosões.	

Segundo	Lefebvre	([1972]2008b),	tais	centros	de	consumo	dirigido	e	organizado	–	os	lugares	de	lazer,	de	festa	e	

tempo	 livre	 –	 mostram-se	 aparentemente	 dissociados	 da	 produção,	 embora	 estejam	 ligados	 ao	 trabalho	

produtivo.	Baseado	na	fórmula	trinitária	de	Marx38,	o	autor	lança	a	hipótese	do	espaço	conjunto-disjunto:	

O	espaço	arquitetônico	e	urbanístico,	enquanto	espaço,	tem	essa	dupla	característica:	desarticulado	
e	até	estilhaçado	sob	a	coerência	fictícia	do	olhar,	espaços	de	coações	e	de	normas	disseminadas.	Ele	
tem	esse	caráter	paradoxal	que	se	tenta	definir	aqui:	junto	e	separado.	É	dessa	maneira	que	ele	é	
concomitantemente	dominado	(pela	técnica)	e	não	apropriado	(para	e	pelo	uso).	Ele	é	imediato	e	

                                                
38	Trata-se	da	distinção	das	três	dimensões	da	mercadoria,	a	partir	da	qual	Marx	(1990)	explica	não	apenas	a	dinâmica	da	produção,	
distribuição,	troca	e	consumo,	mas	também	a	dinâmica	do	sistema	capitalista	como	uma	totalidade.	Essas	três	dimensões	são:	o	
valor	de	uso,	o	valor	de	troca	e	o	valor.	
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mediato,	 ou	 seja,	 pertence	 a	 uma	 certa	 ordem	próxima,	 à	 ordem	da	 vizinhança,	 e	 a	 uma	ordem	
distante,	a	sociedade,	o	Estado.	A	ordem	próxima	e	a	distante	só	tem	uma	coerência	aparente	que	
de	modo	algum	impede	a	desarticulação	(LEFEBVRE,	[1972]2008b,	p.	53,	grifo	meu).	

Em	relação	às	ordens	próxima	e	distante,	Lefebvre	([1968]2001)	qualifica	a	primeira	como	aquela	de	indivíduos	

mais	ou	menos	organizados,	de	maneira	mais	ou	menos	ampla.	A	segunda	é	caracterizada	como	aquela	que	se	

impõe;	ela	pode	ser	o	próprio	Estado	ou	qualquer	organização	e/ou	instituição	que	detenha	o	poder.	Segundo	

Lefebvre	([1968]2001),	através	de	seu	poder	de	dominação,	a	ordem	distante	atua	na	ordem	próxima,	tornando-

a	um	“co-ator”:	

Percebe-se	que	a	burguesia,	classe	dominante,	dispõe	de	um	duplo	poder	sobre	o	espaço;	primeiro,	
pela	propriedade	privada	do	solo,	que	se	generaliza	por	todo	o	espaço,	com	exceção	dos	direitos	das	
coletividades	e	do	Estado.	Em	segundo	lugar,	pela	globalidade,	a	saber,	o	conhecimento,	a	estratégia,	
a	 ação	do	próprio	 Estado.	 Existem	conflitos	 inevitáveis	 entre	estes	dois	 aspectos,	 e	notadamente	
entre	 o	 espaço	 abstrato	 (concebido	 ou	 conceitual,	 global	 e	 estratégico)	 e	 o	 espaço	 imediato,	
percebido,	vivido,	despedaçado,	vendido.	No	plano	institucional,	essas	contradições	aparecem	entre	
os	 planos	 gerais	 de	 ordenamento	 e	 os	 projetos	 parciais	 de	 mercadores	 do	 espaço	 (LEFEBVRE,	
[1972]2008b,	p.	57,	grifo	meu).	

A	passagem	acima	expõe	a	relação	entre	os	meios	de	produção,	seja	pela	detenção	da	propriedade	da	terra,	seja	

pelo	poder	do	Estado,	seja	pelo	conhecimento	técnico,	em	relação	com	a	força	de	produção,	expressa	na	vida	

cotidiana	do	trabalhador	e	nas	maneiras	como	este	se	transforma	no	espaço	e	é	transformado	por	ele,	seja	pela	

dominação	do	espaço	absoluto,	seja	pela	relação	entre	o	viver	e	o	vivido,	isto	é,	da	prática	espacial	e	dos	espaços	

de	representação.	Assim	se	estabelecem	as	contradições	do	espaço	entre	as	forças	e	os	meios	de	produção	-	as	

relações	de	produção.	De	um	lado	isotópico,	pela	homogeneidade	do	espaço	abstrato,	de	outro,	os	heterotópicos,	

a	possibilidade	das	heterogeneidades,	da	formação	da	sociedade	urbana	pela	diferença.		

Um	dos	conflitos	mais	profundos	e	imanentes	ao	espaço	é	que	o	espaço,	tal	como	experimentado,	
proíbe	 a	 expressão	 de	 conflitos.	 Para	 que	 os	 conflitos	 sejam	 expressos,	 eles	 devem	 primeiro	 ser	
percebidos,	e	isto	sem	subscrever	representações	de	espaço	como	geralmente	concebidas.	Requer-
se,	portanto,	uma	teoria	que	transcenda	o	espaço	representacional,	por	um	lado,	e	as	representações	
do	espaço,	por	outro,	e	que	seja	capaz	de	articular	adequadamente	as	contradições	(e,	em	primeiro	
lugar,	as	contradições	entre	esses	dois	aspectos	da	representação).	Contradições	sócio-políticas	são	
realizadas	 espacialmente.	 As	 contradições	 do	 espaço	 tornam	 assim	 as	 contradições	 das	 relações	
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sociais	operativas.	Em	outras	palavras,	as	contradições	espaciais	expressam	conflitos	entre	interesses	
e	forças	sociopolíticas;	é	apenas	no	espaço	que	tais	conflitos	entram	efetivamente	em	jogo	e,	ao	fazê-
lo,	tornam-se	contradições	de	espaço.	(LEFEBVRE,	[1974]	1991.	p.	365,	tradução	minha)	

	

Ao	propor	o	método	que	possibilita	uma	análise	da	produção	do	espaço,	o	autor	apontou	para	a	necessidade	de	

esclarecimento	dos	dois	termos:	produção	e	espaço.	A	noção	de	espaço	já	foi	aqui	esclarecida.	Sobre	o	conceito	

de	produção,	Lefebvre	([1974]1991)	segue	as	indicações	de	Marx	na	associação	de	dois	significados	inseparáveis.	

Em	um	deles,	os	homens	produzem	a	própria	vida,	sua	própria	consciência	e	seu	próprio	mundo	ao	transformar	

a	 natureza.	 No	 outro,	 a	 produção	 está	 relacionada	 diretamente	 ao	 trabalho	 e	 à	 produção.	 Esta	 abordagem	

relaciona	 a	 produção	 diretamente	 com	 a	 vida	 cotidiana.	 Assim	 produção,	 produto	 e	 trabalho	 são	 abstrações	

concretas	 que	 tornam	 possível	 as	 relações	 sociais	 de	 produção.	 Mas,	 Lefebvre	 ([1974]1991)	 quer	 ir	 além,	

defendendo	que	 é	 preciso	 definir	 de	maneira	mais	 rigorosa	 as	 relações	 dialéticas	 entre	 produção	 e	 produto,	

trabalho	e	produto,	e	natureza	e	produção.	Logo,	esclarece:	o	trabalho	é	algo	insubstituível,	enquanto	um	produto	

é	algo	que	pode	ser	reproduzido	tal	e	qual,	repetidas	vezes;	natureza	cria,	não	produz.	Assim,	a	humanidade	cria	

trabalho	e	produz	objetos	e,	nesse	processo,	os	seres	humanos	se	produzem.		

Sobre	o	método,	Lefebvre	propõe	uma	relação	tridiática	entre	as	ordens	próxima-distante	que	se	expressam	no	

tempo	e	no	espaço,	de	tal	maneira	que	as	contradições	das	relações	sociais	de	produção	se	expressam	no	tempo	

e	no	espaço.	Assim,	a	tríade	da	produção	do	espaço	é	definida	pelo	espaço	percebido	(a	prática	espacial),	pelo	

vivido	(os	espaços	de	representação)	e	pelo	concebido	(as	representações	do	espaço),	como	mostrado	na	Figura	

7.		
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FIGURA 7 – TRÍADE DA PRODUÇÃO DO ESPAÇO (LEFEBVRE, [1974]1991) 

 

Fonte:	Elaboração	minha.	

A	prática	espacial	(o	espaço	percebido)	é	o	processo	dialético	no	qual	sociedade	e	espaço	se	relacionam,	por	um	

lado	a	sociedade	propõe	o	espaço	e,	por	outro,	o	pressupõe,	ou	seja,	o	produz	paulatinamente	na	medida	em	que	

o	 compreende	 e	 apropria.	 Lefebvre	 ([1974]1991,	 p.	 38)	 questiona	 como	 é	 a	 prática	 social	 na	 sociedade	

neocapitalista.	E	 responde:	“a	prática	espacial	é	composta	por	uma	associação	muito	próxima	entre	o	espaço	

percebido,	entre	a	realidade	do	dia-a-dia	e	a	realidade	urbana	(as	rotas	e	redes	que	conectam	os	lugares	fora	do	

trabalho,	do	lazer	e	da	vida	privada)”.	A	representação	do	espaço	(o	espaço	concebido)	é	o	espaço	dos	arquitetos,	

urbanistas,	planejadores,	engenheiros,	ou	de	todos	aqueles	“que	identificam	o	que	é	vivido	e	o	que	é	percebido	

para	o	que	é	concebido”	(Lefebvre,	[1974]1991,	p.	38).	É	o	espaço	da	tecnocracia,	aonde	se	estabelecem	regimes	

discursivos.	 O	espaço	 representacional	 (o	 espaço	 vivido)	 é	 o	 espaço	 como	 ele	 pode	 ser,	 plenamente	 vivido,	
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momentos	do	presente:	“espaço	que	é	dominado	e	por	vezes	experimentado	passivamente,	espaços	em	que	a	

imaginação	 tende	 a	 transformar	 e	 se	 apropriar”	 (Lefebvre,	 [1974]1991,	 p.	 39).	 O	 espaço	 de	 representação	 é	

qualitativo,	fluido	e	dinâmico,	pois	é	um	espaço	vivo;	é	o	espaço	dos	símbolos,	das	imagens.	A	produção	do	espaço	

inclui,	portanto,	a	produção	material,	a	produção	de	conhecimento,	e	a	produção	de	significado.	Essas	dimensões	

formam	uma	trialética	unitária	e	contraditória,	como	explica	Schmid	(2012).	

Em	A	revolução	urbana,	Lefebvre	([1970]2008a,	p.	125)	já	esboçava	o	que	chamou	mais	adiante	de	espaçologia	-	

uma	teoria	unitária	do	espaço:	

[...]	o	conhecimento	do	 fenômeno	urbano	só	pode	se	constituir	como	ciência	na	e	pela	 formação	
consciente	 de	 uma	práxis	 urbana	 suplantando,	 com	 sua	 racionalidade	 própria,	 a	 práxis	 industrial	
atualmente	 realizada.	 É	 nesse	 processo	 complexo	 que	 a	 análise	 recorta	 ‘objetos’,	 ou	 constrói	
‘modelos’,	 todos	 provisórios,	 passíveis	 de	 revisão,	 de	 crítica.	 O	 que	 supõe,	 em	 primeiro	 lugar,	 a	
mencionada	 confrontação	 entre	 a	 ideologia	 urbanística	 e	 a	 prática	 urbana	 dos	 grupos	 e	 classes	
sociais;	em	segundo	lugar,	a	intervenção	de	forças	sociais	e	políticas;	em	terceiro	lugar	a	liberação	
das	 capacidades	 de	 invenção,	 sem	excluir	 o	 utopismo	que	mais	 se	 aproxime	do	 imaginário	 puro.		
(Lefebvre,	[1970]2008a,	p.	125)	

Se	o	conceito	de	produção,	no	sentido	marxista,	transcende	a	oposição	filosófica	entre	objeto	e	sujeito,	como	

pode	 a	 racionalidade	 inerente	 à	 produção	 ser	 definida?	 O	 próprio	 Lefebvre	 ([1974]1991,	 p.	 69)	 responde:	 a	

produção	“organiza	uma	sequência	de	ações	com	certa	objetividade	em	vista39	(por	exemplo,	um	objeto	a	ser	

produzido).	 Esta	 condição	 impõe	 uma	 dimensão	 temporal	 e	 outra	 espacial	 sobre	 as	 relações	 pelas	 quais	 os	

resultados	são	coextensivos”.	Portanto,	no	momento	em	que	ocorre	uma	atividade	orientada	para	certo	objetivo,	

se	estabelece	a	relação	tridiática	entre	os	elementos	espaciais	(o	corpo),	os	materiais	(pedra,	madeira	etc.)	e	os	

dispositivos	 (linguagem,	 ferramentas,	 agendas	 etc.).	 Esta	 relação	 é	 o	 fundamento	 da	 tríade	 da	 produção	 do	

espaço.	 	 Nela,	 se	 relacionam	 dialeticamente	 o	 espaço	 percebido	 (a	 prática	 do	 espaço)	 o	 concebido	 (a	

                                                
39	O	por	teleológico	nos	termos	de	Lukács	([1971]	2012).	
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representação	do	espaço)	e	o	 vivido	 (os	espaços	de	 representação)	 -	 sendo	 imprescindível	que	os	 três	 sejam	

analisados	em	articulação40.	

Para	a	produção	do	espaço,	Lefebvre	([1974]1991)	considera	como	ponto	de	partida	as	realidades	do	presente:	o	

salto	das	forças	produtivas	e	a	nova	capacidade	técnica	e	científica	de	transformar	o	espaço	natural	de	maneira	

tão	 radical	 que	 possa	 ameaçar	 a	 natureza	 do	 próprio	 espaço.	 Segundo	 o	 autor,	 os	 efeitos	 destrutivos	 e	

construtivos	 são	 sentidos	 por	 todos	 os	 lados	 e	 de	 maneiras	 alarmantes	 quando	 associados	 às	 pressões	 do	

mercado.	Assim,	a	produção	do	espaço	age	retroativamente	sobre	o	passado,	revelando	aspectos	e	momentos	

até	então	incompreendidos	e	de	tal	maneira	que	o	processo	pelo	qual	o	passado	se	torna	presente	ganha	novos	

contornos	 (LEFEBVRE,	 [1974]1991).	 Lefebvre	 ([1974]1991,	 p.	 66,	 tradução	 minha)	 afirma:	 “o	 começo	 deve	

aparecer	no	fim,	e	o	resultado	deve	emergir	do	princípio”,	ou	seja,	deve-se	estabelecer	a	relação	complexa	entre	

os	elementos	abstratos,	os	concretos	e	a	totalidade.		

Assim	aparece	a	dimensão	do	tempo,	que	Lefebvre	ao	longo	de	sua	obra	aborda	a	partir	da	compreensão	dos	

ritmos.	Presente	na	Crítica	da	Vida	Cotidiana	vol.	I,	II	e	III,	na	Produção	do	Espaço	e	no	Architecture	of	Enjoyment,	

o	autor	no	final	de	sua	vida	dedica	um	pequeno	livro	a	esta	dimensão,	intitulado	Ritmanálise.	A	quem	diga	que	

Lefebvre	considerava	este	livro	como	o	quarto	volume	da	trilogia.	Na	Crítica	da	vida	cotidiana	vol.	 II,	Lefebvre	

([1961]	2014,	p.	526)	ao	tratar	do	tempo	social	propõe	a	ritimanálise	como	uma	ánalise	das	escalas	de	tempo	dos	

processos	sempre	conectados	com	o	conhecimento,	a	razão,	a	técnica	e	os	ciclos	da	natureza.	O	autor	propõe	

uma	análise	do	tempo	social,	dos	processos	de	crescimento	econômico	e	tecnológico.	O	objetivo	da	ritmanálise	

é	distinguir	as	periodicidades,	os	ciclos,	suas	relações	e	suas	sobreposições,	de	maneira	a	compreender	as	relações	

no	espaço	e	no	tempo	da	vida	cotidiana.	

                                                
40	Lefebvre	([1974]1991)	ressalta	a	importância	dos	espaços	públicos,	aqueles	sem	o	consumo	organizado	e	direcionado,	onde	todos	
têm	o	direito	de	ir	e	vir,	estar	e	permanecer,	sem	constrangimentos,	onde	tal	triplicidade	pode	ser	percebida	sem	interferências.	
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Em	Ritmanálise,	Lefebvre	([1992]	2007)	trata	da	relação	espaço	e	tempo	ao	propor	que	eles	se	medem	um	contra	

o	outro,	uma	relação	dialética	de	oposição	na	unidade.	Sobre	os	ritmos,	o	autor	propõe	que	estes	aparecem	como	

o	tempo	regulado	pelas	leis	racionais	em	contraste	com	a	prática	espacial	e	o	vivido	da	vida	cotidiana.	Ou	seja,	a	

produção	social	do	espaço	imprime	seus	ritmos	e	é,	ao	mesmo	tempo,	definida	por	eles.	Afinal,	ocorre	no	tempo	

e	no	espaço	social.	Para	a	ritmanálise,	Lefebvre	aponta	algumas	categorias	metodologicamente	indispensáveis,	

sempre	aplicadas	dialeticamente:	repetição	e	diferença,	mecânico	e	orgânico,	descoberta	e	criação,	contínuo	e	

descontínuo,	 quantitativo	 e	 qualitativo.	 Os	 ritmos	 envolvem	 (a)	 repetição	 (de	 movimentos,	 gestos,	 ações,	

situações,	diferenças);	 (b)	 interferências	entre	processos	 lineares	ou	cíclicos;	e	 (c)	o	nascimento,	crescimento,	

auge,	declínio	e	fim.	

Segundo	 Lefebvre	 ([1972]	 2016,	 p.	 142,	 tradução	minha),	 “a	 análise	 dos	 problemas	 urbanos	 sob	 o	modo	 de	

produção	 capitalista	 não	pode	 se	 consistir	 na	 descoberta	 ou	 construção	do	 ‘sistema	urbano	moderno’	 ou	do	

‘poder	urbano’,	mas	na	revelação	de	contradições	típicas	dos	fenômenos	urbanos	considerados	como	parte	de	

um	processo	global”,	ou	seja,	uma	crítica	ontológica.	É,	nesse	sentido	que	se	aplica	a	teoria	da	tríade	da	produção	

do	espaço,	não	somente	como	um	suporte	para	evidenciar	as	contradições	entre	a	produção	capitalista	do	espaço	

com	as	pessoas	que	vivem	e	constituem	os	centros	urbanos,	mas	para	evidenciar	que	se	a	relação	tridiática	e	

sempre	 completa	 não	 acontecer,	 o	 urbano	 não	 será	 possível.	 Ou	 seja,	 o	 urbano	 enquanto	 virtualidade	 será	

imposto	 pela	 artificialidade	 criada	 pelo	 capital.	 Por	 esta	 razão,	 para	 não	 perder	 de	 vista	 a	 possibilidade	 da	

sociedade	urbana,	é	que	se	 faz	necessária	a	compreensão	das	contradições	que	se	dão	no	espaço	no	sistema	

capitalista.		

2.6 A CIDADE SE DISSOLVIDE NO MARCO DA COMPETIÇÃO E DO NEOLIBERALISMO 

Por	certo,	não	vivemos	o	mesmo	processo	de	crescimento	das	cidades	associado	ao	processo	de	industrialização.	

Daí	decorre	a	necessidade	de	atualização	da	agenda	urbana	para	a	etapa	atual	do	capitalismo.	Nela,	a	“reinvenção	

das	cidades”	é	norteada	pela	ênfase	neoliberal	na	competição:	as	cidades	para	sobreviver	precisam	adotar	uma	
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postura	competitiva41.	Outro	aspecto	a	considerar	é	que,	embora	o	urbanismo42	não	seja	mais	visto	apenas	como	

a	disciplina	capaz	de	corrigir	os	problemas	da	cidade,	movimentos	contemporâneos	difundidos	mundialmente	

ainda	seguem	esta	linha.		

Reconhecer	estes	aspectos	não	significa	que	as	proposições	de	Lefebvre	possam	ser	descartadas,	pelo	contrário.	

Porque	a	cidade	é	transformada	em	um	sujeito	e	o	urbanista	em	um	promotor	de	desenvolvimento	é	que	a	relação	

valor	de	uso	e	valor	de	troca	ganha	novos	contornos.	O	próprio	Lefebvre	([1970]	2003,	p.	154-155)	já	identificava	

a	cidade	como	objeto	capaz	de	promover	geração	de	mais-valia,	afirmando	que	“o	espaço	não	é	mais	um	meio	

indiferente,	a	soma	de	lugares	nos	quais	a	mais-valia	é	criada,	realizada	e	distribuída.	Ele	se	torna	o	produto	do	

trabalho	social,	o	próprio	objeto	geral	da	produção,	e,	consequentemente,	da	formação	de	mais-valia”.		

Dois	anos	antes	de	sua	morte,	em	maio	de	1989,	Lefebvre	publica	um	artigo	no	Le	Monde	Diplomatique	sob	o	

título	 original	 de	Quand	 la	 ville	 se	 perd	 dans	 une	métamorphose	 planétaire,	 que	 pode	 ser	 traduzido	 para	 o	

português	como	Quando	a	cidade	se	dissolve	em	uma	metamorfose	planetária	 (tradução	minha).	Neste	artigo	

Lefebvre	faz	uma	revisão/atualização	das	proposições	realizadas	entre	o	final	da	década	de	1960	e	início	de	1970	

sobre	a	revolução	urbana	e	o	direito	à	cidade.	Ele	argumenta	que	o	urbano,	sob	sua	acepção	de	sociedade	urbana,	

era	 visto	 como	 um	 veículo	 para	 a	 formação	 de	 novos	 valores	 e	 a	 construção	 de	 uma	 civilização	 alternativa.	

Entretanto,	 esta	 possibilidade	 se	 desvaiu	 juntamente	 com	 as	 últimas	 ilusões	 da	modernidade	 e,	 portanto,	 a	

revolução	urbana	assim	como	havia	imaginado	na	passagem	da	cidade	industrial	para	um	outro	momento	não	se	

concretizou.	Entretanto,	Lefebvre	([1989]	2014,	p.	566,	tradução	minha)	considera	que,	“afinal,	a	crítica	da	cidade	

moderna	se	encaixa	com	a	crítica	da	vida	cotidiana	no	mundo	contemporâneo”,	adicionando	que	uma	série	de	

                                                
41	Importante	notar	que	a	cidade	não	é	sujeito,	é	objeto.	Mas	o	discurso	de	arquitetos	alinhados	ao	neoliberalismo	faz	esta	inversão,	
como	no	artigo	emblemático	de	Castells	e	Borja	(1996)	em	as	cidades	como	atores,	são	antropomorfizadas.	
42	 Sempre	 que	 aparecer	 o	 termo	 urbanismo,	 se	 quer	 dizer	 planejamento	 urbano.	 Isto	 acontece	 porque	 a	 obra	 de	 Lefebvre	 foi	
traduzida	do	 francês,	 idioma	em	que	urbanism	 significa	planejamento	urbano	e	não	urbanismo.	Foi	 feita	esta	opção	para	poder	
dialogar	diretamente	com	a	obra	de	Lefebvre.	O	que	não	significa	que	em	outros	momentos	no	texto	o	termo	planejamento	urbano	
não	será	utilizado.	Para	esclarecimentos	conceituais	sobre	estes	dois	termos	ver:	ROVATI,	João	F.	Urbanismo	versus	Planejamento	
Urbano?	Revista	Brasileira	de	Estudos	Urbanos	e	Regionais,	v.	15,	n.	1.	Maio	2013,	p.	33-58.	
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paradoxos	é	aí	desvelada,	como	o	desenvolvimento	extraordinário	das	cidades.	O	fato	é	que	a	urbana	não	só	não	

produziu	 novas	 relações	 sociais,	 como	 reproduziu	 e	 aprofundou	 relações	 de	 dominação,	 dependência	 e	

exploração	ao	passo	do	crescimento	das	cidades.	Ou	seja,	“a	vida	cotidiana	foi	levemente	modificada,	mas	seu	

conteúdo	não	foi	transformado”	(LEFEBVRE,	([1989]	2014,	p.	567,	tradução	minha)	

Na	década	de	1970,	o	autor	já	se	referia	a	relações	sociais	de	produção	no	“neocapitalismo”43.		Nelas,	“o	espaço	

como	um	todo	entra	na	produção	como	um	produto,	através	da	compra,	venda	e	troca	de	partes	do	espaço”.	Isso	

não	é	novo.	A	novidade	reside	na	“produção	global	e	total	do	espaço	social”.	Ele	defende	que	o	circuito	secundário	

do	capital	absorve	choques	e,	na	depressão,	os	lucros	fluem	na	sua	direção	-	o	capital	se	fixa	nas	propriedades	

imobiliárias	e	toda	a	economia	é	abalada.	Ainda	assim,	esse	setor	se	expande:	“Pode	até	mesmo	ocorrer	que	a	

especulação	 imobiliária	 se	 torne	a	principal	 fonte	na	 formação	de	 capital,	 isto	é,	na	 realização	de	mais-valia”	

(LELEBVRE,	 [1970]	 2003,	 p.	 162).	 Essa	 proposição	 foi	 criticada	 por	 Harvey	 (2009,	 p.	 311),	 em	 um	 texto	

originalmente	 publicado	 em	 1973,	 no	 qual	 defendeu	 que	 “a	 sociedade	 industrial	 e	 as	 estruturas	 que	 a	

compreendem	 continuam	 a	 dominar	 o	 urbanismo”.	 É	 interessante,	 entretanto,	 registrar	 que	 as	 análises	

posteriores	desse	autor44	vão	mais	e	mais	à	direção	da	tese	pioneira	de	Lefebvre45.	

Como	sintetizou	Harvey	(2007),	o	livre	mercado,	ao	fomentar	a	competição,	de	fato	se	torna	um	veículo	para	a	

consolidação	 do	 poder	 monopolizado.	 O	 processo	 de	 expansão	 desse	 poder	 monopolizado	 e	 o	 estímulo	 à	

competição	em	nível	global,	repercutiriam	também	na	organização	urbana.	Resultado	da	crise	do	modelo	fordista	

de	produção,	as	cidades	ganham	um	novo	papel	na	acumulação	do	capital.	Esse	movimento	abre	outro	percurso	

                                                
43	Marcado	por	duas	estratégias	em	uso:	neoliberalismo	 -	 “que	maximiza	as	 iniciativas	permitidas	às	empresas	privadas	e,	 com	
relação	ao	 ‘urbanismo’	aos	desenvolvedores	e	bancos”-;	 e	neogerencialismo	 -	 “com	sua	ênfase	no	planejamento	e,	no	domínio	
urbano,	na	intervenção	de	especialistas	e	tecnocratas	do	capitalismo	estatal”	(LEFEBVRE,	[1970]	2003,	p.	78	e	107).		
44	 Harvey	 (1982)	 mostra	 como	 o	 valor	 aprisionado	 no	 espaço	 não	 pode	 ser	 desvalorizado	 sem	 sua	 própria	 destruição.	 Mais	
recentemente,	as	raízes	urbanas	da	crise	do	capital	se	tornaram	seu	tema	central,	como	em	Harvey	(2012).	
45	Ver:	BRETT,	Christophers.	Revisiting	the	Urbanization	of	Capital.		Annals	of	the	Association	of	American	Geographers,	v,	101,	n.	6,	
p.	1347-1364,	2011.	
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para	o	campo	do	planejamento	urbano,	seja	o	dos	homens	de	boa	vontade,	o	dos	promotores	de	vendas	ou	o	dos	

administradores,	nos	termos	de	Lefebvre	([1968]	2001).	

Nesse	contexto	haveria	uma	crise	do	planejamento	urbano.	Vários	são	os	autores	que	exploram	esta	tese,	no	

Brasil	e	no	Mundo.	Na	Inglaterra46,	segundo	Hall	([1988]2011,	p.	407)		

Houve	um	momento	no	decorrer	da	década	de	1970,	em	que	o	movimento	urbanístico	começou	a	
plantar	bananeira	e	a	virar	do	avesso;	pareceu	mesmo,	por	vezes,	durante	os	anos	1980,	estar	à	beira	
da	autodestruição.	O	planejamento	convencional,	a	utilização	de	planos	e	regulamentos	para	guiar	o	
uso	do	solo	pareciam	cada	vez	mais	desacreditados.	Em	vez	disso,	o	planejamento	deixou	de	controlar	
o	crescimento	urbano	e	passou	a	encorajá-lo	por	todos	os	meios	possíveis	e	imagináveis.	Cidades,	a	
nova	mensagem	soou	em	alto	e	bom	som,	eram	máquinas	de	produzir	riqueza;	o	primeiro	e	principal	
objetivo	do	planejamento	devia	ser	o	de	azeitar	a	máquina.	O	planejador	foi-se	confundindo	cada	vez	
mais	com	seu	adversário,	o	empreendedor;	o	guarda-caça	transformava-se	em	caça	furtivo.		

Tratando	 ainda	 do	 caso	 inglês,	 Brindley,	 Rydin	 e	 Stoker	 (2004,	 p.	 1,	 tradução	 minha)	 preferem	 se	 referir	 à	

reinvenção	do	planejamento	e	criticam	os	que	defendem	a	tese	de	sua	morte	por	associá-la	a	uma	visão	“idealista	

e	progressista,	como	uma	política	que	deveria	favorecer	o	pobre	e	os	sem	poder	acima	do	rico	e	poderoso”.	Os	

autores	exploram,	então,	a	tese	da	fragmentação	do	planejamento.	Isto	aconteceria	em	duas	grandes	vertentes,	

uma	orientada	para	o	mercado	e	outra	crítica	ao	mercado.	A	primeira	se	encarregaria	de	corrigir	as	ineficiências	

enquanto	 auxilia	 processos	 do	mercado;	 a	 segunda	 se	 ocuparia	 de	 reparar	 os	 desequilíbrios	 e	 desigualdades	

criadas	pelo	mercado.		

O	debate	da	crise	do	planejamento	no	Brasil	também	está	presente	nas	últimas	décadas.	Segunda	Villaça	(2012),	

o	planejamento	urbano	desenvolvido	no	período	entre	1970	e	anos	2000	apresentou	diferentes	modalidades.	Ele	

se	refere	às	diferentes	ideias	sobre	Planos	Diretores,	ao	planejamento	físico-territorial	(tendência	dos	anos	1990,	

                                                
46	 Tratar	 do	 caso	 inglês	 é	 relevante,	 uma	 vez	 que	 o	 período	 dos	 governos	 Margaret	 Thatcher	 e	 Ronald	 Reagan	 foi	 chave	 na	
implementação	de	reformas	de	caráter	neoliberal	(HARVEY,	2007)	que,	entre	outras	consequências,	desencadearam	transformações	
profundas	no	campo	do	planejamento	urbano.	Segundo	Hall	(2011),	esses	impactos	não	foram	tão	expressivos	nos	Estados	Unidos	
porque	naquele	país	os	instrumentos	urbanísticos	reguladores	não	eram	quase	explorados,	assim	como	praticamente	não	existia	
Estado	de	bem-estar	social.	
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incorporado	nos	planos	diretores),	e	ao	planejamento	setorial	(transportes,	saneamento,	habitação	etc).	Para	o	

autor,	no	texto	intitulado	A	crise	do	planejamento	urbano,	aqueles	que	decretam	a	morte	do	planejamento	por	

sua	 fragmentação,	 “encaram	 o	 plano	 diretor	 em	 si,	 enquanto	 ideia,	 enquanto	 formulação	 acadêmica,	 sem	

considerar	que	estes	quase	nunca	levaram	a	decisões	politicas	e	que	raramente	saíram	das	prateleiras	ou	foram	

responsáveis	por	ações	concretas	sobre	nossas	cidades”	(VILLAÇA,	1995,	p.	46).	

Villaça	(1995,	p.	48)	complementa	esta	crítica	com	a	teoria	do	“plano-discurso”:	“uma	mera	construção	mental	

que	despolitiza	a	questão	do	planejamento.	É	ideológico	no	sentido	de	uma	ideia	dominante	que	se	autonomiza,	

descola	da	realidade,	ocultando-a,	e	com	 isso,	 facilitando	a	dominação	das	classes	populares”.	Nesse	sentido,	

considera	 que	 no	 Brasil	 possivelmente	 nunca	 tenha	 existido	 planejamento	 urbano.	 Assim	 sendo,	 como	 seria	

possível	decretar	sua	morte?	No	entanto,	reconhece	que	na	década	de	1990,	sobre	a	pressão	que	o	mercado	

imobiliário,	as	leis	de	planejamento	urbano	“são	feitas	pelas	classes	dominantes,	para	as	classes	dominantes”.	

Logan	e	Molotch	(1993)	afirmam	que	os	atores	envolvidos	com	os	processos	urbanos,	geralmente,	são	aqueles	

que	mais	têm	a	ganhar	ou	a	perder	com	as	decisões	tomadas	para	a	organização	das	cidades.	Forma-se,	portanto,	

uma	 coalizão	 entre	 certos	 setores	 da	 sociedade	 interessados,	 especificamente,	 em	 promover	 o	 crescimento	

econômico.	Esta	coalizão	é	usualmente	formada	por	pessoas	relacionadas	à	política,	à	mídia	local,	ou	a	líderes	de	

empresas	 prestadoras	 de	 serviço,	 sejam	 elas	 públicas	 ou	 privadas.	 Logan	 e	Molotch	 (1993)	 denominam	 este	

fenômeno	 de	 “coalizão	 para	 crescer”.	 Em	 termos	 Lefebvrianos,	 esta	 coalizão	 pode	 ser	 interpretada	 como	 a	

“ordem	distante”.	Para	Lefebvre	([1970]2008a),	a	ordem	distante	é	a	sociedade,	o	Estado,	em	contraposição	à	

ordem	próxima,	 à	 da	 comunidade	 e	 da	 vizinhança.	 Em	 outros	 termos,	 se	 pode	 referir	 aos	 que	 “concebem	o	

espaço”	e	aos	que	“vivem	o	espaço”.	

O	planejamento	urbano	continua	sendo	compreendido	como	expressão	do	Estado,	afinal	é	uma	função	atribuída	

a	partes	de	seu	aparelho.	Para	alguns,	teria	a	função	de	enfrentar	os	desequilíbrios	da	sociedade	em	prol	do	bem	

comum.	Claro	que	esta	suposição	expressa	uma	concepção	ingênua	sobre	o	Estado,	desconhecendo	que	ele	é	

expressão	das	relações	sociais	de	produção	e	que,	portanto,	não	é	nem	isento	nem	desinteressado.	Assim,	como	
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já	alertava	Lefebvre,	o	Estado	atua	como	promotor	de	ações	que	expressam	a	lógica	do	mercado	em	cada	contexto	

específico.	Nesse	 sentido,	 cada	 vez	mais	 se	 constata	o	 abandono	do	 seu	 sempre	 frágil	papel	 racionalizador	e	

regulador,	 e	 a	 adoção	 cada	 vez	 mais	 evidente	 do	 papel	 de	 coadjuvante	 em	 processos	 empreendedores,	 o	

chamado	planejamento	mercadófilo,	urbanismo	de	mercado	ou	urbanismo	neoliberal.		

A	 contribuição	 de	 Harvey,	 ainda	 na	 década	 de	 1980,	 vai	 neste	 sentido,	 apontando	 a	 emergência	 do	

empreendedorismo	urbano,	que	tem	como	um	de	seus	elementos	básicos	as	parcerias	público-privadas	(PPPs)	

nas	 quais	 o	 governo	 local	 se	 alia	 a	 empresas	 privadas	 com	 a	 finalidade	 de	 angariar	 investimentos	 para	 a	

viabilização	 de	 novos	 projetos,	 ou	 mesmo,	 a	 manutenção	 de	 estruturas	 e	 espaços.	 Além	 disso,	 Harvey	

([1989]2006,	p.	171)	afirma	que	a	PPP	é	empreendedora	e	especulativa,	ou	seja,	“sujeita	a	todos	os	obstáculos	e	

riscos	associados	ao	desenvolvimento	especulativo,	ao	contrário	do	desenvolvimento	racionalmente	planejado	e	

coordenado”;	riscos	que	costumam	incidir	sobre	o	setor	público	enquanto	os	lucros	são	apropriados	pelo	privado.	

Harvey	(2006)	afirma,	ainda,	que	o	empreendedorismo	enfoca	muito	mais	na	economia	política	do	lugar	do	que	

no	território,	já	que	a	construção	de	um	lugar	pode	gerar	impactos	além	de	seu	território	específico	e	mudar	a	

imagem	 da	 cidade	 mundialmente.	 O	 autor	 sistematizou	 quatro	 estratégias	 básicas	 relativas	 ao	

empreendedorismo	 urbano	 (Quadro	 1),	 ressaltando	 que	 mesmo	 que	 sejam	 justificadas	 em	 separado,	 é	 sua	

combinação	que	proporciona	mudanças	rápidas	e	desiguais	no	sistema	urbano.	

O	empreendedorismo	urbano	está	relacionado	à	lógica	concorrencial	urbana.	Para	Harvey	(2006,	p.	176),	esse	é	

“um	 motivo	 que	 impõe	 limites	 evidentes	 sobre	 a	 capacidade	 de	 projetos	 específicos	 mudarem	 a	 sorte	 de	

determinadas	 cidades”	 porque	 “à	medida	 que	 a	 concorrência	 interurbana	 se	 torna	maior,	 quase	 certamente	

acionará	um	‘poder	coercitivo	externo’	sobre	certas	cidades,	aproximando-as	mais	da	disciplina	e	da	lógica	do	

desenvolvimento	 capitalista”.	 Harvey	 (2006)	 aponta,	 também,	 para	 uma	 preocupação	 em	 torno	 das	 rápidas	

mudanças	no	espaço	urbano	geradas	por	reações	inovadoras	e	competitivas	através	de	alianças	urbanas	da	classe	

dirigente,	das	quais	decorrem	uma	série	de	incertezas	e,	por	consequência,	uma	instabilidade	no	sistema	urbano.	
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Esta	 instabilidade	 pode	 se	 expressar	 de	 diversas	 maneiras,	 como	 o	 crescimento	 da	 desigualdade	 social	 e	 o	

empobrecimento	urbano.		

	

QUADRO 1 - SÍNTESE DAS ESTRATÉGIAS DE EMPREENDENDORISMO URBANO SEGUNDO HARVEY (2006) 

CRIAÇÃO DE AMBIENTES PARA A EXPLORAÇÃO DE VANTAGENS ESPECÍFICAS PARA A PRODUÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	

Quando	não	derivam	de	características	do	 lugar,	como	 localização	e/ou	 fontes	de	recursos	naturais,	 são	criadas	através	de	
investimentos	 públicos	 e	 privados	 nas	 infraestruturas	 físicas	 e	 sociais.	 Para	 isso,	 coalizões	 entre	 os	 três	 níveis	 de	 governo	
estimulam	 o	 investimento	 privado	 por	 meio	 de	 redução	 de	 subsídios,	 como	 renúncias	 fiscais	 e	 doações,	 bem	 como	 de	
investimentos	em	educação	e	tecnologia	para	a	formação	de	mão-de-obra	com	fundos	públicos.	

DIVISÃO ESPACIAL DO CONSUMO	
Atração	 para	 o	 consumo	 pela	 construção	 de	 estádios,	 shopping	 centers,	 centros	 de	 convenções	 etc.,	 e/ou	 ao	 estimulo	 de	
atividades	de	entretenimento	e	cultura	–	as	chamadas	utopias	da	forma	espacial.	Em	outra	formulação,	Harvey	(2011)	explica	
o	investimento	nesse	tipo	de	projeto	como	uma	busca	por	riqueza	simbólica,	como	na	gentrificação	de	determinadas	áreas,	na	
produção	de	comunidades,	na	reabilitação	de	paisagens	urbanas	e	recuperação	da	história	valendo-se	de	imagens.	Acontece,	
então,	a	fetichização	do	espaço	urbano	e	a	ênfase	no	valor	de	troca,	ao	invés	do	valor	de	uso.	Quando	o	Estado	atua	como	
parceiro	promotor	dessa	fetichização,	por	meio	da	privatização	de	espaços,	disponibilização	de	índices	construtivos,	isenções	
de	 impostos,	 entre	 outros,	 promove	 também	a	 acumulação	 por	 espoliação,	 ou	 seja,	 participa	 ativamente	 da	 resolução	 do	
problema	da	sobreacumulação	em	processos	que	incluem	a	exploração	de	terras	desvalorizadas,	a	expulsão	dos	mais	pobres,	
a	gentrificação	e	o	movimento	especulativo	do	mercado	imobiliário	(HARVEY,	2012b).	

ATIVIDADES DE CONTROLE E COMANDO	
São	necessários	grandes	investimentos	em	transporte	(aeroportos,	por	exemplo)	e	tecnologia	de	comunicações.	A	provisão	de	
infraestrutura	que	viabilize	a	velocidade	e	a	qualidade	nas	ligações	internas	e	externas	são	atrativos	fundamentais	na	lógica	
concorrencial	de	instalação	de	atividades	relacionadas	ao	setor	terciário.		

REDISTRIBUIÇÃO DE SUPERÁVITS	
Redistribuição	de	recursos	financeiros	a	partir	dos	governos	centrais	para	cidades	consideradas	estratégicas.	
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É	curioso	destacar	que	as	proposições	de	Harvey	acerca	do	empreendedorismo	urbano	são	publicadas	no	mesmo	

ano	do	artigo	de	Lefebvre	sobre	a	cidade	que	se	dissolve.	Neste	artigo	Lefebvre	[1989]	2014,	p.	567,	tradução	

minha)	faz	considerações	semelhantes	às	de	Harvey,	como	na	passagem	que	segue	

	
Os	 benefícios	 políticos	 para	 a	 classe	 dominante	 são:	 a	 gentrificação	 dos	 centros	 das	 cidades,	 a	
substituição	da	centralidade	produtiva	anterior	por	um	centro	de	decisão	e	serviços.	O	centro	urbano	
não	é	apenas	transformado	em	um	local	de	consumo,	ele	também	se	torna	um	objeto	de	consumo	e	
é	 valorizado	 como	 tal.	Os	produtores,	 que	antes	haviam	 sido	exportados	 -	 ou	mais	precisamente	
deportados	 -	 para	 os	 subúrbios,	 agora	 voltam	 como	 turistas	 para	 o	 centro	 de	 onde	 foram	
desapropriados	 e	 expropriados.	 As	 populações	 periféricas	 estão	 hoje	 reivindicando	 os	 centros	
urbanos	como	locais	de	lazer,	de	tempo	vazio	e	não	programado.	Desta	forma,	o	fenômeno	urbano	
é	profundamente	transformado.	O	centro	histórico	desapareceu	como	tal.	Tudo	o	que	resta	são,	por	
um	lado,	centros	de	poder	e	tomada	de	decisão	e,	por	outro,	espaços	artificiais	e	falsos.	É	verdade,	
claro,	que	a	cidade	perdura,	mas	apenas	como	museu	e	espetáculo.	O	urbano,	concebido	e	vivido	
como	prática	social,	está	em	processo	de	deterioração	e	talvez	desapareça.		
	

A	passagem	acima	indica,	também,	que	a	possibilidade	do	urbano,	enquanto	espaço	produzido	a	partir	da	relação	

tridiática	do	concebido,	vivido	e	percebido,	está	sob	o	risco	de	desaparecer,	de	se	dissolver.	No	lugar	do	que	era	

a	virtualidade	da	sociedade	urbana	reside	a	possibilidade	das	cidades	como	espaços	falsos	e	artificiais.	

Percebe-se,	também,	a	identificação	de	fenômenos	urbanos	que	se	aproximam	daqueles	elencados	por	Harvey	

(2006),	 como	 os	 centros	 de	 controle	 e	 comando	 e	 os	 espaços	 de	 consumo,	 o	 espaço	 como	 mercadoria	 e	

espetáculo.	Além	da	chamada	coalisão	para	crescer	é	representada	no	texto	de	Lefebvre	pela	classe	dominante.	

Ainda,	a	última	frase	trás	algo	de	melancólico,	de	pessimista,	pois	não	vê	saída	para	a	impossibilidade	da	sociedade	

urbana,	reconhecendo	que	o	“aparecimento	de	novas	tecnologias	conduz	simultaneamente	a	novas	formas	de	

organização	da	produção	e	a	novas	formas	de	organização	do	espaço	urbano.	Estes	últimos	interagem	de	formas	

que	são	mutuamente	prejudiciais	do	que	benéficas”	(LEFEBVRE,	[1989]	2014,	p.	567,	tradução	minha).	

Lefebvre	([1989]	2014)	antevê,	ao	constatar	sua	emergência	ainda	em	traços	indicativos,	fenômeno	urbano	hoje	

vigente	e	que	se	expressa,	entre	outros,	no	 ideário	das	cidades	criativas	(LAUNDRY,	2013;	TOWNSEND,	2013).	

Este	referencial	tem	como	objetivo	retomar	a	posição	das	cidades	como	lócus	privilegiado	da	produção	após	o	



	

111	
	

fenômeno	da	desindustrialização	em	áreas	urbanas.	 Segundo	 Laundry	 (2013),	 a	 cidade	 tem	um	papel	 central	

porque	 nela	 se	 localizam	 os	 recursos	 imprescindíveis	 para	 uma	 nova	 reestruturação	 produtiva:	 pessoas	

capacitadas,	com	alto	nível	de	instrução	e	associadas	a	práticas	de	economia	criativa	(FLORIDA,	2011)	e	atividades	

como	Living	Labs.	 Essas	práticas	contribuiriam	para,	por	exemplo,	 resolver	os	problemas	que	o	planejamento	

urbano	não	consegue	mais	dar	conta	devido	à	complexidade	das	grandes	cidades.	Nesse	cenário,	a	associação	da	

tecnologia	e	da	 inovação	para	resolver	os	problemas	da	vida	cotidiana	nas	cidades,	principalmente	no	que	diz	

respeito	às	 infraestruturas	urbanas	e	à	utilização	ou	até	mesmo	recriação	de	recursos	naturais,	configuram	as	

chamadas	Smart	Cities.	Uma	cidade	criativa	sob	o	manto	da	tecnologia,	da	inovação	e	da	sustentabilidade	seria,	

portanto,	além	do	lócus	da	matéria	prima,	a	motivação	para	a	criação	da	própria	mercadoria.	A	este	cenário	soma-

se	a	recente	discussão	sobre	urbanismo	tático,	uma	nova	espécie	de	projetos	urbanos,	em	outra	escala	e	com	

diferentes	 arranjos,	mas	 que	 apresenta	 alguns	 pontos	 de	 convergência	 no	 que	 diz	 respeito	 ao	 planejamento	

urbano	modernista,	 além	 de	 contestar,	 aparentemente,	 os	 paradigmas	 de	 intervenção	 neoliberal	 no	 espaço	

(BRENNER,	2015).	Mais	sobre	estes	assuntos	serão	tratados	na	Parte	II.	

Importante	agora	notar	que	neste	cenário	de	transformação,	figura	o	Projeto	Urbano	que	é	entendido,	por	alguns,	

como	uma	ferramenta	de	planejamento	urbano	e,	por	outros,	como	estratégia	de	intervenção	no	espaço	no	jogo	

do	mercado.	Concretamente,	o	Projeto	Urbano	tem	sido	apresentado,	em	escala	global,	como	uma	alternativa	ao	

planejamento	urbano	 tecnocrático	no	 contexto	das	 revoluções	 tecnológicas.	 Sobre	este	movimento,	 Lefebvre	

([1989]	2014,	p.	567)	já	reconhecia	que	“estamos	atualmente	em	um	período	transitório	de	mutações	em	que	o	

urbano	e	o	global	se	cruzam	e,	reciprocamente,	se	rompem	mutuamente”.		

Lefebvre	não	se	pronunciou	diretamente	sobre	o	Projeto	Urbano	nos	termos	em	que	é	tratado	nesta	Tese	pois,	

como	se	verá	no	Capítulo	3,	trata-se	de	uma	construção	global	que	atravessa	fronteiras	e	se	constitui	ao	longo	

das	últimas	décadas.	Mas,	na	década	de	1970,	 Lefebvre	 ([1974]	1991,	p.	 365,	 tradução	minha),	 ao	 tratar	das	

contradições	entre	o	global	e	o	local	esboça	uma	proposição	que	se	relaciona	diretamente	com	a	concepção	de	

projeto	urbano.	
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A	contradição	mencionada	entre	o	global	(a	capacidade	de	conceber	e	lidar	com	o	espaço	em	larga	
escala,	mesmo	em	escala	mundial,	 como	nos	casos	da	 informática	e	da	geopolítica	do	 transporte	
aéreo)	e	a	fragmentária	(a	subdivisão	do	espaço	para	fins	de	compra	e	venda)	intensifica-se	no	nível	
estratégico.	 Em	 espaços	 estratégicos,	 os	 recursos	 são	 sempre	 localizados.	 As	 estimativas	 são	
obrigatórias	 em	 termos	 de	 unidades,	 sejam	 unidades	 de	 produção	 (empresas)	 ou	 unidades	 de	
consumo	(famílias).	Os	objetivos	e	metas,	por	outro	lado,	estão	sempre	se	globalizando	em	tendência	
e	 efetivamente	 em	 todo	 o	 mundo,	 no	 caso	 dos	 chefes	 de	 Estado	 e	 das	 principais	 corporações	
transnacionais.	
	

A	passagem	acima	remente	ao	fenômeno	da	urbanização	planetária.	Na	busca	de	uma	nova	epistemologia	para	

a	 questão	 urbana,	 Brenner	 e	 Schimd	 (2015)	 elaboram	 a	 teoria	 da	 urbanização	 concentrada,	 extensiva	 e	

diferencial,	 constituídas	mutuamente	 pela	 urbanização	 na	 escala	 planetária.	 O	movimento	 se	 dá	 de	maneira	

dialética.	A	sistematização	que	segue	é	feita	apenas	para	oferecer	uma	base	epistemológica	para	a	compreensão	

do	fenômeno	urbano	contemporâneo.	De	maneira	muito	simplificada,	a	urbanização	concentrada	se	dá	por	meio	

dos	espaços	de	concentração	de	poder,	como	áreas	centrais,	distritos	de	aglomeração	de	indústria,	de	serviços,	

do	 mercado	 financeiro,	 etc.	 Em	 contradição	 está	 a	 urbanização	 extensiva	 nos	 espaços	 operacionais	 da	 vida	

urbana,	 são	 os	 espaços	 de	 baixa	 densidade	 populacional	 que	 oferecem	 suporte	 para	 que	 as	 atividades	

socioeconômicas	se	desenvolvam.	Nos	espaços	de	urbanização	extensiva,	usualmente,	se	organizam	projetos	de	

reestruturação	espacial,	comumente	relacionados	à	melhoria	de	 infraestrutura	de	transporte	e	comunicações.	

Além	de	serem	espaços	que	abrigam	processos	de	acumulação	por	espoliação.	Importante	notar	que	os	espaços	

de	urbanização	extensiva	retroalimentam	os	espaços	de	urbanização	concentrada,	pois	são	usualmente	essenciais	

para	 a	 consolidação	 e	 reestruturação	 de	 centros	 urbanos	 de	 poder.	 Assim	 como	 tem	 efeitos	 no	 espaço	

concentrado,	as	implosões-explosões	se	configuram	também	na	urbanização	diferencial	por	meio	de	uma	reação,	

de	luta	e	de	organização	para	o	espaço	que	foi	espoliado.	Estes	novos	espaços,	são	o	que	Lefebvre	denomina	de	

contraespaços.	

Os	contraespaços	abrigam	o	movimento	dialético	das	diferenças	induzidas-produzidas-reduzidas,	de	tal	maneira	

que	 podem	 ser	 concebidos	 a	 partir	 de	 contraprojetos	 que	 simulam	 o	 espaço	 real	 apontando	 para	 as	 suas	
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limitações.	Entrentanto,	os	contraprojetos	são	concebidos	não	a	partir	do	Estado,	mas	a	partir	das	lutas	urbanas,	

e	por	que	não,	contra	o	Estado.	Um	contraprojeto	não	significa	aplicar	a	racionalidade	do	planejamento	urbano	

sob	uma	outra	perspectiva,	mas	negar	algumas	de	suas	armadilhas,	como	a	previsão	da	consolidação	de	cenários	

sempre	de	maneira	otimista.	Em	outra	direção,	um	contraprojeto,	um	contraplano,	um	contraprograma	trata	de	

evidenciar	as	armadilhas	do	espaço,	suas	 limitações,	suas	contradições,	noção	que	se	opõe	à	aplicação	de	um	

modelo,	e	que	só	pode	ser	concebido	se	considerando	todas	as	dimensões	da	produção	social	do	espaço,	que	

inclui	o	vivido	e	o	percebido.	

Este	percurso	pela	obra	de	Lefebvre	abre	muitas	possibilidades	para	a	compreensão	dos	 fenômenos	urbanos.	

Entretanto,	se	faz	necessário	uma	renovação	acerca	da	sua	hipótese	da	revolução	urbana.	Se	em	1970,	Lefebvre	

propunha	 uma	 zona	 crítica,	 com	 a	 virtualidade	 da	 possível/impossível	 transformação,	 e	 atualmente,	 e	 como	

mostrado	pelo	próprio	autor,	vinte	anos	depois,	a	virtualidade	se	tornou	impossível.	Pelo	menos	nesse	momento.	

Para	não	perder	de	vista	a	possibilidade	de	transformação,	tão	presente	na	obra	de	Lefebvre,	é	preciso	recorrer	

a	teoria	dos	momentos,	proposta	por	ele	como	parte	da	crítica	da	vida	cotidiana.	Lefebvre	([1961]	2014,	p.	329,	

tradução	minha)	define	que	um	momento	“é	a	tentativa	de	alcançar	a	realização	total	de	uma	possibilidade”.	

Possibilidade,	sempre	determinada	e	parcial,	“se	oferece	e	se	revela”.	O	desejo	"de	vivê-la	como	uma	totalidade	

é	 esgotá-la	 e	 cumpri-la	 ”.	 Portanto,	 “o	momento	 quer	 ser	 livremente	 total:	 esgota-se	 no	 ato	 de	 ser	 vivido”	

(LEFEBVRE,	 [1981]	2014,	p.	 642,	 tradução	minha).	Cada	momento	é	 caracterizado	por	uma	 tríade:	percebida,	

situada	e	distanciada	 -	 em	 relação	a	outro	momento	e	em	 relação	ao	 cotidiano.	O	que	define	uma	atividade	

específica	como	um	momento?	O	momento	é	“constituído	por	uma	escolha	que	se	destaca	e	a	separa	de	uma	

confusão	de	uma	ambiguidade	inicial	”;	tem	uma	certa	duração	específica;	tem	sua	memória,	seu	conteúdo,	seu	

formato;	todo	momento	se	torna	um	absoluto;	é	“desalienante	em	relação	à	trivialidade	do	cotidiano	e	em	relação	

às	 atividades	 fragmentadas	 que	 as	 elevam”	 (LEFEBVRE,	 [1981]	 2014,	 p.	 638	 e	 641,	 tradução	 minha).	 É	 no	

momento,	 quando	 é	 politizado,	 que	 a	 descontinuidade	 radical,	 a	 pura	 e	 contestação	 absoluta,	 ocorre.	

Contestação,	em	suas	diferentes	formas	e	processos	agitam	o	terreno	da	vida	cotidiana	e	espaços	apropriados	
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que	assumem	novos	significados.	A	luta	social	é	também	uma	prática	espacial	que	evidencia	as	contradições	do	

espaço	abstrato.	

Tendo	o	referencial	da	teoria	dos	momentos,	é	possível	lançar	um	novo	gráfico	do	fenômeno	urbano,	tendo	em	

vista	a	possibilidade	da	recobrada	de	uma	fase	crítica,	mesmo	que	em	outros	termos.	

 

FIGURA 8 – ATUALIZAÇÃO DO FENÔMENO URBANO A PARTIR DE LEFEBVRE ([1970]2008a; [1989] 2014) 

	

Fonte:	Elaboração	minha	com	base	em	Lefebvre	([1970]2008a,	[1989]2014).	

A	Figura	8	ilustra	que	após	a	cidade	industrial,	as	relações	sociais	de	produção	(incluindo	o	planejamento	urbano)	

migram	para	uma	lógica	neoliberal	representada,	entre	outros,	pelo	gerencialismo,	empreendedorismo	urbano,	

planejamento	mercadófilo.	Na	cidade	neoliberal	se	produzem	espaços	artificiais,	hipótese	desta	tese.	Ou	seja,	os	

projetos	urbanos	são	responsáveis	por	produzir	uma	vida	urbana	artificial,	seja	no	centro,	por	homogeneizações,	
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seja	na	periferia,	por	não	compreender	a	informalidade	como	cidade.	Esta	hipótese	expressa	o	entendimento	de	

que	o	Projeto	Urbano	tem	um	papel	central	na	formulação	destas	artificialidades,	dos	consumos	dos	espaços	e	

de	uma	vida	urbana	programada	não	mais	para	o	consumo	apenas,	mas	como	base	para	a	formulação	de	novos	

produtos,	como	os	Living	Labs,	por	exemplo.	

Diante	deste	 cenário,	e	da	 constatação	do	próprio	 Lefebvre,	de	que	a	 sociedade	urbana,	o	100%	urbano	não	

ocorreu,	 ainda	 se	 faz	 necessário,	 para	 a	 crítica	 ontológica,	 o	 horizonte	 da	 possibilidade	 de	 transformação.	

Conforme	a	teoria	dos	momentos,	se	algo	não	aconteceu	em	um	momento	por	uma	determinada	conjuntura,	

nada	impede	que	em	outro	momento,	a	revolução	urbana	possa	vir	a	acontecer.	

Por	outro	lado,	a	tríade	da	produção	do	espaço,	que	confronta	o	vivido-percebido-concebido	com	a	realidade	da	

vida	cotidiana,	traz	uma	perspectiva	fundamental	para	analisar	a	relação	essência-fenômeno/	teoria-prática	do	

Projeto	Urbano	no	Brasil47.	Afinal,	a	prática	do	Projeto	Urbano	tem	rebatimentos	diretos	sobre	a	vida	e	o	destino	

do	 ser	 humano,	 seja	 daquele	 que	 vive	 no	 espaço	 direto	 da	 intervenção,	 seja	 daquele	 que	 sofre	 os	 impactos	

propalados	 no	 território.	 Esta	 afirmação,	 entretanto,	 não	 se	 resume	 à	 crença	 da	 arquitetura	 e	 urbanismo	

modernista	de	que	a	forma	determina	a	sociedade,	mas	admite	esta	relação	de	maneira	dialética.	Para	dar	conta	

desta	apropriação	ao	tema	do	espaço	urbano,	também	se	recorrerá	às	contribuições	de	Lefebvre	([1968]2001,	

[1970]2008a,	 [1974]1991),	 para	 quem	 esse	 espaço	 urbano	 se	 constrói/destrói	 sob	 o	 sistema	 capitalista	 de	

produção.	Portanto,	a	crítica	ontológica	do	Projeto	Urbano	trata	de	uma	crítica	deste	no	sistema	capitalista,	e	não	

uma	crítica	do	sistema	capitalista	sob	o	ponto	de	vista	do	Projeto	Urbano	como	ciência	parcelar.	

 

                                                
47	 Abordagens	 ontológicas	 do	 espaço	 podem	 ser	 encontradas	 em	 alguns	 autores	 da	 Geografia,	 predominante	 com	 base	 nas	
proposições	de	Heidegger.	A	esse	respeito	ver	os	registros	feitos	por	Oliveira	Jr.	(2016).	Esse	mesmo	autor	ensaia	uma	aproximação	
entre	a	diferença	ontológica	e	a	produção	do	espaço	apropriando	a	ontologia	do	ser	social	de	Lukács.	Entretanto,	seu	propósito	é	
distinto	do	objetivo	desta	Teses,	realizando	um	ensaio	no	qual	pergunta	em	que	termos	a	humanização	do	ser	pode	ser	pensada	em	
relação	de	identidade	com	o	processo	de	produção	do	espaço,	sendo	o	espaço	expressão	das	potencialidades	de	humanização	do	
ser	social.	
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2.7 SEGUNDA SÍNTESE  

Uma	vez	feita	a	revisão	da	obra	de	Lefebvre	na	busca	de	uma	orientação	para	a	realização	da	crítica	ontológica	

do	Projeto	Urbano,	retoma-se	aqui,	uma	síntese	dos	conceitos	principais	que	oferecem	subsídio	teórico	para	o	

andamento	desta	Tese.	

A. TOTALIDADE 

Relaciona	 teoria	 e	 prática	 na	 busca	 da	 universalidade	 do	 conhecimento.	 Se	 contrapõe	 ao	 estudo	

fragmentado,	de	totalidades	parciais,	que	replica	a	divisão	social	do	trabalho,	ao	invés	de	combatê-lo.	

Um	processo	universal	é	aquele	que	se	repete,	um	a	um,	de	maneira	global,	como	o	Projeto	Urbano,	por	

exemplo.	Portanto,	para	compreender	o	fenômeno	do	projeto	urbano,	é	preciso	entende-lo	desde	sua	

totalidade,	 seja	 na	 prática	 (escala	 planetária),	 seja	 na	 teoria	 (que	 rompe	 com	 a	 divisão	 do	 trabalho	

intelectual).	

B. REALIDADE 

O	conceito	de	realidade	tem	conexão	direta	com	o	da	totalidade,	pois	não	se	trata	da	realidade	das	coisas	

isoladas,	afinal,	é	do	confronto	entre	o	aparente	e	o	essencial	de	situações	concretas	é	que	é	possível	

desvelar	a	realidade.	

C. ALIENAÇÃO 

A	alienação	surge	do	fetiche	da	mercadoria	e	do	dinheiro,	da	divisão	social	do	trabalho	e	da	privação	e	

frustração	 da	 vida	 cotidiana.	 Se	 trata	 de	 um	movimento	 constante	 entre	 a	 alienação-desalientação-

realienação	que	se	dará	de	acordo	com	as	situações	concretas	experimentadas	no	espaço.	A	alienação	se	

relaciona	com	o	espaço	abstrato,	enquanto	que	a	desalientação	com	o	espaço	diferencial.	

D. IDEOLOGIA DO PLANEJAMENTO URBANO 

A	possibilidade	de	dar	 respostas	 aos	 problemas	urbanos	 de	maneira	 aplicável,	 ou	 seja,	 de	orientar	 a	

prática	urbana	na	sociedade	burocrática	de	consumo	dirigido.	O	planejamento	urbano	tem	um	caráter	

prático-operacional	na	reprodução	das	relações	sociais	de	produção.	Ainda	que	realizado	por	homens	de	
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boa	vontade	(arquitetos	e	escritores),	ele	resulta	em	formalismos	e	esteticismos.	O	projeto	urbano	é	um	

instrumento	que	se	baseia	em	modelos,	ou	seja,	uma	visão	estruturalista,	sistêmica	e	racional.	O	modelo	

não	é,	portanto,	uma	abstração	 intelectual,	mas	a	 reprodução	mental	daquilo	que	existe	socialmente	

como	um	sistema.	Ou	seja,	a	noção	de	modelo	serve	diretamente	à	ideologia.	Isto	é,	a	sociedade	dispõe	

de	um	modelo	consciente,	produzido	pela	ciência,	de	tal	maneira	que	o	intelecto	não	tem	outra	saída	

que	não	seja	registrar	o	sistema	que	lhe	é	oferecido	pela	própria	sociedade.	A	noção	de	modelo	intervém	

para	dissimular	uma	ontologia	do	sistema,	a	partir	de	mistificações	e	aparências. 

E. SOCIEDADE URBANA  

O	 FENÔMENO URBANO	 trata-se	 de	 um	 processo	 espacial	 e	 temporal,	 pois	 suas	 continuidades	 e	

descontinuidades	se	configuram	na	prática	e	na	história,	como	a	transformação	que	parte	da	ausência	

completa	de	urbanização	até	chegar	em	uma	zona	crítica	que	antecede	a	urbanização	planetária,	o	100%	

urbano.		

Importante	notar	que	a	noção	de	cidade	como	obra,	do	ponto	de	vista	de	Lefebvre,	se	opõe	à	noção	de	

cidade	como	produto,	como	expressão	do	espaço	abstrato.	É	nesta	noção	que	se	baseia	a	preferência	

pelo	o	termo	urbano,	ou	sociedade	urbana,	ao	termo	cidade,	pois	o	urbano	não	é	o	espaço	dominado	

pelas	forças	produtivas	do	capital,	é	espaço	que	contém	possibilidades.	

METODO REGRESSIVO-PROGRESSIVO 

	“um	 duplo	 movimento	 que	 se	 impõe	 ao	 conhecimento	 desde	 que	 existe	 tempo	 e	 historicidade:	

regressivo	(do	virtual	ao	atual,	do	atual	ao	passado)	e	progressivo	(do	superado,	do	finito	ao	movimento	

que	se	declara	esse	fim,	que	enuncia	e	faz	nascer	algo	novo)”(LEFEBVRE,	[1970]2008a,	p.	31).		

CAMPO CEGO 

Aquilo	que	o	olho	não	vê,	que	o	consciente	não	alcança,	o	que	não	se	sabe,	o	que	não	se	pode	elucidar.	

Na	relação	dialética	entre	o	cegante	e	o	cegado,	o	campo	cego	instala-se	na	representação.	A	fase	crítica,	

o	 campo	 cego,	 ou	mesmo,	 a	 caixa	preta,	 acontece	nos	momentos	de	 transformação	da	 sociedade.	 É	

também	 nestes	 momentos	 que	 reside	 a	 possibilidade	 da	 transformação,	 ou	 seja,	 da	 REVOLUÇÃO 

URBANA.		



	

118	
	

 

F. CONTRADIÇÕES DO ESPAÇO:  

ESPAÇO ABSTRATO  

O	 fetiche	 do	 espaço	 lembra	 o	 fetiche	 da	mercadoria	 e,	 assim	 como	 há	 trabalho	 abstrato,	 há	 espaço	

abstrato.	Assim	como	o	trabalho	abstrato	é	pura	materialidade,	o	espaço	abstrato	também	o	é.	Ele	tem	

uma	expressão	objetiva	em	lugares,	atividades,	prédios,	mercados	de	troca	etc.,	assim	como	o	trabalho	

tem	sua	expressão	objetiva	na	mercadoria.	No	entanto,	assim	como	o	trabalho	concreto	desaparece	na	

mercadoria	fetichizada;	o	espaço	concreto,	produzido	em	relações	sociais	concretas	de	produção,	mas	

delas	abstraído,	se	torna	espaço	abstrato	fetichizado.	Ou	seja,	o	espaço	abstrato	é	o	espaço	na	forma	

mercadoria,	é	um	meio,	um	instrumento.	Um	ESPAÇO INSTRUMENTAL.	Entretanto,	esta	expressão	não	

é	apreendida	facilmente,	se	não	por	um	exercício	de	abstração	que	evidencia	as	contradições	para	além	

de	sua	aparência.	Se,	por	um	lado,	espaço	abstrato	é	expressão	de	homogeneidades,	por	outro,	pode	vir	

a	 reforçar	 os	 espaços	 heterogêneos	 por	 contraste,	 ou	 mesmo	 por	 restrição,	 de	 tal	 maneira	 que	 as	

diferenças	possam	aflorar,	para	a	percepção	de	outro	espaço.	 

ESPAÇO DIFERENCIAL  

A	partir	da	explicitação	da	diferença,	do	heterogêneo,	pode-se	construir,	no	seio	da	luta	de	classes	e	das	

contradições	que	lhe	são	inerentes,	um	outro	espaço.	No	movimento	de	desalienação,	cada	vez	mais	o	

ser	se	torna	consciente	das	contradições	do	espaço	e,	a	partir	daí	abre-se	a	possibilidade	para	vislumbrar	

e	 agir	 na	 produção	 de	 um	 espaço	 que	 é	 outro	 -	 um	 CONTRAESPAÇO,	 uma	 reação,	 de	 luta	 e	 de	

organização	para	o	espaço	que	foi	espoliado.	Um	contraespaço	pode	ser	produzido-induzido-reduzido.	

CONTRAPROJETOS 

Simulam	o	espaço	real	apontando	para	as	suas	limitações	e	são	concebidos	não	a	partir	do	Estado,	mas	

a	 partir	 das	 lutas	 urbanas,	 e	 por	 que	 não,	 contra	 o	 Estado.	 Um	 contraprojeto	 não	 significa	 aplicar	 a	

racionalidade	 do	 planejamento	 urbano	 sob	 uma	 outra	 perspectiva,	 mas	 negar	 algumas	 de	 suas	

armadilhas,	como	a	previsão	da	consolidação	de	cenários	sempre	de	maneira	otimista.	Em	outra	direção,	

um	CONTRAPROJETO,	um	CONTRAPLANO,	um	CONTRAPROGRAMA	trata	de	evidenciar	as	armadilhas	
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do	espaço,	suas	limitações,	suas	contradições,	noção	que	se	opõe	à	aplicação	de	um	modelo,	e	que	só	

pode	ser	concebido	se	considerando	todas	as	dimensões	da	produção	social	do	espaço,	que	inclui	o	vivido	

e	o	percebido.	

 

G. TRÍADE DA PRODUÇÃO DO ESPAÇO 

O ESPAÇO PRODUZIDO ATRAVÉS DA REPRODUÇÃO DAS RELAÇÕES SOCIAIS DE PRODUÇÃO. 

PRÁTICA ESPACIAL (O ESPAÇO PERCEBIDO)	 é	 a	 maneira	 dialética	 como	 sociedade	 e	 espaço	 se	

relacionam,	 por	 um	 lado	 a	 sociedade	 propõe	 o	 espaço,	 e	 por	 outro,	 o	 pressupõe,	 ou	 seja,	 o	 produz	

paulatinamente	na	medida	em	que	o	compreende	e	apropria,	entre	a	realidade	do	dia-a-dia	e	a	realidade	

urbana	(as	rotas	e	redes	que	conectam	os	lugares	fora	do	trabalho,	do	lazer	e	da	vida	privada).		

REPRESENTAÇÃO DO ESPAÇO (O ESPAÇO CONCEBIDO)	 é	 o	 espaço	 dos	 arquitetos,	 urbanistas,	

planejadores,	engenheiros,	ou	de	todos	aqueles	que	identificam	o	que	é	vivido	e	o	que	é	percebido	para	

o	que	é	concebido.	É	o	espaço	da	tecnocracia,	aonde	se	estabelecem	regimes	discursivos.			

ESPAÇO REPRESENTACIONAL (O ESPAÇO VIVIDO)	é	o	espaço	como	ele	pode	ser,	plenamente	vivido,	

momentos	do	presente.	O	espaço	de	representação	é	qualitativo,	é	fluido	e	dinâmico,	pois	é	um	espaço	

vivo;	é	o	espaço	dos	símbolos,	das	imagens.	A	produção	do	espaço	inclui,	portanto,	a	produção	material,	

a	produção	de	conhecimento,	e	a	produção	de	significado.	É	o	espaço	dominante-dominado.	

Quando	 se	 fala	 em	 produção	 do	 espaço,	 se	 trata	 de	 uma	 produção	 social	 e	 não	 uma	 produção	

economicista	e	determinista,	se	trata	de	inter-relações	entre	as	dimensões	do	concebido,	do	vivido	e	do	

percebido	e	de	inter-relações	entre	a	ORDEM PRÓXIMA, aquela	do	Estado,	do	capital,	do	concebido,	da 

COALIZAÇÃO PARA CRESCER (LOGAN	e	MOLOTCH,	1993),	e	a	ORDEM DISTANTE,	é	aquela	da	vida	em	

comunidade,	de	vizinhança,	do	viver	e	do	vivido.	
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FIGURA 7 – TRÍADE DA PRODUÇÃO DO ESPAÇO (LEFEBVRE, [1974]1991) 

 

	

Fonte:	Elaboração	própria.	

H. RITIMANÁLISE 

Trata	da	relação	espaço	e	tempo	ao	propor	que	eles	se	medem	um	contra	o	outro,	uma	relação	dialética	

de	oposição	na	unidade.	A	produção	social	do	espaço	imprime	seus	ritmos	e	é,	ao	mesmo	tempo,	definida	

por	eles.	Afinal,	ocorre	no	tempo	e	no	espaço	social.	As	categorias	de	análise	são:	repetição	e	diferença,	

mecânico	e	orgânico,	descoberta	e	criação,	contínuo	e	descontínuo,	quantitativo	e	qualitativo.	Os	ritmos	

envolvem	(a)	repetição	(de	movimentos,	gestos,	ações,	situações,	diferenças);	 (b)	 interferências	entre	

processos	lineares	ou	cíclicos;	e	(c)	o	nascimento,	crescimento,	auge,	declínio	e	fim.	

I. TEORIA DOS MOMENTOS 
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Cada	momento	é	caracterizado	por	uma	tríade:	percebida,	situada	e	distanciada	-	em	relação	a	outro	

momento	 e	 em	 relação	 ao	 cotidiano.	 Cada	 momento	 tem	 uma	 certa	 duração	 específica;	 tem	 sua	

memória,	seu	conteúdo,	seu	formato;	todo	momento	se	torna	um	absoluto.	É	no	momento,	quando	é	

politizado,	que	a	descontinuidade	radical,	a	pura	e	contestação	absoluta,	ocorre.	Contestação,	em	suas	

diferentes	formas	e	processos	agitam	o	terreno	da	vida	cotidiana	e	espaços	apropriados	que	assumem	

novos	significados.	A	luta	social	é	também	uma	prática	espacial	que	evidencia	as	contradições	do	espaço	

abstrato.	

J. IMPLOSÕES-EXPLOSÕES 

Brenner	 e	 Schimd	 (2015)	 elaboram	 a	 teoria	 da	 urbanização	 concentrada,	 extensiva	 e	 diferencial,	

constituídas	mutuamente	pela	urbanização	na	escala	planetária.	O	movimento	se	dá	de	maneira	dialética.	

A	URBANIZAÇÃO CONCENTRADA	se	dá	por	meio	dos	espaços	de	concentração	de	poder,	como	áreas	

centrais,	distritos	de	aglomeração	de	indústria,	de	serviços,	do	mercado	financeiro,	etc.	Em	contradição	

está	a	URBANIZAÇÃO EXTENSIVA	nos	espaços	operacionais	da	vida	urbana,	 são	os	espaços	de	baixa	

densidade	populacional	que	oferecem	suporte	para	que	as	atividades	socioeconômicas	se	desenvolvam.	

Nos	espaços	de	urbanização	extensiva,	usualmente,	se	organizam	projetos	de	reestruturação	espacial,	

comumente	relacionados	à	melhoria	de	 infraestrutura	de	transporte	e	comunicações.	Além	de	serem	

espaços	 que	 abrigam	 processos	 de	 acumulação	 por	 espoliação.	 Importante	 notar	 que	 os	 espaços	 de	

urbanização	 extensiva	 retroalimentam	 os	 espaços	 de	 urbanização	 concentrada,	 pois	 são	 usualmente	

essenciais	para	a	consolidação	e	reestruturação	de	centros	urbanos	de	poder.	Assim	como	tem	efeitos	

no	 espaço	 concentrado,	 as	 IMPLOSÕES-EXPLOSÕES	 se	 configuram	 também	 na	 URBANIZAÇÃO 

DIFERENCIAL	por	meio	de	uma	reação,	de	luta	e	de	organização	para	o	espaço	que	foi	espoliado.	 
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SÍNTESE PARTE I 
	

Como	visto	no	Capítulo	1,	a	ontologia	do	ser	social	trata	da	essência	do	ser	social	a	partir	do	pôr	teleológico	do	

trabalho.	 Nessa	 capacidade	 de	 teleologia	 se	 encontram,	 também	 o	 fundamento	 da	 liberdade.	 Através	 do	

conhecimento	transformado	em	ação	(práxis),	os	seres	humanos	têm	a	possibilidade	de	construir	alternativas	à	

ordem	que	os	domina.	No	entanto,	o	desenvolvimento	da	ciência	nos	últimos	séculos,	em	seu	papel	subsidiário	

do	 desenvolvimento	 do	 capitalismo,	 realizou	 o	 expurgo	 da	 ontologia	 na	 filosofia	 da	 ciência,	 resultando	 em	

importantes	 contribuições	 para	 a	 reprodução	 e	 aperfeiçoamento	 do	 sistema.	 Para	 descortinar	 outro	mundo	

possível,	 se	 faz	 necessário	 uma	 crítica	 ontológica	 das	 ciências	 parcelares,	 incluindo	 o	 tema	 da	 ideologia	 que	

orienta,	concretamente,	o	predomínio	de	determinadas	formas,	conteúdos	e	resultados	no	âmbito	de	relações	

sociais	marcadas	pela	força	e	pelo	conflito.	Assim,	a	crítica	ontológica	implica	a	crítica	das	ideias	que	sustentam	

socialmente	uma	determinada	ação.	Essas	ideias	serão	mais	evidentes	ou	mais	encobertas	conforme	as	funções	
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que	exercem	no	contexto	de	reprodução	do	capital.	De	tal	maneira,	no	campo	dos	estudos	urbanos	se	adiciona	

aos	desafios	de	natureza	epistemológica	e	metodológica,	o	de	natureza	ontológica.	

Como	visto	no	Capítulo	2,	Lefebvre	na	década	de	1960-70	realiza	a	crítica	ontológica	do	planejamento	urbano,	ao	

tratar	 da	 ideologia	 do	 urbanismo	 como	 um	 racionalismo	 que	 opera	 para	 a	 transformação	 da	 cidade	 como	

estrutura	 que	 programa	 uma	 cotidianidade,	 um	 dia-a-dia	 com	 relação	 direta	 com	 o	 consumo	 de	 produtos	 e	

também	do	espaço.	De	tal	forma	que	Lefebvre	se	dedica	a	uma	análise	dos	problemas	urbanos	no	capitalismo,	

abordando	 as	 contradições	 que	 se	 revelam	 no	 espaço,	 dos	 fenômenos	 urbanos	 sob	 o	 ponto	 de	 vista	 de	 um	

processo	global.	É,	nesse	sentido	que	se	aplica	a	teoria	da	tríade	da	produção	do	espaço,	não	somente	como	um	

suporte	para	 evidenciar	 as	 contradições	 entre	 a	 produção	 capitalista	 do	espaço	 com	as	pessoas	que	 vivem	e	

constituem	os	centros	urbanos,	mas	para	evidenciar	que	se	a	relação	tridiática	e	sempre	completa	não	acontecer,	

o	urbano	não	será	possível.	Ou	seja,	o	urbano	enquanto	virtualidade	será	imposto	pela	artificialidade	criada	pelo	

capital.	Por	esta	razão,	para	não	perder	de	vista	a	possibilidade	da	sociedade	urbana,	é	que	se	faz	necessária	a	

compreensão	das	contradições	que	se	dão	no	espaço	no	sistema	capitalista.		

Por	certo,	o	planejamento	urbano	a	que	Lefebvre	se	referia	na	década	de	1970	não	é	mais	o	mesmo	de	hoje,	assim	

que,	atualmente	é	preciso	buscar	a	compreensão	da	essência	das	mudanças	contemporâneas	para	descortinar	as	

complexas	 relações	entre	as	 transformações	urbanas	e	o	 sistema	em	que	operam	 -	o	 capitalismo	 -,	 já	que	as	

rápidas	modificações	da	paisagem	urbana	são	parte	de	processos	mais	amplos,	como	a	financeirização	globalizada	

no	contexto	de	consolidação	do	neoliberalismo,	hipermercantilização	da	vida	urbana,	e	 também	de	processos	

mais	 específicos,	 como	 as	 lutas	 sociais	 urbanas.	 Por	 meio	 destes	 processos,	 hoje	 vivemos	 na	 direção	 da	

urbanização	planetário	pelo	movimento	de	implosão-explosão,	nos	termos	de	Lefebvre.		

Os	projetos	urbanos	podem	ser	 considerados	movimentos	de	 implosões/	explosões	 (LEFEBVRE,	 [1970]2008a),	

como	foi	afirmado	no	início	da	introdução	desta	Tese	porque,	simultaneamente,	promovem	a	destruição	criativa	
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de	áreas	até	então	fora	do	 interesse	do	mercado	e,	como	efeito,	promovem	processos	de	gentrificação	com	a	

relocação	dos	mais	pobres	paras	áreas	periféricas	das	cidades,	uma	urbanização	concentrada/extensiva.	

Retoma-se,	assim,	a	 importância	da	crítica	dos	projetos	urbanos	no	capitalismo,	considerado	por	alguns	como	

uma	 nova	maneira	 de	 planejar	 a	 cidade	 –	 o	 planejamento	 por	 projetos	 –,	 e	 por	 outros,	 como	 estratégia	 de	

intervenção	no	espaço	no	jogo	do	mercado.	Concretamente,	o	Projeto	Urbano	tem	sido	apresentado,	em	escala	

global,	como	uma	alternativa	ao	planejamento	urbano	tecnocrático	no	contexto	das	revoluções	tecnológicas,	e	de	

tal	maneira,	está	em	constante	transformação.	

Inicialmente	 (antes	da	 realização	da	crítica	ontológica,	entende-se	por	PU	um	novo	padrão	de	 intervenção	na	

cidade	 que	 aplica	 procedimentos	 gerencialistas,	 com	 ênfase	 na	 articulação	 público-privada.	 O	 PU	 é	 tratado	

também	como	um	projeto	político,	além	de	uma	configuração	de	um	projeto	em	um	pedaço	da	cidade	com	uma	

proposta	de	tempo	pré-determinada,	ou	seja,	o	PU	tem	um	lugar	e	um	período	específico	para	se	tornar	realidade.	

Como	 já	 foi	dito:	 (i)	 o	PU	considera	a	escala	dos	 impactos	 socioespaciais	para	além	de	 seu	entorno	 imediato,	

envolvendo	não	só	a	articulação	de	múltiplos	atores,	mas	também	um	mix	ou	complexidade	de	usos;	(ii)	quando	

inserido	na	lógica	do	empreendedorismo	urbano,	o	PU	busca	efeitos	de	curto	prazo,	em	oposição,	desse	ponto	de	

vista,	ao	conceito	de	planejamento	urbano	(OLIVEIRA,	2013).		

Retomando	o	que	foi	introduzido	nas	primeiras	páginas	dessa	Tese,	se	afirma	que,	para	avançar	na	compreensão	

do	PU	como	instrumento	contemporâneo,	faz-se	necessário	analisar	sua	essência.	Partindo	do	princípio	que	o	PU	

é	 um	 instrumento,	 é	 preciso	 identificar	 sua	 função	 prático-operacional	 no	 desenvolvimento	 histórico	 do	

capitalismo.	Por	 isso,	o	objetivo	 traçado	para	esta	Tese	 foi	 realizar	a	 crítica	ontológica	do	projeto	urbano	no	

sistema	em	que	opera	-	o	capitalismo.	A	intenção	é,	a	partir	do	conhecimento	produzido	na	crítica	ontológica	de	

uma	ideia-conceito-teoria	em	sua	expressão	prática,	contribuir	para	a	práxis	construtora	de	alternativas	na	direção	

de	uma	sociedade	urbana.	Para	tanto	destacam-se	os	seguintes	objetivos	específicos:		
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• Conhecer	os	deslocamentos	no	tempo	e	no	espaço	na	elaboração	das	ideias	que	fundamentam	e	possibilitam	

a	prática	do	projeto	urbano	

• Relacionar	como	essas	ideias	se	concretizam	na	prática,	ou	seja,	seu	caráter	prático	operacional	no	estágio	

atual	do	capitalismo,	desvelando	as	contradições	no	espaço	a	partir	de	projetos	urbanos	contemporâneos	

em	diferentes	estágios	do	processo.	

• Reconhecer	práticas	insurgentes	que	se	orientam	contra	a	artificialidade	dos	projetos	urbanos,	na	direção	de	

uma	sociedade	urbana.	

A	suposição	que	orienta	esta	Tese	se	relaciona	com	as	proposições	de	Henri	Lefebvre	acerca	da	Revolução	Urbana.	

Parte-se	 de	 suas	 indicações	 sobre	 a	 cidade	 industrial	 para	 atualizá-las	 e	 afirmar	 que	 os	 meios	 de	 produção	

(incluindo	 o	 planejamento	 urbano)	 migraram,	 inicialmente,	 para	 uma	 lógica	 neoliberal	 associada	 ao	

gerencialismo,	 empreendedorismo	 urbano,	 planejamento	 mercadófilo,	 entre	 outros.	 Ou	 seja,	 ocorreu	 uma	

transformação	da	 cidade	 industrial	 para	 a	 cidade	 neoliberal	 e,	 na	 atualidade,	 um	aprofundamento	 da	 cidade	

neoliberal	de	urbanização	extensiva	(BRENNER	e	SCHIMDT,	2015).	Ou	seja,	a	tese	é	que	o	projeto	urbano	é	o	

instrumento	prático	operacional	contemporâneo	para	o	aprofundamento	da	cidade	neoliberal.		
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PARTE II  
CRÍTICA ONTOLÓGICA DO 
PROJETO URBANO  
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INTRODUÇÃO  
	

O	objetivo	desta	Parte	II	da	Tese	é	identificar	o	fundamento	ontológico	do	projeto	urbano,	condição	necessária	

para	superar	a	compreensão	superficial	–	e	mesmo	confusa	–	revelada	pela	pesquisa	apresentada	na	Introdução	

desta	 Tese.	 O	mencionado	 estudo	 revisitou	 as	 definições	 de	 PU	 empregadas	 por	 pesquisadores	 brasileiros	 e	

identificou	cinco	utilizações	principais:	(i)	ferramenta	do	planejamento	urbano	comprometido	com	um	‘projeto	

de	cidade’;	 (ii)	operação	realizada	através	de	PPPs	e	alinhada	às	práticas	de	city	marketing	e	do	urbanismo	de	

mercado,	 conectada	 ao	 referencial	 dos	 GPUs;	 (iii)	 projetos	 para	 áreas	 de	 população	 de	 baixa	 renda	 com	

participação	do	Estado	ou	da	comunidade;	(v)	procedimento	técnico	relacionado	à	paisagem	e	ao	desenho	urbano	

ou	projeto	arquitetônico	em	escala	urbana;	e	(vi)	maneira	de	tratar	práticas	históricas	de	intervenções	na	cidade,	
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configurando-se	como	um	anacronismo.		

Segundo	Ingallina	(2001,	p.	3,	tradução	minha),	“a	multiplicidade	de	significados	que	a	noção	de	PU	comporta	

revela	certa	incapacidade	em	definir	seu	escopo,	mas	também	demonstra	o	seu	caráter	global”.	Nesta	passagem,	

escrita	há	mais	de	uma	década	por	uma	observadora	da	cena	urbana	europeia,	se	encontra	uma	referência	às	

incertezas	de	um	conceito	ainda	em	construção,	inserido	no	debate	sobre	a	transição	do	planejamento	urbano	

tecnocrático	para	formas	mais	flexíveis.	O	PU,	para	Ingallina	(2001),	é	uma	“expressão-ônibus”,	de	tal	maneira	

que	pode	adquirir	diferentes	ênfases	e	nuances	em	situações	concretas.	Também	na	Europa	e	nos	Estados	Unidos,	

berços	 da	 noção,	 ela	 é	 ambígua	 e	 fluida.	 No	 Brasil,	 onde	 seu	 emprego	 é	 relativamente	 recente	 e	 apresenta	

características	ainda	mais	difusas,	como	já	constatado.	Isso	ocorre,	entre	outras	razões,	porque	a	importação	de	

modelos	 teórico-conceituais	de	países	 ‘centrais’	 frente	ao	desenvolvimento	 capitalista	 acarreta	dificuldades	e	

demanda	mediações	(quase	nunca	realizadas)	para	o	contexto	específico	de	nossa	formação	econômico-social.		

Nesse	contexto,	esta	Parte	II	tem	como	objetivo	realizar	a	crítica	ontológica	do	PU.	Para	isto,	no	Capítulo	3	será	

feita	uma	‘viagem	de	retorno’	ao	momento	da	emergência	do	capitalismo,	para	identificar	a	gênese	ontológica	

do	PU,	os	 fundamentos	que	o	definem	em	conexão	 com	o	 contexto	de	desenvolvimento	do	 capitalismo	e	as	

adaptações	que	ocorrem	ao	longo	do	tempo.	Nos	Capítulo	4	e	5	serão	apresentadas	práticas	contemporâneas	de	

PU	operadas	nas	cidades	de	Londres	e	Porto	Alegre,	que	grosso	modo	se	valem	do	mesmo	modelo,	cada	uma	de	

acordo	com	as	suas	características	–	cidades	global	e	periférica,	respectivamente	–	frente	ao	desenvolvimento	

capitalista. 

Esta	 viagem	 de	 retorno	 à	 gênese	 histórica	 revela-se	 indispensável.	 Não	 é	 possível	 compreender	 qualquer	

fenômeno	relativo	ao	PU	contemporâneo	abstraindo-o	de	sua	historicidade.	Trata-se	de	uma	compreensão	da	

totalidade	de	um	fenômeno	que	se	replica	e	se	transforma,	e	que	apresenta	variações	ao	 longo	do	tempo	de	

acordo	com	o	espaço-tempo	em	que	está	inserido.	Não	se	trata,	portanto,	de	uma	explicação	evolucionista	ou	

tautológica;	ao	contrário,	trata-se	de	depreender	sua	essência	a	partir	de	diferentes	aparências.	
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Nessa	viagem	de	retorno	à	gênese	do	PU,	a	fim	de	destacar	seus	fundamentos	e	representações	no	campo	teórico	

e	na	prática,	continua	pautado	pelo	diálogo	com	Lefebvre	(2006	[1980],	p.	19,	tradução	minha):	

Assim	que	é	formado	e	formulado,	cada	conceito	se	torna	explícito;	durante	essa	implantação,	entra	
em	uma	concatenação	teórica;	ao	mesmo	tempo,	seus	limites	são	descobertos	e	o	pensamento	crítico	
os	sinalizam.	Suscita	novos	conceitos,	muitas	vezes	opostos	(que,	portanto,	o	limitam),	ou	até	mesmo,	
antagonistas	(que	o	destroem).	Simultaneamente,	elucida	suas	condições	imediatas	e	seu	passado	
distante.	Esta	dupla	capacidade	–	retrospectiva	e	prospectiva	–	é	essencial.	Todo	conceito	condensa	
uma	gênese	 implícita	nele;	ele	é	descoberto	 inteiramente	pelo	estudo	dessa	gênese,	desde	o	seu	
nascimento	até	o	seu	fim.	A	gênese	não	exclui	em	nada	a	análise	de	relações	mais	ocultas,	de	filiações	
perdidas,	análise	que	é	chamada	de	genealogia.	

Na	passagem	acima,	Lefebvre	reforça	a	interação	entre	teoria	e	prática:	a	partir	do	concreto	é	possível	retornar	

ao	abstrato,	como	na	teoria	das	abstrações	em	Marx,	no	qual	se	faz	o	movimento	do	concreto	ao	abstrato	que	

retorna	ao	concreto	enriquecido,	como	um	concreto	universal	–	a	ideia.	

Além	da	importância	deste	movimento	dialético	entre	a	teoria	e	a	prática,	entre	o	abstrato	e	o	concreto,	Lefebvre	

ressalta	a	importância	do	movimento	regressivo-progressivo	para	depreender	a	essência	de	um	conceito,	desde	

o	 ponto	 de	 vista	 do	 seu	 passado,	 de	 sua	 gênese,	 e	 da	 desmistificação	 das	 aparências	 –	 de	 suas	 condições	

imediatas,	nas	palavras	do	autor.	Ou	seja,	toma-se	o	movimento	regressivo-progressivo	como	um	méthodos	(uma	

busca,	um	caminho)	que	pode	elucidar	o	fundamento	ontológico	do	PU.	
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CAPÍTULO 3 
EM BUSCA DO FUNDAMENTO 
ONTOLÓGICO DO PROJETO 
URBANO 
	

Para	autores	como	Mangin	e	Panerai	(1999),	Portas	(2003)	e	Tsiomis	(2006),	o	PU	–	como	é	conhecido	nos	dias	de	

hoje	–	originou	no	final	dos	anos	1950	a	partir	no	trabalho	do	Team	10,	tema	que	será	tratado	especificamente	

no	item	3.9.	No	entanto,	neste	capítulo	se	propõe	uma	viagem	de	retorno	ainda	mais	distante,	visando	o	momento	

de	emergência	e	consolidação	do	capitalismo.	
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Mas,	 antes,	 um	 esclarecimento.	 Na	 pesquisa	 sobre	 o	 estado	 da	 arte	 do	 PU	 no	 Brasil	 identificou-se	 um	

anacronismo,	operado	por	autores	que	utilizam	a	expressão	em	trabalhos	dedicadas	à	história	da	cidade	e	do	

urbanismo,	 em	 substituição	 a	 expressões	 como	 ‘reformas	 urbanas’,	 ‘planos’	 ou	 ‘obras	 urbanas’.	 Calabi	 (2012	

[2008]),	 ao	 tratar	 do	 fenômeno	urbano,	 afirma	 a	 tendência	 de	 que	 estudos	 confundam	entre	 si	 histórias	 “da	

cidade”,	“dos	projetos	urbanos”	e	“do	urbanismo”.	Embora,	segundo	Calabi	(2012	[2008]),	tal	confusão	já	tenha	

sido	parcialmente	superada,	compreende-se	que	esses	três	enfoques	são	complementares	e	inter-relacionados.	

Como	o	objetivo	aqui	é	encontrar	o	fundamento	ontológico	do	PU	considerando	ações	localizadas	no	tempo	e	

no	espaço	que	 se	 configuram	como	marcos	de	 sua	gênese	no	desenvolvimento	da	 cidade	no	 capitalismo,	 é	

necessário	 –	 sem	 anacronismos	 –	 recorrer	 (i)	 à	 história	 da	 cidade,	 da	 realidade	 urbana	 e	 da	 vida	 cotidiana,	

associada	em	sua	relação	com	as	relações	sociais	de	produção;	(2)	à	história	do	PU	considerado	provisoriamente,	

nesta	 Parte	 II,	 como	 intervenção	 localizada	 e	 intensiva	 no	 espaço;	 e	 (3)	 à	 história	 do	 urbanismo,	 enquanto	

disciplina	científica	embasada	no	positivismo	que	contribui	à	consolidação	ideológica	de	determinadas	práticas	

espaciais.	

O	surgimento	do	termo	urbanismo	e	o	início	do	seu	desenvolvimento	como	disciplina	na	Europa	ocorre,	segundo	

Calabi	(2012	[2008]),	no	período	das	grandes	obras	e	planos	de	expansão,	de	1859	a	1913.	Esse	período	se	segue	

às	profundas	transformações	da	cidade	do	século	XIX,	marcadas	pelo	processo	de	industrialização	que	redefiniu	

a	configuração	até	então	medieval	das	cidades	europeias.	Como	resultado,	o	núcleo	urbano	deixa	de	ser	limitado	

ao	interior	de	um	perímetro	definido	e	murado,	e	se	expande	em	todas	as	direções,	impulsionado	pela	localização	

de	indústrias	e	infraestrutura	em	um	crescimento	desordenado	que	era	freado	somente	por	obstáculos	naturais	

ou	artificialmente	criados.	Esse	fenômeno	foi	denominado	por	Lefebvre	(2008a	[1970])	como	um	movimento	de	

implosão-explosão,	 fruto	da	passagem	da	cidade	comercial	para	a	cidade	 industrial,	 como	 já	demonstrado	na	

Figura	 6.	 Lefebvre	 representa	 essa	 passagem	pela	 inflexão	 do	 agrário	 para	 o	 urbano,	 um	processo	 no	 qual	 a	

industrialização	rompe	com	o	sistema	pré-existente,	uma	vez	que	a	produção	agrícola	não	é	mais	predominante	

e	a	riqueza	passa	a	ser	de	natureza	imobiliária	(propriedade	e	renda	da	terra).	Assim,	a	terra	deixa	de	ser	um	bem	

comum	na	passagem	do	feudalismo	para	o	capitalismo.	
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Esse	processo	de	inflexão	do	agrário	ao	urbano	é	tratado	também	por	Marx	(2013	[1897]),	em	O	Capital.	Como	

parte	do	processo	de	acumulação	primitiva,	ele	se	refere	à	expropriação	violenta	de	terras,	de	tal	maneira	que	os	

camponeses	não	detinham	mais	os	meios	para	produzir	sua	subsistência.	

Para	Marx	 (2013	 [1967]),	 os	 camponeses	 eram	economicamente	 autônomos	 e	 livres	 desde	 o	 século	 XV,	 isso	

independentemente	do	título	feudal	da	propriedade.	Mas,	a	partir	do	século	XVI,	ocorrem	sucessivas	espoliações	

na	área	rural,	expulsando	os	camponeses	do	campo	para	a	cidade.	No	século	XVIII,	a	terra	é	transformada	em	

propriedade	privada,	em	um	contexto	no	qual	“os	capitalistas	burgueses	favoreceram	a	operação,	entre	outros	

motivos,	 para	 transformar	 o	 solo	 em	 artigo	 puramente	 comercial,	 ampliar	 a	 superfície	 da	 grande	 exploração	

agrícola,	 aumentar	 a	 oferta	 de	 proletários	 absolutamente	 livres,	 provenientes	 do	 campo,	 etc.”	 (MARX,	 2013	

[1867],	p.	796).	De	tal	maneira	que,	

Assim	que	a	produção	capitalista	se	apodera	da	agricultura,	ou	de	acordo	com	o	grau	em	que	se	tenha	
apoderado	 dela,	 a	 demanda	 de	 população	 trabalhadora	 rural	 decresce	 em	 termos	 absolutos	 na	
mesma	proporção	em	que	aumenta	a	acumulação	do	capital	em	funcionamento	nessa	esfera,	e	isso	
sem	que	a	repulsão	desses	trabalhadores	seja	complementada	por	um	maior	grau	de	atração	como	
ocorre	na	indústria	não	agrícola.	Uma	parte	da	população	rural	se	encontra,	por	isso,	continuamente	
em	vias	de	se	transferir	para	o	proletariado	urbano	ou	manufatureiro,	e	à	espreita	de	circunstâncias	
favoráveis	a	essa	metamorfose	(MARX	(2013	[1867],	p.	717-718).	

Forma-se	um	contingente	de	proletariado	à	espera	de	trabalho.	O	fenômeno	do	êxodo	rural,	ocasionado	pela	

espoliação	de	camponeses	associado	à	sistematização	e	modernização	do	trabalho	artesanal	a	partir	do	advento	

da	máquina	 à	 vapor,	 transforma	 a	 realidade	 urbana.	 Até	 então,	 a	 configuração	 espacial	 se	 dava	 a	 partir	 das	

associações	ou	guildas.	Nesse	novo	momento	da	organização	das	relações	sociais	de	produção,	os	trabalhadores	

passam	a	se	concentrar	próximos	às	indústrias,	que	ocupam	a	periferia	dos	núcleos	urbanos.	Localização,	essa,	

que	é	esporádica	e	dispersa,	geralmente	próxima	às	fontes	de	recursos	necessários	para	o	seu	desenvolvimento	

(mão	de	obra	qualificada,	como	artesãos	e	tecelões;	minerais	para	a	metalurgia;	fontes	de	energia	e	redes	de	

transporte	para	escoamento	da	produção).	A	citação	de	Marx	(2013	[1867],	p.	451)	ilustra	essa	nova	situação:	
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Somente	com	a	segunda	máquina	a	vapor	de	Watt,	a	assim	chamada	máquina	a	vapor	de	ação	dupla,	
encontrou-se	um	primeiro	motor	capaz	de	produzir	sua	própria	força	motriz	por	meio	do	consumo	
de	carvão	e	água,	um	motor	cuja	potência	encontra-se	plenamente	sob	o	controle	humano,	que	é	
móvel	e	um	meio	de	locomoção,	e	que,	ao	contrário	da	roda	d’água,	é	urbano,	e	não	rural,	permitindo	
a	concentração	da	produção	nas	cidades,	ao	invés	de	dispersá-la	pelo	interior.		

Uma	vez	que	as	indústrias	se	localizam	na	periferia	das	cidades	e,	até	mesmo,	dentro	delas,	o	espaço	urbano	serve	

como	 apoio	 para	 o	 desenvolvimento	 de	 atividades	 correlacionadas	 à	 produção,	 como	 a	 comercialização	 dos	

produtos,	geração	de	capital	(bancos)	e	reserva	de	mão-de-obra	(proletariado	assalariado).	A	cidade,	portanto,	

permite	 a	 concentração	 dos	 meios	 de	 produção	 (LEFEBVRE,	 2001[1968])	 –	 e,	 para	 Marx	 (2013	 [1867]),	 a	

acumulação	de	capital	propiciada	por	esta	concentração.	Nesse	processo	de	subordinação	do	agrário	ao	urbano	

ocorre,	simultânea	e	contraditoriamente,	a	acumulação	de	riqueza	e	o	aumento	da	pobreza.	

	

3.1 LONDRES: EXPRESSÃO DA EMERGÊNCIA DA CIDADE INDUSTRIAL 

Londres	foi,	no	século	XIX,	a	cidade	mais	rica	do	país	porque	nela	havia	a	maior	circulação	de	capital.	Mas	ela	era,	

simultaneamente,	 a	 cidade	mais	 pobre	 da	 Inglaterra.	 Como	 em	 outras	 cidades	 europeias	 daquele	momento	

histórico,	ocorreu	um	intenso	aumento	de	população	–	em	Londres,	o	número	de	habitantes	duplicou	na	primeira	

metade	daquele	século.	Constituída	em	sua	maior	parte	por	trabalhadores	superexplorados	e	desempregados,	

essa	população	vivia	amontoada	em	casas	miseráveis	e	insalubres.	O	trabalhador	era	contratado	apenas	pelo	dia	

de	trabalho.	Assim,	se	apresentava	diariamente	aos	locais	de	produção	sem	saber	se	naquele	dia	teria	trabalho	

ou	não.	Esse	estoque	de	trabalhadores	“livres”	(o	exército	industrial	de	reserva,	na	terminologia	de	Marx)	fazia	

parte	da	engrenagem	da	acumulação	capitalista,	beneficiando	os	proprietários	de	indústrias,	portos	e,	até	mesmo,	

de	 habitações,	 devido	 ao	 aumento	 no	 preço	 dos	 alugueis,	 cobrados	 por	 semana	 para	 que	 os	 proprietários	

pudessem	expulsar	os	maus	pagadores	ou	substituí-los	por	quem	pagasse	mais	(ENGELS,	2010	[1845]	e	MARX	

2013	 [1867]).	 Os	 que	 não	 tinham	 condições	 físicas	 de	 trabalhar,	 ou	 que	 viviam	 em	 pobreza	 extrema,	 eram	

destinados	às	workhouses	(casas	de	trabalho,	tradução	minha),	instituídas	no	século	XVII	como	uma	maneira	de	
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lucrar	com	o	trabalho	gratuito	(apenas	em	troca	de	comida	e	abrigo)	de	pessoas	que	não	tinham	condições	de	

ocupar	outra	posição	no	mercado	de	trabalho.	

Engels	 (2010[1845])	 e	Marx	 (2013[1867])	 descrevem	os	bairros	de	Whitechapel	 e	Bethnal	Green,	 ao	 Leste	de	

Londres,	 como	 bairros	 de	 péssima	 reputação,	 insalubridade,	 pobreza,	 prostituição	 e	 violência.	 No	 Figura	 9	 é	

apresentado	o	mapa	da	pobreza48	na	Londres	do	final	do	século	(1889-1891),	de	autoria	de	Charles	Booth.	As	

áreas	em	vermelho	escuro,	azul	marinho	e	preto,	representam	as	mais	pobres,	como	nos	bairros	na	Zona	Leste	

de	Londres,	mencionados	por	Marx	e	Engels.	 Já	a	parte	mais	clara,	 ilustrada	pela	cor	 laranja,	 representa	uma	

pequena	parcela	do	território,	localizada	na	Zona	Oeste,	nas	proximidades	do	Hyde	Park.	Segundo	Marx	(2013	

[1867],	p.	732-733),	

Qualquer	observador	imparcial	pode	perceber	que,	quanto	mais	massiva	a	concentração	dos	meios	
de	produção,	tanto	maior	é	a	consequente	aglomeração	de	trabalhadores	no	mesmo	espaço;	que,	
portanto,	 quanto	 mais	 rápida	 a	 acumulação	 capitalista,	 tanto	 mais	 miseráveis	 são	 para	 os	
trabalhadores	as	condições	habitacionais.	É	evidente	que	as	melhorias	das	cidades,	que	acompanham	
o	 progresso	 da	 riqueza	 e	 são	 realizadas	 mediante	 a	 demolição	 de	 bairros	 mal	 construídos,	 a	
construção	de	palácios	para	bancos,	grandes	casas	comerciais	etc.,	a	ampliação	de	avenidas	para	o	
tráfego	comercial	e	carruagens	de	luxo,	a	introdução	de	linhas	de	bondes	urbanos	etc.,	expulsam	os	
pobres	para	refúgios	cada	vez	piores	e	mais	superlotados.	Por	outro	lado,	qualquer	um	sabe	que	o	
alto	 preço	 das	 moradias	 está	 na	 razão	 inversa	 de	 sua	 qualidade	 e	 que	 as	 minas	 da	 miséria	 são	
exploradas	por	especuladores	imobiliários	com	lucros	maiores	e	custos	menores	do	que	jamais	foram	
as	de	Potosí.	O	caráter	antagônico	a	acumulação	capitalista	de	propriedade	em	geral	tona-se	aqui	tão	
palpável	que	mesmo	nos	relatórios	oficiais	ingleses	sobre	esse	assunto	abundam	invectivas	bastante	
heterodoxas	 contra	 a	 ‘propriedade	 e	 seus	 direitos’.	 Esse	 mal	 acompanhou	 de	 tal	 modo	 o	
desenvolvimento	 da	 indústria,	 a	 acumulação	 do	 capital,	 o	 crescimento	 e	 ‘embelezamento’	 das	
cidades,	que	o	mero	temor	de	doenças	infecciosas,	cujo	contágio	não	poupa	as	‘pessoas	respeitáveis’,	
gerou	de	1847	a	1864,	a	promulgação	de	não	menos	que	10	leis	parlamentares	de	política	sanitária,	
e	em	algumas	cidades,	como	Liverpool,	Glasgow	etc.,	a	aterrorizada	burguesia	foi	levada	a	intervir	na	
situação	por	meio	de	sua	municipalidade.	

                                                
48	A	legenda	do	mapa	se	dá	em	uma	escala	de	cores	que	vai	do	laranja	ao	preto.	Sendo	o	1)	Laranja:	as	famílias	de	classe	média-
alta	e	alta,	2)	vermelho	vivo:	famílias	de	classe	média,	3)	tons	de	rosa:	classe	baixa,	4)	tons	de	azul:	muito	pobres,	5)	preto:	
criminosos,	viciados	e	os	mais	pobres.	
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FIGURA 9. LONDRES: O MAPA DA POBREZA E O METROPOLITAN BUILDING ACT 1844 
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FIGURA 10. LONDRES: WORKHOUSES, CORTIÇOS E A LEI DOS POBRES. 
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No	Figura	10	é	apresentada	uma	foto	de	um	cortiço	localizado	em	Islington,	área	periférica	da	cidade	na	época	

em	 que	 a	 foto	 foi	 tirada	 (1908).	 No	 cortiço	 estão	 presentes	 apenas	mulheres	 e	 crianças	 que,	 como	 se	 sabe,	

também	eram	exploradas	nas	indústrias.	Em	1833	foi	promulgada	uma	lei	(Factory	Act	1833)	que	regulamentava	

o	trabalho	infantil	(crianças	acima	de	nove	anos)	e	limitava	as	horas	de	trabalho.	Nesse	mesma	Figura	10	se	pode	

ver	um	cartaz	que	explicita	como	a	nova	Lei	dos	Pobres	(The	Poor	Law	Act	de	1834)	iria	transformar	o	sistema	de	

workhouses.	

Além	das	ações	de	regulamentação	do	 trabalho,	outras	 leis	 foram	promulgadas	com	a	 finalidade	de	 interferir	

diretamente	na	configuração	da	cidade,	como	expressado	na	citada	passagem	de	Marx.	Um	desses	exemplos	é	o	

London	Metropolitan	Act	de	1844,	 apresentado	na	 Figura	 9,	 que	 regulamentava	 as	 normas	mínimas	 a	 serem	

atendidas	 pelas	 novas	 edificações,	 incluindo	 sistema	 de	 esgotamento	 sanitário,	 espessura	 das	 paredes	 e,	 até	

mesmo,	distância	mínima	de	quinze	metros	de	qualquer	outra	edificação	para	 indústrias	que	operassem	com	

substâncias	nocivas.	A	Figura	9	também	mostra	a	folha	de	rosto	da	lei	que	regulamenta	a	pavimentação,	limpeza	

e	 iluminação	para	as	ruas	de	Cambridge.	Ainda	nesse	Quadro	aparece	a	 ilustração	de	Gustave	Doré,	de	1872,	

mostrando	a	superpopulação	nas	casas	londrinas.	

As	péssimas	condições	de	salubridade	das	edificações	(casas	superlotadas,	esgoto	a	céu	aberto,	epidemias)	e	o	

regime	de	trabalho	intermitente	ou	prisional	(nas	workhouses)	davam	o	tom	da	vida	cotidiana	em	Londres	para	a	

maioria	de	sua	população.	O	movimento	de	implosão	do	sistema	agrário,	a	espoliação	forçada	dos	camponeses	

com	 a	 destruição	 de	 suas	 casas	 e	meios	 de	 subsistência,	explode	 nos	 centros	 urbanos	 com	 concentração	 de	

população	e	pobreza.	

Essa	 é	 uma	 conexão	 ontológica	 decisiva	 para	 compreender	 o	 fenômeno	 da	 cidade	 industrial.	 Primeiro,	 a	

espoliação	 dos	 camponeses	 forçando	 sua	 ida	 para	 as	 cidades	 em	 busca	 de	 meios	 para	 reproduzir	 sua	 vida,	

constituindo,	assim,	uma	massa	de	trabalhadores	que	se	submetem	às	condições	de	exploração	mais	vis	sob	a	

forma	aparente	da	liberdade.	Ao	mesmo	tempo,	no	campo,	a	terra	se	configura	como	propriedade	imobiliária	e	

também	fonte	de	acumulação	(inclusive	de	caráter	imobiliária	e	não	exclusivamente	agrícola),	muitas	vezes	pela	
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exploração	de	camponeses	com	diferentes	formas	de	dependência	dos	latifundiários.	Esse	duplo	processo	leva	à	

intensa	migração	campo-cidade	e	rompe	com	relações	sociais	e	modos	de	vida	até	então	existentes.		

As	cidades	passam,	portanto,	por	uma	imensa	transformação.	São	implementados	projetos	de	escala	urbana	que	

vão	desde	a	provisão	de	 infraestruturas	para	a	circulação	de	bens	e	mercadorias	 (como	as	 linhas	 férreas)	até	

projetos	de	limpeza	urbana	(como	áreas	nas	quais	ocorre	a	demolição	de	moradias	insalubres	do	proletariado)	e	

de	 construção	 de	 habitações	 para	 a	 burguesia.	 Importante	 destacar	 que	 tanto	 os	 projetos	 de	 infraestrutura,	

quanto	os	projetos	de	transformação	de	áreas	habitacionais	e	de	embelezamento	urbano,	são	organizados	por	

empresários	e	industrialistas,	com	ligações	entre	eles	e	com	o	Estado.	Por	via	das	municipalidades,	as	autoridades	

e	a	burguesia	inglesa	tentam	frear	as	epidemias	potencializadas	pelas	condições	insalubres	das	casas	e	das	vias	

públicas,	e	pela	superpopulação	nas	habitações.	

Claro	que	as	epidemias	atingiam	a	todos,	sem	distinção	de	classe	social,	por	isso	a	necessidade	de	intervenções	

no	urbano	de	maneira	a	evitar	o	contágio	disseminado	e	as	pragas	e,	ao	mesmo	tempo,	 integrar	ao	mercado	

imobiliário	novas	áreas	urbanas.	Nas	intervenções	urbanas	localizadas	já	se	identifica	a	justificativa	de	recuperar	

áreas	degradadas	e	promover	a	melhoria	da	qualidade	de	vida	de	todos.	Assim,	por	exemplo,	o	discurso	higienista,	

de	B.	W.	Richardson	propunha,	em	1876,	uma	cidade	utópica	(Hygéia)	que	teria	o	mais	baixo	coeficiente	possível	

de	mortalidade	e	na	qual	o	ar,	a	luz	e	a	água	seriam	distribuídos	a	todos,	com	grandes	áreas	verdes	para	lazer,	

jardinagem	e	exercícios	físicos	(CHOAY,	1965).	

Como	a	pobreza	era	relacionada	com	a	doença	e	a	desordem	urbana	(daí	a	noção	de	“classes	perigosas”),	era	

preciso	intervir	na	cidade	para	ordenar	e	conter	esse	perigo.	Em	termos	lefebvrianos,	o	espaço	é	tomado,	pelas	

classes	dominantes,	como	um	instrumento	para	realizar	ações	que,	sob	o	pretexto	de	representar	os	interesses	

de	todos	e	higienizar	áreas	da	cidade,	de	fato,	expressam	práticas	de	higienização	social,	precursores	do	que	Smith	
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(2006)	viria	a	definir	como	gentrificação49,	com	a	destruição	de	áreas	inteiras	de	moradias	proletárias	para	realizar	

obras	de	infraestrutura,	incorporá-las	ao	mercado	imobiliário	ou	criar	áreas	de	lazer	para	a	burguesia.	

Assim,	com	a	 consolidação	do	 capitalismo,	o	espaço	passa	 a	 ser	 instrumento	para	o	 exercício	do	poder	das	

classes	dominantes	sob	a	égide	da	acumulação	e	com	a	marca	da	higienização	social.	Pode-se	reconhecer	aí	a	

gênese	ontológica	do	projeto	urbano.	

3.2 EXPOSIÇÕES UNIVERSAIS: A IDEIA DE PROGRESSO INSCRITA NO ESPAÇO 

Outros	processos	daquele	período	histórico	nos	aproximam	de	uma	expressão	espacial	prático-operacional	chave	

do	capitalismo	e	da	modernidade:	o	progresso.	

Em	1851	ocorre	em	Londres	A	Grande	Exposição	das	Obras	da	Indústria	de	Todas	as	Nações	(tradução	minha).	

Para	 esse	 evento	 pioneiro,	 foi	 construído	 no	 Hide	 Park	 um	 pavilhão	 de	 quase	 20.000	 metros	 quadrados,	

denominado	Palácio	de	Cristal,	por	sua	estrutura	de	vidro	e	ferro,	os	novos	materiais	da	modernidade.	Na	época,	

na	parte	oeste	da	cidade,	a	região	do	Parque	correspondia	ao	limite	urbanizado	(Figura	11)	e	também	à	área	na	

qual	residiam	os	mais	ricos,	como	já	mostrado	no	Mapa	do	Figura	9.	

Mais	de	60	nações	exibiram	o	que	havia	de	mais	moderno	em	design	industrial.	Segundo	Marx	(2013	[1867],	p.	

451),	nessa	Exposição	foi	apresentada	“a	mais	colossal	máquina	a	vapor	para	ocean	steamers	(transatlânticos	à	

vapor)”.	As	exibições	incluíam	motores	de	trilhos	de	todos	os	tipos,	protótipos	de	bicicletas	("velocipedes"),	tinta	

em	 relevo	 (a	 precursora	 do	 braile),	 prensas	 de	 alta	 velocidade,	 bem	 como	 joias,	 tecidos	 e	 obras	 de	 arte.	 A	

Exposição	atraiu	seis	milhões	de	visitantes	em	cinco	meses	(FACSIMILE…,	2018).		

	 	

                                                
49	Na	definição	de	Smith	(2006),	os	processos	de	gentrificação	não	envolvem	apenas	mudança	social,	mas	uma	mudança	física	que	
combina	a	higienização	social	com	a	reabilitação	das	áreas	para	que	utilização	por	estratos	sociais	com	maior	poder	de	compra	que	
os	moradores	originários.	
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FIGURA 11. LONDRES: EXPOSIÇÃO UNIVERSAL (1851) 
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No	mesmo	 ano	 da	 Grande	 Exposição	 de	 Londres	 foram	 apresentadas	 o	 que	 seriam	 as	 casas	modelo	 para	 o	

proletariado,	de	autoria	da	Society	for	the	Condition	of	the	Labouring	Classes	(SCLC),	patrocinada	pelo	príncipe	

consorte	Albert,	marido	da	Rainha	Victoria,	assim	como	outros	modelos	de	sobrados	projetados	por	Roberts	e	

patrocinados	pela	SCLC,	apresentados	na	própria	Exposição.	Segundo	Mumford	(2018,	p.	81,	tradução	minha),	

“foi	sugerido	que	a	construção	e	aluguel	dessas	tipologias	habitacionais	poderiam	produzir	uma	taxa	de	retorno	

de	 7%	 ao	 ano,	 menos	 do	 que	 as	 provenientes	 das	 então	 habitações	 pobres	 e	 insalubres,	 no	 entanto,	

potencialmente	aceitáveis	para	os	investidores	da	época”.	

Depois	 da	 Lei	 de	 Saúde	 Pública	 de	 1848	 (Public	 Health	 Act	 of	 1848),	 sucessivas	 leis	 relacionadas	 à	 moradia	

(Housing	Acts)	 foram	aprovadas	em	1851,	1868,	1875	e	1879	–	período	em	que	muitos	políticos	e	 filantropos	

passam	a	construir	os	tipos	habitacionais	apresentados	na	Grande	Exposição	como	sendo	o	futuro	da	moradia	do	

proletariado.	

Em	1875,	há	um	novo	Public	Health	Act,	segundo	Mumford	(2018,	p.	82,	tradução	minha),	

{...}	como	base	legal	para	dezesseis	projetos	de	limpeza	dos	cortiços	(slum	clearence),	cobrindo	uma	
área	total	de	17	hectares.	Depois	de	remover	22.872	pessoas,	27.730	foram	gravadas	como	sendo	
‘provided	for’	através	desses	esforços.	Muitos	outros	projetos	foram	construídos	pelo	Peabody	Trust	
em	 áreas	 esvaziadas	 pelo	Metropolitan	 Board	 of	 Work,	 principalmente	 em	 áreas	 da	 elite	 como	
Westminster	e	Holborn	[...]	Estes	projetos	filantrópicos	de	habitações	em	Londres,	embora	raramente	
conhecido	pelos	arquitetos	modernos,	 foram	os	primeiros	esforços	de	 limpeza	urbana	em	grande	
escala.	

Como	mostra	Mumford,	os	projetos	de	limpeza	urbana	seguiram	a	pleno	vapor	e,	entre	os	anos	de	1890	e	1912,	

foram	coordenados	pelo	London	County	Council	(LCC)	que	operou	13	projetos,	inclusive	na	região	de	Bethanal	

Green.	Notar	que	o	mapa	da	pobreza	apresentado	na	Figura	9,	data	do	intermeio	desse	período.	

Mas,	 a	 Exposição	 Universal	 desempenhava	 um	 papel	 que	 ia	 além	 da	 apresentação	 de	 novos	 produtos	 e	

tecnologias,	se	constituindo	em	um	espaço	de	representação	de	como	a	nova	sociedade	deveria	ser	e	da	forma	

que	a	nova	cidade	poderia	tomar,	ideia	reforçada	por	Pesavento	(1997,	p.	14-15):	
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Por	meio	das	exposições,	a	burguesia	encontrou	um	veículo	adequado	para	a	circulação	não	só	de	
mercadorias,	mas	de	 ideias	em	escala	 internacional.	Ou	seja,	as	exposições	não	visavam	apenas	o	
lucro	 imediato,	 advindo	 do	 incremento	 das	 vendas	 ou	 do	 estímulo	 à	 produção	 industrial	 pela	
comparação	entre	os	potenciais	das	diferentes	nações.	As	exposições	foram	também	elementos	de	
difusão/aceitação	das	imagens,	ideias	e	crenças	pertinentes	ao	ethos	burguês.		

As	novas	tecnologias	expostas	nos	eventos	logo	se	tornam	parte	da	cidade	real,	particularmente,	a	partir	do	início	

do	século	XX.	As	grandes	exposições	de	Milão	(1906)	e	de	Bruxelas	(1935)	têm	como	tema	principal	o	transporte.	

Segundo	Mumford	(2018),	na	Grande	Exposição	de	Londres	(1851)	havia	seis	trens	operando	diariamente	entre	

Greenwich	e	London	Bridge.	Já	nos	anos	1860,	o	transporte	movido	a	vapor	havia	se	tornado	um	sucesso	e	novas	

pontes	e	túneis	 foram	construídos,	ocasionando	a	destruição	de	muitas	habitações	de	trabalhadores	para	dar	

espaço	à	infraestrutura	de	transporte	sobre	trilhos.	Segundo	Evans	(2011),	no	caso	de	Londres	(1908),	a	Exposição	

Franco-Britânica	e	os	Jogos	Olímpicos,	realizados	na	parte	oeste	da	cidade,	foram	responsáveis	por	promover	a	

construção	de	trem	elétrico	e	linhas	de	metrô	que	davam	acesso	aos	novos	subúrbios	–	aliás,	os	Jogos	Olímpicos	

modernos,	em	suas	primeiras	edições,	ocorreram	todos	junto	com	às	grandes	exposições.	

O	 Quadro	 2	 mostra,	 além	 da	 frequência	 das	 exposições,	 o	 público	 atingido	 e	 a	 variação	 no	 tamanho	 da	

infraestrutura.	Paris	e	Chicago	são	as	campeãs	do	público.	No	que	diz	respeito	à	dimensão	espacial,	destaca-se	

que	algumas	exposições	atingem	uma	escala	urbana,	como	nos	casos	de	Viena,	Filadélfia,	Paris	(1889)	e	Chicago,	

com	áreas	próximas	e	mesmo	acima	de	100	hectares.	Até	a	exposição	em	Viena	 (1873),	o	evento	ocorria	em	

pavilhões	que	apresentavam	produtos	e	maquinário	da	indústria	e	da	agricultura.	Embora	se	tratassem,	em	sua	

maioria,	de	instalações	efêmeras,	muitas	permanecem	até	os	dias	de	hoje	–	são	os	casos	da	Torre	Eiffel,	construída	

em	Paris	para	a	grande	exposição	de	1889,	e	do	Obelisco	Espacial,	erguido	em	Seattle	para	a	exposição	de	1962,	

hoje	símbolos	daquelas	cidades.	
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QUADRO 2– EXPOSIÇÕES UNIVERSAS NO SÉCULO XIX 

ANO CIDADE TEMA ÁREA 
(Hec) 

Nº DE 
VISITANTES 

1851	 LONDRES	 Indústria	 10,4	 6.039.195	
1855	 PARIS	 Produtos	da	agricultura,	indústria	e	Belas	Artes	 15,2	 5.162.330	
1862	 LONDRES	 Industria	e	arte	 11	 6.096.617	
1867	 PARIS	 Produtos	da	agricultura,	indústria	e	Belas	Artes	 68,7	 15.000.000	
1873	 VIENA	 Cultura	e	Educação	 223	 7.255.000	

1876	 FILADÉLFIA	 Artes,	produtos	manufaturados	e	produtos	do	solo	e	das	
minas	 115	 10.000.000	

1878	 PARIS	 Novas	tecnologias	 75	 16.156.626	
1881	 MELBOURNE	 Produtos	manufaturados,	da	indústria,	agricultura	e	artes	 25	 1.330.000	
1888	 BARCELONA	 Arte	plásticas	e	industriais	 46,5	 2.300.000	
1889	 PARIS	 Celebração	do	centenário	da	Revolução	Francesa	 96	 32.250.297	
1893	 CHICAGO	 Quarto	Centenário	do	descobrimento	da	América	 290	 27.500.000	
1897	 BRUXELAS	 Vida	moderna	 36	 6.000.000	
1900	 PARIS	 Século	19:	uma	visão	geral	 120	 50.860.801	

FONTE:	Elaborado	com	base	em	BUREAU(2018).	
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FIGURA 12. PARIS: O ESPETÁCULO URBAN0 NO SEGUNDO IMPÉRIO.  
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FIGURA13. PARIS: EXPOSIÇÕES UNIVERSAIS EM 1878 E 1889 
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FIGURA 14. BARCELONA: EXPOSIÇÃO UNIVERSAL 1888 
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A	 realização	das	Exposições	Universais	decorre	da	 formação	de	diferentes	 coalisões.	Na	 Inglaterra,	 a	 coalisão	

envolveu	as	Câmaras	da	Indústria	e	Comércio;	nos	Estados	Unidos,	empreendedores	do	setor	privado;	na	França,	

uma	centralidade	do	Estado.	Segundo	Greenhalgh	(1988),	os	franceses	tinham	consciência	da	possibilidade	de	

construção	da	 imagem	da	cidade	como	capital	da	civilização	e	do	progresso,	de	tal	maneira	que	o	governo	se	

impôs	fortemente	para	garantir	que	as	exposições	seguissem	sua	agenda.	No	Quadro	2	é	possível	perceber	os	

esforços	de	protagonismo	de	Paris	como	capital	da	modernidade	–	além	das	Exposições	de	1855	e	1867	(Figura	

12),	foram	realizadas	outras	duas	antes	da	virada	do	século,	em	1878	e	1889	(Figura	13).	

Embora	 os	 principais	 organizadores	 variassem	 de	 um	 país	 para	 outro,	 eles	 tinham	 em	 comum	o	 objetivo	 de	

evidenciar	avanços	no	que	diz	respeito	à	produção	industrial	e	tecnológica.	Tecnologias	que	mudam	não	apenas	

o	 ritmo	da	exploração	e	a	produtividade	do	 trabalho,	mas	 também	o	 tempo	social	da	vida	cotidiana.	Como	a	

concentração	de	população	na	cidade	cria	não	apenas	um	exército	de	trabalhadores,	mas	também	um	exército	

de	consumidores,	com	o	desenvolvimento	tecnológico	é	impressa	uma	nova	dimensão	temporal	à	vida	cotidiana.	

Os	meios	de	 transportes	operam	de	maneira	muito	 relevante	nas	novas	 formas	que	a	 cidade	adquire,	 com	a	

expansão	do	tecido	urbano	associada	à	facilidade	nos	deslocamentos	internos.	Assim,	as	Exposições	difundem	

uma	noção	de	modernidade	associada	à	velocidade	e	contribuem	para	uma	idealização	da	vida	urbana	baseada	

na	alienação	por	meio	do	fetiche	da	mercadoria	e	do	progresso.	

Os	espaços	projetados	para	as	Exposições	são	meios	para	a	experiência	e	o	consumo	de	imagens	de	futuro.	Em	

Londres,	as	Exposições	foram	realizadas	sempre	em	zonas	ricas	da	cidade.	Já	em	Paris	e	Barcelona	(Figura	14),	por	

exemplo,	os	espaços	projetados	para	o	evento	existem	até	hoje	e	se	tornaram	símbolos	de	distinção	das	cidades.	

Eis	aqui	outra	indicação	sobre	a	gênese	ontológica	do	PU:	o	desenho	urbano-arquitetônico	como	um	elemento	

que,	por	meio	da	beleza	e	do	espetáculo,	mitifica	as	relações	sociais	de	produção	de	tal	maneira	que	o	espaço	

aparece	como	neutro	e	aberto	a	amplas	possibilidades	para	a	construção	ideal	de	uma	vida	urbana	de	progresso	

e	civilização.	
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3.3 PARIS: GRANDES OBRAS E MODERNIDADE 

Vimos	que	na	 Inglaterra	 a	 explosão	populacional	 das	 cidades	 (Londres,	 em	especial)	 ocorre	pelo	processo	de	

espoliação	dos	camponeses.	Também	na	França	a	miséria	no	campo	promove	a	migração	de	população	do	agrário	

para	o	urbano.	Segundo	Harvey	(2015,	p.132),		

A	bem	da	verdade,	houve	perdas	nas	colheitas	de	1846-1847	que	trouxeram	a	miséria	ao	campo	e	
um	 fluxo	 de	 pessoas	 aflitas	 para	 a	 cidade,	 buscando	 emprego	 e	 assistência.	 Mas,	 em	 1848	 o	
capitalismo	 havia	 amadurecido	 em	 um	 grau	 suficiente	 para	 até	 o	 mais	 cego	 apologista	 burguês	
enxergar	 que	 as	 condições	 financeiras,	 a	 especulação	 incauta	 (em	 particular	 com	 respeito	 às	
ferrovias)	e	a	superprodução	tinham	algo	a	ver	com	a	tragédia	humana	que	se	abateu	sobre	a	Grã-
Bretanha	em	1847	e	 logo	engolfou	o	que	consistia	o	sistema	capitalista.	A	maior	parte	da	Europa	
sofreu	a	mesma	crise	simultaneamente,	tornando	difícil	reduzir	sua	interpretação	apenas	a	narrativas	
nacionais	 sobre	 um	 tipo	 ou	 outro	 de	 fracasso	 de	 governo.	 Tratava-se	 de	 uma	 crise	 completa	 de	
superacumulação	capitalista	em	que	excedentes	maciços	de	capital	e	força	de	trabalho	estavam	lado	
a	lado,	mas	parecia	não	haver	saída	para	juntá-los	novamente	em	uma	união	lucrativa.	Em	1848,	a	
reforma	do	capitalismo	ou	sua	derrubada	revolucionária	encaravam	todas	as	pessoas.	

Ainda	de	acordo	com	Harvey	(2015),	a	França	não	estava	preparada	para	lidar	com	a	crise	da	superacumulação.	

Em	meio	da	profunda	depressão	econômica,	os	proprietários	de	terras	retornaram	ao	campo,	abandonando	as	

cidades	e	levando	consigo	seu	poder	de	compra,	piorando	a	situação	na	indústria,	comércio	e	mercado	imobiliário.	

Em	meio	à	crise	acontece	a	Revolução	de	1848.	Esse	movimento	se	inicia	em	Paris,	no	final	do	mês	de	fevereiro,	

se	 irradiando	para	a	maioria	das	capitais	e	grandes	cidades	europeias	–	aliás,	chegou	mesmo	ao	Brasil,	com	a	

Revolta	Praieira	no	Recife.	Registre-se	que	o	célebre	texto	do	Manifesto	Comunista	foi	escrito	por	Marx	e	Engels	

nesse	contexto,	de	uma	Europa	marcada	por	processos	revolucionários.	

Retornando	aos	acontecimentos	na	França,	em	dezembro	de	1848	Napoleão	Bonaparte	é	eleito	pelo	sufrágio	

universal,	com	apoio	principalmente	dos	camponeses,	sacramentando	a	derrota	do	movimento	revolucionário.	

Em	1852,	Napoleão	suspende	a	assembleia	eleita	e	declara	o	Segundo	Império.	É	nesse	contexto	de	avanço	da	

burguesia	 e	 de	 governo	 autocrático,	 que	 o	 Barão	 Georges-Eugène	 Haussmann	 é	 nomeado,	 pelo	 Imperador,	

Prefeito	 do	 Senna,	 posição	 que	 ocupa	 por	 17	 anos,	 de	 1853	 a	 1870.	 Amparado	 por	 uma	 grande	 equipe	 de	
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engenheiros	e	arquitetos,	e	apoiado	no	pensamento	positivista,	planeja	então	o	projeto	de	limpeza	e	higienização	

de	Paris,	colocando	abaixo	os	casarios	da	antiga	cidade	medieval,	com	características	herdadas	do	movimento	

gótico	e	marcada	por	um	traçado	orgânico	de	vias	estreitas.	Segundo	Benévolo	(2011),	duas	leis	anteriores	a	1853	

viabilizaram	a	expropriação	das	propriedades	requerida	para	a	realização	da	reforma	promovida	por	Haussmann:	

a	Lei	da	Expropriação	de	1841	e	a	Lei	Sanitária	de	1850	–	essa	última	previa	a	expropriação	pelo	não	atendimento	

a	normas	de	salubridade.		

Contudo,	ao	contrário	do	que	se	propaga,	Haussmann	não	 foi	o	 ‘arquiteto	de	Paris’,	no	sentido	de	atribuição	

técnica,	mas	 o	 grande	 articulador	 de	 um	 projeto	 que,	 para	 além	 da	 higienização	 social	 da	 área	 central	 e	 da	

modernização	 das	 infraestruturas	 urbanas,	 tinha	 como	 objetivos	 controlar	 os	 movimentos	 revolucionários	

insurgentes	e	promover	Paris	como	a	capital	da	modernidade.	Para	Tsiomis	(1996),	a	experiência	de	Haussmann	

se	 constituiu	 em	 um	 projeto	 de	 “reconquista	 da	 cidade”.	 A	 cidade	 antiga	 foi	 cortada	 por	 grandes	 eixos	 e	

contornada	por	um	anel	viário.	São	criadas	praças	com	monumentos,	parques	e	jardins	públicos.	Cerca	de	120	mil	

habitações	foram	destruídas.	No	seu	lugar	delas	foram	construídas	320	mil	modernas	moradias,	acompanhadas	

de	300	km	de	novas	vias	em	uma	retícula	quadriculada	sobreposta	à	cidade	antiga.	A	Paris	medieval	foi	subdividida	

em	20	setores,	os	arrondissements	(BENÉVOLO,	2011).	Na	Figura	15	é	apresentado	um	mapa	com	o	traçado	das	

novas	vias,	a	demolição	das	habitações	e	também	como	se	distribuía	a	população	na	cidade.	

Haussmann	 articula	 um	 discurso	 que	 incorpora	 a	 necessidade	 de	 ruptura	 com	 o	 passado,	 a	 promoção	 do	

crescimento	e	do	progresso,	valorizando	transformações	vinculadas	a	soluções	de	vanguarda	para	demandas	do	

novo	estilo	de	vida	que	emerge	da	era	industrial.	Segundo	Harvey	(2015,	Kindle	15-18),	

Foi	assim	que	os	esforços	para	a	construção	da	modernidade,	apoiados	no	mito	de	uma	ruptura	radical	
com	o	passado,	garantiram	uma	transição	que	redesenhou	a	cidade,	sob	a	batuta	de	Haussmann,	pela	
lógica	 da	 especulação	 imobiliária	 e	 da	 subordinação	 aos	 mercados	 financeiros.	 “Liberado	 de	 sua	
camisa	de	força	feudal,	o	capital	reorganizou	o	espaço	interno	de	Paris	segundo	princípios	que	eram	
exclusivamente	 seus.”	 Ou	 seja,	 segundo	 os	 interesses	 dos	 políticos,	 banqueiros	 e	 proprietários	
fundiários.	
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QUADRO 15. PARIS: AS TRASNFORMAÇÕES EM PARIS PROMOVIDAS POR HAUSSMANN 1853-1870.  
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No	período	do	Segundo	Império,	no	que	diz	respeito	à	provisão	de	moradia,	houve	uma	transformação	radical,	

tendo	a	habitação	da	burguesia	e	os	novos	espaços	de	poder	do	capital	financeiro	incrementado	a	segregação	

socioespacial	na	cidade.	Assim	como	em	Londres,	a	Zona	Oeste	de	Paris	era	ocupada	pelos	setores	sociais	mais	

ricos;	já	a	Zona	Leste	era	caracterizada	por	uma	mistura	de	setores	de	trabalhadores	e	pobres	marginalizados	do	

trabalho	(Figura	15).	Segundo	Harvey	(2015,	p.267)		

A	 precariedade	 das	 rendas	 do	 trabalhador	 em	 relação	 ao	 preço	 dos	 alugueis	 deixam	 uma	marca	
indelével	 na	 situação	 habitacional	 da	 cidade.	 E	 foi	 em	 parte	 com	base	 nessa	 situação	 que	 Engels	
elaborou	 seu	 famoso	argumento	de	que	a	burguesia	 só	 tinha	uma	maneira	de	 resolver	a	questão	
habitacional:	 deslocando-a.	 Não	 há	melhor	 ilustração	 dessa	 tese	 do	 que	 Paris	 sob	 o	 comando	 de	
Haussmann.	 [...]	A	proliferação	e	a	superlotação	das	pensões	próximas	ao	centro;	a	construção	de	
moradias	 mal	 ventiladas,	 apertadas	 e	 desprovidas	 de	 infraestrutura	 básica	 de	 serviços	 que	 se	
convertiam	 quase	 imediatamente	 em	 favelas;	 e	 os	 famosos	 acréscimos,	 que	 em	 alguns	 casos	
transformavam	 os	 pátios	 interiores	 por	 trás	 das	 esplêndidas	 fachadas	 de	 Haussmann	 em	 favelas	
altamente	lucrativas	da	classe	trabalhadora	eram	evidências	diretas	de	que	a	renda	dos	trabalhadores	
era	insuficiente	para	lhes	proporcionar	moradia	decente.	

A	passagem	acima	mostra	que	a	higienização	promovida	por	Haussmann,	além	de	expulsar	pobres	para	a	periferia,	

se	revelou	insuficiente	para	‘limpar’	a	região	central	de	Paris	da	pobreza	e	da	miséria.	Ainda	assim,	no	projeto	para	

a	 capital	 francesa,	 novas	 relações	 espaciais	 foram	 produzidas	 pela	 coalisão	 entre	 Estado,	 capital	 financeiro	 e	

interesse	imobiliário.	As	obras	orquestradas	pelo	poder	público	foram	viabilizadas	pelo	capital	financeiro	e,	via	

mercado	imobiliário,	serviram	à	acumulação	capitalista.	Além	disso,	baseado	na	mudança	de	escala	do	projeto,	

produziram-se	efeitos	no	setor	da	construção	civil	estreitamente	relacionados	à	produção	imobiliária	(HARVEY,	

2015).	Assim,	é	possível	fazer	uma	leitura	do	projeto	de	Haussmann	com	referência	(novamente)	ao	fenômeno	de	

modernização	 da	 cidade	 e	 de	 expulsão	 dos	 mais	 pobres	 para	 além	 do	 centro	 urbano	 (já	 evidente	 naquele	

momento)	a	partir	de	um	habitat	projetado	à	pequena	escala.	Configura-se	o	que	Lefebvre	(2008	[1970])	define	

como	o	movimento	de	explosão-implosão:	a	simultaneidade	da	forma	do	objeto	com	o	movimento	de	dispersão	

revela	o	seu	conteúdo	(limpeza	social),	que,	por	sua	vez,	reproduz	e	expande	a	configuração	da	estrutura	social	

na	cidade	de	acordo	com	hierarquias	econômicas,	administrativas	e	políticas.	
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Percebe-se,	portanto,	similaridades	com	o	ocorrido	em	Londres.	Mas,	com	algumas	diferenças,	com	destaque	

para	a	ação	coordenada	pelo	Estado	em	coalisão	com	o	setor	privado,	 representado	pelo	capital	 financeiro	e	

imobiliário.	Essas	diferenças	têm	relação	com	o	momento	histórico	de	desenvolvimento	do	capitalismo.	Se,	em	

Londres,	tínhamos	o	capitalismo	no	esplendor	de	sua	emergência,	com	as	forças	econômicas	atuando	de	maneira	

autônoma	e,	até	mesmo,	desorganizada,	Paris,	diante	da	primeira	grande	crise	de	superacumulação,	demandava	

ações	coordenadas	–	o	Estado	como	agente	central	e	o	sistema	de	crédito	como	amortizador	–	para	criar	novos	

espaços	de	acumulação.		

O	processo	de	acumulação	de	capital	precisa	ser	constantemente	produzido	e	reproduzido	em	um	ritmo	que	deve	

ser	linear	e	ascendente,	ainda	que	opere	de	maneira	cíclica.	Como	define	Lefebvre	(2007	[1992]),	os	ciclos	têm	

diferentes	momentos.	Quando	chega	a	crise	de	superacumulação	é	necessária	a	criação	de	novas	fronteiras	e	

espaços	para	gerar	valor.	 Segundo	Choay	 (2010	 [1988]),	não	 se	pode	afirmar	que	as	práticas	promovidas	por	

Haussmann	 sejam	de	planejamento	urbano,	mas	elas	 certamente	 representam	uma	organização	do	espaço	a	

partir	de	intervenções	projetadas	por	engenheiros	e	arquitetos	visando	resolver	problemas	de	superacumulação	

do	capital.	

A	disseminação	desse	novo	desenho	promove,	em	escala	mundial,	a	ideia	(positiva)	de	modernização,	uma	marca	

indelével	na	gênese	da	ideologia	de	que	o	progresso	e	uma	vida	urbana	de	qualidade	podem	ser	criadas	por	meio	

da	 tecnologia	 e	 do	 embelezamento	 da	 ‘forma	 urbana’.	 Aparecem	 aqui	 traços	 muito	 importantes	 da	 gênese	

ontológica	 do	 projeto	 urbano:	o	 espaço	 como	 instrumento	 para	 o	 exercício	 do	 poder	 por	 parte	 das	 classes	

dominantes	sob	a	égide	da	acumulação	diretamente	relacionado	ao	desenho	urbano-arquitetônico	 (traço	 já	

identificado	nos	itens	anteriores),	ou	seja,	como	um	elemento	que,	por	meio	da	beleza	e	do	espetáculo,	mitifica	

as	 relações	 sociais	 de	 produção,	 de	 tal	 maneira	 que	 o	 espaço	 aparece	 como	 neutro	 e	 aberto	 a	 amplas	

possibilidades	para	a	construção	ideal	de	uma	vida	urbana	de	progresso	e	civilização;	e	novos	aspectos,	devidos	

ao	momento	de	crise	e	ao	estágio	de	desenvolvimento	do	capitalismo,	quais	sejam,	a	articulação	Estado-capitais	

privados	(a	especulação	imobiliária	aliada	ao	mercado	financeiro)	e	a	disseminação	em	escala	planetária	de	um	

modelo	de	organização	de	fragmentos	urbanos	com	repercussões	para	a	cidade	como	um	todo.	Nesse	sentido,	
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Marrifield	(2014,	p.526,	tradução	minha)	reconhece	no	projeto	de	Paris	uma	influência	que	se	estende	ao	longo	

do	tempo,	chegando	a	denominar	os	fenômenos	contemporâneos	de	‘neohaussmanização’:	

O	 barão	 Haussmann	 invadiu	 o	 centro	 de	 Paris,	 em	 seus	 antigos	 bairros	 de	 populações	 pobres,	
despachando-os	para	a	periferia	enquanto	especulava	no	centro;	a	forma	urbana	construída	tornou-
se	 simultaneamente	uma	máquina	de	propriedade	e	um	meio	de	dividir	e	governar;	hoje,	 a	neo-
haussmanização,	em	um	processo	similar	que	integra	interesses	financeiros,	corporativos	e	estatais,	
rasga	o	globo,	por	sequestros	de	terra	através	da	limpeza	forçada	das	favelas	e	domínio	eminente,	
valorizando-a	enquanto	expulsa	os	antigos	residentes	ao	sertão	global	do	mal-estar	pós-industrial.	

Outro	marco	muito	importante	desse	momento,	já	referido,	é	a	conexão	do	urbano	com	o	mercado	financeiro,	

experimentada	como	caminho	para	superar	crises	cíclicas	de	superacumulação	(como	a	vividas	em	1929	e	nos	

anos	 1970).	 Como	observou	Harvey	 (1978),	 a	 superacumulação	pode	 ser	 compensada	 através	 de	 instituições	

financeiras	e	estatais	para	a	criação	de	capital	fictício	dentro	do	sistema	de	crédito.	Sob	esse	sistema	de	crédito	

são	 colocadas	 em	 ação	 compensações	 do	 investimento	 no	 ambiente	 construído.	 Essas	mudanças	 do	 circuito	

primário	para	o	secundário	podem	ocorrer	no	curso	de	uma	crise	ou	ser	realizada	de	forma	relativamente	suave,	

dependendo	da	eficiência	das	instituições	mediadoras.	Entretanto,	esse	processo	opera	até	um	certo	limite,	isto	

é,	até	o	momento	em	que	o	investimento	passa	a	não	ser	mais	produtivo.	Nesse	ponto,	o	valor	de	troca	atribuído	

ao	ambiente	construído	tem	que	ser	desvalorizado.	O	capital	fictício	contido	no	crédito	financeiro	coloca	o	Estado	

e	as	instituições	em	risco.	Mas	não	o	ambiente	construído,	que	continua	contendo	em	si	o	seu	valor	de	uso	–	valor	

esse,	 quando	 necessário,	 novamente	 transformado	 em	 valor	 de	 troca	 pelo	 sistema	 de	 superacumulação	 e	

produção	capitalista.	
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3.4 BARCELONA: CERDÀ E A TEORIZAÇÃO SOBRE O URBANISMO 

O	que	foi	realizado	por	Napoleão	III	e	pelo	Barão	Haussmann	em	Paris	(1853-1870)	serviu	de	exemplo	para	cidades	

europeias	como	Viena,	Budapeste	e	Roma;	para	Chicago,	nos	Estados	Unidos;	e	para	o	Rio	de	Janeiro50,	entre	

outras.	

As	obras	de	Paris	suscitaram	também	admiração	em	Ildefonso	Cerdà51,	ainda	que	seu	trabalho	não	siga	o	modelo	

haussmaniano	e	até	a	ele	se	contraponha,	em	alguns	aspectos.	Para	Choay	(2010	[1988]),	Cerdà	desenvolveu	o	

primeiro	tratado	moderno	de	urbanismo,	denominado	Teoria	General	de	la	Urbanizacion	(1867),	resultado	dos	

estudos	que	realizou	para	a	elaboração	do	Plano	de	Expansão	de	Barcelona	(1859)	–	Figura	16.	Ainda	segundo	

Choay	(2010	[1988],	p.797,	tradução	minha),	“pela	primeira	vez	na	história,	Cerdà	concedia	um	estatuto	científico	

à	criação	e	ao	arranjo	das	cidades,	concebidos	como	domínios	pertencentes	a	uma	disciplina	autônoma”.		

Embora	a	Espanha	fosse	um	país	ainda	predominantemente	rural,	Barcelona	no	início	do	século	XIX	era	a	cidade	

mais	industrializada	do	país	–	ali	havia	se	desenvolvido	com	força	o	setor	têxtil.	Nela,	se	encontravam	mazelas	

semelhantes	às	das	novas	cidades	industriais	já	mencionadas.	Em	1858,	foi	lançado	um	concurso	para	o	plano	de	

crescimento	da	cidade	de	Barcelona	–	mas	a	proposta	de	Cerdà,	que	não	havia	participado	do	concurso,	é	a	que	

de	fato	foi	implementada.	

O	Plano	de	Expansão	de	Barcelona	(Le	Eixample	–	ver	Quadro	C01)	se	baseia	em	cálculos	matemáticos	e	cria	um	

modelo52	segundo	o	qual	a	quantidade	de	habitantes	define	a	localização	de	serviços	como	hospitais,	mercados,	

creches,	etc.	Ou	seja:	a	quantidade	desses	serviços	e	seu	raio	de	ação	dependem	diretamente	da	quantidade	de	

usuários.	O	plano	não	inclui	a	criação	de	um	centro	administrativo,	pois	a	ocupação	do	território	deveria	se	dar	

                                                
50	Como	é	bem	sabido,	o	Presidente	Rodrigues	Alves	encomenda	de	dois	engenheiros	e	um	médico	(Pereira	Passos,	Paulo	de	Frontin	
e	Oswaldo	Cruz),	um	projeto	claramente	inspirado	no	de	Hausemann.	
51 Engenheiro,	formado	em	1841	na	Escola	Real	de	Caminhos,	Canais	e	Portos	em	Madri.	Foi	funcionário	responsável	pela	direção	
do	setor	de	estradas	e	abastecimentos	de	água	e	foi	nomeado	Secretário	de	Barcelona.	Realizou	a	base	cartográfica	de	Barcelona	
distribuída	no	concurso	para	o	Plano	de	Expansão	de	Barcelona	(CALABI,	2004). 
52	 Le	 Corbusier,	 para	 o	 Plan	 Voisin	 para	 Paris,	 e	 posteriormente	 Lúcio	 Costa	 no	 Plano	 Piloto	 de	 Brasília	 se	 valeram	 da	mesma	
estratégia,	chamada	então	de	Unidade	de	Vizinhança.	
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sempre	de	forma	homogênea,	para	que	todos	os	locais	possuíssem	o	mesmo	valor.	Portanto,	os	prédios	públicos	

e	administrativos	são	espalhados	pelo	tecido	urbano,	valorizando	por	igual	seus	bairros	ou	setores.		

Segundo	Magrinya	(1996),	Cerdà	fundou	uma	nova	teoria	urbanística,	a	qual	tem	como	instrumento	principal	a	

facilitação	da	viabilidade.	O	tecido	urbano	deveria	se	adaptar	à	introdução	dos	novos	meios	de	transporte	e	de	

comunicação.	 Cerdà	 desenvolve	 então	 um	 novo	 conceito,	 ao	 propor	 uma	 analogia	 entre	 espaços	 de	 fluxo	 e	

espaços	de	permanência.	Segundo	Mumford	(2018,	p.	29,	tradução	minha),	“Cerdà	se	inspirou	nas	ideias	do	Conde	

de	 Saint-Simon,	 [...]	 que	desenvolveu	a	 ideia	de	que	artistas	 e	projetistas	deveriam	 formar	 a	 vanguarda	para	

trabalhar	com	cientistas,	industriais	e	trabalhadores	para	visionar	sociedades	futuras”.	

É	possível	afirmar	que	Cerdà	estava	em	sintonia	com	o	positivismo	lógico,	pois,	com	base	em	cálculos	abstraídos	

de	relações	sociais	concretas,	e	com	pretensões	de	cientificidade	e	racionalidade,	concebeu	uma	cidade	ideal	que	

deveria	se	tornar	real.	No	documento	que	publicou	em	1859	ele	apresenta	os	dados	levados	em	consideração	e	

também	suas	análises.	O	 survey	 realizado	por	Cerdà	 compreende	questões	 relativas	a	 aspectos	atmosféricos,	

geográficos,	da	vida	cotidiana	do	proletariado	(como	horas	de	trabalho,	horas	de	trabalho	perdido,	frequência	de	

doenças,	condições	de	habitações),	morfologia	das	habitações,	densidade	demográfica,	povoados	no	entorno,	

fluxos	 comerciais,	 e	 quadro	 comparativo	 com	 Madri	 (CERDÀ,	 1991	 [1859].	 Cerdà	 (1991	 [1859],	 p.	 115-116,	

tradução	minha)	explica	seu	método	baseado	na	análise	de	casos	particulares	para	chegar	a	uma	“lei	geral	da	

urbanização”,	como	descreve	no	trecho	abaixo:	

Então	comecei	a	procurar	catálogos	de	várias	livrarias	para	descobrir	o	que	poderia	ter	sido	escrito	
sobre	esse	particular;	mas	infelizmente	eu	achei	tão	pouco	e	tão	incompleto	que	os	meus	desejos	e	
as	minhas	 esperanças	 estavam	muito	 longe	de	 serem	 satisfeitas,	 pois	 a	 cada	passo	que	dava	 em	
minhas	 investigações,	 não	 obtinha	 mais	 resultados	 do	 que	 afirmar-me	 mais	 na	 convicção	 da	
complexidade	e	transcendência	do	assunto,	da	falta	de	dados	para	tratá-lo	com	o	devido	acerto	e,	
sobretudo,	a	debilidade	de	minhas	forças	para	realizar	um	empreendimento	tão	árduo.		
Apesar	de	tudo,	não	o	abandonei	na	primeira	dificuldade	que	se	apresentava.	Fechada	esta	porta	fui	
buscar	outra,	passei	do	campo	das	teorias	para	ao	terreno	da	prática.	Me	dirigi	aos	pontos	em	que	
antes	na	Espanha	se	teve	que	lidar	com	as	questões	de	expansão	e	reforma	das	populações,	me	dirigi	
às	administrações	e	aos	homens	de	arte	e	ciência	responsáveis	pela	execução	desses	projetos,	a	fim	
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de	 me	 esclarecer	 sobre	 o	 modo	 de	 conceber	 e	 realizá-los	 para	 deduzir	 a	 lei	 que	 poderia	 ser	
estabelecida	com	caráter	geral	e	as	modificações	que	poderiam	ser	convenientes	para	adequá-las	na	
prática	 para	 o	 nosso	 país.	 Encontrei	 toda	 a	 galeria	 que	 podia	 desejar.	 Se	me	 facilitaram	quantas	
notícias,	tanto	oficiais	quanto	confidenciais,	haviam	sobre	a	questão;	mas	uma	vez	mais	tive	a	posição	
de	compreender	sua	enormidade	e	a	necessidade	de	tirá-la	do	terreno	das	aplicações	particulares	
para	 sujeitá-las	 a	uma	 teoria	 geral.	Vi	que	a	necessidade	de	uma	 reforma	 radical	na	disposição	e	
sistema	de	construção	de	nossas	casas	e	de	nossas	cidades,	é	tão	universalmente	reconhecida,	que,	
em	todos	os	países	e	 todas	as	partes	se	deixa	sentir	um	desejo	geral	que	o	 reclama	 […]	Fundado	
nesses	 estudos	 analíticos	 que	 haviam	 começado	 a	 fazer	 para	 perceber	 as	 condições	 de	 higiene,	
económicas	 e	 sociais	 da	 população	 que	 vive	 nesta	 cidade,	 para	 depois	 fazer	 uma	 síntese	
fundamentando	o	meu	projeto	para	a	reforma	e	ampliação.	

A	consideração	do	trabalho	de	Cerdà,	de	seu	método	e	proposições	teóricas,	produziu	uma	nova	e	importante	

intuição	sobre	a	gênese	ontológica	do	projeto	urbano,	complementar	às	mencionadas	anteriormente:	para	que	

práticas	 se	 concretizem	 em	 sua	 função	 prático-operacional,	 com	 um	 caráter	 ideológico	 disseminado,	 é	

indispensável	a	sistematização	teórico-científica.	A	criação	da	disciplina	científica	do	urbanismo,	com	sua	teoria	

geral	e	prescrições	metodológicas	para	a	organização	das	cidades	permite	que	as	situações	específicas	de	cada	

formação	 econômico-social	 sejam	 ocultadas	 como	 fator	 determinante;	 dessa	 maneira,	 o	 modelo	 ganha	

autonomia	 frente	às	 relações	 sociais	 concretas	de	produção.	A	 formalização	do	urbanismo,	no	caso,	de	uma	

teoria	 geral	 da	 urbanização	 baseada	 em	 simulações	matemáticas	 e	 na	 homogeneidade	 do	 espaço,	 prescreve	

modos	de	intervir	nas	cidades.	Ou	seja,	nessa	indicação	sobre	a	gênese	ontológica	do	projeto	urbano	descortina-

se	a	noção	de	que,	se	as	cidades	(ou	partes	dela)	estão	doentes,	é	possível	curá-las	sem	levar	em	consideração	

suas	causas	geradoras.	

Concretiza-se,	assim,	a	criação	de	um	campo	cego,	nos	termos	de	Lefebvre.	Trata-se	de	um	momento	essencial	

para	a	reprodução	capitalista	e	seu	avanço	sobre	o	espaço	como	instrumento	para	a	acumulação,	pois	a	nova	

disciplina	não	faz	a	crítica	do	sistema	em	que	opera,	pelo	contrário.	O	urbanismo	produz	a	cidade	industrial	e,	ao	

mesmo	tempo,	é	um	fruto	da	racionalidade	industrial	moderna.	O	mesmo	movimento	pode	ser	identificado	nas	

proposições	de	Ebnezer	Howard	que,	segundo	Mumford	(2018),	foi	o	responsável	pela	disseminação	do	termo	

urbanismo	(town	planning)	nos	países	de	língua	inglesa. 	



	

157	
	

FIGURA 16. BARCELONA: LE EIXAMPLE 
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3.5 CIDADE-JARDIM: AS PROPOSIÇÕES DE EBNEZER HOWARD  

Em	1898,	Ebnezer	Howard	publica	To-morrow:	A	peaceful	path	to	real	reform,	trabalho	reeditado	em	1902	sob	o	

título	Garden	Cities	of	Tomorrow.	O	trabalho	de	Howard	é	de	especial	interesse	por	tratar	do	cenário	inglês,	já	

abordado	no	início	desse	capítulo,	além	de	ter	tido	grande	influência	no	período	da	reconstrução	de	cidades	logo	

após	a	II	Grande	Guerra	(item	3.8).		

Na	introdução	do	seu	trabalho,	Howard	(1996	[1902])	aborda	a	possibilidade	de	um	remédio	para	curar	um	mal	

que	tomava	conta	das	cidades,	se	referindo	às	condições	vigentes	no	final	do	século	XIX	(em	especial	de	Londres).	

Ele	 propõe	 uma	 espécie	 de	 restituição	 do	 campo	 à	 população.	 Para	 orientar	 esse	movimento,	 bastaria	 criar	

atrativos:	

[...]	 quaisquer	 que	 sejam	 as	 causas	 que	 atuaram	 no	 passado	 e	 continuam	 agindo	 no	 presente,	
arrastando	as	pessoas	para	 as	 cidades,	 elas	devem	 ser	 entendidas	 como	 “atrativos”,	 tornando-se	
óbvio,	 portanto,	 que	 não	 haverá	 solução	 efetiva	 senão	 oferecendo	 às	 pessoas	 –	 no	 mínimo	 a	
contingentes	 consideráveis	delas	–	 “atrativos”	maiores	do	que	os	que	nossas	 cidades	atualmente	
oferecem,	de	modo	que	a	força	dos	antigos	“atrativos”	seja	sobrepujada	pela	dos	novos	que	possam	
vir	a	ser	criados.	Cada	cidade	poderia	ser	vista	como	um	imã,	cada	pessoa	como	uma	agulha.	A	partir	
disso,	fica	evidente	que	nada	aquém	da	descoberta	de	um	método	de	fabricação	de	imãs	com	poder	
de	atração	maior	que	o	de	nossas	cidades	será	eficiente	para	redistribuir	a	população	de	uma	forma	
espontânea	e	salutar	(HOWARD,	1996	[1902]	p.	107).	

Nesse	contexto,	Howard	(1996	[1902])	elabora	o	modelo	das	cidades-jardim,	uma	mistura	entre	a	vida	na	cidade,	

com	suas	vantagens	e	mazelas,	e	a	vida	em	conexão	com	a	natureza.	No	diagrama	dos	três	ímãs,	ele	explica	melhor	

esta	articulação	do	atrativo	cidade-campo	–	Figura	17.	

Ao	explicar	como	uma	cidade-jardim	poderia	se	tornar	realidade,	Howard	(1996	[1903])	esboça	um	diagrama	que,	

segundo	 ele,	 não	 é	 uma	 representação	 da	 forma	 que	 a	 cidade	 deve	 ter,	 que	 deve	 se	 dar	 de	 acordo	 com	 as	

propriedades	do	lugar	escolhido,	mas	representa	um	modelo	que	agrega	uma	série	de	fundamentos	a	obedecer.	

Assim,	a	cidade	deve	abrigar	as	funções	resumidas	no	diagrama	apresentado	na	Figura	18,	além	de	prever	espaços		
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FIGURA 17. CIDADE-JARDIM: OS TRÊS ÍMÃNS  
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FIGURA 18. CIDADE-JARDIM: DIAGRAMAS 
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FIGURA 19. CIDADE-JARDIM: WELWYN E LETCHWORTH 
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de	lazer,	habitação	(lote	mínimo	das	casas	de	6,10	x	30,5m),	indústria	e	um	Palácio	de	Cristal	(a	exemplo	do	palácio	

da	Exposição	Universal	de	Londres	de	1851),	local	que	deveria	abrigar	a	exposição	e	comercialização	dos	produtos	

manufaturados,	além	de	servir,	no	inverno,	como	local	coberto	para	atividades	de	lazer.	A	cidade	deveria	ter	um	

tamanho	de	2.400	ha,	sendo	400	ha	destinados	à	cidade	em	si	e	o	restante	para	o	campo.	A	população	residente	

deveria	ter	no	máximo	30	mil	moradores	na	área	urbana	e	2	mil	na	área	rural.	Caso	uma	cidade	atingisse	essa	

população	limite,	uma	nova	cidade	deveria	se	formar,	constituindo	uma	rede	–	sempre	relacionando	as	cidades-

jardim	entre	si	e	com	a	cidade	central,	uma	cidade	como	Londres,	por	exemplo	(ver	imagem	no	canto	inferior	

direito	na	Figura	17.	

Em	1889,	Howard	funda	a	Garden	City	Association	–	que,	no	ano	seguinte,	já	contava	com	325	associados.	Em	

1891	é	realizada	sua	conferência	inaugural,	em	Bournville,	na	qual	compareceram	aproximadamente	1.500	oficiais	

municipais	britânicos.	Foi	a	partir	dessa	associação	que	Howard	colocou	em	prática	uma	primeira	cidade-jardim,	

Letchworth,	localizada	a	55	km	a	nordeste	de	Londres.	Cinco	meses	após	a	conferência	em	Bournville,	a	Garden	

City	Association	adquiriu	as	 terras	de	uma	área	rural	de	1.538	hec,	que	abrigava	originalmente	três	pequenas	

paróquias	civis:	Norton,	Letchworth	e	Willian.	Em	1903,	Raymond	Unwin	e	Barry	Parker	vencem	o	concurso	de	

projeto	da	nova	cidade.	 

A	associação	contava	com	a	participação	de	homens	de	negócios	e	da	indústria	que,	no	passado	recente,	haviam	

realizado	 atividades	 filantrópicas	 de	 edificação	 de	 habitações	 para	 a	 classe	 operária,	 como	 a	 construção	 de	

Bourniville,	 por	 George	 Cadbury,	 e	 a	 de	 Port	 Sunlight,	 por	 W.	 H.	 Lever.	 Ambos	 faziam	 parte	 da	 Society	 for	

Promotings	 Industrial	 Villages,	 que	 fechou	 em	 1889.	 Em	 1905,	 dois	 anos	 após	 o	 início	 dos	 trabalhos	 em	

Letchworth,	já	eram	2.500	os	associados,	dentre	eles	importantes	figuras	como	os	próprios	George	Cadbury	e	W.	

H.	Lever,	Ralph	Neville	(advogado	de	industrialistas)	e	Alfred	Harmsworthn	(proprietário	de	jornal).	A	presença	de	

profissionais	influentes	da	burguesia	inglesa	foi	fundamental	para	despertar	o	interesse	da	classe	média	para	o	

projeto	de	Letchworth	e	das	cidades-jardins	(MUMFORD,	2018;	ALSTON,	2012).	
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É	 interessante	 notar	 que,	 para	 Howard	 (1996	 [1902]),	 a	 cidade-jardim	 representaria	 a	 realização	 de	 uma	

sociedade	urbana	constituída	de	pessoas	com	salários	elevados,	vivendo	em	moradias	de	alta	qualidade	a	preços	

baixos,	 com	 garantia	 de	 emprego	 para	 todos	 e	 de	 uma	 vida	 saudável,	 com	 acesso	 à	 natureza	 e	 à	 vida	 em	

comunidade.	No	desenvolvimento	do	seu	projeto,	para	colocá-lo	em	prática	e	mantê-lo,	também	planejava	sua	

viabilização	financeira	–	e	assim	chegou	a	enfrentar	a	questão	da	terra	e	do	chamado	 landlordismo,	propondo	

que	a	renda	fundiária	fosse	revertida	em	benefício	da	cidade.	

Dentre	as	diferenças	essenciais	entre	a	Cidade-Jardim	e	outras	municipalidades,	uma	das	principais	é	
seu	método	para	obter	receita.	Todo	seu	rendimento	deriva	de	renda	fundiária;	e	um	dos	objetivos	
desse	trabalho	é	mostrar	que	as	rendas,	que	podem	muito	razoavelmente	ser	esperadas	dos	vários	
ocupantes	na	propriedade,	serão	amplamente	suficientes	se	entregues	aos	cofres	da	Cidade-Jardim	
para	(a)	pagar	os	juros	do	dinheiro	com	o	qual	a	propriedade	foi	comprada;	(b)	constituir	um	fundo	
de	amortização	para	saldar	o	principal;	(c)	construir	e	manter	todas	as	obras	geralmente	construídas	
e	mantidas	pela	municipalidade	e	por	outras	autarquias	locais,	a	partida	de	taxação	compulsória,	e	
(d)	(após	a	quitação	completa	das	apólices	da	dívida)	prover	um	substancial	excedente	para	outros	
fins,	tais	como	pensões	para	idosos	ou	seguros	contra	doenças	e	acidentes	(HOWARD,	1996	[1902]	
p.	119).	

Segundo	seus	cálculos,	a	receita	anual	da	cidade-jardim	seria	de	50.000	libras	esterlinas.	Também	estipulou	que	

o	capital	para	as	operações	iniciais	seria	obtido	através	da	venda	de	apólices.	Previu	ainda	a	criação	um	conselho	

central	para	administrar	a	cidade:	

Este	 conselho	 (ou	 seus	 conselheiros),	 está	 investido	dos	direitos	 e	poderes	da	 comunidade	 como	
proprietária	exclusiva	da	cidade-jardim.	Em	seu	tesouro	são	recolhidas	(após	a	provisão	para	a	renda	
do	senhorio	e	para	o	fundo	de	amortização),	todas	as	rendas-cotas	recebidas	de	seus	ocupantes,	e	
como	os	lucros	provenientes	dos	diversos	serviços	municipais,	e	esses,	como	cimos,	são	plenamente	
suficientes	para	cobrir	todos	os	gastos	públicos	sem	recorrer	ao	expediente	da	taxação	compulsória.	
[...]	A	cidade-jardim	encontra-se	numa	situação	muito	superior,	pois,	desfrutando	do	status	quase	
público	com	direitos	de	proprietário	privado	de	 terras,	 torna-se	de	uma	vez	 investida	de	poderes	
maiores	para	executar	a	vontade	do	povo	do	que	os	possuídos	por	outros	organismos	locais,	e	assim	
solucionar	em	grande	parte	o	problema	de	autogoverno	local	(HOWARD,	1996	[1902]	p.	150).	



	

164	
	

Na	passagem	acima,	o	autor	indica	uma	maneira	de	administrar	a	cidade	que	considera	superior	a	outras,	uma	

gestão	quase	pública	ou,	como	diz	em	outra	passagem,	uma	empresa	semi-municipal.	A	proposta	de	Howard	se	

baseie	na	utopia	de	uma	nova	 sociedade	baseada	na	 igualdade,	na	vida	em	comunidade	e	no	contato	com	a	

natureza.	Mas	 a	 racionalidade	 técnica	 com	 que	 trata	 as	 questões	 de	 desenho,	 administração,	modelagem	 e	

retorno	 financeiro	 dos	 investimentos,	 coloca	 Howard	 em	 uma	 posição	 diferente	 dos	 chamados	 socialistas	

utópicos	–	a	relação	que	propõe	com	o	setor	privado,	segundo	Mumford	(2018),	baseava-se	em	uma	corrente	da	

filantropia	que	atraia	figuras	importantes	das	elites	e	da	classe	média,	que	transformou	o	socialismo	utópico	(no	

qual	Howard	inicialmente	se	apoiou)	em	um	reformismo	centrado	nos	objetivos	de	negócios	dos	industrialistas	

que	atuavam	na	Garden	City	Association.	

Na	primeira	década	após	o	início	da	construção	de	Letchworth,	em	1904,	boa	parte	da	cidade	estava	construída	e	

parte	das	fraquezas	do	modelo	já	podiam	ser	constatadas.	Uma	delas	se	refere	à	sua	composição:	

A	 maioria	 dos	 residentes	 eram	 livre	 pensadores	 bem-sucedidos	 ao	 invés	 de	 trabalhadores	 da	
indústria.	 Muitos	 deles	 também	 eram	 artesãos	 qualificados,	 mas	 a	 cidade	 foi	 rapidamente	
caricaturada	na	 imprensa	nacional	como	um	centro	de	teosofia,	vegetarianismo	e	outras	direções	
sociais	não	convencionais.	(MUNFORD,	2018,	p.	91,	tradução	minha)	

Além	disso,	 segundo	Clevenger	 e	Andrews	 (2017),	 a	 escolha	 estética	 e	 a	 racionalidade	homogeneizadora	das	

edificações	projetadas	por	Unwin,	definia	o	padrão	social	das	 famílias.	A	escolha	de	materiais	mais	caros,	por	

exemplo,	para	a	construção	dos	telhados,	era	por	si	só	um	limitador	da	diversidade	de	classes	sociais	na	cidade.	

Assim,	os	autores	concluem	que	a	cidade-jardim	deve	ser	considerada	menos	como	um	modelo	reformista	e	mais	

como	 uma	 continuidade,	 na	 qual	 a	 forma	 do	 ambiente	 construído	 emerge	 de	 uma	 estratégia	 paternalista	 e	

filantrópica,	de	modo	a	garantir	a	reprodução	das	relações	sociais	e	espaciais	do	capitalismo.	

O	City	Garden	Movement	é	importante	para	essa	Tese	porque	complementa	as	indicações	apresentadas	ao	final	

dos	 itens	 anteriores:	 dá	 continuidade	 à	 construção	 disciplinar	 do	 urbanismo,	 expandindo	 seus	 horizontes	 e	

valorizando	a	prática	do	desenho	urbano	como	técnica	para	a	criação	de	novas	cidades,	novos	espaços	e,	em	
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consequência,	novas	relações	sociais.	Cabe	ainda	registrar	que,	por	um	lado,	Howard	valoriza	as	relações	sociais	

e	os	modos	de	vida	pré-industriais,	ou	seja,	a	vida	no	campo	e	a	produção	agrícola	de	subsistência,	representado	

pelos	allotments,	a	propriedade	coletiva	da	terra	e	uma	cidade	com	um	número	de	trabalhadores	para	a	indústria	

que	não	exceda	o	necessário;	mas,	por	outro	 lado,	estima	que	essa	 terra	deva	ser	adquirida	dentro	da	 lógica	

capitalista	da	propriedade	privada	e	incorporando	a	produção	industrial	na	Cidade-jardim	sem	questionar	o	papel	

do	exército	de	reserva	destinado	aos	trabalhadores.	Um	meio	termo:	um	retorno	ao	passado,	mas	sob	relações	

sociais	presentes	naquele	momento	de	desenvolvimento	das	forças	produtivas.	

	

3.6 SUBÚRBIOS NORTE-AMERICANOS: ZONEAMENTO E PLANEJAMENTO URBANO  

Segundo	Mumford	(2018),	o	City	Beautiful	Mouvement	começa	a	ser	questionado	nos	anos	1920	no	contexto	dos	

EUA,	 quando	 muitos	 municípios	 adotam	 uma	 regulamentação	 que	 define	 os	 usos	 do	 solo	 por	 meio	 de	

zoneamentos	 das	 áreas	 urbanas.	 Para	 o	 autor,	 essa	 nova	 orientação	 resultou	 dos	 esforços	 de	 planejadores	

urbanos	para	desenvolver	uma	abordagem	única,	um	modelo	que	pudesse	ser	comum	a	diferentes	cidades.	Essa	

iniciativa	contou	com	o	apoio	de	grandes	empresas	com	interesses	imobiliários	que,	até	então,	tinham	o	Plano	de	

Chicago	(elaborado	por	Burnham)	como	referência	–	um	modelo	que	recomendava	a	limpeza	urbana	dos	cortiços,	

a	criação	de	parques,	bulevares,	monumentos	transporte	e	embelezamento	urbano.	

Segundo	Altshuler	e	Luberoff	(2003),	até	a	primeira	metade	do	século	XX,	poucas	eram	as	cidades	que	conseguiam	

acessar	os	recursos	públicos	para	obras	de	reestruturação	urbana.	Os	autores	destacam,	também,	que	os	serviços	

urbanos	eram	operados	por	empresas	privadas	desde	o	século	XIX.	Dessa	maneira,	as	leis	de	zoneamento	surgem	

como	uma	maneira	mais	simples	e	facilmente	replicável	de	reestruturar	as	cidades,	e	encontram	terreno	fértil	

não	 só	 entre	 os	 empresários	 dos	 serviços	 urbanos,	 mas	 também	 entre	 as	 elites	 locais	 e	 os	 investidores	

imobiliários.	
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As	 leis	 de	 zoneamento	 separam	 as	 zonas	 residenciais	 das	 industriais,	 promovem	 a	 separação	 de	 comércios	

malvistos	pelas	elites	locais	–	em	Los	Angeles,	por	exemplo,	a	regulamentação	das	zonas	residenciais	proibiu	que	

ali	 se	 instalassem	 lavanderias	 chinesas.	 A	 lei	 de	 zoneamento	 reforça	 não	 apenas	 a	 segregação	 social,	 como	

também	a	segregação	racial	e	étnica,	separando	negros,	brancos	e	imigrantes.	A	leis	de	zoneamentos	implicavam,	

portanto,	 na	 valorização	 de	 terrenos	 em	 determinadas	 partes	 da	 cidade,	 que	 se	 tornaram	 um	 investimento	

interessante	para	os	empresários	com	capital	oriundo	da	produção	 industrial	que	buscavam	outras	frentes	de	

ganhos.	

Ao	mesmo	passo	que	as	leis	de	zoneamento	se	propagavam	nos	Estados	Unidos,	a	participação	do	país	na	I	Guerra	

Mundial	 fez	 como	 que	 o	 governo	 federal	 investisse	 na	 indústria	 bélica.	 Henry	 Ford,	 por	 exemplo,	 se	 tornou	

parceiro	na	construção	de	submarinos	e,	posteriormente,	utilizou	a	mesma	infraestrutura	para	a	construção	de	

automóveis.	A	separação	de	funções	entre	o	trabalho	e	habitação	aumentou	a	demanda	por	meios	de	transporte.	

Com	a	 produção	 industrial	 em	 série	 característica	 desse	momento,	 o	 número	de	 automóveis	 registrados	 nos	

Estados	Unidos	passa	de	1,3	milhões	em	1913	para	10	milhões	em	1923.	O	governo	central	passa,	então,	a	investir	

significativamente	na	construção	de	estradas	e	vias	de	conexão	às	zonas	urbanas.	

O	 desenvolvimento	 de	 novos	 produtos	 para	 consumo	 das	 famílias	 (além	 dos	 carros,	 eletrodomésticos	 de	

diferentes	tipos)	associado	à	segregação	social	e	à	divisão	e	distância	entre	os	locais	de	habitar	e	de	trabalhar,	

configurou	um	terreno	fértil	para	novos	modos	de	morar.	As	casas	deveriam	ser	maiores	para	abrigar	os	novos	

produtos	 associados	 ao	american	way	 of	 life.	 Nasce	 uma	 nova	maneira	 de	 conceber	 e	 produzir	 a	 cidade:	 os	

subúrbios	americanos	associados	à	construção	de	shoppings	e	de	grandes	lojas	de	departamento,	localizados	em	

áreas	distantes	dos	centros	urbanos.	O	primeiro	shopping	center	é	construído	em	Kansas	City,	em	1922,	pelo	

investidor	 Jesse	 Clyde	 Nichols,	 que	 fora	 membro	 do	American	 City	 Planning	 Institute	 –	 o	 mesmo	 que	 havia	

difundido	 a	 prática	 de	 controle	 de	 uso	 do	 solo	 através	 do	 zoneamento	 como	 instrumento	 referencial	 de	

planejamento.	Nichols	adquire	2.600	ha	de	terras	em	uma	área	ao	 longo	da	rodovia	que	conectava	a	região	à	
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Kansas	City	e	constrói	os	subúrbios	de	Sunset	Hills	e	Mission	Hills	–	segundo	Mumford	(2018),	o	primeiro	bairro	

norte-americano	voltado	para	a	elite,	com	acesso	exclusivo	via	automóveis	–Figura	20.		

Outro	exemplo	emblemático	é	a	unidade	de	vizinhança	RadBurn,	projetada	em	1928	por	Clarecen	Stein,	Henry	

Whrite	e	Marjorie	Cautley,	membros	do	Regional	Planning	Association	of	America	(RPAA).	Em	1920,	Stein	tornou-

se	presidente	da	Housing	Comittee	of	Reconstruction	Comission,	que	tratava	da	provisão	de	moradia	no	período	

pós	I	Guerra	Mundial.	Segundo	Mumford	(2018,	p.	128,	tradução	minha):	

O	relatório	do	Comitê	de	Habitação	de	Stein	enfocou	como	aumentar	a	oferta	de	moradias	populares	
seguindo	 a	 linha	 da	 Cidade-jardim.	 Recomendou	 o	 estabelecimento	 de	 uma	 agência	 central	 de	
habitação	do	estado	e	de	conselhos	 locais	de	habitação	para	permitir	que	as	cidades	adquirissem	
terras	e	se	envolvessem	em	“operações	habitacionais”	[...].	Além	destas	sugestões,	basicamente	uma	
versão	 das	 Cidades	 Jardins	 adotadas	 na	 Alemanha,	 o	 relatório	 do	 Comitê	 de	 Habitação	 também	
enfocou	na	descentralização	da	indústria	e	da	implementação	de	planejamento	de	cidades	jardins	
que	limitassem	o	tamanho	das	cidades	e	preservasse	uma	porção	de	terra	no	seu	entorno	para	uso	
de	lazer	e	agricultura.	
	

Ainda	segundo	Mumford	(2018),	essa	ação	foi	considerada	demasiadamente	radical	para	o	estado	de	Nova	York,	

porque	freava	os	investimentos	do	setor	imobiliário.	Então,	ainda	em	1920,	o	governo	cria	uma	lei	de	controle	

dos	 preços	 dos	 aluguéis	 de	 apartamentos	 já	 construídos	 e	 oferece	 grandes	 isenções	 de	 impostos	 para	 a	

construção	de	novas	casas.	A	nova	legislação	acarretou	em	um	boom	imobiliário	na	região	de	Brooklyn	e	Queens.	

Nesse	cenário,	os	arquitetos	da	RPAA	desenvolveram	alguns	experimentos,	entre	eles	o	de	Sunnyside	Gardens	

(1923),	um	empreendimento	de	pequenas	casas	destinadas	a	moradores	da	classe	trabalhadora,	e	o	de	Radburn	

(1928)	–	“a	town	for	the	motor	age”	(uma	cidade	para	a	era	do	automóvel). 

Localizado	em	New	Jersey,	o	projeto	de	Radburn	se	organiza	em	superquadras	sobre	as	quais	se	sobrepõe	uma	

malha	de	caminhos	para	pedestres	completamente	separada	das	vias	para	automóveis.	Por	meio	dela,	as	crianças	

poderiam	acessar	a	escola	de	maneira	mais	fácil,	além	de	promover	o	contato	com	a	natureza.	A	ideia	se	baseia	

no	conceito	da	cidade-jardim	–	Figura	21.	Além	disso,	Stein	define	o	conceito	de	unidade	de	vizinhança	com	um		 	
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FIGURA 20. KANSAS CITY: SHOPPING CENTER E O SUBURBIO AMERICANO 
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FIGURA 21. RADBURN: SUBURBIO AMERICANO E A CIDADE-JARDIM 
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número	de	habitantes	que	viveriam	no	subúrbio	e	 teriam	acesso	peatonal	à	escola	em	um	raio	de	0,8	Km.	O	

empreendimento	 contava	 ainda	 com	 o	 primeiro	 shopping	 center	 norte-americano	 acessado	 somente	 por	

automóvel,	o	Plaza	Building	–	Figura	21.		

Radburn	foi	concluído	justamente	no	momento	em	que	se	inicia	a	Great	Depression	(1929),	tornando-se	o	modelo	

difundido	nos	anos	1930	pela	subdivisão	de	planejamento	do	governo	dos	Estados	Unidos.	Mas	todos	os	tipos	de	

subúrbios	 começam	 a	 ser	 construídos	 em	 solo	 norte-americano.	 A	 segregação	 socioespacial	 ganha	 novos	

contornos.	 Surgem	 subúrbios	 destinados	 a	 aposentados	 de	 alta	 renda,	 as	 chamadas	 Sun	 Cities,	 ou	 com	

infraestrutura	voltada	para	veteranos	de	guerra.	O	mercado	imobiliário	passa	a	construir	subúrbios	especializados	

destinados	a	diferentes	nichos	de	mercado.		

Segundo	Mumford	(2018),	somente	em	1937	o	termo	urbanismo	foi	introduzido	para	os	americanos	em	geral,	

através	de	um	relatório	do	Federal	National	Resources	Comittee	 intitulado	Our	cities:	Their	role	in	the	national	

economy.	Em	1935,	a	Federal	Housing	Adminstration	já	recomendava	a	descentralização	das	cidades	americanas,	

política	que	ficou	mais	evidente	no	período	do	New	Deal.	Além	de	difundir	esses	conceitos	urbanísticos	o	governo	

lança	também	as	hipotecas,	resgatadas	a	longo	prazo	–	assim,	o	comprador	precisava	dispender	agora	apenas	10	

a	20%	do	valor	do	imóvel	para	efetivar	sua	compra.	Nas	palavras	de	Harvey	(2012c,	p.	77),	

A	suburbanização	dos	EUA	não	foi	uma	simples	questão	de	nova	infraestrutura.	Como	no	Segundo	
Império	 em	 Paris,	 ela	 acarretou	 uma	 transformação	 radical	 dos	 estilos	 de	 vida,	 trazendo	 novos	
produtos	 domésticos,	 como	 refrigeradores	 e	 condicionadores	 de	 ar,	 assim	 como	 dois	 carros	 na	
garagem	e	um	enorme	aumento	do	consumo	de	petróleo.	Ela	também	alterou	o	panorama	político,	
como	a	casa	própria	subsidiada	para	a	classe	média,	que	mudou	o	foco	de	ação	da	comunidade	para	
a	defesa	da	propriedade	e	das	identidades	individualizadas,	canalizando	o	voto	do	subúrbio	para	o	
conservadorismo	 republicano.	 Os	 proprietários	 endividados,	 argumentava-se,	 eram	 menos	
propensos	 a	 entrar	 em	 greve.	 Esse	 projeto	 bem-sucedido	 absorveu	 o	 excedente	 e	 assegurou	 a	
estabilidade	social,	ainda	que	ao	custo	de	deprimir	a	parte	central	das	cidades	e	gerar	intranquilidade	
urbana	 entre	 aqueles	 a	 quem	 era	 negado	 o	 acesso	 à	 nova	 prosperidade,	 sobretudo	 os	 afro-
americanos.	

Em	 outro	 texto,	 Harvey	 (2012)	 reconhece	 o	 papel	 da	 urbanização	 na	 história	 de	 acumulação	 do	 capital,	

mencionando	 especificamente	 o	 uso	 do	 capital	 excedente	 para	 construir	 as	 cidades	 e	 projetos	 urbanos,	 ao	
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constatar	que	a	crise	do	capital	que	se	expressou	na	dos	anos	1930,	foi	resolvida,	nos	Estados	Unidos,	em	meados	

dos	anos	1940,	pelo	incremento	de	projetos	de	suburbanização.	

Assim,	a	tipologia	das	habitações	isoladas	no	terreno	e	contendo	garagem	e	acesso	privilegiado	para	automóveis	

(como	 a	 adotada	 nos	 empreendimentos	 de	 Nichols)	 se	 torna	 padrão	 nas	 cidades	 americanas.	 Modelo	

impulsionado	ainda	pela	National	Association	of	Real	State	Boards.	É	importante	destacar	que	essas	áreas	eram	

protegidas	 de	 americanos	 afro-descentes,	 judeus,	 chineses	 e	 armênios	 –	 que	 não	 podiam	 obter	 o	 título	 de	

propriedade	de	lotes	nesse	tipo	de	empreendimento.	Essa	população	que,	perante	a	lei,	não	podia	comprar	as	

propriedades	nos	subúrbios	se	localiza	então	nas	áreas	centrais	das	cidades	(MUMFORD,	2018).	Lembremos	que	

a	divisão	racial	e	étnica	(Figura	22)	era	legal	nos	Estados	Unidos	até	1948,	quando	a	Suprema	Corte	declarou	sua	

inconstitucionalidade	após	anos	de	lutas	contra	o	racismo	e	a	discriminação	–	conhecido	como	Movimento	Pelos	

Direitos	Civis53.	

Portanto,	como	estratégia	para	superação	da	crise	do	capitalismo	dos	anos	1930,	a	coalisão	entre	Estado	e	setores	

do	capital	se	expressa	em	uma	política	pública	de	promoção	da	urbanização	de	subúrbios	em	articulação	com	a	

expansão	da	indústria	automobilística,	a	abertura	de	linhas	de	créditos	pelos	bancos	e	a	flexibilização	das	práticas	

de	construção.	A	urbanização	de	novas	áreas	e	o	desenvolvimento	do	ambiente	construído	operam	em	articulação	

com	novas	frentes	de	produção	e	consumo	de	mercadorias,	difundindo	a	criação	de	subúrbios	projetados	a	partir	

do	modelo	da	cidade-jardim,	não	apenas	pela	conexão	com	a	natureza	nos	grandes	terrenos,	casas	unifamiliares,		

  

                                                
53	Convém	não	esquecer	que	na	primeira	metade	do	século	XX	a	segregação	espacial	era	legalmente	regulamentada	nos	Estados	
Unidos.	Essa	prática	(comum	até	o	final	do	século	XIX)	ganhou	folego	e	amparo	legal	no	caso	Plessy	versus	Ferguson,	quando	foi	
declarada	constitucional	a	separação	espacial	entre	brancos	e	negros	–	a	ideia	de	“separados,	mas	iguais”	(separate	but	equal)	não	
feria	os	princípios	constitucionais	americanos.	No	transporte	ferroviário,	somente	em	1956	foi	extinta	a	separação	de	brancos	e	
negros	 em	 vagões	 distintos.	 Embora	 a	 lei	 tenha	 arbitrado	 um	 caso	 relacionado	 diretamente	 ao	 transporte	 coletivo,	 a	 ação	 foi	
amplamente	difundida	entre	outros	níveis	da	vida	cotidiana,	como	um	bebedor	para	brancos	e	outro	para	negros,	escolas,	moradias,	
banheiros,	locais	de	trabalho,	etc;	ver,	por	exemplo:	(https://supreme.justia.com/cases/federal/us/334/1/).	Acesso	em	3	outubro	
de	2018.	
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FIGURA 22. SEGREGAÇÃO ESPACIAL-RACIAL NOS ESTADOS UNIDOS 
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	baixa	densidade	e	shopping	center	(evolução	do	palácio	de	cristal),	mas	como	unidades	de	vizinhança	que	têm	o	

seu	desenho	aperfeiçoado	de	acordo	com	o	meio	de	transporte	impulsionado	na	época,	o	automóvel.	A	diferença	

com	relação	à	importância	da	Paris	de	Haussmann	é	que	agora	há	uma	clara	articulação	com	o	consumo	de	bens	

e	produtos.	Ou	seja,	a	diferença	é	que	os	subúrbios	norte-americanos	nascem	não	apenas	da	crise	de	1929,	mas	

também	(em	termos	lefebvreanos)	do	fenômeno	da	sociedade	burocrática	do	consumo	organizado.	O	American	

way	of	life	expressa	uma	representação	da	vida	ideal	nos	Estados	Unidos,	com	base	em	relações	sociais	marcadas	

pela	 segregação	 espacial,	 racial	 e	 étnica.	 O	 subúrbio	 norte-americano	 é	 expressão	 de	 uma	 vida	 cotidiana	

segregada,	ditada	pelo	individualismo	nos	modos	de	morar,	de	se	locomover	e	de	se	relacionar	com	na	cidade.	A	

indicação	 para	 a	 gênese	 ontológica	 do	 projeto	 urbano,	 em	 complemento	 às	 anteriores,	 reside	no	 significado	

prático	 operacional	 do	 planejamento	 urbano	 como	 normalizador	 da	 segregação	 por	 meio	 de	 técnicas	 de	

zoneamento	–	articulado	pela	e	ao	mesmo	tempo	articulador	da	sociedade	burocrática	do	consumo	organizado.	

	

3.7 CIDADE FUNCIONAL: OS PROJETOS DE LARGA ESCALA 

Enquanto	nos	Estados	Unidos	a	política	de	zoneamento	é	amplamente	utilizada,	na	Europa	a	cidade	funcional	

ganha	 novas	 expressões.	 Le	 Corbusier	 e	 outros	 arquitetos	 associados	 fundam	 o	 Congresso	 Internacional	 de	

Arquitetura	Moderna	 (CIAM).	 Três	 anos	 antes	da	 realização	do	 IV	CIAM	 (1933),	 Le	Corbusier	 se	envolveu	em	

debate	sobre	a	‘forma’	das	cidades	socialista	–	ele	pretendia	sediar	a	realização	daquele	Congresso	em	Moscou.	

Sob	o	 tema	A	cidade	 funcional,	 a	 ideia	do	 IV	CIAM	 (finalmente	 realizado	em	Atenas)	 era	debater	os	projetos	

urbanos	 de	 larga	 escala.	 Havia,	 a	 esse	 respeito,	 diferentes	 vertentes.	 Por	 exemplo,	 uma	 delas	 defendia	 a	

urbanização	com	descentralização	acompanhada	de	infraestruturas	coletivas;	outra,	pregava	a	desurbanisação	–	

neste	 caso,	 cada	 indivíduo	 seria	 responsável	por	 sua	 célula	de	habitação	e	produção.	Pouco	antes,	durante	a	

realização	 do	 III	 CIAM	 (Bruxelas,	 1930),	 os	 debates	 centraram-se	 no	 tema	 das	 densidades	 habitacionais.	 Por	

exemplo,	 Ernest	 May	 advogou	 então	 pela	 casa	 mínima	 para	 trabalhadores	 (o	 Existeminimum),	 amplamente	

incorporada	às	cidades	do	bloco	soviético	no	pós-guerra;	a	defesa	de	cidades	compactas	e	da	alta	densidade	foi	
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realizada	por	Le	Corbusier	e	Gropius.	Le	Corbusier	propunha	áreas	de	alta	densidade	populacional	próximas	ao	

centro,	como	expos	no	Plan	Voisin	(1925)	para	Paris	(Figura	23),	e,	posteriormente	(1935),	no	seu	plano	de	cidade	

modelo	 –	 a	 Ville	 Radieuse.	 Nas	 discussões	 que	 precederam	 o	 IV	 CIAM	 4,	 oficiais	 soviéticos	 criticaram	 essa	

abordagem,	 vendo	 na	 proposta	 de	 Le	 Corbusier	 uma	 expressão	 do	 capitalismo	 que	 daria	 continuidade	 ao	

estrangulamento	das	cidades.	As	objeções	à	arquitetura	moderna	se	dirigiam	também	ao	uso	da	tecnologia	como	

agente	 racionalizador,	 que	homogeneizava	e	pasteurizava	o	estilo	 arquitetônico,	 representando	o	declínio	da	

cultura	burguesa	e	a	destruição	de	valores	culturais	da	tradição.	De	tal	forma	que	o	Partido	Comunista	Soviético	

não	autorizou	a	realização	do	IV	CIAM	em	Moscou	(MUMFORD,	2018).		

Os	preceitos	da	Cidade	Funcional	foram	expressos	na	Carta	de	Atenas	(1933)	e	sobretudo	na	compilação	realizada	

posteriormente	 por	 Le	 Corbusier	 (1941).	 A	 Carta	 de	 Atenas	 foi	 responsável	 por	 difundir	 o	 ideário	 da	 cidade	

moderna	que	se	organiza	a	partir	da	divisão	(zoneamento)	de	diferentes	funções	–	trabalho,	habitação,	transporte	

e	lazer.	Tal	divisão	resultaria	na	melhoria	da	qualidade	de	vida	nas	cidades	industrializadas,	independentemente	

de	qualquer	ideologia.	Esse	tom	apolítico	ganhou	força	entre	os	arquitetos	do	período,	como	se	a	técnica	fosse	

neutra	e	o	desenho	da	cidade	pudesse	mudar	a	sociedade.	Essa	pretensa	neutralidade	era,	sem	dúvida,	relevante	

para	contornar	as	barreiras	que	obstaculizam	a	disseminação	das	proposições	do	IV	CIAM.	O	que	mais	importa	

nesta	 Tese	 a	 respeito	 dessa	 corrente	 é	a	 afirmação	 da	 racionalidade	 do	 desenho	 funcional	 das	 cidades	 em	

projetos	 de	 larga	 escala,	 que	 avança	 no	 sentido	 da	 segmentação	 e	 burocratização	 da	 vida	 cotidiana,	 e	 a	

disseminação	 da	 neutralidade	 técnica	 como	 uma	 característica	 inerente	 ao	 trabalho	 do	 arquiteto	 em	 sua	

relação	com	o	urbano.		 	
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FIGURA 23. PARIS: PLAN VOISIN DE LE CORBUSIER (1925). 
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3.8 NEW TOWNS NO REINO UNIDO: DO PÓS-GUERRA AO ADVENTO DO GERENCIALISMO 

Nos	anos	1940	e	1941,	 as	 cidades	do	Reino	Unido54	 foram	alvo	 sistemático	de	ataques	 aéreos	por	parte	dos	

alemães	–	somente	em	Londres	cerca	de	70	mil	edifícios	foram	destruídos	e	outros	1,7	milhões	danificados.	Na	

época,	foram	elaborados	mapas	com	as	informações	das	condições	de	moradia	após	os	ataques,	denominados	

The	Blitz.	Os	mapas	se	encontram	hoje	no	London	Metropolitan	Archives.		

Com	o	 fim	da	Guerra,	o	governo	britânico	assumiu	estratégias	para	a	 reconstrução	das	cidades,	adontando	o	

modelo	das	new	towns,	seguindo	os	preceitos	da	cidade-jardim	ou	habitações	em	prédios	de	até	dez	andares	

voltados	para	a	população	removida	por	ações	de	 limpeza	urbana	e	para	a	provisão	de	moradias	de	 interesse	

social.		

A	história	das	new	 towns	 tem	 relação	direta	 com	a	 criação	de	um	novo	plano	para	 Londres.	 Inicialmente,	 foi	

elaborado	 o	MARS	 Plan,	 de	 Ernest	May	 e	Milutin.	Mas	 esse	 plano	 foi	 criticado	 por	 ser	muito	 radical,	 já	 que	

explorava	uma	morfologia	de	cidade	industrial	linear,	com	um	centro	comercial,	unidades	de	habitação,	área	para	

indústria	 pesada	 na	 parte	 leste,	 ao	 longo	 do	 Rio	 Tâmisa	 (onde	 se	 localiza	 a	 infraestrutura	 portuária)	 e	 para	

indústria	 leve	 na	 periferia.	 Em	 1943,	 Sir	 Patrick	 Abercrombie	 foi	 encarregado	 de	 elaborar	 outro	 plano.	 Sua	

proposta,	o	Greater	London	Plan	(1944),	que	contemplava	a	construção	de	cidades-jardim	nas	proximidades	de	

Londres,	entre	outros	aspectos,	resultou	na	elaboração	do	New	Towns	Act	(1946)55,	com	o	controle	do	uso	do	

solo	pelo	poder	público.	Essa	ideia	foi	aceita	por	um	comitê56	que	contava	com	líderes	associados	à	Town	and	

Country	Planning	Association,	originado	da	Gardens	Cities	Association.		

                                                
54	Em	especial	Londres	e	outras	cidades	portuárias,	como	Bristol,	Portsmouth,	Newcastle,	entre	outras.	
55	Mais	informações	em:	http://www.legislation.gov.uk/ukpga/1946/68/contents/enacted	
56	Royal	Commission,	coordenado	por	Lord	Reith,	fundador	da	BBC.	Mais	informações	em:	
https://publications.parliament.uk/pa/cm200102/cmselect/cmtlgr/603/603m39.htm	e	https://www.parliament.uk/about/living-
heritage/transformingsociety/towncountry/towns/overview/newtowns/.		
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O	New	Town	Act	estabelece	o	programa	das	novas	cidades	que	deveriam	ser	construídas.	A	Lei	de	1946	dá	poder	

ao	governo	central	para	designar	quais	áreas	seriam	destinadas	aos	novos	empreendimentos.	Esses,	por	sua	vez,	

deveriam	 ser	 coordenados,	 projetados	 e	 gerenciados	 por	 corporações	 de	 desenvolvimento	 (Development	

Corporations)	criadas	especificamente	para	 implementar	as	new	towns.	Cada	corporação	era	 formada	por	um	

presidente,	 seu	 vice	 e	 até	 (no	 máximo)	 sete	 membros,	 todos	 indicados	 pelo	 Ministro	 do	 Departamento	 de	

Planejamento	Urbano	e	Regional.	Até	1955,	onze	novas	cidades	foram	construídas	seguindo	o	modelo	da	cidade-

jardim,	com	baixa	densidade	e	respeitando	uma	unidade	de	vizinhança,	além	de	incluir	um	cinturão	verde.	De	

acordo	com	o	New	Town	Act	de	1946	(p	.2,	tradução	minha),	

Os	objetos	de	uma	corporação	de	desenvolvimento	estabelecida	para	os	propósitos	de	uma	nova	
cidade	serão	assegurar	o	assentamento	e	desenvolvimento	da	nova	cidade	em	conformidade	com	as	
propostas	homologado	em	conformidade	com	as	seguintes	disposições	do	presente	Ato,	e	para	esse	
propósito	 toda	 corporação	 deve	 ter	 poder	 de	 adquirir,	 manter,	 gerir	 e	 alienar	 terras	 e	 outras	
propriedades,	para	realizar	obras	e	outras	operações,	para	fornecer	água,	eletricidade,	gás,	esgotos	
e	outros	serviços,	para	transportar	em	qualquer	negócio	ou	empresa	em	ou	para	os	propósitos	do	
novo	cidade	e,	geralmente,	para	fazer	qualquer	coisa	necessária	ou	conveniente	para	os	fins	da	nova	
cidade	ou	para	os	fins	a	ela	relativos:	desde	que,	sujeito	às	disposições	desta	Lei,	com	respeito	a	aos	
avanços	das	corporações	de	desenvolvimento,	um	corporação	de	desenvolvimento	não	terá	poder	
para	pedir	dinheiro	emprestado.	

Segundo	o	documento,	a	aquisição	de	terras	e	construção	de	infraestrutura	das	new	towns	deveriam	ser	feitas	

com	 recursos	 do	 tesouro	 nacional	 britânico,	 o	 National	 Trust.	 A	 lei	 apresentava,	 também,	 um	 cronograma	

estabelecendo	o	tempo	máximo	que	as	etapas	de	viabilização	deveriam	ter,	como	tempo	de	aquisição	para	terras	

e	 para	 a	 provisão	 de	 infraestrutura	 –	 esse	 conteúdo	 foi	melhor	 detalhado	 no	New	 Town	Act57	 de	 1965,	 que	

ampliou	o	programa	de	construção	de	novas	cidades	para	localidades	onde	já	existiam	centros	urbanos.	

Milton	Keynes	(1967)	é	um	exemplo	de	cidade	criada	a	partir	novo	marco	regulatório	–	que	originou	mais	de	30	

novas	cidades.	A	cidade	(Figura	24)	completou	50	anos	em	2017	e	é	considerada	uma	das	experiencias	mais	bem-

sucedidas	daquele	período.	A	organização	da	cidade	segue	os	fundamentos	da	cidade	funcional	e	tem	no		

                                                
57	Mais	informações	em:	https://www.legislation.gov.uk/ukpga/1965/59/pdfs/ukpga_19650059_en.pdf	
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FIGURA 24. MILTON KEYNES 

 

Fonte:	Foto	minha	(2017).	
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automóvel	o	principal	protagonista.	A	área	central	abriga	shopping	center	e	áreas	de	lazer	e	serviços.	A	cidade,	

organizada	 em	 células	 configuradas	 por	 uma	 trama	de	 autoestradas,	 configura	 um	 tecido	urbano	 totalmente	

segregado	–	há	alguma	semelhança,	no	que	diz	respeito	ao	desenho	urbano,	com	Radburn	 (o	subúrbio	norte-

americano	mencionado	 no	 item	3.6),	 como	 a	malha	 de	 caminho	 para	 pedestres	 desvinculada	 da	malha	 para	

automóveis.	Milton	Keynes,	originalmente	uma	conjunção	de	paroquias	civis58	com	cerca	de	60	mil	habitantes,	

chega	a	250.000	habitantes	na	sua	nova	configuração.	Atualmente,	os	planos	de	expansão	pretendem	abrigar	ali	

uma	população	de	até	400	mil	moradores,	a	partir	da	reabertura	de	uma	linha	de	trem	entre	Cambridge	e	Oxford59	

(Milton	Keynes	se	localiza	entre	essas	duas	cidades	universitárias).		

Em	1992,	Margareth	Tacher	dissolve	as	Development	Corporations60	e	seus	bens	são	transferidos	para	a	Comission	

for	The	New	Towns	(CTN).	Em	1993,	os	bens	e	poderes	da	CNT	foram	transferidos	para	uma	nova	organização,	a	

English	Partnerships	(EP).	A	EP	era	a	responsável	por	comprar	e	vender	terras	e	coordenar	planos	e	projetos	de	

desenvolvimento	das	áreas	em	que	atuava,	como	em	Milton	Keynes,	e	no	projeto	de	renovação	urbana	Thames	

Gateway.	As	ações	eram	realizadas	através	de	parcerias	público-privadas,	envolvendo	incorporadores.	Até	2008	

a	EP	era	composta	por	duas	agências,	a	CTN	e	a	Urban	Regeneration	Agency	(URA),	depois	unificadas	na	Homes	

and	Communities	Agency	(HCA).	Para	se	ter	uma	ideia	do	seu	significado,	em	torno	de	25%	dos	bens	públicos	de	

Milton	Keynes	estavam	sob	domínio	da	HCA.	O	Milton	Keynes	Council	(MKC)	teve	então	que	comprar	os	bens	da	

HCA	(32	milhões	de	libras	esterlinas)	criando	a	Milton	Keynes	Partnership	(MKP),	atual	Milton	Keynes	Development	

Partnership61	(MKDP).	O	comando	da	MKDP	é	formado	por	pessoas	ligadas	ao	setor	público	e	ao	setor	privado.	

As	atribuições	de	planejamento	urbano	e	de	compra	e	venda	de	bens	estão	atualmente	sob	o	comando	da	MKDP.	

Além	disso,	em	1992	parte	dos	bens	em	áreas	vedes	da	cidade	foram	transferidas	para	a	organização	de	caridade	

                                                
58	Civil	Parish	é	uma	unidade	de	governo	local	que	está	hierarquicamente	abaixo	dos	districts	ou	boroughs	(councils)	e	counties.	
59	Mais	informações	em:	https://www.eastwestrail.org.uk/	
60	Mais	informações	em:	http://www.legislation.gov.uk/uksi/1992/525/made	
61	Mais	informações	em:	https://www.mkdp.org.uk/	
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The	Parks	Trust62.	 Já	algumas	 infraestruturas	urbanas	relacionadas	a	áreas	de	esportes	e	 lazer,	assim	como	as	

habitações	de	interesse	social,	foram	transferidas	para	o	Milton	Keynes	Council,	no	qual	atua	outra	organização	

de	caridade,	a	Milton	Keynes	Community	Trust63.	O	restante	são	bens	a	negociar	com	o	setor	privado	por	meio	do	

MKDP.	

A	história	de	Milton	Keynes	 revela	–	e	 reforça	–	alguns	aspectos	 já	evidenciados.	Um	deles	é	a	concepção	da	

cidade	funcional,	na	qual	o	automóvel	e	o	consumo	dirigido	são	centrais.	Outro,	é	a	ampliação	e	reconfiguração	

da	organização	de	corporações	de	desenvolvimento,	 inicialmente	envolvidas	na	experiência	da	cidade-jardim,	

inclusive	 com	a	presença	da	 filantropia.	Como	 já	 foi	 registrado,	havia	 a	presença	de	 filantropos	 influentes	da	

Garden	Cities	Association	na	Comissão	formada	para	estruturar	o	New	Town	Act.	Naquela	ocasião,	os	próprios	

empresários	rapidamente	adquiriram	vastas	extensões	de	terra	para	a	formação	dos	cinturões	verdes.	A	comissão	

era	coordenada	pelo	fundador	da	BBC;	a	Milton	Keynes	Development	Corporation	foi	originalmente	presidida	pelo	

Barão	Campbell	de	Eskan.	Os	ancestrais	do	Barão	foram	donos	de	indústrias	de	açúcar	e	operavam	no	mercado	

escravagista.	Já	seu	avô	foi	banqueiro	e	figura	importante	no	Bank	of	England.	Esta	teia	de	atores	envolvendo	a	

elite	britânica	ajuda	a	entender	os	 interesses	e	 ideias	 implicados	nas	cidades	 jardins.	O	 interessante	para	esta	

Tese,	neste	momento,	é	constatar	a	presença	de	um	novo	e	importante	elemento	na	crítica	ontológica	do	projeto	

urbano:	a	reconfiguração	das	coalisões	de	poder	no	contexto	de	emergência	do	neoliberalismo	sob	a	lógica	do	

gerencialismo,	tema	que	será	retomado	mais	adiante.		

Outro	aspecto	importante	diz	respeito	a	influência	da	Carta	de	Atenas	na	construção	das	torres	residenciais,	com	

base	em	exemplares	arquitetônicos	como	a	Unitè	d’Habitation	de	Le	Corbusier	em	Marseille,	que	depois	dos	anos	

1950	são	erguidas	 seguindo	a	estética	do	brutalismo	promovida	pelos	arquitetos	do	Team	10,	 tema	que	será	

abordado	na	sequência.	Na	concomitância	entre	new	towns	e	projetos	de	desenho	urbano	de	larga	escala,	ambos	

                                                
62	Mais	informações	em:	https://www.theparkstrust.com/?pageID=1056&rO=&ft=&cz=13&clat=52.042355439413214&clng=-
0.7595157623291017	
63	Mais	informações	em:	http://www.mkcommunityfoundation.co.uk/,		
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sob	o	comando	de	coalisões	dominadas	por	interesses	privados,	evidencia-se	claramente	a	segregação	espacial	

entre	classes	sociais,	expressa	visivelmente	no	que	se	refere	a	raças	e	etnias,	na	suburbanização	de	new	towns	

para	a	classe	média	e	nas	torres	de	concreto	para	a	população	de	baixa	renda,	estigmatizadas	e	rechaçadas	ainda	

nos	dias	de	hoje	pelos	londrinos	de	maior	renda.		

	

3.9 TEAM 10: O PLANEJAMENTO POR PARTES 

O	Team	10	(Figura	25)	é	um	grupo	de	arquitetos	 formado	por	Alison	e	Peter	Smithson,	 Jaap	Bakema,	George	

Candillis,	Aldo	van	Eyck,	Giancarlo	de	Carlo	e	Shadrach	Woods,	entre	outros.	Alguns	trabalharam	diretamente	

com	Le	Corbusier.	No	IX	CIAM	ficou	estabelecido	que	esse	grupo	de	arquitetos	seria	responsável	pela	organização	

do	X	CIAM	(Dubrovinik,	1956).	Entretanto,	o	grupo	organizou	uma	programação	com	discussões	muito	diferentes	

das	realizadas	até	então,	o	que	gerou	grande	controvérsia	–	o	X	CIAM	seria	o	último,	e	por	isso,	posteriormente,	

o	Team	10	seria	identificado	como	‘o	grupo	que	acabou	com	os	congressos	de	arquitetura	moderna’.	

De	acordo	com	Alison	Smithson	(1968,	p.	82,	tradução	minha),	em	um	texto	daquele	momento:	

Os	jovens	arquitetos	sentem	hoje	uma	insatisfação	monumental	com	os	edifícios	que	veem	ao	seu	
redor.	Para	eles,	os	conjuntos	habitacionais,	os	centros	sociais	e	os	blocos	de	apartamentos	não	têm	
sentido	e	são	irrelevantes.	Eles	acham	que	a	maioria	dos	arquitetos	perdeu	o	contato	com	a	realidade	
e	está	construindo	os	sonhos	de	ontem	quando	o	resto	de	nós	acordou	hoje.	Eles	estão	insatisfeitos	
com	as	ideias	que	esses	edifícios	representam,	as	ideias	do	Movimento	Cidade-jardim	e	o	Movimento	
Racional	de	Arquitetura.	
	

Segundo	os	registros	de	Smithson	(1968),	o	grupo	de	arquitetos	acreditava	que	os	temas	de	discussão	nos	CIAMs	

já	haviam	se	esgotado	e	outros	deveriam	ser	introduzidos	para	pensar	a	cidade	contemporânea.	De	tal	maneira,	

o	Team	10	 tecia	 críticas	à	 cidade	 funcional	e	propunha	a	exclusão	de	 sua	 separação	em	 ‘quatro	 funções’.	No	

entanto,	deixavam	claro	não	ser	contra	a	divisão	de	funções;	mas	esta	deveria	ser	menos	esquemática	e	grosseira.	

Segundo	o	grupo,	o	papel	do	urbanismo	era	proporcionar	 clareza	na	 compreensão	do	espaço	urbano.	Assim,	
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acreditavam	que	o	 sistema	de	 avenidas	 voltado	para	 a	mobilidade	por	 automóvel,	 se	bem	 integrado,	 seria	 o	

principal	estruturante	e	organizador	espacial	da	cidade.	As	ruas	teriam	o	papel	da	unificação	da	cidade,	enquanto	

bairros	ou	partes	da	cidade	teriam	que	expressar	esteticamente	sua	identidade.	

O	Team	10	propôs	uma	nova	relação	entre	habitação,	rua,	bairro	e	cidade,	com	base	na	inter-relação	entre	esses	

elementos.	Ao	 abordar	 a	busca	de	uma	 identidade	 local	 e	 de	natureza	 simbólica,	 o	Team	10	 se	 colocava	em	

oposição	à	arquitetura	de	massa	e	ao	universalismo	na	estética,	e	também	à	unidade	de	habitação,	argumentando	

que	não	seria	possível	a	criação	do	senso	de	comunidade	a	partir	de	uma	definição	desse	tipo	(SMITHSON,	1968).	

Outro	ponto	importante	é	a	crítica	ao	planejamento	urbano	racionalista:	o	Team	10	não	acreditava	ser	possível	o	

controle	total	da	cidade.	Esse	teria	sido	o	maior	erro	das	new	towns,	concebidas	de	maneira	extremamente	rígida.	

De	tal	maneira,	arquitetos	como	Van	Eyck	advogam	uma	concepção	por	partes,	por	fragmentos	da	cidade	–	os	

espaços	entre	as	partes	planejadas	dariam	conta	de	articular	 suas	diferenças	e	conflitos,	 já	que	esses	 lugares	

intermediários	 forneceriam	 um	 terreno	 comum	 para	 que	 polaridades	 pudessem	 vir	 a	 se	 tornar	 fenômenos	

gêmeos	 (SMITHSON,	 1968).	O	 fim	 do	 CIAM	e	 as	 ideias	 propostas	 pelo	Team	10	 são	 consideradas	 por	 alguns	

teóricos,	como	Portas	(2003),	como	o	marco	inicial	do	projeto	urbano.	
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FIGURA 25- TEAM 10 NO CIAM DE 1959 

	

Fonte:	CRONOLOGIA…(2014)	 	
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3.10 NOVA YORK: ROBERT MOSES “THE MASTER BUILDER” 

O	engenheiro	Robert	Moses	foi	um	dos	profissionais	responsáveis	por	transformar	a	cidade	de	Nova	York,	onde	

atuou	diretamente	na	construção	de	parques	e	espaços	públicos	de	lazer,	de	habitações	sociais	e	rodovias,	e	em	

duas	Exposições	Universais	(1939	e	1964).	

Conhecido	como	o	master	builder,	Moses	é	frequentemente	comparado	ao	Barão	Haussmann,	pela	extensão	dos	

projetos	e	pela	transformação	na	cidade	que	coordenou.	Assim	como	em	Paris,	esses	projetos	eram	orquestrados	

principalmente	pelo	Estado	e	sustentados	financeiramente	por	linhas	de	crédito	associadas	a	políticas	públicas,	

como	foi	o	caso	da	estratégia	adotada	para	saída	da	crise	de	1929,	tema	já	mencionado	no	item	3.6,	relativo	ao	

processo	de	suburbanização.	

Entre	os	principais	programas	que	financiaram	projetos	elaborados	sob	coordenação	de	Moses	naquele	período,	

se	encontram	os	relacionados	a	políticas	de	recuperação	da	economia	norte-americana	através	de	agências	do	

New	Deal,	como	a	Works	Progress	Administration64	(WPA),	que	operou	entre	1935	e	1940.	O	WPA	tinha	como	

principal	objetivo	a	criação	de	empregos	associados	ao	setor	da	construção	civil.	A	escassez	de	 trabalhadores	

decorrente	 da	 II	 Guerra	Mundial	 interrompeu	 o	 programa.	 No	 entanto,	 no	 período	 pós-guerra	 novas	 leis	 de	

financiamento	 foram	estabelecidas,	 como	a	Housing	Act	de	1949,	visando	promover	a	slum	clearence.	Moses	

acumulou	diversos	cargos	em	comissões	do	estado	de	Nova	York	no	período	de	1924	a	197565.	

                                                
64	Mais	informações	no	filme	We	Work	Again	produzido	pela	WPA	em	1937	disponível	em:	
https://www.youtube.com/watch?v=ef6kd4D2taY.		
65	Grande	parte	dos	projetos	de	Moses	foram	realizados	no	contexto	do	New	Deal,	um	programa	idealizado	por	diversos	economistas	
nos	primeiros	dias	de	governo	de	Roosevelt	(1933-1945).	para	amenizar	os	efeitos	de	crise	do	capitalismo	e	buscar	uma	saída	que	
não	levasse	à	sua	destruição	no	marco	da	democracia	burguesa	em	um	cenário	de	fortalecimento	das	organizações	sindicais	e	de	
posicionamento	de	intelectuais	por	um	sistema	alternativo	ao	capitalismo.	No	que	diz	respeito	à	política	econômica,	ela	se	baseia	
na	 expansão	de	 gastos	 governamentais	 para	propiciar	 o	 crescimento	do	produto,	 da	 renda	 e	 do	 emprego.	As	 ações	 incluíam	a	
construção	 de	 estradas,	 escolas	 e	 parques,	 com	 um	 programa	 de	 emprego	 temporário	 em	 atividades	 intensivas	 de	 trabalho	
remuneradas	 com	 um	 salário	mínimo	 (CAMPAGNA,	 1987).	 Já	 o	 período	 1945	 a	 1973	 é	 considerado	 como	 o	 longo	 período	 de	
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Os	debates	promovidos	pelos	CIAMs	influenciaram	fortemente	os	projetos	desenvolvidos	em	Nova	York,	cada	um	

ao	seu	tempo.	Alguns	deles	se	relacionam	ao	projeto	de	Le	Corbuiser	para	a	cidade	contemporânea	(Figura	23).	

Seguindo	esse	modelo,	projetos	de	habitação	social	foram	construídos	(em	massa)	ao	longo	da	orla	de	Manhattan,	

como	a	Alphabet	 City,	 Stuyvesant	 Town	e	 Peter	 Cooper	Village,	além	de	 Red	Hook,	 no	 Broklyn.	Um	dos	mais	

audaciosos	projetos	de	Moses	foi	a	Lower	Manhattan	Expressway	(LOMEX)	que,	no	período	1940-1960	enfrentou	

forte	resistência	da	população.	Em	1965,	o	prefeito	de	Nova	York	contratou	Shadrach	Woods,	um	dos	arquitetos	

do	Team	10	que	propôs	um	novo	projeto,	em	parceria	com	Paul	Rudolph,	de	acordo	com	os	ideais	promovidos	

pelo	grupo.	Novas	relações	entre	a	rua	e	a	casa	foram	exploradas	nesse	projeto	que	também	não	se	concretizou	

–		Figuras	26.	

Na	oposição	a	alguns	desses	projetos	se	destacou	Janes	Jacobs,	uma	das	líderes	do	movimento	(Figuras	26	e	27)	

que	impediu	intervenções	como	o	projeto	de	uma	via	expressa	que	previa	a	demolição	da	Washington	Square	

Park	e	de	parte	de	Greenwich	Village,	além	da	LOMEX	–		figuras	28	e	29.	De	seu	confronto	com	Moses	veio	a	

inspiração	para	um	trabalho	emblemático:	The	death	and	life	of	great	American	cities,	de	1961.	

Jacobs	(1992	[1961])	critica	as	transformações	promovidas	nas	cidades	americanas	de	acordo	com	os	preceitos	

modernistas	da	cidade	funcional,	o	subúrbio	americano,	os	prédios	em	altura	sem	contato	com	os	passeios,	a	

rodoviarização.	Seu	argumento	era	que	as	cidades	deveriam	abrigar	a	diversidade	e	a	mistura	de	usos,	o	contato	

com	a	calçada,	edifícios	de	pequena	altura	e	veredas	ocupadas	e	vigiada	pelas	pessoas,	de	modo	a	aumentar	a	

segurança	 da	 população	 no	 cotidiano	 da	 vida	 urbana,	 se	 opondo	 assim	 à	 homogeneidade	 e	monotonia	 dos	

subúrbios,	das	habitações	sociais	em	massa	e	dos	centros	empresariais	sem	relação	com	a	rua.	

	 	

                                                
expansão	do	capitalismo	no	pós-II	Guerra,	e	teve	como	base	um	conjunto	de	práticas	de	controle	do	trabalho,	tecnologias,	hábitos	
de	consumo	e	configurações	de	poder	político-econômico	(HARVEY,	2011).	
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FIGURA 26 – JANES JACOBS NA WASHINGTON SQUARE PARK, 1963. 

	
Fonte:	STORY…(2016)	

FIGURA 27- PROTESTO ORGANIZADO POR JACOBS EM 1968 

	
Fonte:	MOBILIDADE	VERDE	(2018).	 	
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FIGURA	28	–	PROJETO	LOMEX	

	

Fonte: LIBRARY	OF	CONGRESS…(1967)	
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FIGURA	29	–	PROJETO	LOMEX	

	

Fonte:	LIBRARY	OF	CONGRESS…(1967) 
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As	ideias	de	Jacobs	foram	amplamente	difundidas	e	são	referenciais	até	hoje.	Mas,	de	acordo	com	Harvey	(2004	

[2000]),	ela	foi,	“à	sua	própria	maneira,	tão	utópica	quanto	o	utopismo	que	atacou.	[...]	O	aparato	de	vigilância	e	

de	controle	que	ao	ver	dela	é	tão	benevolente,	pois	proporciona	uma	segurança	tão	necessária,	causou	em	outras	

pessoas,	como	Sennet	(1970),	a	sensação	de	algo	opressivo	e	degradante”.	

Já	para	Zunkin	(2010),	a	relevância	da	obra	de	Jacobs	reside	em	demonstrar	a	arrogância	do	poder	do	Estado.	

Entretanto,	essa	autora	acredita	que	ali	se	encontram	fundamentos	que	propiciam	processos	de	gentrificação,	

pois	o	referencial	de	Jacobs	é	comumente	utilizado	para	sustentar	a	transformação	das	novas	paisagens	urbanas	

associadas	ao	consumo	e	ao	comércio	nas	ruas	–	processo	esse	marcadamente	reconhecido	nos	anos	1980	como	

a	gentrificação	em	bairros	de	cidades	norte-americanas	e	europeias	em	associação	ao	estilo	de	vida	yupie	da	

classe	 média	 emergente	 nos	 anos	 1980,	 protagonista	 da	 sociedade	 burocrática	 organizada	 para	 o	 consumo	

(Lefebvre,	1968)	e,	mais	recentemente,	reconfigurado	sob	o	ideário	da	economia	criativa.	Afinal,	de	acordo	com	

Smith	(1987),	a	gentrificação	e	o	modo	de	consumo	que	ela	engendra	é	uma	parte	integral	da	constituição	de	

classe	 como	parte	 dos	meios	 empregados	 pelos	 indivíduos	 da	 classe	média	 para	 distinguir-se	 da	 burguesia	 e	

também	da	classe	trabalhadora	–	uma	combinação	de	higienização	social	e	reabilitação	de	áreas	dominada	por	

orientações	estéticas	que	se	alinham	aos	desejos	de	identidade	e	consumo	de	estratos	sociais	com	maior	poder		

As	intervenções	urbanas	promovidas	em	Nova	York	sugerem	novas	indicações	para	a	crítica	ontológica	do	projeto	

urbano,	em	período	histórico	que	inclui:	(i)	o	Estado	(mais	uma	vez)	como	articulador	principal	de	coalisões	que	

se	constituem	em	benefício	de	grupos	privados;	(ii)	a	reconfiguração	das	ideias	de	limpeza	urbana,	expressas	

como	higienização	social,	agora	sob	diferentes	pretextos	e	sob	‘novas’	referências	estéticas	e	organizacionais	da	

vida	 cotidiana	 na	 cidade.	 Ainda	 que	 os	 PU	 incluam	 a	 construção	 de	 habitações	 sociais,	 eles	 quase	 sempre	

promovem	a	remoção	de	parte	expressiva	da	população	até	então	residente	na	área.	Acontece,	então,	a	expulsão	

dos	mais	 pobres	 para	 a	 periferia	 e,	 como	 se	 sabe,	 entre	 os	mais	 pobres	 estão	 negros	 e	 imigrantes	 ou	 seus	

descendentes.	
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Os	 projetos	 de	Moses	 em	Nova	 York	 foram	 desenvolvidos	 em	 diferentes	 contextos	 históricos	 do	 capitalismo	

(estratégias	para	sair	da	crise	sob	a	liderança	do	Estado	e	expansão	do	capitalismo	até	a	nova	crise,	em	1973)	que	

significaram,	para	o	tema	aqui	 tratado,	a	disponibilização	de	capital	para	 intervenções	 intensivas	no	espaço.	

Assim,	a	ação	planejada	no	urbano	organiza	as	intervenções.	Por	exemplo,	na	Figura	30	se	vê	o	mapa	das	áreas	

a	 serem	 transformadas,	 segundo	 a	 Comissão	 de	 Limpeza	 Urbana.	 O	 mesmo	 documento	 mostra	 o	 projeto	

detalhado	 –	 um	 diagnóstico	 das	 patologias	 das	 edificações	 a	 serem	 demolidas,	 a	 quantidade	 de	 população	

residente	 na	 área,	 as	 áreas	 elegíveis	 para	 as	 novas	 habitações	 (no	 caso,	 metade),	 o	 desenho	 urbano	 do	

empreendimento	e	o	desenho	arquitetônico	das	edificações.	Além	disso,	no	mesmo	documento	é	apresentado	o	

orçamento	necessário	para	a	obra	e	o	tempo	de	realização.	As	 intervenções	promovidas	pela	Comissão	estão,	

portanto,	 embasadas	 no	 conhecimento	 técnico-científico	 e	 expressas	 em	 seus	 instrumentos,	 desde	 um	

masterplan	que	organiza	a	totalidade	da	ação	até	projetos	arquitetônicos	específicos	para	cada	uma	das	áreas	

que	sofrerá	a	intervenção.	

Por	fim,	a	crítica	à	cidade	funcional	elaborada	nos	anos	1950-1960,	seja	por	Janes	Jacobs,	seja	pelo	Team	10,	leva	

a	 novas	 relações	 entre	 o	 desenho	 da	 rua,	 da	 relação	 da	 calçada	 e	 dos	 espaços	 públicos	 com	 a	 tipologia	 das	

edificações	e	seus	usos.	A	arquitetura	de	produção	em	massa	(Figura	31),	homogênea,	repetitiva	e	pasteurizada	

dá	lugar	ao	consumo	de	lugares	como	forma	de	distinção	social.	O	heterogêneo,	o	individual,	a	identidade	e	o	

simbólico	passam	a	ter	importância	para	a	classe	média	na	sociedade	burocrática	organizada	para	o	consumo,	

que	tem	seu	auge	justamente	num	período	de	expansão	do	capitalismo.		
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FIGURA 30: MAPA DAS ÁREAS DE PUs DE HIGIENIZAÇÃO URBANA 
	

	

Fonte:	Nova	York,	1949	[1951].	
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FIGURA 31: PROPAGANDA DE SHORE HAVEN, EMPREEDEDIMENTO DE FRED TRUMP. 

	

FONTE:	BREDDERMAN	(2017)	 	
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3.11 BALTIMORE: INSTITUCIONALIZAÇÃO DO EMPREENDEDORISMO URBANO 

Assim	 como	em	Nova	 York,	 e	mais	 ou	menos	no	mesmo	período,	 a	 população	de	Baltimore	 se	 envolveu	 em	

protestos	contra	a	construção	de	uma	via	expressa	que	cortaria	a	cidade	ao	meio.	Muitas	casas	históricas	estavam	

marcadas	para	demolição	e	a	via	elevada	atravessaria	a	zona	portuária.	Essa	e	outras	rodovias	faziam	parte	do	

programa	de	políticas	públicas	para	a	construção	de	infraestrutura	voltada	para	o	automóvel,	com	financiamento	

do	governo	federal	firmado	através	do	National	Highway	Act	de	1956.		

Por	meio	 de	 investimentos	 do	 governo	 federal,	 além	 de	 subsídios	 fiscais,	 o	 processo	 de	 suburbanização	 em	

Baltimore	 foi	 intenso,	 assim	 como	 os	 projetos	 de	 higienização	 urbana,	 sobretudo	 da	 população	 negra.	

Diferentemente	de	Nova	York,	essa	limpeza	foi	promovida	para	a	construção	de	ruas	e	escolas,	principalmente.	

Outro	 fenômeno	 foi	 o	 denominado	 blockbusting,	 no	 qual	 os	 donos	 de	 imóveis	 eram	 persuadidos	 por	

empreendedores	 do	 setor	 imobiliário	 a	 vender	 suas	 casas	 a	 preços	 baixos,	 sob	 a	 ameaça	 de	 migração	 de	

população	negra	para	a	região.	Uma	vez	as	propriedades	dos	brancos	adquiridas	a	preços	baixos,	eram	revendidas	

a	preços	mais	altos	para	afro-americanos.	Assim	se	deu	um	boom	imobiliário	entre	os	anos	1950-1960.		

Em	 meio	 a	 esse	 cenário,	 foi	 criado	 em	 1956	 o	 Greater	 Baltimore	 Committee	 (GBC),	 composto	 por	 líderes	

empresariais	e	representantes	do	governo.	O	Comitê	tinha	como	objetivo	lidar	com	a	deterioração	da	área	central	

de	Baltimore,	com	ocupação	expressiva	de	afro-americanos,	uma	vez	que	isso	era	considerado	uma	ameaça	para	

os	negócios.	Além	do	fato	de	que	a	migração	dos	grupos	sociais	com	maior	poder	aquisitivo	para	os	subúrbios	

representava	um	abandono	de	uma	região	que	era	símbolo	de	poder	político	e	econômico	(HARVEY,	1992).	

O	GBC	 elabora	 então	 um	projeto	 de	 renovação	 urbana	 de	 9hec	 na	 área	 central	 (Figuras	 32	 e	 33)	 –	 o	 centro	

empresarial	Charles	Center.	Em	1958,	para	seu	planejamento	e	implementação,	é	criada	uma	corporação	semi-

pública,	a	Charles	Center	Management	Corporation.	O	plano	consistia,	principalmente,	em	edifícios	de	escritórios		
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FIGURA 32: BALTIMORE - MAQUETE DO CHARLES CENTER	

	

Fonte:	MILLSPAUGH	(1964).	
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FIGURA 33: BALTIMORE – CAPA DO PLANO DE CHARLES CENTER	

	

Fonte:	BALTIMORE	(1958)	
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em	torno	de	três	praças	–	(BALTIMORE,	2006)	66.	O	projeto	foi	concluído	no	final	dos	anos	1960.	Elaborado	de	

acordo	 com	 a	 estética	 modernista,	 conta	 com	 um	 prédio	 projetado	 por	 Mies	 van	 der	 Rohe.	 O	 projeto	 era	

justificado	com	o	argumento	de	criação	de	novos	empregos	e	aumento	de	arrecadação	de	taxas	e	impostos	para	

o	governo	que	poderia,	então,	investir	em	infraestrutura	para	os	mais	pobres.	No	entanto,	como	afirma	Harvey	

(1992),	a	construção	do	Charles	Center,	desde	o	começo,		estava	associada	exclusivamente	à	interesses	do	capital	

financeiro	e	imobiliário	–	ao	final,	o	projeto	recebeu	muitos	subsídios	e	recursos	públicos	para	sua	execução.	

Antes	da	conclusão	de	Charles	Center,	a	corporação	público-privada	voltou	seus	interesses	para	a	área	portuária	

em	desuso	devido	ao	processo	de	desindustrialização	da	cidade	e	muito	próxima	do	centro	empresarial.	

A	 Charles	 Center	 Management	 Corporation	 foi	 renomeada	 como	 Charles	 Center	 Inner	 Harbor	
Management	 Corporation,	 e	 sua	 equipe	 começou	 a	 trabalhar	 com	 os	 consultores	 da	 Filadélfia,	
Wallace,	McHarg,	Roberts	e	Todd	para	definir	o	próximo	estágio	da	 transformação	do	centro.	Em	
1964,	a	cidade	e	os	consultores	criaram	uma	visão:	o	porto	deveria	ser	cercado	por	um	anel	de	novos	
espaços	 públicos,	 todos	 interligados	 por	 um	público,	 passeio	marítimo.	 Eles	 imaginaram	museus,	
edifícios	 de	 escritórios,	 hotéis,	 anfiteatros,	marinas	 e	 cais	 para	 visitar	 navios,	 parques	 e	 parques	
infantis,	 e	 um	 novo	 tipo	 de	 centro	 comercial,	 o	mercado	 de	 festivais”	 (BALTIMORE,	 2006,	 p.	 44,	
tradução	minha67.		

 
As	 obras	 foram	 realizadas	 com	 recursos	 de	 fundos	 de	 renovação	 urbana	 do	 governo	 federal.	 Os	 prédios	

abandonados	 foram	quase	 todos	demolidos.	 Entretanto,	 sucessivas	manifestações	 violentas	aconteceram	nos	

anos	1960	e	1970	no	centro	de	Baltimore,	causadas	pela	resseção	econômica	e	o	desemprego.	Assim	que,	em	

1970,	é	criado	a	Baltimore	City	Fair	que,	a	exemplo	das	Exposições	Internacionais,	tinha	como	objetivo	promover	

a	cultura	local	e	trazer	a	elite	de	volta	para	o	centro	da	cidade.	As	feiras	eram	um	evento	anual	e	as	primeiras	

edições	aconteceram	no	Charles	Center.	Em	1973,	a	feira	foi	transferida	para	o	Inner	Harbour,	para	mostrar	para	

a	população	os	novos	usos	que	a	área	portuária	poderia	oferecer	–Figura	34.	(HARVEY,	1992).	

                                                
66	https://planning.baltimorecity.gov/sites/default/files/LEPL11.21.06Small.pdf	
67	https://planning.baltimorecity.gov/sites/default/files/LEPL11.21.06Small.pdf	
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FIGURA 34 – BALTIMORE HARBOR EM 1973 DURANTE A BALTIMORE CITY FAIR.	

	
Fonte:	TKACIK	(2016)	

	

FIGURA 35 – BALTIMORE INNER HARBOR  

	
Fonte:	VISIT...(2018)	
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Em	1981,	o	novo	Inner	Harbor	foi	concluído.	No	ano	de	abertura	do	empreendimento,	o	número	de	visitantes	

superou	a	Disneylândia.	Segundo	Harvey	(1992),	o	relatório	da	US	Civil	Rights	Commission	indicou	o	fracasso	da	

operação	de	renovação	urbana	no	que	diz	respeito	à	solução	de	problemas	econômicos	e	sociais	para	a	população	

de	Baltimore.	Segundo	o	relatório,	somente	na	primeira	fase	de	construção	do	PU	foram	gastos	US$	270milhões,	

sendo	que,	desse	valor,	90%	era	proveniente	do	governo,	seja	de	fundos	do	tesouro	nacional,	seja	por	subsídios	

concedidos	aos	empresários	ou	empréstimos	e	doações.	Embora	90%	dos	investimentos	fosse	de	origem	pública,	

toda	o	planejamento	do	empreendimento	foi	de	responsabilidade	privada.		

O	projeto	de	Inner	Harbor	passou	a	ser	tratado	como	uma	fórmula	de	sucesso	de	reconversão	econômica	e	de	

vida	 urbana	 para	 áreas	 industriais	 ou	 portuárias	 abandonadas	 ou	 degradadas	 por	 processos	 de	

desindustrialização.	O	modelo	internacionalmente	disseminado	não	se	refere	apenas	à	dimensão	arquitetônica-

urbanística	ou	programática:	trata-se	de	um	modelo	de	planejamento,	 implementação	e	gestão	com	base	nas	

associações	público-privadas.	

Portanto,	 os	 projetos	 de	 Inner	 Harbor	 e	 do	Charles	 Center	 são	 emblemáticos.	 Por	 uma	 série	 de	 razões,	 eles	

evidenciam	a	necessidade	da	crítica	ontológica	do	PU	e,	simultaneamente,	suas	adaptações	como	instrumento	

de	 intervenção.	 É	 retomada	 e	 aprofundada	 a	 relação	 público-privado	 na	 criação	 de	 uma	 comissão	 de	

planejamento,	 implementação	 e	manutenção	 do	 empreendimento,	mantendo-se	 a	 lógica	 de	 que	 os	 recursos	

aportados	 são	 majoritariamente	 públicos	 e	 os	 interesses	 favorecidos	 quase	 exclusivamente	 privados.	 Outro	

instrumento	já	identificado	é	a	adoção	de	uma	‘nova	escala	projetual’,	seguindo	os	ideais	difundidos	pelo	Team	

10,	por	adotar	uma	arquitetura	de	grande	escala	para	um	fragmento	da	cidade.	Principalmente	no	que	diz	respeito	

ao	Inner	Harbour,	é	retomada	a	noção	do	espaço	urbano	como	espetáculo,	a	exemplo	das	Exposições	Universais.	

A	Baltimore	City	Fair	é	utilizada	como	estratégia	de	criação	de	consenso	sobre	o	empreendimento	através	da	

criação	de	espaços	de	consumo	do	lazer.		
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O	novo,	no	caso	de	Baltimore,	é	a	institucionalização	do	gerencialismo	com	um	modelo	de	intervir	baseado	no	

empreendedorismo	e	no	marketing	urbanos,	já	no	contexto	das	novas	estratégias	de	acumulação	capitalista	no	

neoliberalismo	e	no	cenário	de	crise	fiscal	que	se	abate	também	sobre	as	cidades.	

Harvey	(2012c),	caracteriza	o	neoliberalismo	como	um	regime	profundamente	autoritário	e	antidemocrático,	que	

cria	 um	 novo	 sistema	 de	 governança,	 integrando	 o	 Estado	 e	 os	 interesses	 corporativos	 através	 do	 poder	

monetário	 e	 assegurando	 a	 disposição	 do	 excedente	 através	 do	 aparato	 estatal.	 Para	 tanto,	 o	 Estado	 deve	

garantir,	 através	 de	 um	 quadro	 institucional,	 o	 direito	 à	 propriedade	 privada	 e	 o	 estímulo	 ao	 mercado.	 O	

neoliberalismo	é,	portanto,	uma	prática	constitutiva	do	capitalismo	contemporâneo	que	se	baseia	na	sujeição	e	

subordinação	absoluta	ao	mercado	como	meio	de	produção	e	reprodução	social	em	sentido	amplo.	Trata-se	de	

um	projeto	de	classe	com	o	objetivo	de	restaurar	o	poder	das	elites	e	expandir	a	acumulação	capitalista	no	cenário	

da	 nova	 crise	 do	 capital,	 que	 tem	 como	 marco	 1973	 (HARVEY,	 2007).	 Sendo	 assim,	 Baltimore	 é	 um	 caso	

emblemático	no	que	se	refere	a	intervenções	urbanas	nessa	etapa	do	capitalismo,	além	de	ser	representativo	de	

uma	nova	fase	na	administração	pública	norte-americana,	denominada	por	Osborne	e	Gaebler	(1993)	como	o	

governo	empreendedor.		

 
3.12 LONDRES E BARCELONA: PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO E FLUXO INTERNACIONAL DE 

CAPITAL 

É	também	nessa	etapa	neoliberal	do	capitalismo	que	uma	prática	da	administração	empresarial	começa	a	invadir	

o	planejamento	urbano,	sob	a	orientação	do	chamado	planejamento	urbano	estratégico,	associado	à	difusão	da	

imagem	da	cidade	via	marketing	urbano.	Assim,	os	projetos	de	intervenção	no	espaço	urbano	se	configuram	como	

um	instrumento	crucial	para	colocar	em	prática	estratégias	concebidas	em	termos	de	um	plano	de	negócios	para	

a	cidade.	Dois	projetos	emblemáticos	na	Europa	são	concebidos	originariamente	através	planos	estratégicos,	a	

London	Docklands	e	a	Barcelona	Olímpica.	Estes	dois	casos	têm	outro	componente	em	comum,	a	figura	de	Gooch	

Ware	Travelsted,	um	incorporador	imobiliário	e	chefe	do	First	Bonston	Real	Estate.		
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Travelsted	 foi	o	 responsável	por	desenvolver	o	projeto	original	de	Canary	Warf,	 localizada	em	uma	Enterprise	

Zone	(EZ)	que	era	administrada	pela	London	Docklands	Depevolpment	Corporation	(LDDC),	criada	em	1981	–Figura	

36.	 A	 LDDC,	 diferente	 das	 corporações	 de	 desenvolvimento	 para	 as	 new	 towns,	 tinha	 plenos	 poderes	 de	

planejamento	 sem	 a	 necessidade	 de	 passar	 pelos	 caminhos	 tradicionais	 de	 aprovação.	 A	 LDDC	 também	 não	

contava	com	nenhum	plano	de	totalidade	da	área,	caberia	aos	empreendedores	imobiliários	preparar	os	projetos.	

Travelsted	contrata,	então,	arquitetos	norte-americanos	para	a	elaboração	do	Masterplan	de	Canary	Warf,	o	novo	

centro	 empresarial	 da	 cidade.	 Travelsted	 trouxe	 consigo	 os	 créditos	 de	 bancos	 norte-americanos	 que	 iriam	

investir	no	empreendimento	–	ver	Figura	37.	Em	1985,	a	LDDC	transfere	a	posse	de	terras	do	empreendimento	

para	 a	 incorporadora	 e	 fica	 responsável	 por	 prover	 a	 infraestrutura	 urbana	 necessária,	 principalmente	 a	 de	

transporte.	No	entanto,	Travelsted	e	o	Banco	de	Boston	saem	das	negociações	que	são	assumidas	pela	Olympia	

&	York,	empresa	canadense	de	capital	internacional	responsável	pela	construção	de	empreendimentos	de	porte	

semelhante,	 como	os	 de	Battery	 Park	 e	Boston	Harbor.	 A	Olympia	&	 York	 vai	 à	 falência	 na	 década	 de	 1990.	

(BROWNILL,	1990).		

Somente	 nos	 anos	 2000	 os	 investimentos	 do	 setor	 privado	 reiniciaram,	 então	 sob	 o	 comando	 da	 Qatari	

Investment	Authority	 e	dos	empreendedores	 canadenses	da	Brookfield.	O	projeto	é	bastante	 controverso	e	a	

criação	de	empregos	prometida	pelo	governo	não	atingiu	a	população	da	região	leste	de	Londres,	uma	vez	que	

os	escritórios	de	empresas	internacionais	se	instalaram	em	Canary	Warf	e	exigiram	trabalhadores	especializados	

–	o	que	não	era	o	caso	da	população	residente	da	área,	com	o	quarto	pior	índice	de	desenvolvimento	social	da	

Inglaterra.	
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FIGURA 36. LONDRES - AREAS DEFINAS COMO ENTEPRISE ZONES 

	

FONTE:	BROWNILL	(1990,	p.	2)	
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FIGURA 37- PAINEL DE EXPOSIÇÃO DO MUSEM LONDON. NA IMAGEM É POSSÍVEL VER O ESTÁGIO DE 

CONSTRUÇÃO DAS TORRES DE CANARY WARF QUANDO OLYMPIA E YORK FALIU. 

	

Fonte:	Foto	minha	(2017).	
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FIGURA 38- LONDON DOCKLANDS: ROYAL DOCKS E CANARY WARF AO FUNDO 

	

Fonte:	Foto	minha	(2017).	
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Diante	das	tratativas	malsucedidas	com	a	LDDC,	Travelsted,	ainda	na	década	de	1980,	se	dirige	para	os	projetos	a	

serem	desenvolvidos	 em	Barcelona	 e	 se	 envolve	 diretamente	 no	Port	 Vell.	 O	 caso	 de	 Barcelona	 tem	origens	

também	no	planejamento	estratégico,	que	foi	elaborado	pelos	mesmos	autores	do	plano	de	San	Francisco,	de	

1987.	No	plano	de	Barcelona,	a	realização	de	um	megaevento	como	as	Olimpíadas	foi	utilizada	como	estratégia	

para	colocar	projetos	de	intervenção	em	prática	e	captar	recursos	da	União	Europeia.	O	caso	se	transformou	em	

um	modelo	difundido	globalmente.	As	transformações	reconverteram	a	orla,	que	era	uma	área	degrada	pelo	uso	

industrial	ocupada	por	favelas,	além	de	criar	centralidades	de	bairro	e	a	infraestrutura	esportiva	em	Montjuic.		

Ambos	casos	revelam	um	novo	instrumento,	o	fluxo	internacionalizado	dos	investimentos	financeiros	e	o	uso	

do	 espaço	 urbano	 com	 centralidade	 da	 financeirização,	 além	 da	 institucionalização	 do	 instrumento	 do	

planejamento	estratégico.	O	plano	é	um	meio	para	obter	não	apenas	incentivos	fiscais,	obter	terras	doadas	pelo	

poder	público	e	sua	infraestrutura,	mas	também	linhas	de	créditos	em	fundos	de	investimentos	(incluindo	fundos	

de	pensões),	bancos	estatais	ou	internacionais.		

3.13 ABORDAGENS TEÓRICAS SOBRE O PROJETO URBANO 

Nos	 itens	 anteriores,	 a	 opção	 foi	 por	 referir	 as	 intervenções	 sobre	 áreas	 do	 espaço	 urbano	 sem	 utilizar	 a	

nomenclatura	projeto	urbano,	em	função	do	que	foi	apontado	inicialmente,	ou	seja,	sua	grande	imprecisão.	Além	

disso,	 há	 controvérsias	 sobre	 o	momento	 histórico	 de	 sua	 emergência.	 Solà-Morales	 (1987)	 atribui	 a	 origem	

teórica	do	PU	a	projetos	residenciais	e	de	centros	urbanos	dos	anos	1920	na	Escandinávia	e	às	práticas	associadas	

à	cidade-jardim.	Para	o	autor,	o	CIAM	de	1929,	ao	abordar	o	Existenzminimun	como	unidade	habitacional,	e	ao	

abordar,	 na	 Carta	 de	 Atenas	 (1933),	 a	 cidade	 como	 um	 conjunto,	 acabou	 por	 esvaziar	 a	 prática	 da	 escala	

intermediária,	ou	seja,	a	escala	do	PU.	Essa	origem	é	tida	como	heterodoxa,	uma	vez	que	usualmente	são	aceitas	

aceita	as	interpretações	Portas	(2003)	e	Tsiomis	(2006),	entre	outros,	de	que	a	origem	do	PU	está	no	universo	

teórico	elaborado	pelo	Team	10,	como	fruto	de	sua	crítica	direcionada	ao	racionalismo	dos	anos	1930.	Ou	seja,	

na	história	conceitual	do	PU	cabe	destacar	dois	momentos	importantes,	o	primeiro	relacionado	ao	Team	10,	que	

elabora	uma	teoria	para	ser	colocada	em	prática,	e	outro,	a	partir	dos	anos	1980,	quando	são	produzidos	aportes	



	

205	
	

teóricos	a	partir	da	prática.	Esse	é	o	foco	deste	item	que,	além	disso,	revisa	as	abordagens	teóricas	sobre	o	PU	a	

partir	dos	autores	mais	citados	nos	estudos	realizados	no	Brasil,	conforme	pesquisa	apresentada	na	Introdução	

dessa	 Tese	 (OLIVEIRA	 e	 ROVATI,	 2016).	 A	 intenção	 continua	 sendo	 identificar	 os	 fundamentos	 do	 PU,	 na	

articulação	prática	e	teoria	recomendada	por	Lefebvre	(2006	[1980]).	

O	francês	Françoise	Ascher	desponta	como	o	mais	citado	nos	trabalhos	revisados,	seguido	dos	espanhóis	Borja	e	

Castells	e	do	português	Nuno	Portas.	Acher	(2010	[2001])	escreve	sobre	os	“novos	princípios	do	urbanismo”,	nos	

quais	o	PU	e	o	planejamento	estratégico	são	os	principais	instrumentos.	Já	Borja	e	Castells	(1997),	baseados	na	

experiência	de	Barcelona,	apresentam	em	1996,	na	Conferência	ONU-HABITAT,	em	Istambul,	uma	teoria	sobre	o	

PU.	A	apresentação	compilada	na	publicação	Local	&	Global:	management	of	cities	in	the	informational	age	pode	

ser	compreendida	como	um	manual	para	cidades	empreendedoras	com	base	no	PU.	Portas	(2003),	por	sua	vez,	

tem	como	objetivo	compreender	as	novas	formas	de	atuação	via	PU	e	traça	uma	tipologia	a	partir	de	experiências	

europeias	e	de	Baltimore	nos	Estados	Unidos.	É	importante	destacar	que	as	primeiras	teorizações	sobre	o	PU	são	

de	autores	espanhóis,	como	Borja	(1988)	e	Solà-Morales	(1987).	Nos	anos	1980,	muitos	desses	projetos	foram	

iniciados	na	Europa,	em	especial	em	cidades	espanholas.	Borja	e	Castells	(1997)	foram	os	principais	promotores	

do	 paradigma	 Barcelona	 para	 países	 da	 América	 Latina,	 nos	 quais	 atuaram	 diretamente,	 em	 palestras	 e	

consultorias.	A	seguir	são	destacados	os	principais	componentes	teóricos	sobre	o	PU	que	vigem	na	atualidade,	

organizados	segundo	as	dimensões	do	PU	tratadas	mais	usualmente.	

Como	não	poderia	deixar	de	ser,	e	ficará	claro	na	sistematização	que	segue,	tendo	sido	produzidas	a	partir	da	

prática,	as	proposições	teóricas	tomam	a	aparência	do	fenômeno	e,	a	partir	dela,	descrevem	e	prescrevem.	Nesse	

sentido,	 nelas	 se	 encontra	 a	 legitimação	 teórica	 de	 uma	 prática	 que	 corresponde,	 na	 etapa	 neoliberal	 do	

capitalismo,	à	 renovação	 instrumental	do	 fundamento	ontológico	do	PU,	 sintetizado	nas	Considerações	Finais	

deste	Capítulo.	
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3.13.1.	TEMPO	

O	plano	regulador	é	expressão	de	um	planejamento	urbano	concebido	para	o	longo	prazo,	no	qual	um	cenário	de	

cidade	é	 idealizado	e	o	plano	regula	a	ação	de	forma	a	concretizar	esse	cenário.	Esse	modo	de	pensamento	é	

criticado,	 sobretudo	 pela	 rigidez	 que	 aplica	 ao	 solo	 urbano	 sem	 estimular	 oportunidades.	 Para	 superar	 esse	

aspecto,	 frequentemente	 criticado,	 é	 oferecida	 a	 opção	 do	 PU,	 como	 uma	 nova	 maneira	 de	 relacionar	

planejamento	e	tempo	na	produção	da	cidade.	Para	Borja	e	Castells	(1997),	o	PU	tem	um	tempo	determinado	e	

relativamente	curto	para	acontecer,	que	remete	a	períodos	de	5	anos	(e	não	10	ou	20	anos)	para	que	saia	do	

papel,	ou	até	mesmo,	dependendo	da	escala	de	intervenção,	para	que	seja	plenamente	executado	–	os	autores	

afirmam	que	se	a	intervenção	não	ocorrer	nesse	curto	período,	o	PU	terá	poucas	chances	de	se	tornar	realidade.	

Já	Ascher	(2010[2001])	indica	que	é	preciso	lidar	com	a	imprevisibilidade	do	futuro,	de	tal	maneira	que	períodos	

menores	 de	 tempo	 propiciam	 a	 redução	 das	 incertezas	 acerca	 da	 intervenção.	 O	 autor	 aponta,	 ainda,	 a	

importância	do	planejamento	estratégico	urbano	para	“articular	de	forma	inovadora	as	oscilações,	a	curto	e	longo	

prazo,	a	pequena	e	a	grande	escala,	os	interesses	gerais	e	particulares.	É	ao	mesmo	tempo	estratégico,	pragmático	

e	com	senso	de	oportunidade”	(ASCHER,	2010	[2001],	p.	83).	

	

3.13.2	DESENHO	URBANO	X	ESPAÇO	

Para	 a	 dimensão	 espacial,	 o	 proposto	 é	 pensar	 a	 cidade	 a	 partir	 de	 fragmentos,	 uma	 vez	 que	 a	 vida	 urbana	

contemporânea	 é	muito	 complexa	 para	 ser	 tratada	 de	maneira	 abrangente.	 Assim,	 se	 encontram	 críticas	 ao	

planejamento	funcionalista,	sobretudo,	por	tratar	de	maneira	homogênea	o	espaço,	associando	o	planejamento	

urbano	moderno	a	uma	produção	em	massa	da	cidade.	Outra	crítica	é	dirigida	à	multifuncionalidade	de	usos	no	

espaço	urbano,	de	maneira	que	o	desenho	tem	papel	central	para	propor	e	viabilizar	a	inter-relação	de	diferentes	
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usos,	 como	habitação,	 trabalho,	 lazer,	 transporte	e	consumo.	O	PU,	então,	operaria	nas	cidades	visando	criar	

novas	centralidades	e	seus	efeitos	seriam	sentidos	em	todo	o	território.	

Para	 Portas	 (2003),	 o	 PU	 pode	 se	 originar	 tanto	 em	 um	 plano	 regulador	 quanto	 de	 um	 plano	 estratégico.	 A	

diferença	reside	no	fato	de	que,	no	primeiro	caso,	as	características	do	ambiente	construído	e	da	localização	em	

relação	à	cidade	se	colocam	como	prioridade	–	 já	quando	o	PU	tem	origem	em	um	plano	estratégico,	estaria	

associado	a	uma	visão	mais	 holística	 e	menos	determinista.	O	pedaço	de	 cidade	projetado	 irá	propagar	 seus	

efeitos	pelo	 território.	Assim	 como	o	Team	10	 idealizou,	 as	 disputas	urbanas	 se	dariam	no	entremeio	desses	

fragmentos	projetados	e	os	grupos	sociais	dariam	conta	de	trabalhar	as	diferenças	e	produzir	a	cidade.	Para	Borja	

e	Castells	(1996),	a	dimensão	dos	fragmentos	pode	ser	bastante	variável,	desde	um	lote	até	uma	zona	completa	

da	cidade.	Mas,	de	qualquer	maneira,	o	PU	deve	dialogar	com	o	restante	do	espaço	urbano.	Os	planos	estratégicos	

seriam	ideais	para	tal	visão.	Portas	(1996)	reforça	essa	concepção,	afirmando	que	o	PU	nasce	de	uma	definição	

programática	e	estratégica	para	a	cidade	como	um	todo.	

Portas	(2003)	e	Ascher	(2010	[2001])	apontam	para	a	importância	do	uso	de	áreas	historicamente	significativas	

para	as	cidades,	como	antigas	zonas	industriais	e	portuárias	em	desuso	ou	abandonadas	pelas	transformações	

nas	relações	sociais	de	produção	e	na	divisão	internacional	do	trabalho.	Segundo	Ascher	(2010	[2001],	p.	95)	‘’o	

novo	urbanismo	tenta,	tanto	quanto	possível,	utilizar	as	dinâmicas	do	mercado	para	produzir	ou	conservar	valores	

simbólicos	da	cidade	antiga”.	O	autor	sinaliza	que	a	valorização	da	arquitetura	em	sua	relação	com	a	história	é	

fundamental	para	uma	estética	urbana	associada	à	identidade	cultural.	

	

3.13.3	OPORTUNIDADES	X	RESULTADOS	

Os	períodos	curtos	de	tempo	têm	relação	também	com	o	que	Ascher	(2010	[2001])	denomina	de	urbanismo	de	

resultados,	 uma	 vez	 que	 projetos	 concebidos	 para	 o	 longo	 prazo	 podem	 entrar	 em	 descompasso	 com	 os	
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interesses	do	mercado.	Da	mesma	maneira,	Borja	e	Castells	(1997)	criticam	instrumentos	de	planejamento	urbano	

rígidos,	como	os	planos	reguladores,	que	não	correspondem	mais	às	necessidades	econômicas	e	sociais	dos	novos	

tempos.	 Assim,	 identificam	 que	 o	 papel	 do	 Estado	 deve	 ser	 promover	 o	 PU,	 através	 de	 estratégias	 como	 a	

flexibilização	 de	 normas	 que	 acelerem	 processos	 de	 aprovação	 de	 projetos	 urbanísticos-arquitetônicos,	 não	

desperdiçando	as	oportunidades	apontadas	pelo	mercado.		

Para	 Ascher	 (2010	 [2001],	 p.	 94),	 “o	 neourbanismo	 privilegia	 os	 objetivos,	 os	 resultados	 a	 serem	 obtidos,	 e	

incentiva	os	atores	públicos	e	privados	a	encontrar	modalidades	de	realização	desses	objetivos,	os	mais	eficientes	

para	a	coletividade	e	para	o	conjunto	de	agentes.	 Isso	demanda	novas	maneiras	de	formular	de	projetos	e	de	

regulamentação”.	

Por	fim,	Borja	e	Castells	(1997)	entendem	a	realização	de	um	megaevento	como	uma	oportunidade	de	realização	

dos	projetos	urbanos,	isso	por	diversos	motivos:	o	evento	tem	uma	data	limite	para	acontecer,	os	interesses	e	os	

holofotes	da	mídia	estarão	voltados	para	a	cidade,	trabalha-se	a	favor	de	uma	coesão	social	em	torno	do	projeto	

e,	também,	de	uma	coesão	política	entre	diferentes	partidos	que	atuem	nas	diversas	esferas	de	governo.	

	

3.13.4	O	PROJETO	PROCESSO	

Essa	é	talvez	a	dimensão	teórica	mais	importante	do	PU,	pois	é	aqui	que	ele	se	distingue	do	desenho	urbano.	O	

PU	 trata	 de	 uma	 intervenção	 no	 espaço	 que	 vai	 além	 da	 arquitetura	 de	 grande	 escala:	 é	 uma	 intervenção	

estratégica.	Importa	destacar	sobretudo	os	atores	que	fazem	parte	do	processo	projetual:	

Os	políticos	 locais,	 o	 Estado,	 os	urbanistas,	 todos	os	 especialistas	podem,	 assim,	 cada	 vez	menos	
pretender	fundamentar	suas	ações	e	suas	propostas	no	interesse	geral	ou	comum,	objetivo	e	único.	
Além	disso,	o	desenvolvimento	das	ciências	e	das	técnicas	só	evidencia	a	grande	complexidade	onde	
anteriormente	havia	problemas	passíveis	de	solução:	a	experiência	que	fundamentava	as	decisões	
qualificadas	pelo	interesse	geral	foi	substituída	pela	controvérsia	entre	especialistas,	o	que	remete	as	
decisões	a	espinhosos	princípios	de	precaução.	Uma	decisão	só	pode	ser	entendida	como	sendo	de	
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interesse	geral	ou	comum	através	de	sua	substância	objetiva.	É	o	modo,	o	procedimento	como	ela	
foi	 elaborada	 e	 eventualmente	 construída	 pelos	 atores	 envolvidos,	 que	 lhe	 confere,	 in	 fine,	 seu	
caráter	de	interesse	geral.	(ASCHER	(2010	[2001]),	p.	91)	

A	passagem	acima	aponta	dois	aspectos	relevantes.	O	primeiro,	é	a	ideia	de	que	o	arquiteto-urbanista	não	tem	

mais	o	poder	de	garantir	o	controle	sobre	o	espaço	e	as	relações	sociais	que	nele	ocorrem.	Não	que	alguma	vez	

ele	 realmente	tenha	tido,	mas	a	 lógica	do	planejamento	urbano,	durante	muito	 tempo,	girou	em	torno	dessa	

ideia.	Se	o	arquiteto	não	é	mais	o	responsável	principal	pela	organização	do	espaço	da	cidade,	então	a	sociedade	

tem	direito	a	participar.	Mas	o	que	define	como	será	o	projeto	é	a	correlação	de	forças	entre	os	diferentes	atores	

envolvidos.	Segundo	Borja	e	Castells	(1997),	uma	operação	de	PU	deve	envolver	diferentes	setores	da	sociedade,	

como	grupos	econômicos	e	agentes	públicos,	especialmente	aqueles	em	posições	de	comando.		

No	entanto,	o	conhecimento	técnico-científico	ainda	é	valorizado,	uma	vez	que	os	instrumentos	técnicos	servirão	

para	orientar	as	decisões	e/ou	para	mediar	diferentes	visões	e	conflitos.	Para	Borja	e	Castells	(1997),	é	em	uma	

ferramenta	como	o	masterplan	que	serão	definidos	o	ordenamento	do	ambiente	construído,	a	fim	de	capturar	os	

potenciais	de	futuras	ações	privada,	os	usos	do	solo	em	relação	com	o	sistema	geral	de	infraestruturas,	o	desenho	

urbano,	 a	 responsabilidade	 do	 governo	 com	 a	 participação	 da	 comunidade	 a	 porteriori.	 Para	 os	 autores,	 o	

masterplan	é	agora	um	plano	de	ação	e	deve	orientar	a	construção	de	consenso.		

Para	 Ascher	 (2010	 [2001],	 p.	 97),	 “o	 projeto	 torna-se,	 plenamente,	 um	 instrumento	 de	 conhecimento	 e	

negociação”.	Para	o	autor,	o	PU	tem	a	capacidade	de	produzir	sinergias	através	de	estratégias	de	ação	e	regras	

que	valorizem	as	propostas	dos	atores	envolvidos,	de	tal	maneira	que	reforça	o	papel	do	Estado	como	guardião	

das	regras	do	jogo	que	atendam	ao	interesse	geral.	

Por	 fim,	 é	 importante	 destacar	 aspectos	 relacionados	 à	 governança	 urbana.	 Um	 deles	 diz	 respeito	 ao	

estabelecimento	parcerias	público-privadas	e	a	adequação	dos	governos	locais	para	esse	tipo	de	arranjo.	Outro	

se	refere	à	reorganização	das	administrações	locais	–	uma	vez	que	o	PU	intervém	sobre	um	fragmento	da	cidade,	

as	diversas	áreas	que	atuam	naquele	fragmento	devem	ser	articuladas.	Finalmente,	Ascher	(2010	[2001],	p.	97)	
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chama	atenção	para	mais	um	aspecto,	relacionado	“ao	risco	de	que	a	maior	autonomia	dos	indivíduos	e	a	força	

crescente	da	econômica	de	mercado	aumentem	as	desigualdades	sociais	existentes	ou	criem	novas	é,	de	fato,	

muito	alto”.	Caberia,	então,	à	governança	urbana,	através	de	novos	meios	de	participação	social,	superar	esse	

risco.	

 

3.14 SÍNTESE PARCIAL 

No	 Quadro	 3	 abaixo	 é	 apresentado	 um	 resumo	 dos	 fundamentos	 ontológicos	 do	 PU	 e	 seus	 instrumentos	

operacionais.	

Após	 a	 trajetória	 teórica	 construída	 e	 sistematizada	 na	 Parte	 I	 e	 da	 busca,	 neste	 Capítulo,	 da	 gênese	 e	

fundamentação	ontológica	do	PU,	pode-se	propor	uma	definição	que	vá	além	da	estabelecida	no	trecho	acima	

reproduzido,	que	apresenta	alguns	traços	procedentes,	mas	que	é	 insuficiente.	A	definição	de	PU	que	aqui	se	

propõe	e	que	orientará	o	Capítulo	4	e	5	é	a	seguinte:	a	expressão	projeto	urbano	corresponde	a	práticas	de	

intervenção	urbana	centrais	para	a	produção	da	cidade	neoliberal,	porque	renovam	e	criam	meios	para	ampliar	

a	instrumentalização	do	espaço	a	serviço	da	acumulação	de	capital.	

Além	 dessa	 definição,	mais	 focada	 do	 que	 a	 utilizada	 anteriormente,	 a	 realização	 desse	 Capítulo	 e	 a	 síntese	

apresentada	no	Quadro	3	permitem	outras	reflexões	sobre	o	tema.	

A	primeira	é	a	 constatação	de	como,	através	de	diversas	práticas	ao	 longo	da	história,	 ocorrem	a	gênese	e	a	

fundamentação	ontológica	do	que	contemporaneamente	é	denominado	projeto	urbano.	Isto	explica,	em	parte,	

a	multiplicidade	de	compreensão	sobre	o	termo,	inclusive	no	Brasil,	como	demonstrado	na	Introdução.	O	projeto	

de	 Haussmann	 para	 Paris	 confirma	 que	 a	 experiência	 é	 uma	 das	 origens	 do	 PU.	 O	 anacronismo	 reside	 em	

denominá-lo	como	tal,	já	que	a	expressão	e	as	abordagens	teóricas	que	a	legitimam	foram	elaboradas	apenas	a		 	
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QUADRO 3 –FUNDAMENTOS ONTOLÓGICOS DO PU E RENOVAÇÃO DE SEUS INSTRUMENTOS OPERACIONAIS 
 

INDICAÇÕES PARA A IDENTIFICAÇÃO DO FUNDAMENTO ONTOLÓGICO DO 
PU FUNDAMENTOS E INSTRUMENTOS OPERACIONAIS 

LONDRES: EXPRESSÃO DA EMERGÊNCIA DA CIDADE INDUSTRIAL 

A	gênese	ontológica	do	PU	pode	ser	reconhecida	na	indicação	de	que,	com	a	
consolidação	 do	 capitalismo,	 o	 espaço	 passa	 a	 ser	 instrumento	 para	 o	
exercício	do	poder	das	classes	dominantes	sob	a	égide	da	acumulação	e	com	
a	marca	da	higienização	social.	O	Estado	passa	a	atuar	como	regulador	do	
espaço	quando	a	configuração	espacial	estabelecida	pelo	liberalismo	passa	a	
representar	uma	ameaça	à	saúde	da	vida	urbana	das	classes	dominantes.	
	

Esse	 traço	 fundamente	 permanece	 inalterado	 com	 o	 desenvolvimento	
histórico	 do	 capitalismo,	 já	 que	 fundamenta	 o	 significado	 que	 o	 espaço	
adquire	como	instrumento	a	serviço	da	acumulação	do	capital.	Ainda	que	as	
características	 de	 sua	 instrumentalização	 se	 adaptem	 aos	 estágios	 de	
desenvolvimento	 do	 capitalismo.	 Como	 o	 capitalismo	 é	 ontologicamente	
definido	 como	 valor	 que	 se	 valoriza	 sob	 o	 fetiche	 da	mercadoria,	 em	 um	
processo	no	qual	a	contradição	entre	as	classes	sociais	é	 inerente,	a	marca	
dessa	 contradição	 se	 inscreve	 constantemente	 na	 instrumentalização	 do	
espaço	para	fins	de	acumulação.	

EXPOSIÇÕES UNIVERSAIS: A IDEIA DO PROGRESSO INSCRITA NO ESPAÇO 

O	 desenho	 urbano/arquitetônico	 como	 um	 elemento	 que,	 por	 meio	 da	
beleza	 e	 do	 espetáculo,	 mitifica	 as	 relações	 sociais	 de	 produção	 de	 tal	
maneira	que	o	espaço	aparece	como	neutro	e	aberto	a	amplas	possibilidades	
para	a	construção	ideal	de	uma	vida	urbana	de	progresso	e	civilização.	

Esse	 é	 outro	 fundamento	 que	 permanece	 inalterado,	 mas	 sofrendo	
adaptações	ao	longo	do	tempo.	Mas	o	desenho	urbano/arquitetônico	como	
instrumento	 que	 encobre	 as	 relações	 sociais	 de	 produção	 e	 justifica	
intervenções	no	espaço	mitificadas	com	base	em	idealizações	de	progresso	
continua	presente	e,	mesmo,	se	amplia	na	etapa	neoliberal	do	capitalismo.	

PARIS: GRANDES OBRAS E MODERNIDADE 

Novos	 aspectos	 devido	 ao	 momento	 de	 crise	 e	 ao	 estágio	 de	
desenvolvimento	 do	 capitalismo,	 quais	 sejam	 a	 articulação	 Estado	 /	
capitalistas	privados,	a	especulação	imobiliária	aliada	ao	mercado	financeiro,	
e	a	disseminação	em	escala	mundial	de	um	modelo	de	organização	de	partes	
do	espaço	com	repercussões	para	a	cidade.	

Esse	é	outro	fundamento	que,	tendo	surgido	na	primeira	crise	do	capitalismo,	
permanece	 ainda	 que	 renovando	 os	 modos	 de	 intervenção,	 qual	 seja:	 a	
articulação	 Estado	 /	 interesses	 privados	 /	 mercado	 financeiro	 e	 o	 espaço	
como	instrumento	para	superação	de	crises	ou	para	acumulação	ampliada	em	
momentos	de	expansão.	

CERDÁ E A TEORIZAÇÃO SOBRE O URBANISMO 

A	 criação	 da	 disciplina	 científica	 do	 urbanismo,	 com	 sua	 teoria	 geral	 e	
prescrições	metodológicas	para	 a	 organização	das	 cidades	permite	que	 as	
situações	específicas	de	cada	formação	econômico-social	sejam	eliminadas	
como	 fator	 determinante	 e,	 dessa	maneira,	 o	modelo	 se	 autonomiza	 das	
relações	sociais	concretas	de	produção.	Assim,	a	formalização	do	urbanismo	
e	de	uma	teoria	geral	da	urbanização	baseada	em	simulações	matemáticas	e	
na	homogeneidade	do	espaço	prescrevem	modos	de	intervir	nas	cidades	e	
criam	campos	cegos.	

A	 existência	 de	 campos	 cegos	 ativamente	 produzidos	 e	 reproduzidos	 pela	
cientificidade	 positivista	 e	 neopositivista	 completam	 os	 fundamentos	
ontológicos	do	PU	identificáveis	em	sua	gênese	histórica.	

O MODELO DAS CIDADES-JARDIM 
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Dá	 continuidade	 à	 construção	 disciplinar	 do	 urbanismo,	 expandindo	 seus	
horizontes	e	valorizando	a	prática	do	desenho	urbano	como	técnica	para	a	
criação	de	novas	cidades,	novos	espaços	e,	em	consequência,	novas	relações	
sociais.	Além	da	criação	de	uma	nova	modalidade	institucional	de	criação	da	
cidade:	as	corporações	quase-públicas.	

Sem	altera	os	fundamentos	já	identificados,	esse	movimento	amplia	o	âmbito	
da	 intervenção	 para	 a	 criação	 de	 cidades	 e	 consolida	 o	 já	 mencionado:	
disciplina	cientificamente	justificada,	a	valorização	do	desenho	e	a	presença	
do	 setor	 privado	 de	 maneira	 menos	 velada,	 ainda	 que	 sob	 o	 manto	 da	
filantropia.	

SUBÚRBIOS NORTE-AMERICANOS: ZONEAMENTO E PLANEJAMENTO URBANO 

Significado	prático	operacional	do	planejamento	urbano	como	normalizador	
da	 segregação	por	meio	de	 técnicas	de	 zoneamento	e,	 ao	mesmo	 tempo,	
articulado	 pela	 e	 articulador	 da	 sociedade	 burocrática	 do	 consumo	
organizado.	

Essa	é	uma	das	 adaptações	 a	que	 se	 fez	 referência,	 já	 que	 como	parte	da	
trajetória	 de	 consolidação	 disciplinar	 do	 planejamento	 urbano	 ocorre	 a	
expressão	 articulação	 entre	 produção	 e	 consumo	 (traço	 essencial	 do	
capitalismo)	 como	 estratégia	 para	 superação	 dessa	 nova	 crise	 do	 capital.	
Também	 como	 expressão	 da	 consolidação	 científica	 da	 disciplina,	 a	
higienização	social	e	a	segregação	espacial	é	formalmente	organizada	sob	a	
técnica	do	zoneamento.	

A	CIDADE FUNCIONAL E OS PROJETOS DE LARGA ESCALA	

Afirmação	da	racionalidade	no	desenho	funcional	das	cidades	em	projetos	de	
larga	 escala	 que	 avançam	 na	 segmentação	 e	 burocratização	 da	 vida	
cotidiana,	 além	 da	 disseminação	 da	 neutralidade	 técnica	 como	 uma	
característica	 inerente	 ao	 trabalho	 do	 arquiteto	 em	 sua	 relação	 com	 o	
urbano.	

Consolidam-se	 os	 fundamentos	 ontológicos	 já	 presentes	 no	 processo	 de	
subarbanização.	

REINO UNIDO: DO PÓS-GUERRA AO ADVENTO DO GERENCIALISMO 

Segregação	 espacial	 entre	 classes	 sociais	 organizada	 por	 coalisões	 que	 se	
reconfiguram	no	contexto	de	emergência	do	neoliberalismo	e	sob	a	lógica	do	
gerencialismo.	

Ao	longo	de	cerca	de	três	décadas	de	acumulação	ampliada	do	capital	(entre	
duas	 crises),	 se	 consolidam	 as	 práticas	 de	 segregação	 espacial	 e	 coalisões	
entre	elites	econômicas	sob	a	proteção	de	um	Estado	menos	intervencionista,	
já	que	havia	disponibilidade	de	capitais	privados	que	precisavam	encontram	
meios	para	propiciar	a	acumulação.	Com	o	advento	da	crise	de	1973,	é	preciso	
a	intervenção	do	Estado	para	criar	novos	meios	de	acumulação.	Trata-se	de	
uma	 reconfiguração	 de	 instrumentos	 organizacionais	 e	 técnicas	 de	
intervenção,	sem	alterar	os	fundamentos	ontológicos	do	PU.	

TEAM 10 E O PLANEJAMENTO POR PARTES 
Uma	concepção	de	planejar	por	partes,	por	fragmentos	da	cidade.	Sob	uma	
estética	de	 identidade	cultural	em	oposição	à	estética	homogênea	para	as	
massas.	 Sugere	a	 criação	de	espaços	heterogêneos	de	distinção	estética	e	
programática.	Para	muitos,	seria	o	marco	teórico	de	origem	do	PU.	

Trata-se	 de	 uma	 reconfiguração	 da	 escala	 de	 intervenção	 e	 de	 padrões	
estéticos	e	organizacionais	do	espaço	no	que	diz	 respeito	à	distribuição	de	
atividades,	mas	sem	alterar	os	fundamentos	ontológicos.	

ROBERT MOSES EM NOVA YORK 
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O	Estado,	mais	uma	vez,	como	articulador	principal	de	coalisões	em	benefício	
de	grupos	privados;	a	reconfiguração	das	ideias	de	limpeza	urbana	expressas	
como	 higienização	 social,	 agora	 sob	 diferentes	 pretextos	 e	 referências	
estéticas	e	organizacionais	da	vida	cotidiana	na	cidade.	Os	projetos	de	Moses	
em	Nova	 York	 foram	desenvolvidos	 em	diferentes	 contextos	históricos	do	
capitalismo	 (estratégias	 para	 sair	 da	 crise	 sob	 a	 liderança	 do	 Estado	 e	
expansão	do	capitalismo	até	a	nova	crise,	em	1973)	que	significaram,	para	o	
tema	aqui	tratado,	a	disponibilização	de	capital	para	intervenções	intensivas	
no	 espaço.	 Assim,	 a	 ação	 planejada	 sob	 o	 solo	 urbano	 organiza	 as	
intervenções.	

A	 especificidade	 desse	 processo	 se	 refere	 às	 referências	 estéticas	 e	
organizacionais	 da	 vida	 cotidiana	 na	 cidade,	 que	 continua	 articulada	 à	
sociedade	burocrática	do	consumo	organizado.	

BALTIMORE E A INSTITUCIONALIZAÇÃO DO EMPREENDEDORISMO URBANO 

O	novo	no	caso	de	Baltimore	é	a	 institucionalização	do	gerencialismo	com	
um	 modelo	 de	 intervir	 na	 cidade,	 baseando-se	 no	 empreendedorismo	
urbano	e	no	marketing	de	cidades,	já	no	contexto	das	novas	estratégias	de	
acumulação	capitalista	no	neoliberalismo	e	no	cenário	de	crise	fiscal	que	se	
abate	também	sobre	as	cidades.	

Não	se	alteram	os	fundamentos	ontológicos,	se	adaptam	os	instrumentos	em	
correspondências	com	as	necessidades	da	etapa	neoliberal	do	capitalismo	em	
um	cenário	global	de	disseminação	do	gerencialismo.	

LONDRES E BARCELONA: PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO E FLUXO INTERNACIONAL DE CAPITAL 

Ambos	casos	revelam	um	novo	instrumento,	o	fluxo	internacionalizado	dos	
investimentos	 financeiros	 e	 o	 uso	 do	 espaço	 urbana	 com	 centralidade	 da	
financeirização,	além	da	institucionalização	do	instrumento	do	planejamento	
estratégico.	 O	 plano	 é	 um	meio	 para	 obter	 não	 apenas	 incentivos	 fiscais,	
obter	 terras	doadas	pelo	poder	público	e	 sua	 infraestrutura,	mas	 também	
linhas	de	créditos	em	fundos	de	investimentos	(incluindo	fundos	de	pensões),	
bancos	estatais	ou	internacionais.	

Sem	alterar	os	fundamentos	ontológicos,	ocorre	uma	importante	renovação	
dos	 instrumentos	 de	 intervenção	 e	 da	 disseminação	 global	 de	 modelos	 e	
estratégias	para	garantir	novos	espaços	de	acumulação,	com	aceleração	do	
tempo	para	realização	do	capital	e	de	fluxos	financeiros	internacionais.	

	
partir	dos	anos	1980,	no	contexto	da	etapa	neoliberal	do	capitalismo.	Portanto,	transpor	a	denominação	para	o	

momento	histórico	daquela	primeira	crise	do	capitalismo	contribui	para	considerar	os	fenômenos	apenas	em	sua	

aparência	e	desconectado	de	qualquer	historicidade.		

Como	não	poderia	deixar	de	ser,	os	fundamentos	ontológicos	do	PU	foram	descortinados	no	tempo	histórico	de	

emergência	do	capitalismo,	pois	desde	aquele	momento	as	cidades	são	espaços	instrumentais	para	a	acumulação.	

O	fundamento	ontológico	do	PU	não	se	distingue,	portanto,	de	outras	intervenções	organizadas	sobre	o	espaço,	

quais	sejam:	o	espaço	é	instrumentalizado	a	serviço	da	acumulação	do	capital;	o	desenho	urbano-arquitetônico	

encobre	 as	 relações	 sociais	 de	 produção	 e	 justifica	 intervenções	 mitificadas	 com	 base	 em	 idealizações	 de	
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progresso;	a	articulação	Estado-interesses	privados-mercado	financeiro	toma	o	espaço	como	instrumento	para	

superação	de	crises	ou	para	acumulação	ampliada	em	momentos	de	expansão;	e	a	existência	de	campos	cegos	

ativamente	 produzidos	 e	 reproduzidos	 pela	 cientificidade	 positivista	 e	 neopositivista.	 Reforçando	 a	 ilusão	

urbanística,	 o	 específico	 do	 PU	 é	 a	 renovação	 dos	 instrumentos	 de	 intervenção	 e	 a	 disseminação	 global	 de	

modelos	e	estratégias	para	garantir	novos	espaços	de	acumulação,	com	aceleração	do	tempo	para	a	realização	

do	capital	e	dos	fluxos	financeiros	internacionais.	

Retoma-se,	aqui,	mais	uma	vez,	a	definição	de	PU	que	se	encontra	no	ponto	de	partida	desse	trabalho.	Lê-se	na	

Introdução	dessa	Tese:	“Nessa	pesquisa,	entende-se	por	PU,	até	o	momento,	um	novo	padrão	de	intervenção	na	

cidade,	compreendido	como	a	aplicação	de	um	procedimento	vinculado	a	mecanismos	de	gestão	gerencialista	e	

à	articulação	público-privada.	O	PU	é	tratado	também	como	um	projeto	político,	além	de	uma	configuração	de	

um	projeto	em	um	pedaço	da	cidade	com	uma	proposta	de	tempo	pré-determinada,	ou	seja,	o	PU	tem	um	lugar	

e	um	período	específico	para	se	tornar	realidade.	Para	o	PU	considera-se	a	escala	dos	impactos	socioespaciais,	

para	 além	 de	 seu	 entorno	 imediato,	 apresentando	 não	 só	 a	 articulação	 de	múltiplos	 atores,	mas	 também	 a	

complexidade	de	usos,	um	mix	entre	de	habitação,	lazer	e	trabalho,	por	exemplo,	ainda	que	não	exclusivamente.	

O	projeto	urbano,	quando	inserido	na	lógica	do	empreendedorismo	urbano,	é	utilizado	visando	efeitos	de	curto	

prazo,	em	oposição,	desse	ponto	de	vista,	 ao	 conceito	de	planejamento	urbano,	pois	 se	baseia	no	marketing	

urbano,	sem	avaliar	os	possíveis	efeitos	no	território,	sem	um	monitoramento,	sem	uma	previsão	de	múltiplos	

cenários,	como	se	considera	em	uma	ação	de	planejamento”.		

Outra	reflexão	se	refere	à	 importância	do	desenho	urbano,	reforçada	em	diversos	momentos	da	história,	seja	

através	das	cidades-jardim,	da	promoção	de	uma	arquitetura	de	grande	escala	na	cidade	funcional,	ou	através	da	

distinção	de	um	estilo	arquitetônico	de	caráter	simbólico	promovido	pelo	Team	10,	que	vem	a	ser	identificado	

posteriormente	como	arquitetura	de	autor	ou	de	grife,	que	conferem	distinção	arquitetônica	e	midiática	ao	PU	

após	os	anos	1980.	Como	foi	indicado,	esse	aspecto	faz	parte	do	fundamento	ontológico	do	PU.	Portanto,	o	que	



	

215	
	

se	 renova	 é	 sua	 aparência	 de	 acordo	 com	 as	 necessidades	 prático-operacionais	 em	 cada	 momento	 de	

desenvolvimento	do	capitalismo.	

A	terceira,	é	a	constatação	de	que,	seja	nos	momentos	de	acumulação	ampliada,	seja	nos	momentos	de	crise	e	

recuperação,	as	intervenções	sempre	resultam	em	processos	de	higienização	social	e	de	espoliação	em	termos	

de	classe,	raça	e	etnia.	Mesmo	quando	os	projetos	aparecem	sob	a	roupagem	do	Estado	de	Bem-Estar	Social	e	

mesmo	da	filantropia,	no	século	XIX.	E	não	poderia	ser	diferente,	já	que	a	contradição	de	classe	é	a	essência	do	

sistema	do	capital.	

A	 quarta	 reflexão	 trata	 da	 confirmação	 de	 que	 os	 instrumentos	 do	 gerencialismo	 (braço	 operacional	 do	

neoliberalismo),	 como	 as	 PPPs,	 o	 city	 marketing,	 o	 planejamento	 estratégico	 e	 o	 urbanismo	 de	 mercado,	

conectados	ao	referencial	dos	Grandes	Projetos	Urbanos,	presentes	nas	abordagens	teóricas	formulada	para	o	

modelo	nos	últimos	30	anos,	se	constituem	na	atualização	dos	meios	de	intervenção	operados	sobre	o	espaço	

urbano.	 A	 preferência	 pelo	 termo	 Grandes	 Projetos	 Urbanos	 pelos	 autores	 brasileiros,	 não	 altera	 essa	

constatação,	já	que	a	palavra	‘grande’	é	apenas	uma	figura	de	linguagem,	pois	um	PU	pode	ser	de	pequena,	média	

ou	 grande	 escala.	 O	 que	 importa	 compreender	 é	 o	 fundamento	 do	 PU	 em	 relação	 com	 seus	 instrumentos	

operacionais,	 sem	 sobrepor	os	 instrumentos	ao	que	 constitui	 sua	ontologia.	 Fazê-lo	 implica	em	abrir	mão	de	

analisar	a	produção	concreta	do	espaço	e	cair	em	análises	sobre	procedimentos.	

Finalmente	cabe	uma	breve	reflexão	sobre	a	controvérsia	do	PU	‘ser	ou	não’	uma	prática	de	planejamento	urbano.	

A	crítica	ontológica	do	PU	demonstra	que	os	fundamentos	que	hoje	o	caracterizam	já	estavam	presentes	desde	a	

emergência	 do	 planejamento	 urbano.	 Ou	 seja,	 a	 elaboração	 programática	 realizada	 pela	 coalisão	 da	 ordem	

distante,	na	qual	o	desenho	urbano	que	trata	da	escala	intermediária	(entre	o	planejamento	da	cidade	como	um	

todo	e	o	da	edificação	em	si)	 se	apoia	em	 instrumentos	como	masterplan,	plano	diretor	ou	plano	estratégico	

(instrumentos	oriundos	da	disciplina	ou	a	ela	incorporados)	instrumentaliza	o	espaço	urbano	para	a	acumulação,	

como	foi	discutido	a	partir	das	proposições	e	críticas	de	Lefebvre	no	Capítulo	II	da	Parte	I.	Sendo	assim,	pode-se	
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concluir	que,	da	mesma	 forma	que	as	 intervenções	sobre	o	espaço	urbano	se	 renovam	em	coerência	com	os	

distintos	momentos	históricos	de	desenvolvimento	do	capitalismo,	o	planejamento	urbano	também	se	renova	

para	continuar	cumprindo	com	sua	função	prático-operacional.	

	
CAPÍTULO 4 
PROJETOS URBANOS 
CONTEMPORÂNEOS: LONDRES  
	

Nos	últimos	15	anos,	Londres	vem	passando	por	um	acelerado	processo	de	transformação,	envolvendo	diversos	

setores	da	cidade.	A	cidade	havia	sido	planejada	de	acordo	com	o	referencial	da	cidade-jardim,	de	modo	a	manter	

uma	 baixa	 densidade	 de	 ocupação	 do	 solo	 e	 a	 presença	 do	 cinturão	 verde.	No	 entanto,	 a	 partir	 do	 governo	
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Thatcher,	além	da	promoção	do	PU	London	Docklands,	uma	série	de	novas	políticas	públicas	foram	promovidas,	

principalmente	no	que	diz	respeito	a	projetos	ditos	de	regeneração	urbana.	Essa	nova	maneira	de	conceber	a	

cidade,	 associada	 ao	 planejamento	 estratégico	 da	Grande	 Londres,	 deu	 origem	 a	 uma	 nova	 paisagem	 e	 vida	

urbana.	O	Capítulo	4	trata	desse	processo	recente	de	produção	do	espaço.	Para	tanto,	como	introdução,	aborda-

se	a	transformação	das	políticas	públicas	ocorrida	nos	anos	1980	a	partir	do	governo	central,	seguida	do	Plano	

Estratégico	de	Londres	(anos	2000),	evidenciando	alguns	dos	primeiros	aspectos	do	que	veio	a	ser	um	padrão	de	

reestruturação	do	espaço.	Por	fim,	ilustra-se	o	caso	com	o	projeto	de	Newham	Borough,	localizado	na	zona	leste	

da	cidade.	A	escolha	da	área	se	deu	pelo	fato	de	que	a	transformação	dessa	parte	da	cidade	é	muito	expressiva,	

impulsionada	pelos	Masterplans	 realizados	pelo	Council	e	 implementada	por	meio	de	dois	projetos	urbanos	–	

Royal	Docks	e	Parque	das	Olimpíadas,	de	2012.	

	

4. 1 AS POLÍTICAS PÚBLICAS NEOLIBERAIS PARA O SETOR HABITACIONAL 

Para	compreender	esse	processo	é	preciso	abordar,	brevemente,	o	cenário	habitacional	na	 Inglaterra	no	pós-

guerra.	No	marco	do	Estado	keynesiano	de	Bem-Estar	Social,	milhares	de	casas	foram	construídas	entre	1945	e	

1980.	É	naquele	período	que	despontaram	no	skyline	da	cidade	muitos	prédios	de	habitação	social,	praticamente	

os	únicos	em	altura	em	áreas	residenciais	e	de	estilo	marcadamente	brutalista,	estilo	arquitetônico	promovido	

pelos	arquitetos	do	Team	10	(mencionado	no	item	3.9).	Muitos	foram	os	exemplares	arquitetônicos	construídos	

de	acordo	com	os	ideais	do	grupo,	apresentando	a	nova	visão	da	relação	entre	a	rua	e	a	casa,	através	das	“ruas	

nas	alturas”,	além	de	uma	outra	relação	com	os	passeios	–	ver	Figura	39.	Embora	o	Team	10	se	colocasse	contra	

a	arquitetura	construída	em	massa,	foi	essa	a	estratégia	adotada	pelo	governo	britânico.	

Note-se	que	a	reconstrução	do	pós-I	Guerra	levou	em	consideração	o	ideário	da	cidade-jardim.	Os	estates,	como	

chamados	 na	 Inglaterra,	 foram	 construídos	 em	 diferentes	 bairros	 de	 Londres,	 independente	 dos	 padrões	

econômicos	dos	Boroughs	(unidade	administrativa	local	que	reúne	dois	ou	mais	bairros).	Essa	situação	se	altera	
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no	pós-II	Guerra.	Assim,	a	arquitetura	brutalista	em	altura	dos	estates	desponta	na	paisagem	em	oposição	às	casas	

de	dois	ou	três	andares	e,	com	o	tempo,	vem	a	ser	estigmatizada	e	associada	à	população	de	baixa	renda.	

No	início	dos	anos	1980,	através	do	Housing	Act	198068,	foi	regulamentado	o	chamado	Right	to	Buy	(direito	de	

compra).	Essa	política	consistia	na	autorização	para	que	indivíduos	ou	empresas	pudessem	comprar	o	estoque	de	

habitação	social	na	Inglaterra,	denominada	até	os	anos	1990	de	Council	Housing,	ou	seja,	habitação	de	posse	dos	

Councils	(unidade	administrativa	dos	Boroughs).	Na	época,	a	política	recebeu	aceitação	pública	–	tanto	por	parte	

da	população,	que	passaria	a	ter	o	direito	de	adquirir	a	propriedade	em	que	morava,	quanto	dos	empresários	do	

setor	imobiliário.	A	justificativa	do	governo	para	a	nova	política	era	capitalizar	os	Councils,	para	que	pudessem	

investir	na	construção	de	novas	habitações	sociais.	Na	realidade,	o	programa	representou	a	privatização	de	bens	

públicos,	 principalmente	 para	 o	 setor	 empresarial,	 uma	 vez	 que	 a	 população	 em	 geral	 não	 teve	 condições	

financeiras	de	comprar	o	imóvel	que	habitava.	Além	do	que,	foi	criado	o	Buy	to	Let,	uma	política	de	financiamento	

para	 compra	 de	 imóveis	 para	 aluguel.	 Formaram-se	 naquele	 período,	 as	 Housing	 Associations,	 instituições	

filantrópicas	como	a	Peabody	Society,	que	adquiriram	muitas	unidades	habitacionais	de	propriedade	dos	Council	

por	meio	de	permuta	para	 realizar	 reformas,	processo	conhecido	como	stock	 transfer.	Além	de	diminuir	 seus	

bens,	 os	Councils	 não	 tiveram	 acesso	 ao	montante	 adquirido	 pelas	 vendas,	 que	 foi	 para	 um	 fundo	 único	 do	

governo	central.	Simultaneamente,	foi	instituída	a	política	pública	de	Housing	Benefits	(benefícios	habitacionais),	

segundo	a	qual	os	Councils	teriam	que	definir	um	aluguel	social	para	pagamento	ao	setor	privado	pelos	imóveis	

que	até	então	eram	públicos.	Por	um	longo	período,	os	Councils	não	tiveram	condições	financeiras	de	investir	em	

novas	habitações	e	se	viram	cada	vez	mais	comprometidos	com	gastos	de	aluguel	social	(MINTON,	2017).	

Não	foi	apenas	no	setor	da	habitação	e	de	grandes	operações	urbanas	que	o	governo	central	transferiu	as	funções	

estatais	de	planejamento	para	o	setor	privado.	O	mesmo	se	deu	em	relação	às	infraestruturas	urbanas	e	à	provisão	

                                                
68	Mais	informações	em:	http://www.legislation.gov.uk/ukpga/1980/51	
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de	novas	unidades	habitacionais,	definidas	através	do	Town	and	Country	Planning	Act	199069.	Na	seção	106	do	

documento,	fica	definido	que	os	empreendedores	devem	assumir	algumas	obrigações	de	planejamento	(planning	

obligations).	 Ao	 realizar	 novos	 empreendimentos,	 o	 setor	 privado	 deve	 prover	 a	 melhoria	 na	 infraestrutura	

urbana	na	localidade	e	também	na	provisão	de	uma	porcentagem	para	affordable	housing,	a	ser	estabelecida	de	

acordo	 com	a	 avaliação	 das	 autoridades	 de	 planejamento	 dos	Councils.	 No	 entanto,	 segundo	Minton	 (2017),	

empresas	 do	 setor	 imobiliário	 se	 especializaram	 ao	 elaborar	 os	 relatórios	 necessários	 para	 a	 aprovação	 do	

empreendimento	relacionado	à	definição	da	cota	de	affordable	housing,	de	modo	a	minimizá-la.	Este	é	o	caso	da	

Savilles70	e	também	da	empresa	chamada	S106	Management71.	No	blog	da	35%	Campaig	SE72,	um	movimento	

liderado	por	moradores	e	comerciantes	da	Borough	de	Southwark,	é	apresentada	uma	imagem	antiga	do	site	da	

S106	 Management	 sobre	 os	 serviços	 oferecidos	 (Figuras	 40	 e	 41).	 Em	 decorrência	 de	 várias	 campanhas	 de	

oposição	aos	novos	empreendimentos,	atualmente	o	site	da	empresa	tem	uma	nova	arte,	menos	controversa,	

mas	ainda	com	os	mesmos	objetivos:	diminuir	os	gastos	das	empresas	com	affordable	housings	(Figura	42).		

Ao	mesmo	passo	que	delegava	para	o	setor	privado	funções	de	planejamento,	o	governo	Thatcher	acabou	com	

algumas	instituições	que	dele	se	ocupavam,	como	o	The	Greater	Lodon	Council	(GLC),	que	tratava	das	ações	de	

planejamento	e	gestão	da	Grande	Londres	articulando	as	administrações	dos	Boroughs.	No	entanto,	no	ano	de	

2000,	a	GLC	é	restituída,	agora	sob	o	nome	de	Greater	London	Authority	(GLA)	e	com	uma	estrutura	administrativa	

mais	simplificada,	sob	a	coordenação	do	Prefeito	(eleito	a	cada	oito	anos).	Segundo	Holman	e	Thornley	(2011),	

um	dos	motivos	para	a	sua	criação	foi	a	falta	de	um	órgão	que	administrasse	a	cidade	de	maneira	integrada,	mas	

sobretudo	a	 falta	de	uma	 liderança,	 fato	que	colocava	Londres	em	desvantagem	competitiva	pela	posição	de	

                                                
69	Mais	informações	em:	http://www.legislation.gov.uk/ukpga/1990/8/section/106B	e	
http://www.legislation.gov.uk/ukpga/1990/8/section/106A	
70	Mais	informações	em:	https://www.savills.co.uk/	
71	Mais	informações	em:	https://www.s106management.co.uk/faqs	
72	Mais	informações	em:	http://35percent.org/aboutme/	



	

220	
	

cidade	global.	A	GLA	se	ocupa,	dentre	outras	funções,	de	elaborar	um	plano	estratégico	urbano	para	a	Grande	

Londres,	tema	tratado	a	seguir.		

Mas,	por	enquanto,	é	importante	ter	em	mente	o	papel	das	políticas	públicas	gerencialistas	de	traço	neoliberal,	

de	privatização	de	bens	públicos	e	de	transferência	para	o	setor	privado	de	atribuições	até	então	públicas,	como	

as	melhorias	na	infraestrutura	urbana.	Diferentemente	da	privatização	de	grandes	empresas	como	companhias	

de	telefonia,	por	exemplo,	que	acontecem	em	um	momento	único,	a	privatização	da	habitação	no	Reino	Unido	

acontece	 em	 um	 ritmo	 diferente.	 As	 unidades	 habitacionais	 não	 são	 todas	 privatizadas	 de	 uma	 só	 vez.	 O	

fenômeno	 se	 dá	 por	 um	 movimento	 de	 repetição	 e	 diferença.	 De	 repetição	 pelas	 sucessivas	 aquisições	

individualizadas	pelos	próprios	moradores,	que	não	acontece	de	maneira	 linear.	De	diferença,	quando	o	setor	

privado	passa	 a	 acessar	 linhas	de	 crédito	 associada	 ao	Buy	 to	 Let	 e	 adquire	 grandes	quantidades	 –	 ou	 então	

quando	as	housing	associations	 fazem	o	mesmo,	mas	por	meio	de	outro	mecanismo	também	propiciado	pelo	

Estado,	o	do	stock	transfers.	Esse	processo	se	dá	em	uma	escala	temporal	de	pelo	menos	20	anos	e	ainda	não	

está	completa.	No	que	diz	respeito	à	dimensão	espacial,	a	privatização	também	não	se	dá	de	forma	homogênea,	

a	não	ser	nos	casos	das	stock	transfers,	pois	nos	outros	casos	depende	do	perfil	dos	imóveis	e	dos	compradores.	

A	 justificativa	 que	 dá	 significado	 a	 essa	 estratégia	 prático-operacional	 de	 criação	 de	 novos	mercados	 para	 a	

acumulação	se	baseia	na	aparência	de	uma	política	pública	que	teria	sido	elaborada	para	que	o	morador	tivesse	

o	direito	de	adquirir	seu	imóvel	e,	assim,	garantir	a	segurança	de	moradia.		
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FIGURA 39. LONDRES - ROBIN HOOD GARDEN ESTATE EM POPLAR.  

PROJETO DE ALISON E PETER SMITHSON (TEAM 10). 

Fonte:	Foto	minha	(2017)	
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FIGURA 40 – S106 MANAGEMENT LTDA EM 2013 

	

Fonte:	HOW...(2013)	
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FIGURA 41 – S106 MANAGEMENT LTDA SITE EM 2013. 

	

Fonte:	HOW...(2013)	
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FIGURA 42 – S106 MANAGEMENT LTDA SITE EM 2018. 

	

Fonte:	HOW...(2013)	
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4.2 O PLANO ESTRATÉGICO DA GRANDE LONDRES 

O	primeiro	Plano	Estratégico	de	Londres	–	The	London	Plan:	Spatial	Development	Strategy	for	Greater	London73	–	

foi	elaborado	na	gestão	de	Levingston	(2000-2007)	e	lançado	em	2004,	depois	de	passar	pelos	mecanismos	de	

aprovação	e	participação	da	sociedade.	O	documento	aborda	o	uso	da	terra	para	colocar	em	prática,	de	forma	

articulada,	estratégias	referentes	ao	desenvolvimento	econômico,	transporte,	gestão	de	sólidos,	qualidade	do	ar,	

ruído	e	cultura.	A	ideia	do	Plano	é	promover	Londres	como	um	exemplo	de	cidade	sustentável.		

O	modelo	proposto	foi	o	de	cidade	compacta	e	densa,	sob	a	ideia	de	melhor	aproveitamento	das	infraestruturas	

e	recursos	disponíveis	–	uma	cidade	que	seria	inclusiva	social	e	economicamente	para	todos	os	londrinos,	com	a	

promoção	do	crescimento	econômico	no	longo	prazo.	De	acordo	com	o	documneto,	“o	maior	desafio	enfrentado	

neste	plano	espacial	é	acomodar	o	crescimento	significativo	de	 formas	que	 respeitem	e	melhorem	a	herança	

diversificada	de	Londres,	ao	mesmo	tempo	em	que	oferece	a	visão	do	Prefeito	de	uma	cidade	mundial	exemplar	

e	 sustentável”	 (LONDRES,	 2004,	 p.	 37).	 A	 estratégia	 espacial	 para	 materializar	 esses	 objetivos	 envolveu	 a	

manutenção	do	cinturão	verde,	a	ampliação	do	desenvolvimento	da	área	da	London	Docklands	(que	passou	a	ser	

chamada	 de	Thames	Gateway)	 e	 a	 definição	 de	 áreas	 de	 oportunidade,	 intensificação	 e	 regeneração	 urbana	

(Figuras	43	e	44).	

As	áreas	de	intensificação	são	as	que	já	têm	infraestrutura	urbana	(principalmente	de	transporte)	e	capacidade	

para	 absorção	 de	 adensamento	 populacional.	 As	 áreas	 de	 oportunidades	 são	 aquelas	 na	 qual	 deve	 haver	

investimento	 em	 infraestrutura.	 Para	 as	 áreas	 de	 regeneração	 urbana,	 apontadas	 na	 sua	 maioria	 como	

brownfields	(áreas	degradadas	ou	abandonadas,	como	bairros	industriais,	por	exemplo),	o	objetivo	é	melhorar	o	

desenvolvimento	social.	Na	Figura	44,	em	verde	são	apontadas	as	áreas	mais	precárias	no	que	diz	respeito	aos	

                                                
73	Mais	informações	em:	https://www.london.gov.uk/sites/default/files/the_london_plan_2004.pdf	
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indicadores	sociais	de	educação,	saúde,	pobreza,	exclusão	da	força	de	trabalho	ou	dependência	do	Estado.	Além	

da	construção	de	novas	casas,	para	essas	áreas	deve	haver	investimento	em	trabalho	e	ensino	de	nível	técnico.	

O	Plano	de	Londres,	além	do	caráter	estratégico,	tem	um	viés	regulatório.	Há	alguns	procedimentos	que	devem	

ser	adotados,	conforme	especificado	no	Plano.	Um	deles	se	refere	ao	desenvolvimento	das	áreas,	cabendo	às	

unidades	administrativas	dos	Boroughs	a	elaboração	dos	planos	regionais	e	de	bairros	visando	a	realização	das	

estratégias	 apontadas.	 Estes	 planos	 devem	 passar	 por	 procedimentos	 de	modo	 a	 garantir	 a	 participação	 da	

população	local	e	ser	realizado	em	conjunto	com	parceiros	locais.	Cabe,	também,	aos	Councils	toda	a	tramitação	

de	aprovação	de	um	novo	empreendimento.		

No	 que	 diz	 respeito	 à	 construção	 de	 novas	 habitações,	 o	 Plano	 de	 Londres	 tem	 como	uma	das	 estratégias	 a	

construção	de	Grandes	Empreendimentos	Residenciais	para	áreas	de	10	hectares	ou	mais,	de	forma	a	acomodar	

mais	de	500	novas	unidades	habitacionais,	comércio	e	serviços.	Cabe	aos	Councils	o	planejamento	dessas	áreas.	

Importa	destacar	que,	conforme	apresentado	no	Plano	baseado	nos	dados	do	London	Housing	Capacity,	a	cidade	

de	Londres	teria	condições	de	receber	a	construção	de	457.950	novas	unidades	habitacionais	até	2016.	O	objetivo	

do	Plano	era	realizar	em	torno	de	30.000	novas	unidades	por	ano,	sendo	que	a	necessidade	de	novas	unidades	

giraria	em	torno	de	33.600,	dos	quais,	25.700	deveriam	ser	affordable	housing74.	Esse	é	um	dos	motivos	para	o	

estímulo	de	grandes	áreas	de	empreendimento,	visando	aumentar	a	viabilidade	econômica	para	a	construção	de	

mais	affordable	housing,	uma	vez	que	o	modelo	adotado	até	então	não	estava	atendendo	às	espectativas.	Dentre	

as	estratégias	para	melhorar	os	números	está	um	programa	de	aquisições	no	mercado	de	novas	unidades	por	

parte	 das	Housing	 Associations,	 a	 construção	 de	 novas	 unidades	 e	 a	 promoção	 de	 oportunidades	 para	 que	

inquilinos	se	mudem	para	fora	de	Londres.	

                                                
74	Para	efeitos	do	plano	são	definidas	as	modalidades	de	affordable	housing	que	se	diferente	entre:	social	housing,	 intermediate	
housing	 e	market	 housing.	 Social	 Housing	 é	 a	 habitação	 e	 propriedade	 das	housing	 associations,	 no	 qual	 as	 autoridades	 locais	
contribuem	com	aluguel	social.	A	intermediate	housing	se	trata	de	aluguéis	que	estão	abaixo	do	preço	de	mercado,	aidna	que	acima	
da	renda	das	famílias.	E	a	market	housing,	é	uma	modalidade	de	habitação	alugada	pelo	proprietário	e	privada,	que	não	atende	aos	
critérios	de	social	housing	ou	intermediate	housing.	
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Como	se	pode	perceber,	o	tema	da	habitação	no	Plano	de	Londres	é	central	e	evidencia	algumas	contradições.	

Por	um	lado,	os	esforços	para	a	construção	de	novas	habitações	e	centros	de	comércio	e	serviços	se	baseiam	no	

estímulo	de	Londres	como	cidade	global.	O	centro	de	Canary	Warf	(Figura	45)	desempenha	um	papel	vital	nessa	

visão	e,	portanto,	acompanha	a	construção	de	um	padrão	de	habitação	para	pessoas	que	vêm	a	Londres	para	

trabalhar	na	região.	Além	disso,	existe	uma	grande	demanda	por	novas	habitações	para	suprir	as	necessidades	

dos	moradores	da	própria	cidade.	Na	parte	que	segue	se	apresenta	o	desdobramento	das	primeiras	experiências	

decorrentes	desse	novo	marco	regulatório,	o	exemplo	de	Heygate,	em	Elphant	&	Castle,	apontada	como	uma	das	

áreas	de	oportunidade.		
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MAPA 43 – ÁREAS DE OPORTUNIDADE E INTENSIFICAÇÃO 

	

Fonte:	LONDRES	(2004,	p.	40)	
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MAPA 44 – ÁREAS DE REGENERAÇÃO URBANA 

	

Fonte:	LONDRES	(2004,	p.	43)	
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FIGURA 45. LONDRES - CARNARY WARF – LONDON DOCKLANDS. 

	

Fonte:	Foto	minha	(2017).	
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4.3 A REALIDADE URBANA 

Atualmente,	18	anos	depois	da	elaboração	do	Plano,	a	realidade	urbana	que	se	encontra	é	bastante	diferente	da	

planejada.	Isso	se	deve	sobretudo	à	mencionada	prática	de	empresas	do	setor	imobiliário	para	diminuir	a	provisão	

de	affordable	housing,	mas	também	é	consequência	do	privilégio	dos	grandes	empreendimentos	liderados	por	

corporações	 internacionais	 para	 consumidores	 de	 alto	 poder	 aquisitivo,	 uma	 vez	 que	 Londres	 conquistou	

distinção	 no	 cenário	 global.	 Além	 da	 demolição	 de	 unidades	 de	 habitação	 social	 para	 dar	 lugar	 aos	 novos	

empreendimentos,	muitos	 são	 os	 empreendimentos	 que	 atendem	 de	maneira	 ínfima	 à	 cota	 para	affordable	

housing.	Um	exemplo	disso	é	o	Heygate	Estate,	em	Elephant	&	Castle	(FIguras	46	e	47).	A	história	de	Heygate	e	

de	outras	áreas	de	oportunidade	e	investimento	definidas	no	Plano	de	Londres	seguem	basicamente	o	mesmo	

esquema.		

O	estigma	criado	em	torno	dos	prédios	de	arquitetura	brutalista	ganha	novas	proporções	a	partir	do	final	dos	anos	

1990,	não	pela	rejeição	ao	estilo	arquitetônico,	mas	em	decorrência	da	politica	habitacional	aplicada	nos	20	anos	

anteriores,	principalmente	por	meio	do	 stock	 transfer.	Na	medida	em	que	moradores	 se	mudam	para	outros	

apartamentos,	os	novos	inquilinos	foram	sendo	aceitos	sob	contratos	de	aluguel	com	menor	tempo	de	duração,	

em	contraste	com	os	moradores	que	estavam	no	prédio	desde	sua	construção.	O	Council	e	a	Housing	Association,	

que	passaram	a	administrar	os	edifícios,	deixam	de	investir	em	melhorias	de	infraestrutura,	de	maneira	que	as	

condições	de	habitabilidade	são	prejudicadas.	Além	disso,	os	estates	ficam	associados	à	pobreza	dos	moradores	

e	à	imagem	de	comunidades	de	ladrões	e	traficantes,	além	de	uma	arquitetura	cinza	e	bruta	com	suas	qualidades	

arquitetônicas	 deterioradas	pela	 falta	 de	 investimentos.	 Enfim,	 a	 imagem	da	pobreza	desponta	no	 skyline	 da	

cidade	em	contradição	com	sua	pretendida	vocação	de	cidade	global	dos	negócios.	Cria-se,	então,	consenso	de	

que	as	council	housing	de	estilo	brutalista,	com	ruas	no	céu,	idealizada	e	muitas	vezes	projetada	por	arquitetos	

do	Team	10,	não	seriam	um	bom	lugar	para	viver	e	que	as	pessoas	não	poderiam	ser	felizes	ali.		

Por	meio	da	 realidade	da	 vida	 cotidiana	que	 se	 estabelece	nos	estates,	 associada	 ao	 simbolismo	não	 apenas	

estético,	mas	também	como	representação	do	Estado	de	Bem-Estar	Social,	sua	demolição	resulta	na	higienização	
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social,	bem	como	na	destruição	dos	padrões	estéticos	e	éticos	superados.	A	implosão	de	quatro	estates	(Figura	

48),	televisionada	durante	a	realização	do	Commonweatth	Games	2004,	em	Glasgow,	é	uma	declaração	para	o	

mundo	de	que	esse	tipo	de	arquitetura	e	modo	de	vida	que	nela	foi	produzido	por	seus	moradores,	não	faz	mais	

parte	da	paisagem	das	cidades	britânicas.	Assim,	 se	cria	o	consenso	de	que	os	estates	de	Londres	devem	ser	

destruídos	para	dar	lugar	ao	novo,	com	a	marca	do	empreendedorismo	urbano	e	da	destruição	criativa	(HARVEY,	

1989;	SCHUMPETER,	2003).	

No	entanto,	para	que	o	processo	de	 implosão	aconteça,	os	estates	devem	ser	esvaziados.	A	cada	contrato	de	

aluguel	que	se	encerra,	o	 imóvel	não	é	ocupado	por	novos	 inquilinos.	Os	 inquilinos	que	não	têm	para	onde	 ir	

dependem	da	política	habitacional	do	Council	e,	geralmente,	as	ofertas	são	em	lugares	muito	distantes	dali.	Nos	

últimos	anos	antes	da	demolição	é	comum	haver	alguns	poucos	moradores,	geralmente	aqueles	que	compraram	

o	apartamento	pelo	Right	to	Buy	na	década	de	1980	e	resistem	em	sair,	pois	com	o	valor	da	compra	do	imóvel	

não	é	possível	adquirir	nada	na	região.	O	processo	paulatino	de	desvalorização	dos	estates	e	a	falta	de	agregação	

de	moradores,	coloca	os	poucos	proprietários	em	desvantagem	de	negociação.	Esses	moradores	passam	anos	

vivendo	em	edifícios	abandonados,	tomados	por	bichos	e	sem	condições	adequadas	de	infraestrutura.	Muitos	são	

os	relatos	desse	tipo	em	matérias	de	jornal	ou	em	documentários	produzidos	pelos	movimentos	de	resistência	à	

chamada	limpeza-higienização	social	(item	4.4).		

Ainda	durante	o	processo	de	esvaziamento	dos	estates,	as	Housing	Associations	e	os	Councils	vendem	lotes	de	

habitação	social	em	leilões.	Segundo	Minton	(2017),	empresas	de	construção	civil	adquirem	terrenos	e	imóveis	

de	 maneira	 a	 criar	 seu	 estoque	 de	 terras,	 aprovam	 os	 projetos	 e	 aguardam	 o	 momento	 certo	 de	 iniciar	 a	

construção	de	acordo	com	a	valorização	da	localização.	A	autora	afirma	que	Berkeley,	Barratt,	Persimmon	e	Taylor	

Wimpey,	as	quatro	maiores	empresas	do	setor,	possuem	em	torno	de	três	quartos	do	estoque	de	terras	para	a	

construção	de	novos	empreendimentos	 referentes	às	áreas	de	oportunidade	e	 intensificação.	 Já	a	Savills,	por	

exemplo,	 é	 uma	 das	 empresas	 que	 adquire	 os	 lotes	 de	 habitação	 social	 para	 revenda	 para	 a	 indústria	 da	

construção	civil;	além	de	operar	como	consultora	sobre	a	crise	habitacional	para	a	GLA.		
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No	que	diz	 respeito	 à	 produção	de	affordable	 housing,	 os	 números	 são	devastadores.	O	PU	de	Heygate,	 por	

exemplo,	que	agrega	habitação,	serviços,	comércio	e	áreas	verdes	(Figura	49),	oferece	2.704	novas	unidades	e	

apenas	82	destinadas	à	affordable	housing	pelo	modelo	de	aluguel	social.	Foram	destruídas	1.034	unidades	de	

habitação	social	para	a	construção	do	empreendimento.	As	Figuras	50	e	51	mostram	para	onde	as	famílias	foram	

realocadas.	Das	mais	de	1.000	famílias,	apenas	250	assinaram	o	chamado	Right	to	Return	(direito	de	retornar),	

uma	vez	que	a	maioria	optou	por	não	ter	que	reorganizar	a	vida	uma	vez	mais.	Segundo	o	35%	Campaign	SE,	

muitas	famílias	ficam	com	medo	de	sair	do	sistema	de	habitação	social	ao	escolher	essa	opção,	uma	vez	que	a	

pressão	por	parte	do	Council	e	da	Housing	Association	é	intenso.	

Heygate	 é	 apenas	 um	 dos	 exemplos,	 talvez	 um	 dos	 primeiros	 a	mostrar	 a	 fragilidade	 do	 sistema	 no	 que	 diz	

respeito	 aos	 planos	 do	 GLA	 para	 a	melhoria	 das	 condições	 sociais	 para	 a	 população	 de	 Londres.	 Outro	 caso	

emblemático	que	afronta	a	ideia	de	que	os	estates	seriam	lugares	de	arquitetura	de	má	qualidade	é	a	demolição	

do	Robin	Hood	Gardens,	iniciada	no	final	de	2017	(Figura	52).	O	prédio	era	listado	como	património	histórico	–	foi	

realizada	uma	campanha	internacional	entre	arquitetos	para	evitar	a	demolição	do	conjunto,	mas	sem	sucesso.	

Como	parte	dos	protestos,	uma	fração	do	prédio	 foi	 reconstruída	na	Bienal	de	Veneza	de	2018	(Figura	53).	O	

Robin	Hood	Gardens	se	localiza	no	empreendimento	que	passará	a	se	chamar	Blackwell	Reach.	O	estate	fica	a	100	

metros	da	estação	do	DLR	de	Blackwell	e	está	a	uma	estação	de	distância	do	Centro	Empresarial	de	Canary	Warf.	

Esses	são	apenas	alguns	dos	muitos	exemplos	que	poderiam	ser	abordados	para	evidencir	as	contradições	entre	

o	concebido	e	a	realidade	urbana,	como	também	nos	casos	de	Nine	Elms,	Hollaway	e	Aylesbury,	entre	outros.	Na	

parte	que	segue,	essas	contradições	inerentes	à	produção	do	espaço	são	abordadas	de	maneira	mais	detalhada,	

a	partir	da	situação	de	Newham	Council.	De	qualquer	modo,	fica	evidente	a	continuidade	das	políticas	públicas	

de	modo	a	completar	o	processo	de	privatização	das	habitações	sociais.	Mas	nesta	nova	fase,	de	maneira	mais	

evidente	 espacialmente,	 através	 da	 demolição	 dos	 estates	 e	 com	 a	 justificativa	 do	 planejamento	 urbano	 e	

argumentos	 sobre	a	 racionalidade	das	demolições,	de	modo	a	prover	melhores	moradias	para	quem	utiliza	o	

serviço	e	da	provisão	da	percentagem	de	affordable	housing	nos	novos	empreendimentos.		
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FIGURA 46. LONDRES - HEYGATE ESTATE EM 1975 

	

Fonte:	THE	HEYGATE…(2013)	
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FIGURA 47. LONDRES - HEYGATE ESTATE EM 2010 

	

Fonte:	HEYGATE…(2010) 
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FIGURA 48 – DEMOLIÇÃO DOS EDIFÍCIOS RED ROAD EM GLASGOW, 2004. 

	

Fonte:	SUGDEN,	MAUREEN;	MCKAY,	JESSICA	(2015)	
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FIGURA 49. LONDRES - PROJETO PARA A ÁREA DE HEYGATE 

	

Fonte:	WILSON	(2014) 
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FIGURA 50. HEYGATE ESTATE TENANTS DISPLACEMENT 

	

FONTE:	Southwark	Notes	Archive	Group	(2014)	
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FIGURA 51. HEYGATE LEASEHOLDRES DISPLACEMENT 

	

FONTE:	Southwark	Notes	Archive	Group	(2014)	
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FIGURA 52. LONDRES - UM DOS BLOCOS DE ROBIN HOOD GARDEN ESTATE PRESTES A SER DEMOLIDO 

	

Fonte:	Foto	minha	(2017).	
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FIGURA 53. LONDRES - DEMOLIÇÃOD DE ROBIN HOOD GARDEN ESTATE – CANARY WARF AO FUNDO.	

	

Fonte:	MAIRS	(2018).	
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FIGURA 54 – ROBIN HOOD GARDEN ESTATE NA BIENAL DE VENEZA 

	

Fonte:	VICTORIA	AND	ALBERT	MUSUEM	(2018)	
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4.4 A PRODUÇÃO DO ESPAÇO NO BOROUGH DE NEWHAM 

Um	dos	Boroughs	que	passa	pelo	processo	de	reestruturação	urbana	promovido	pelo	Plano	de	Londres	é	o	de	

Newham,	localizado	na	Zona	Leste	da	cidade	(Figura	55).	Newham	se	localiza	completamente	em	uma	das	áreas	

verdes	escuras	que	devem	passar	por	um	processo	regeneração	urbana.	É	lá,	também,	que	se	localiza	o	Parque	

Olímpico	dos	Jogos	de	Londres	de	2012	(Figura	56)	e	a	Royal	Docks	(Figura	57).	A	realização	do	megaevento	foi	

oportuna	para	a	propagação	da	imagem	de	Londres	como	cidade	sustentável,	sendo	o	Parque	construído	em	um	

browfield	da	área	industrial	e	de	solo	contaminado.	Isso	foi	considerado	o	maior	legado	para	a	cidade.	O	Parque	

Olímpico	foi	construído	ao	lado	de	Stratford,	estação	de	trem	que	passou	a	contar	com	uma	linha	Eurotunel	para	

Paris.	Ali	também	foi	construído	o	maior	shopping	da	Europa,	o	Westfield.	

Já	 a	 Royal	 Docks	 integrava	 originalmente	 o	 projeto	 da	 London	 Docklands	 e	 passou	 a	 fazer	 parte	 do	 London	

Gateway,	do	Plano	de	Londres,	quando	o	PU	ganhou	novo	fôlego.	Fazem	parte	da	área	da	Royal	Docks,	além	de	

habitações	de	alto	padrão,	um	aeroporto,	a	London	East	University,	o	centro	de	convenções	London	Excel	e	o	

prédio	da	IBM,	denominado	Crystal	Building75.	Ali	acontecem	encontros	sobre	Smart	CIties,	desenvolvimento	de	

tecnologia,	uma	exposição	permanente	sobre	o	tema,	além	de	abrigar	escritórios	da	empresa	e	também	da	GLA.	

O	projeto	do	Parque	Olímpico	foi	de	responsabilidade	da	London	Legacy	Development	Corporation	(LLDC),	mas	o	

Council	de	Newham	elaborou	o	Local	Plan	Core	Strategy,	em	2012,	e	também	os	Local	Plan	Detailed,	em	2016,	de	

acordo	com	a	regulamentação	definida	pelo	Plano	de	Londres.	O	Plano	Estratégico	de	Newham	passou	por	uma	

consulta	pública	em	2008	e	foi	aprovado	em	fevereiro	de	2011.	Emendas	menores	foram	incorporadas	depois	de	

2011,	e	reuniões	e	workshops	com	investidores	e	pessoas	estratégicas,	além	de	outros	eventos	públicos,	foram	

realizados.	

                                                
75	Mais	informações	em:	https://www.ibm.com/blogs/internet-of-things/crystal-building-greenest-buildings/	
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Os	masterplans	para	as	áreas	de	Canning	Town	&	Custom	House,	e	para	Stratford,	foram	executados	tendo	em	

vista	sua	relação	com	o	Parque	Olímpico	e	a	Royal	Docks,	sendo	arbitradas	como	áreas	que	compõem	o	arco	de	

oportunidades	(Figura	58).	Essas	áreas	são	definidas	de	maneira	mais	detalhada	no	próprio	Plano,	identificadas	

como	áreas	estratégicas	 (Figuras	59	e	60),	 com	a	 sobreposição	dos	dois	mapas	para	a	definição	das	áreas	de	

prédios	altos.	

É	importante	destacar	que	o	Masterplan	de	Custom	House	e	Canning	Town	foi	realizado	ainda	em	2008,	ou	seja,	

ao	mesmo	tempo	que	o	Plano	Estratégico	para	o	Borough	como	um	todo.	O	Plano	detalha	as	áreas	chaves	de	

desenvolvimento	e	para	melhoramento	(Figura	62).	Ao	comparar	os	mapas	dos	Planos	de	Newham	e	de	Canning	

Town,	é	possível	identificar	as	mesmas	áreas	estratégicas	de	desenvolvimento.	Além	disso,	o	Plano	apresenta	o	

detalhamento	de	diversas	áreas	informando	o	estágio	de	desenvolvimento	e	os	possíveis	responsáveis	por	sua	

execução.	Os	projetos	variam,	mas	na	sua	maioria	as	terras	e	as	unidades	habitacionais	(exemplo	na	Figura	61)	

são	de	propriedade	do	Council,	das	Housing	Associations	e	de	proprietários	que	adquiriram	o	imóvel	pelo	Right	

to	Buy.		

No	 ano	de	 aprovação	do	Plano,	 algumas	 áreas	 já	 estavam	em	processo	de	 esvaziamento,	 outras	 já	 tinham	a	

permissão	de	construção	e	muitas	seriam	realizadas	pelo	próprio	Council,	que	passa	a	atuar	como	uma	empresa	

do	setor	privado	por	meio	de	Special	Purpose	Vehicle	(SPV)	e	se	associa	a	corporações	financeiras	ou	empresas	

do	setor	da	construção	civil,	inclusive	as	Housing	Associations	(Figuras	63	e	64).	O	processo	de	consulta	pública	

para	o	Plano	foi	realizado	em	2007.	No	documento	para	aprovação	constavam	alguns	novos	empreendimentos,	

poucos	textos	explicativos	e	ênfase	nas	áreas	verdes	e	nas	novas	praças	públicas	que	seriam	criadas	nos	lotes	dos	

novos	empreendimentos	–	ou	seja,	praças	privadas.	Na	Figura	64	é	possível	identificar	os	prédios	de	Canary	Warf,	

com	as	London	Docklands	na	parte	de	cima	da	imagem.	Muitas	das	áreas	mostradas	no	mapa	são	consideradas	

de	empreendimento	do	próprio	Council,	que	contou	com	consultoria	da	empresa	Savills.	

O	mesmo	pode	ser	visto	no	Masterplan	de	Stratford.	Planos	detalhando	as	alturas	máximas	permitidas	para	os	

empreendimentos	no	arco	de	oportunidades	que	conecta	o	Parque	Olímpico	com	a	zona	de	Canning	Town.	O	
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Masterplan	 de	Stratford	 tem	como	objetivo	 transformar	a	área	na	 terceira	City	 de	 Londres,	depois	do	centro	

empresarial	de	Canary	Warf.	O	documento	indica	a	criação	de	8.000	novas	unidades	habitacionais	e	11.500	postos	

de	trabalho	no	setor	da	construção	civil	e	comércios	e	serviços	a	se	instalar	na	área	(Figuras	65	e	66).	

Segundo	 o	Masterplan,	 houve	 um	 processo	 de	 engajamento	 contínuo	 na	 preparação	 da	 estratégia	 básica.	

Consultas	públicas	foram	realizadas	em	março	de	2008,	escolhas	e	propostas	em	novembro	de	2010	e	submissão	

em	 2011.	 Assim	 como	 no	Masterplan	 de	 Canning	 Town	 e	 Custom	 House,	 fica	 registrado	 no	 documento	 a	

possibilidade	 de	 sucesso	 na	 execução	 dos	 empreendimentos	 uma	 vez	 que	 os	 imóveis	 das	 quatro	 áreas	 de	

prioridade	destacas	na	Figura	66	são	de	posse	do	Borough.	Além	disso,	os	projetos	para	cada	uma	dessas	áreas	

foram	desenvolvidos	em	parceria	com	o	setor	privado	por	meio	de	estudos	de	viabilidade	financeira.	Segundo	o	

Masterplan,	a	entrega	dos	empreendimentos	é	uma	prioridade.		

Os	Masterplans	não	fazem	nenhuma	referência	à	affordable	housing	nem	estipulam	nenhuma	taxa	de	expectativa	

a	 esse	 respeito.	 Se	 restringem	à	 obrigação	de	 trabalhar	 no	 esvaziamento	das	 propriedades	 e	 garantir	 que	 as	

pessoas	tenham	novas	casas	para	morar.	Mas	a	política	de	remoção	adotada	pelo	Council	tem	sido	uma	das	mais	

controversas.	Nos	últimos	dez	anos	concentrou	esforços	em	remover	as	famílias	das	propriedades	em	que	viviam	

para	 que	 os	 novos	 empreendimentos	 fossem	 construídos.	 As	 opções	 de	moradia	 oferecidas	 pelo	Council	 são	

geralmente	em	Hastings	ou	Birmingham,	cidades	localizadas	a	110	e	270	km,	respectivamente.		

O	Borough	apresenta	o	quarto	pior	índice	de	desenvolvimento	humano	na	Inglaterra	e	a	maior	taxa	de	homeless	

de	Londres.	As	unidades	habitacionais	não	têm	se	mostrado	affordable	nem	para	famílias	de	classe	média,	quanto	

mais	para	famílias	de	baixa	renda.	Para	adquirir	financiamento	para	a	compra	de	um	imóvel	do	tipo	de	‘menor	

preço’,	são	requeridas	garantias	de	renda	de	50	mil	libras	por	ano,	quando	a	média	no	Borough	é	de	28mil	libras.	

O	preço	de	um	imóvel	de	450	mil	libras	é	considerado	affordable	pelo	GLA.	Os	imóveis	mais	baratos	em	Newham	

estão	nesta	faixa	e	são,	geralmente,	apartamentos	de	uma	peça	ou	um	quarto.	Na	Figura	68	se	pode	ver	os	preços	

de	 lançamento	de	um	empreendimento	(Figura	68)	em	Canning	Town,	em	2017.	O	aluguel	mais	barato	nesse	
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empreendimento	é	atualmente	de	350	libras	por	semana,	um	total	de	1.400	libras	para	um	apartamento	de	uma	

peça.	

As	remoções	das	famílias	têm	impactos	diretos	e	explosivos	na	sua	vida	cotidiana.	Toda	a	rede	de	relações	de	

trabalho,	família	e	amigos	se	desfaz	quando	as	pessoas	se	veem	obrigadas	a	mudar	de	cidade.	Diante	de	uma	

realidade	que	 se	 coloca	em	confronto	direto	 com	a	 realidade	urbana	das	 famílias,	desvelado	pelo	 cenário	de	

sucessivas	remoções	se	formam	alguns	grupos	de	resistência.	O	mais	atuante	é	o	Focus	E1576,	um	grupo	formado	

por	mulheres	que	habitavam	um	dos	albergues	para	público	específico,	nesse	caso	mulheres	e	mães	solteiras	que	

sofreram	violência	doméstica.	Em	torno	de	30	famílias	receberam	a	notificação	de	despejo	do	Council	no	mesmo	

dia,	de	tal	maneira	que	se	encontraram	nos	corredores	e	entrada	do	edifício	e,	juntas,	decidiram	lutar	para	serem	

realocadas	 na	 mesma	 área,	 próximo	 das	 suas	 relações	 familiares.	 O	 grupo	 ganhou	 na	 Justiça	 o	 direito	 de	

permanecer	 no	Borough	e	 passou	 a	 fazer	 campanhas	 de	 esclarecimento	 aos	moradores	 sob	 o	 fenômeno	 de	

limpeza	social	(social	cleansing),	como	é	chamado	atualmente	em	Londres.		

A	 atuação	 do	Focus	 E	 15	 fez	 com	que	 o	Newham	Council	modificasse	 sua	 estratégia	 de	 despejo,	 passando	 a	

entregar	 as	 notificações	 uma	 a	 uma,	 em	 períodos	 diferentes	 de	 tempo,	 para	 evitar	 que	 os	 moradores	 se	

organizassem	para	lutar	por	seus	direitos.	Além	disso,	os	moradores	têm	um	período	de	24	horas	para	decidir	se	

irão	para	a	casa	oferecida	em	Hastings	ou	Birmingham,	ou	se	 irão	se	autodeclarar	homeless	 (sem	casa)	e	sair	

definitivamente	do	sistema	de	habitação	social	do	governo77.		

O	Focus	E	15	tem	como	uma	das	principais	bandeiras	a	reocupação	das	703	unidades	do	Carpenters	Estate	(Figuras	

71	e	72).	O	complexo	de	habitação	social	passa	pelo	mesmo	processo	de	esvaziamento	na	última	década,	assim	

como	ocorreu	em	Heygate,	para	dar	espaço	a	um	novo	empreendimento	(identificado	na	Figura	66).	O	argumento	

                                                
76	Mais	informações	em:	https://focuse15.org/	
77	Durante	a	realização	da	pesquisa,	foi	feito	o	contato	com	o	Newham	Council	para	uma	entrevista,	mas	depois	de	me	passarem	
para	diferentes	setores	fui	informada	de	que	não	teria	ninguém	que	pudesse	me	receber.	O	Council	é	conhecido	por	não	conceder	
entrevistas.		
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do	Focus	E15	é	que	há	centenas	de	unidades	habitacionais	vazias	nos	últimos	dez	anos,	enquanto	que	o	Council	

afirma	não	haver	residências	na	área	para	realocar	as	famílias	despejadas.	De	tal	modo,	os	estates	passam	a	ser	

novamente	um	espaço	de	representação,	mas	agora	de	evidência	de	que	o	Estado	não	tem	interesse	em	realocar	

a	população	no	Borough,	e	sim	promover	a	higienização	social.	O	símbolo	de	um	prédio	de	703	unidades	vazio	

por	uma	década,	enquanto	há	uma	lista	enorme	de	pessoas	sem	casa	é	bastante	emblemática.	O	Borough	de	

Newham	é	o	que	tem	muitas	famílias	residindo	em	casas	de	passagem	(4.800)	e	uma	lista	de	espera	para	uma	

moradia	com	cerca	27.000.	Além	de	ser	o	Borough	que	mais	expulsou	famílias	em	razão	da	regeneração	urbana.	

Ainda	assim,	o	conhecimento	da	população	em	relação	à	possibilidade	de	despejo	de	suas	casas	é	ínfimo.	De	tal	

modo,	 em	 conjunto	 com	 diferentes	 movimentos	 sociais	 que	 atuam	 em	 processos	 semelhantes	 de	 outros	

Boroughs,	o	Focus	E15	informa	a	população	sobre	o	problema.	O	grupo	monta	uma	banca	todos	os	sábados	em	

frente	a	um	shopping	popular	da	região,	ao	lado	do	Parque	Olímpico,	para	conversar	e	distribuir	material	sobre	o	

processo	de	higienização	 social	 em	curso.	 Em	agosto	do	2017	 foi	 realizada	uma	passeata	de	Canning	Town	 à	

Stratford,	com	paradas	em	pontos	estratégicos	que	dizem	respeito	a	projetos	de	regeneração	urbana	presentes	

nos	Masterplans.	Na	Figura	73	é	possível	ver	o	material	distribuído.	Nas	conversas	com	os	moradores	se	revela	a	

ignorância	ou	mesmo	 incredulidade	sobre	o	assunto,	mesmo	em	situações	em	que	as	casas	ao	 lado	da	sua	 já	

tenham	sido	demolidas.	Mesmo	tendo	havido	a	consulta	pública	do	Masterplan,	a	população	desconhece	que	sua	

casa	esteja	gravada	como	área	de	renovação.	Relatos	de	participantes	do	movimento	afirmam	que	os	processos	

de	consulta	pública	foram	realizados	sob	o	argumento	de	melhoria	na	provisão	habitacional	para	a	população.		

Além	do	Focus	E15,	outro	movimento	que	atua	diretamente	na	área	é	o	Debt	Resistance	Uk78,	 composto	por	

pesquisadores-ativistas	que	atuam	no	combate	à	financeirização	por	parte	dos	Boroughs	que	acessam	linhas	de	

crédito	a	juros	altos.	De	acordo	com	o	Debt	Resistance	Uk,	Newham	é	o	Borough	com	a	segunda	maior	dívida	no	

país.	 O	 Council	 gasta	 o	 equivalente	 a	 80%	 de	 sua	 receita	 advinda	 dos	 impostos	 em	 pagamentos	 das	 dívidas	

                                                
78	Mais	informações	em:	https://debtresistance.uk/	
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contraídas	com	os	bancos.	O	movimento	defende	que	os	Borough	 renegociem	os	 juros,	de	maneira	a	voltar	a	

investir	em	infraestruturas	para	a	comunidade.		

Além	desses	movimentos,	 existem	pelo	menos	outras	 trinta	 organizações	 que	 combatem	a	 limpeza	 social	 na	

cidade,	como	o	Just	Space	e	o	Architects	for	Social	Housing	(ASH),	que	atuam	na	elaboração	de	planos	populares	

para	a	área	(contraplanos,	nos	termos	de	Lefebvre)	em	conjunto	com	comunidades	que	estão	em	processo	de	

expulsão.	Esses	contraplanos	apresentam	soluções	variadas,	desde	linhas	estratégicas	ou	projetos	arquitetônicos	

e	 financeiros	 detalhados	 de	 reforma	 dos	 edifícios	 que	 serão	 demolidos	 a	 projetos	 que	 promovam	 novas	

habitações	 na	 mesma	 área	 do	 empreendimento,	 além	 de	 melhorias	 nos	 espaços	 públicos	 e	 de	 convívio	 da	

comunidade.	Os	 contraplanos	 ou	 contraprojetos,	 como	no	 caso	 do	The	 Carpenters	 Community	 Plan79	 (2013),	

representam	um	instrumento	de	luta	das	famílias,	pois	nos	encontros	para	sua	elaboração	se	cria	o	sentimento	

de	comunidade	e	organização	para	enfrentaras	remoções.	

Este	 é	 o	 caso,	 também,	 do	 The	 People’s	 Empowerment	 Alliance	 for	 Custom	 House	 (PEACH).	 Além	 das	 ações	

relativas	à	preparação	do	Plano	Popular,	o	PEACH	organiza	feiras,	festas	populares,	cursos	de	aperfeiçoamento	e	

uma	rede	de	contatos	de	oferta	de	serviços	para	os	moradores	do	bairro	de	Custom	House.	A	área	é	uma	das	mais	

pobres	de	Newham	e,	atualmente,	sob	efeito	da	abertura	da	nova	estação	de	DLR	e	da	construção	do	London	

Excel	se	encontra	sob	a	eminência	de	remoção,	pois	é	uma	das	áreas	marcadas	como	área	de	oportunidade	pelo	

Masterplan	de	Canning	Town	e	Custom	House	(Figuras	74,	75	e	76).	

	 	

                                                
79	Mais	informaçãoe	em:	https://greater-carpenters.co.uk/about-us/who-are-we/	
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FIGURA 55. LONDRES - BAIRROS QUE COMPÕEM O BOROUGH DE NEWHAM.

	

Fonte:	NEWHAM	BOROUGH	OF	LONDON	(2012)	
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FIGURA 56. LONDRES - PARQUE OLÍMPICO LOCALIZADO EM STRATFORD & WEST HAM 

	

Fonte:	NEWHAM	BOROUGH	OF	LONDON	(2012)	
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FIGURA 57. LONDRES - ROYAL DOCKS LACALIZADA AO SUL DE CANNING TOWN E CUSTOM HOUSE 

	

Fonte:	NEWHAM	BOROUGH	OF	LONDON	(2012)	

	 	



	

252	
	

FIGURA 58. LONDRES - NEWHAN BOROUGH PLAN: ARCO DE OPORTUNIDADE 

	

Fonte:	NEWHAM	BOROUGH	OF	LONDON	(2012)	
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FIGURA 59. LONDRES - NEWHAN BOROUGH PLAN: LUGARES ESTRATÉGICOS 

	

Fonte:	NEWHAM	BOROUGH	OF	LONDON	(2012)	
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FIGURA 60. LONDRES - NEWHAN BOROUGH PLAN:  EDIFÍCIOS ALTOS 

	

Fonte:	NEWHAM	BOROUGH	OF	LONDON	(2012)	
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FIGURA 61. LONDRES - CANNING TOWN: HABITAÇÃO SOCIAL  

	

Fonte:	Foto	minha	(2017).	
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FIGURA 62. LONDRES – CANNING TOWN MASTERPLAN: ÁREAS DE DESENVOLVIMENTO E MELHORAMENTO 

	

Fonte:	NEWHAM’S	(2008).	
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FIGURA 63. LONDRES – CANNING TOWN MASTERPLAN:  PROJETO PARA ÁREA 2 

	

Fonte:	NEWHAM’S	(2008).	
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FIGURA 64 LONDRES – CANNING TOWN MASTERPLAN:  SIMULAÇÃO DE LAYOUT E MASSAS 

	

Fonte:	NEWHAM’S	(2008).	
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FIGURA 65 LONDRES – STRATFORD MASTERPLAN:  MAPA SÍNTESE  

	

Fonte:	LONDON	BOROUGH	OF	NEWHAM	(2011)	
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FIGURA 66 LONDRES – STRATFORD MASTERPLAN:  ÁREAS DE FOCO PARA O DESENVOLVIMENTO 

	

Fonte:	LONDON	BOROUGH	OF	NEWHAM	(2011)	
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FIGURA 67. LONDRES – CANNING TOWN: TABELA DE PREÇOS DOS IMÓVEIS EM CITY ISLAND 

	

Fonte:	Material	adquirido	no	plantão	de	vendas	do	empreendimento	(2017).	
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FIGURA 68 LONDRES – CANNING TOWN: EMPREENDIMENTO DA TABELA DE PREÇOS APRESENTADA NA 
FIGURA67 

	

Fonte:	Foto	minha	(2017).	
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FIGURA 69 LONDRES – CANNING TOWN: “A BRAND NEW NEIGHBORHOOD”. 

	

Fonte:	Foto	minha	(2017).	
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FIGURA 70. LONDRES – STRATFORD: NOVO SKYLINE  

	

Fonte:	Foto	minha	(2017).	
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FIGURA 71. LONDRES – STRATFORD: CARPENTERS ESTATE (PRÉDIO BRANCO E MARRON NO LADO 

ESQUERDO) 

	

Fonte:	Foto	minha	(2017).	
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FIGURA 72. LONDRES – STRATFORD: CARPENTERS ESTATE   

	

Fonte:	Foto	minha	(2017).	 	
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FIGURA 73. LONDRES – STRATFORD:  MATERIAL DISTRIBUIDO NA MANIFESTAÇÃO 

	

Fonte:	Material	adquirido	durante	saída	de	campo	(2017).	 	
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FIGURA 74. LONDRES: CUSTOM HOUSE -HABITAÇÃO SOCIAL 

	

Fonte:	Foto	minha	(2017).	
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FIGURA 75 LONDRES: CUSTOM HOUSE -ESTAÇÃO DE DLR EM CUSTOM HOUSE 

	

Fonte:	Foto	minha	(2017).	
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FIGURA 76 LONDRES: CUSTOM HOUSE - EXCEL CENTRO DE CONVENÇÕES 

	

Fonte:	Foto	minha	(2017).	
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4.5 SÍNTESE PARCIAL 

Se	as	políticas	públicas	do	final	do	século	XX	imprimiam	um	ritmo	lento	no	processo	de	privatização	das	habitações	

sociais	 no	Reino	Unido,	 as	 ações	 de	 planejamento	 urbano	 em	 Londres,	 através	 do	 Plano	 Estratégico	 do	GLA,	

trataram	de	acelerar	esse	processo	no	início	do	século	XXI.	Não	somente	acelerar,	mas	concretizá-lo	por	completo,	

uma	vez	que	a	livre	compra-e-venda	e	as	diferentes	modalidades	de	linha	de	crédito	e	permuta	não	deram	conta	

de	liquidar	o	estoque.	O	Plano	concebido	pelo	Estado	em	parceria	com	as	empresas	do	setor	da	construção	civil,	

do	mercado	imobiliário,	financeiro	e	de	provisão	de	habitação	social,	como	as	Housing	Associations,	formam	a	

coalisão	da	ordem	distante	na	elaboração	das	políticas	públicas	e	territoriais	que	são	adotadas	desde	2004.	Isso	

fica	 evidente	 quando	 se	 analisam	as	 datas	 de	 formação	dos	 planos	 de	Newham,	 com	o	Plano	 Estratégico	 do	

Borough	sendo	elaborado	ao	mesmo	tempo	que	os	Masterplans	de	Stratford	e	Canning	Town	&	Custom	House.			

O	espaço	 concebido	aparece	 sob	o	manto	da	 ideologia	do	planejamento	urbano,	uma	vez	que	ao	analisar	os	

planos	se	percebe	certa	racionalidade	sob	o	uso	do	solo,	como	os	adensamentos	mais	significativos	em	áreas	

próximas	às	infraestruturas	de	transporte,	como	avenidas	e	estações	de	metrô.	Além	da	relação	espacial	com	dois	

projetos	urbanos	que	exploram	a	imagem	de	Londres	como	cidade	global.	Importante	destacar	a	mistificação	de	

que	esses	projetos	propagam	seus	efeitos	no	território	de	maneira	orgânica	e	não	programada.	Os	Masterplans	

para	 Newham	 são	 um	 exemplo	 de	 que	 isto	 não	 é	 verdade,	 uma	 vez	 que	 o	 espaço	 de	 entorno	 passa	 a	 ser	

igualmente	concebido	por	projetos	urbanos,	para	garantir	 sua	propagação	para	 todo	o	 território.	Sem	a	ação	

conjunta	do	Estado	e	do	setor	privado	e	financeiro,	a	reestruturação	dos	espaços	entorno	do	Parque	Olímpico	e	

da	Royal	Docks	até	poderiam	acontecer,	mas	em	um	ritmo	muito	diferente	do	que	vem	se	concretizando.		

O	espaço	concebido	também	tenciona	o	espaço	vivido.	Os	estates	são	disputados	pelos	atores	como	espaços	de	

representação	do	fim	do	assistencialismo	do	estado	para	o	resto	do	mundo	e,	ao	mesmo	tempo,	como	espaço	de	

representação	do	projeto	estatal	para	a	população	local.	A	tipologia	arquitetônica	de	prédios	altos	de	estética	

brutalista	confere	um	símbolo	importante	para	a	relevância	dos	estates	como	espaços	de	representação.	Mas	não	

apenas	o	espaço	vivido	encontra-se	em	disputa:	o	espaço	concebido	também,	por	meio	dos	planos	e	projetos	
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populares	organizados	pela	ordem	próxima,	composta	por	movimentos	populares,	comunidades,	pesquisadores	

e	 arquitetos	 e	 urbanistas.	 A	 elaboração	 dos	 contraprojetos	 e	 contraplanos	 atua	 na	 promoção	 de	 espaços	 de	

encontro,	troca	e	organização	para	a	luta,	de	forma	que	a	disputa	pelo	espaço	urbano	se	dá	também	na	dimensão	

da	representação	dos	espaços.	

Mas	 a	 realidade	 urbana	 em	 contraste	 com	o	 espaço	 concebido	 talvez	 seja	 a	mais	 reveladora.	 A	 expulsão	 de	

famílias	 para	 outras	 cidades	 e	 a	 demolição	 da	 habitação	 social	 para	 dar	 lugar	 a	 imóveis	 de	 alto	 padrão	 são	

revelações	brutais	do	PU	como	expressão	prática	do	espaço	instrumentalizado	pelo	capital	na	cidade	neoliberal.	

Espaços	com	vida	são	substituídos	por	espaços	artificiais,	bairros	e	vidas	em	comunidade	projetadas	pela	ordem	

distante.	Apartamentos	novos	se	encontram	vazios,	muitos	fazendo	parte	de	sistemas	de	locação	via	aplicativos,	

sem	falar	que	Londres	é	um	dos	mercados	que	mais	atrai	compradores	estrangeiros.	Segundo	um	funcionário	da	

GLA,	quanto	maior	for	o	valor	de	um	imóvel,	melhor,	pois	é	mais	interessante	para	investidores	da	China	ou	Rússia	

que	somente	através	de	uma	transação	financeira	podem	fazer	uma	reserva	de	capital	fora	de	seu	país.	Muitos	

são	os	imóveis	vazios	que	não	estão	disponíveis	para	aluguel,	nem	mesmo	via	aplicativo	–	o	Sharp,	um	dos	prédios	

ícones	do	novo	skyline	de	Londres,	tem	apenas	um	terço	de	suas	instalações	ocupadas.	

O	processo	revela,	também,	o	avanço	da	financeirização	do	espaço	via	PU.	Cada	vez	mais	o	capital	internacional	

se	expressa	sobre	o	espaço	urbano.	Através	do	espaço	se	operacionaliza	a	imagem	de	cidade	global	para	a	atração	

de	mais	investidores	e	as	pessoas	e	a	arquitetura	que	não	correspondem	à	cidade	inteligente	do	século	XXI	são	

expulsas.	O	processo	de	implosões-explosões	se	completa,	com	uma	explosão	de	moradores	de	ruas	em	Londres	

e	em	outras	cidades,	como	em	Hastings,	por	exemplo,	com	relatos	de	um	contingente	de	pessoas	que	vagam	pela	

área	central	sem	ter	 trabalho	ou	casa.	Os	conflitos	se	desvelam	pelos	movimentos	sociais	que	 lutam	contra	a	

artificialidade	 da	 cidade	 neoliberal	 e	 atuam	 de	 forma	 a	 reconhecer	 a	 cidade	 como	 uma	 sociedade	 urbana,	

consolidada	pelas	relações	sociais	e	não	determinada	pelas	relações	de	produção	do	capital.	
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CAPÍTULO 5 
PROJETOS URBANOS 
CONTEMPORÂNEOS:  
PORTO ALEGRE 4D 
 

 

Este	Capítulo	serão	abordados	os	PUs	em	Porto	Alegre,	capital	do	Rio	Grande	do	Sul,	uma	cidade	periférica	frente	

o	desenvolvimento	capitalista.	No	início	dos	anos	1990,	durante	o	período	em	que	Tarso	Genro	foi	Prefeito	da	



	

274	
	

cidade	(1993-1996),	foi	iniciado	o	processo	de	revisão	do	1º	Plano	Diretor	de	Desenvolvimento	Urbano	(1º	PDDU),	

para	dar	origem	ao	2º	Plano	Diretor	de	Desenvolvimento	Urbano	Ambiental	(2º	PDDUA)	aprovado	em	1999	e	em	

vigor	até	hoje	–	com	alterações	decorrentes	da	sua	revisão	em	2010.	No	processo	de	elaboração	do	PDDUA,	um	

dos	personagens	presentes	 foi	 Jordi	Borja,	consultor	catalão	que,	 junto	com	Manuel	Castells,	difundiu	o	novo	

papel	que	as	cidades	da	América	Latina	deveriam	ter	no	mundo	globalizado.		

A	palestra	de	Borja	trouxe	temas	como	a	competitividade	interurbana	e	a	formações	de	coalisões	com	o	setor	

privado	 para	 criar	 uma	 ancoragem	 local	 para	 um	 processo	 que,	 por	 sua	 natureza,	 é	 globalizado,	 tendo	

apresentado	 o	 caso	 de	 Barcelona	 e	 exaltado	 os	 Jogos	 Olímpicos	 como	 uma	 oportunidade	 para	 criar	 novas	

dinâmicas.	 Além	 disso,	 defendeu	 um	 planejamento	 estratégico	 mais	 flexível	 que	 o	 plano	 regulador	 e	 mais	

orientado	para	o	mercado,	no	qual	o	PU	seria	a	ancoragem	territorial	para	que	as	estratégias	necessárias	para	o	

crescimento	econômico	e	a	competição	entre	cidades	se	tornassem	realidade	(OLIVEIRA,	2013).	

Na	formulação	do	2º	Plano	Diretor	de	Desenvolvimento	Urbano	e	Ambiental	(PDDUA)	percebe-se	a	influência	de	

Borja.	O	2º	PDDUA	agrega	características	de	um	plano	estratégico,	mas	sem	abandonar	por	completo	seu	caráter	

regulador	e	normativo.	No	entanto,	a	garantia	da	flexibilização	a	serviço	do	mercado	está	presente	por	meio	dos	

Projetos	 Especiais,	 que	 compõem	 a	 estratégia	 de	 produção	 da	 cidade.	 As	 áreas	 dos	 Projetos	 Especiais	 são	

marcadas	no	mapa	e,	de	acordo	com	o	2º	PDDUA,	muitas	delas	são	compreendidas	como	áreas	de	revitalização	

e	deveriam	contar	com	um	projeto	próprio	para	o	seu	desenvolvimento.		

5.1 AS POLÍTICAS PÚBLICAS NEOLIBERAIS EM PORTO ALEGRE 

Ainda	que	a	 intervenção	através	do	PU	e	a	 lógica	do	planejamento	estratégico,	definidoras	nos	processos	de	

constituição	da	cidade	neoliberal,	tivessem	sido	introduzidas	e	se	feito	presentes	no	período	anterior,	foi	a	partir	

do	período	do	Prefeito	José	Fogaça	(2005-2010)	que,	segundo	Oliveira	(2013),	o	processo	de	transformação	das	

práticas	 de	 planejamento	 urbano	 iniciadas	 na	 segunda	 gestão	 da	 Frente	 Popular,	 nos	 anos	 1990,	 incorporou	

plenamente	 a	 lógica	 gerencialista	 de	 flexibilização	 e	 facilitação	 e	 abriu	 as	 portas	 para	 as	 práticas	 de	
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empreendedorismo	urbano	que	se	seguiram.	Naquele	contexto,	a	Secretaria	de	Planejamento	Municipal	(SPM)	

começou	a	perder	espaço,	passando	a	se	chamar	Secretaria	de	Urbanismo	no	período	de	José	Fortunati	como	

Prefeito	(2010-2016).	Atualmente,	sob	administração	de	Nelson	Marchezan	Filho	(iniciada	em	2017),	a	Secretaria	

de	Urbanismo	foi	extinta	e	teve	suas	funções	atribuídas	a	duas	outras	secretarias.		

Ainda	segundo	Oliveira	(2013),	no	período	Fogaça-Fortunati,	a	Copa	do	Mundo	2014	(Porto	Alegre	foi	uma	das	

cidades	sede)	foi	incorporada	como	uma	estratégia	para	a	impulsionar	o	turismo,	melhorar	a	infraestrutura	e	a	

mobilidade	 urbana,	 criar	 um	 ambiente	 favorável	 aos	 negócios,	 agilizar	 licenciamentos	 urbanos	 ambientais	 e	

promover	a	inovação	e	o	empreendedorismo.	Consolidou-se,	assim,	uma	prática	de	administração	púbica	sobre	

a	 organização	 da	 cidade	 que	 assume,	 plenamente,	 a	 lógica	 do	 mercado.	 E	 que,	 gradativamente,	 vai	

reconfigurando	a	estrutura	do	governo	para	privilegiar	iniciativas	pontuais	de	setores	com	vínculos	privilegiados	

com	núcleos	centrais	de	decisão.	Do	total	de	quatorze	projetos	que	foram	colocados	em	prática	como	parte	dessa	

estratégia,	 a	 grande	maioria	 foi	 em	 parceria	 com	 o	 setor	 privado:	 projetos	 de	mobilidade	 urbana	 de	 cunho	

rodoviarista,	 além	 de	 dois	 estádios	 de	 futebol	 (Grêmio	 e	 Inter)	 e	 dois	 projetos	 para	 a	 Orla	 do	 Guaíba	 –	 a	

Revitalização	da	Orla,	com	sua	primeira	fase	entregue	à	população	em	2018	sob	o	nome	Parque	Moacyr	Scliar,	e	

o	PU	Cais	Mauá	que,	seguindo	o	modelo	de	regeneração	urbana	da	London	Docklands	para	áreas	portuárias	em	

desuso.	Faz	parte	do	PU	Cais	Mauá	um	shopping	nos	antigos	armazéns,	 torres	de	escritórios	em	uma	e	outra	

extremidade	e	um	novo	shopping	construído	ao	lado	da	Usina	do	Gasômetro.	

O	Cais	Mauá	segue	o	modelo	de	administração	e	planejamento	de	caráter	privado.	O	Consórcio	formado	em	2010	

por	 investidores	nacionais	e	 internacionais	 já	 teve	 sua	 composição	modificada	 inúmeras	vezes.	Desde	2011	o	

Consórcio	Cais	Mauá	(CCM)	tem	a	posse	da	área.	Mas,	até	o	presente	momento,	as	obras	não	se	iniciaram.	Além	

de	 uma	 audiência	 pública	 extremamente	 controversa,	 na	 qual	 a	 população	 se	 colocou	 fortemente	 contra	 a	

realização	desse	PU,	movimentos	sociais	se	constituíram	especificamente	para	contestar	o	projeto.	No	entanto,	

o	que	impede	a	realização	do	Cais	Mauá	não	é	a	articulação	popular,	mas	as	condições	e	os	interesses	financeiros	

das	empresas	que	compõem	o	CCM.	Sucessivos	escândalos	financeiros	vão	se	desvelando	durante	o	processo,	
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como	o	não	pagamento	de	profissionais	que	 trabalharam	na	elaboração	do	projeto	urbanístico-arquitetônico,	

dívidas	 com	 a	 empresa	 que	 realizava	 a	 segurança	 do	 Cais	 (fechado	 para	 acesso	 ao	 público	 desde	 2011)	 e	

investigações	de	fraudes	vinculadas	ao	uso	de	fundos	de	pensão	de	servidores	públicos.	O	que	está	por	trás	do	

PU	Cais	Mauá	é	mais	uma	situação	de	financeirização	e	instrumentalização	do	espaço	urbano	–	o	CCM	tem	em	

mãos	um	projeto	arquitetônico	e	apoio	do	aparelho	de	Estado,	pode	acessar	linhas	de	crédito	a	juros	mais	baixos,	

como	as	vinculadas	aos	fundos	de	pensão.	

Apesar	disso,	a	promessa	do	Cais	Mauá	como	um	novo	espaço	de	consumo,	lazer	e	negócios	localizado	no	centro	

da	cidade,	alimenta	a	justificativa	para	a	elaboração	de	outro	PU,	este	para	a	região	do	Quarto	Distrito	de	Porto	

Alegre,	localizada	entre	o	Cais	Mauá	e	o	novo	Estádio	do	Grêmio,	inaugurado	em	2012	e	construído	em	parceria	

com	o	grupo	empresarial	OAS.	

Segundo	Oliveira	(2013),	todos	os	projetos	elaborados	seguindo	a	oportunidade	de	sediar	a	Copa	do	Mundo	2014	

se	vinculam	a	três	das	estratégias	de	empreendedorismo	urbano	definidas	por	Harvey	(2016):	divisão	espacial	do	

consumo;	 obtenção	de	 atividades	 de	 controle	 e	 comando;	 e	 redistribuição	 de	 superávits	 do	 governo	 central.	

Apenas	a	estratégia	vinculada	à	criação	de	ambientes	para	a	exploração	de	vantagens	específicas	para	a	produção	

de	bens	e	serviços	não	havia	sido	colocada	em	prática.	Mas,	como	se	verá	a	seguir,	ainda	em	2013	começou	o	PU	

para	transformação	da	área	do	Quarto	Distrito	em	uma	região	voltada	para	a	produção	de	tecnologia	e	inovação,	

o	denominado	Porto	Alegre	4D.	O	projeto	foi	desenvolvido	com	base	no	modelo	do	PU	22@	Barcelona,	através	

de	um	convênio	de	consultoria	entre	a	Prefeitura	Municipal	de	Porto	Alegre	(PMPA)	e	a	empresa	municipal	22	

ARROBA	BCN	S.A.U.	Na	parte	que	segue	o	caso	de	Barcelona	será	tratado	brevemente,	apenas	para	contextualizar	

o	PU	do	Quarto	Distrito	(item	5.3).	
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5.2 O MODELO 22@BARCELONA 

Como	 já	 visto	 no	 item	 3.11	 do	 Capítulo	 3,	 as	 Olimpíadas	 de	 Barcelona	 (1992)	 representaram	 uma	 grande	

oportunidade	para	o	 governo	 local	 investir	 em	projetos	urbanos	na	 cidade.	No	 final	 dos	 anos	1990,	 uma	 vez	

passado	 os	 Jogos,	 se	 estabeleceu	 a	 estratégia	 para	 transformar	 Barcelona	 na	 ‘cidade	 do	 conhecimento	 e	 da	

inovação	tecnológica’.	Em	julho	de	2000	foi	aprovada	uma	mudança	no	Plano	Metropolitano	da	cidade	para	a	

incorporação	do	Plano	22@	para	a	antiga	área	industrial	de	San	Martí.	A	região,	conhecida	como	a	antiga	zona	do	

desenvolvimento	industrial	no	século	XX	(Figura	77),	passou	por	transformações	nos	anos	1990,	como	a	criação	

do	 Parque	 Bogatel	 (Figura	 78),	 a	 remoção	 das	 famílias	 de	 ciganos	 que	 viviam	 em	 favelas	 na	 beira	 da	 praia	

(realocadas	no	Barrio	de	La	Mina,	na	periferia	da	cidade)	e	a	abertura	da	Av.	Diagonal,	que	corta	a	região	de	San	

Martì	 e	 a	 conecta	 com	o	 resto	 da	 cidade.	 Em	 2004,	 em	Bésos,	 foi	 realizado	 o	 Fórum	Universal	 das	 Culturas,	

completando	a	transformação	da	orla	marítima	de	Barcelona,	que	tinha	ficado	incompleta	depois	da	realização	

dos	Jogos.	Na	Figura	79	é	possível	compreender	como	esses	projetos	se	articulam	com	a	área	em	azul	determinada	

como	área	de	intervenção	do	22@.	Na	Figura	80	se	tem	uma	visão	geral	da	área.	

O	 PU	 22@	 consiste	 na	 criação	 de	 um	 espaço	 para	 desenvolvimento	 de	 tecnologia,	 informação,	

empreendedorismo	e	inovação.	A	área	foi	divida	em	clusters	relacionados	a	quatro	temas:	mídia,	informação	e	

tecnologia	 de	 comunicação,	 tecnologia	 da	 saúde,	 energia	 e	 design.	 Compõe	 a	 área	 do	 22@	 empresas	 e	

universidades.	 A	 provisão	 de	 novas	 unidades	 habitacionais	 também	 foi	 planejada	 com	 enfoque	 para	 pessoas	

jovens.	O	ideário	do	22@	se	apoia	na	ideia	das	cidades	criativas	(LANDRY,	2013)	e	da	transformação	do	espaço	

urbano	para	agregar	 talentos,	pessoas	qualificadas	para	 trabalhar	 com	 tecnologia	e	 inovação	que	demandam	

qualidade	de	vida	e	do	ambiente	construído,	além	atividades	de	cultura	e	lazer.	De	tal	forma,	o	desenho	urbano	

e	as	infraestruturas	de	mobilidade	e	comunicação	desempenham	um	papel	fundamental	na	formação	dessa	nova	

paisagem	urbana.	

O	Plano	do	22@	define	padrões	urbanísticos	para	ocupação	que	rompem	com	o	proposto	por	Cerdà	(item	3.4).	

Além	de	parâmetros	mais	atrativos	do	ponto	de	vista	do	aproveitamento	do	solo	para	a	construção	de	maior	área,	
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foram	criados	 incentivos	 fiscais	para	atividades	 intituladas	22@.	A	 Figura	81	 ilustra	a	 relação	dos	parâmetros	

urbanísticos	de	aproveitamento	do	solo	com	seu	uso.	No	entanto,	os	paramentos	adotados	no	plano	não	foram	

o	suficiente	para	alavancar	o	PU.	Em	2006,	a	22	ARROBA	BCN	inicia	ações	de	marketing,	sob	a	liderança	de	Josep	

Miguel	Pique,	que	atualmente	presta	consultoria	para	Porto	Alegre.	

A	Figura	82	mostra	o	estágio	de	execução	o	22@	em	2012.	As	Figuras	83,	86	mostram	a	paisagem	urbana	de	

algumas	 partes	 da	 região,	 algumas	 já	 transformadas	 e	 outras	 ainda	 intocadas.	 Além	 dos	 incentivos	 fiscais	 e	

construtivos,	foi	executada	a	criação	do	Parque	del	Poblenou	(Figura	83),	com	projeto	de	Jean	Nouvel.	Algumas	

lutas	e	resistências	ocorreram	naquele	contexto.	Muitas	campanhas	contra	o	22@	(Figura	84)	aconteceram	na	

última	década,	associadas	ao	fenômeno	da	gentrificação	e	da	falta	de	habitação	para	os	moradores	da	cidade.	

Também	se	registram	protestos	contra	o	aumento	dos	preços	DOS	imóveis	e	a	falta	de	opção	para	os	catalães,	

uma	 vez	 que	 muitos	 investidores	 passaram	 a	 alugar	 imóveis	 para	 disponibilizar	 no	 mercado	 de	 turismo	 via	

aplicativos.	O	aluguel	de	um	imóvel	de	dois	quartos	na	cidade,	em	média,	é	de	1.200	euros	–	mas,	via	aplicativos,	

como	o	Airbnb,	o	locatário	pode	gerar	uma	renda	de	até	10.000	euros.	Além	de	não	ter	condições	de	pagar	pelos	

altos	preços	dos	aluguéis	no	bairro,	o	comércio	da	Rambla	del	Poblenou	(Figura	85)	também	se	modificou.	Os	

comerciantes	se	negam,	inclusive,	a	servir	catalães	nas	mesas	localizadas	na	Rambla,	por	dar	preferência	a	turistas	

e	 estrangeiros.	 Outras	 campanhas	 são	 lideradas	 pela	 Associação	 de	 Bairro	 do	 Poblenou,	 como	 a	 defesa	 do	

patrimônio	histórico	e	arquitetônico,	uma	vez	que	os	novos	projetos	não	respeitam	a	paisagem	histórica	do	bairro,	

como	no	exemplo	da	Figura	86.	No	que	diz	respeito	às	inovações	sociais	do	22@,	os	programas	são	voltados	para	

novos	residentes	advindos	de	outros	países,	de	maneira	a	integrá-los	entre	si	e	com	os	moradores	de	Barcelona.		
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FIGURA 77. BARCELONA - SAN MARTÌ: VISTA AÉREA ZONA INDUSTRIAL  

	

Fonte:	BARCELONA	(2012)	 	
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FIGURA 78. BARCELONA – EL POBLENOU: PARQUE DEL BOGATEL 

 

Fonte:	Foto	minha	(2017).		 
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FIGURA 79. BARCELONA – PUs 22@, OLIMPÍADA E FÓRUM BESOS 

 

Fonte:	BARCELONA	(2012)  
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FIGURA 80. BARCELONA –22@: A CIDADE DO CONHECIMENTO 

 

Fonte:	BARCELONA	(2012)  
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FIGURA 81. BARCELONA –PARÂMETROS URBANÍSTICOS PARA ATIVIDADES 22@ 

 

Fonte:	BARCELONA	(2012)  
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FIGURA 82. BARCELONA –OCUPAÇÃO DO 22@ EM 2012. 

 

Fonte:	BARCELONA	(2012)  
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FIGURA 83. BARCELONA – PARQUE DEL POBLENOU 

 

Fonte:	Foto	minha	(2017).			
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FIGURA 84. BARCELONA – MANIFESTAÇÕES CONTRA O 22@ 

 

Fonte:	Foto	minha	(2017).		 
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FIGURA 85. BARCELONA – RAMBLA DEL POBLENOU 

 

Fonte:	Foto	minha	(2017).			
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FIGURA 86. BARCELONA – CLUSTER DE MÍDIA 22@ 

 

Fonte:	Foto	minha	(2017).		 
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5.3 O QUARTO DISTRITO DE PORTO ALEGRE 

Em	Porto	Alegre,	o	desenvolvimento	da	indústria	aconteceu	no	final	do	século	XIX,	 impulsionado	pela	crise	na	

produção	 de	 charqueadas	 no	 interior	 do	 estado	 e	 pela	 imigração	 alemã	 e	 polonesa	 que	 se	 instalou	 nas	

proximidades	da	capital.	Na	segunda	década	do	século	XX,	Porto	Alegre	apresentava	a	terceira	maior	aglomeração	

industrial	do	país,	atrás	apenas	de	Rio	de	Janeiro	e	São	Paulo.	Segundo	dados	do	IBGE,	em	1880	a	população	de	

Porto	Alegre	era	de	29.723hab	–	passa	para	52.186	em	um	período	de	dez	anos.	Esse	crescimento	populacional	

tem	 relação	 direta	 também	 com	 investimentos	 em	 infraestrutura	 que	 possibilitaram	 o	 desenvolvimento	 das	

atividades	industriais.	Segundo	Strohaecker	(2005),	a	urbanização	do	Quarto	Distrito	(a	Figura	87mostra	a	divisão	

da	 cidade	 em	 cinco	 distritos)	 começa	 por	 meio	 da	 ação	 e	 interesses	 do	 setor	 privado,	 em	 particular	 pela	

Companhia	 Territorial	 Porto	 Alegrense,	 que	 na	 última	 década	 do	 século	 XIX	 adquire	 terras	 na	 região,	

principalmente	nos	bairros	São	Geraldo,	Navegantes	e	São	 João,	além	de	outras	áreas	não	urbanizadas	ainda	

periféricas	à	cidade	(Figura	88).	A	companhia	tinha	como	prática	a	realização	do	loteamento	e	arruamento	da	

gleba	para	vender	terrenos.	

A	empresa	promovia	loteamentos	distintos	para	grupos	de	renda	diferenciados,	conforme	o	sítio	e	a	
localização	 dos	 mesmos.	 Dessa	 forma,	 o	 loteamento	 Bela	 Vista,	 localizado	 em	 área	 salubre	 e	
adjacente	aos	bairros	nobres	da	Independência	e	Moinhos	de	Vento,	foi	lançado	visando	o	mercado	
de	classe	média,	constituído	basicamente	de	descendentes	de	portugueses	que	exerciam	atividades	
ligadas	ao	 comércio	da	 cidade.	Por	outro	 lado,	os	 loteamentos	Navegantes-São	 João	e	Várzea	do	
Gravataí,	localizados	em	áreas	sujeitas	a	inundações	e	distantes	do	centro	urbano,	foram	destinados	
às	 classes	 operárias,	 principalmente	 imigrantes	 (italianos,	 alemães	 e	 poloneses),	 que	 procuravam	
residir	 nas	 proximidades	 das	 fábricas.	 Nesse	 período,	 a	 indústria	 porto-alegrense	 distribuía-se	
longitudinalmente	às	margens	do	lago	Guaíba	e	à	ferrovia.	(STROHAECKER,	2005,	p.)	

Ainda	segundo	Strohaecker	(2005),	os	donos	da	empresa	tinham	como	prática	a	compra	de	ações	de	empresas	

de	serviços	urbanos,	como	companhia	de	telefone,	água	e	transporte.	Se	valiam	então,	do	seu	poder	de	acionistas	

para	pressionar	as	empresas	de	serviços	públicos	a	expandir	os	serviços	para	suas	regiões	de	interesse,	atuando	

inclusive	em	cargos	de	diretoria	das	empresas	de	serviços,	além	de	ocupar	cargos	no	governo	e	no	setor	bancário.	

Essa	prática	era	estratégica	para	a	provisão	de	infraestrutura	nas	glebas	dos	loteamentos,	uma	vez	que	no	período	
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os	 investimentos	públicos	eram	mais	utilizados	em	obras	de	modernização	e	embelezamento	da	área	central,	

como	atesta	o	Plano	de	Melhoramentos	de	Porto	Alegre	de	1914	–	a	periferia	de	Porto	Alegre,	seja	as	antigas	

zonas	de	escravos,	 como	Cidade	Baixa	e	Bom	Fim,	 seja	 a	 região	do	Quarto	Distrito,	não	eram	prioridade	dos	

investimentos	do	governo.		

Nos	anos	de	1920	e	de	1940,	Porto	Alegre	apresenta	dois	 saltos	no	crescimento	populacional,	passando	para	

179.264	 e	 275.678	 habitantes,	 respectivamente.	 A	 região	 do	 Quarto	 Distrito	 passa	 a	 ser	 ocupada	 mais	

intensamente	 junto	 com	 o	 desenvolvimento	 da	 atividade	 industrial,	 que	 se	 concentrava	 principalmente	 na	

produção	 fabril,	 metalúrgica,	 da	 construção	 civil,	 além	 da	 presença	 de	 trabalhadores	 ferroviários.	 O	 Quarto	

Distrito	 é	 ocupado,	 portanto,	 por	 uma	mistura	 de	 trabalhadores	 da	 indústria,	 provenientes	 tanto	 do	 próprio	

estado	quanto	da	imigração	europeia.	Os	imigrantes	encontram	na	indústria	a	oportunidade	de	emprego	e,	na	

região,	moradia	próxima	ao	trabalho	a	preços	mais	baixos	do	que	na	região	central	da	cidade.	

No	Plano	Diretor	de	1959,	a	região	foi	gravada	como	Distrito	Industrial.	Na	época,	o	Plano	seguia	os	preceitos	

funcionais	da	separação	da	habitação,	lazer,	trabalho	e	circulação	por	meio	do	zoneamento	de	atividades.	De	tal	

maneira,	o	Plano	de	1959	restringiu	a	habitação	na	região,	que	era	ocupada	por	imigrantes	alemães,	italianos,	

poloneses	que	ao	chegarem	na	cidade	foram	trabalhar	na	indústria	e	moravam	ou	nas	vilas	operárias	ou	nas	casas	

locadas	 para	 trabalhadores,	 geralmente	 com	 condições	mínimas	 de	 habitabilidade.	 Nas	 Figuras	 89,	 90,	 91	 é	

possível	ver	como	era	a	região	nas	décadas	de	1950	e	1960.	

Atualmente,	a	região	do	Quarto	Distrito	é	caracterizada	geograficamente	por	sua	proximidade	com	o	Centro	na	

extremidade	sul	e	por	sua	estreita	conexão	com	a	Região	Metropolitana	na	sua	extremidade	norte.	A	região	é	

muito	bem	servida	por	vias	de	acesso	e	serviço	de	transporte	coletivo	(ônibus	e	trem	metropolitano)	–	importante	

infraestrutura	de	conexão	metropolitana	e	regional	passa	por	ali.	Essa	infraestrutura	de	mobilidade	tem	relação	

com	o	desenvolvimento	histórico	da	região.	Mais	tarde,	assim	como	em	outras	cidades	brasileiras,	houve	a	saída	

da	indústria	para	fora	da	cidade,	causando	ali	uma	reestruturação	nos	usos.	Nos	dias	de	hoje,	há	baixa	densidade	

populacional	(Figura	92),	baixa	ocupação	por	residentes	com	renda	acima	de	cinco	salários	mínimos	(Figura	93)	e		 	
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FIGURA 87. PORTO ALEGRE: MAPA DOS DISTRITOS DE PORTO ALEGRE. DESENHADO PRO ALEXANDRE 

AHRONS, 1916.  
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FIGURA 88. PORTO ALEGRE: LOTEAMENTO E CONSTRUÇÕES NO QUARTO DISTRITO. DÉCADA DE 1890.	
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FIGURA 89. PORTO ALEGRE: VISTA AÉREA BAIRROS NAVEGANTES E FARRAPOS – SEM DATA. 

 

Fonte:	Acervo	Fotográfico	do	Museu	de	Porto	Alegre	Joaquim	Felizardo	(consulta	em	2018)	
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FIGURA 90. PORTO ALEGRE: VISTA AÉREA DAS INDÚSTRIAS RENNER NO BAIRRO NAVEGANTES - 1965. 

 

Fonte:	Acervo	Fotográfico	do	Museu	de	Porto	Alegre	Joaquim	Felizardo	(consulta	em	2018)	
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FIGURA 91. PORTO ALEGRE: VISTA AÉREA BAIRRO SÃO GERALDO – 1965. 

 

Fonte:	Acervo	Fotográfico	do	Museu	de	Porto	Alegre	Joaquim	Felizardo	(consulta	em	2018)	
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FIGURA 92. PORTO ALEGRE: DENSIDADE DEMOGRÁFICA (HAB/KM2). 

	

Fonte:	IBGE,	2010.	
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FIGURA 93. PORTO ALEGRE: RENDA PER CAPTA ACIMA DE 5 SALÁRIOS MÍNIMOS. 

	

Fonte:	IBGE,	2010.	
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FIGURA 94. PORTO ALEGRE: POTENCIAL DE RENOVAÇÃO CONSTRUTIVO. 

	

Fonte:	Masterplan	4D,	2016.	
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FIGURA 95. PORTO ALEGRE: DOMICÍLIOS PARTICULARES PERMANENTES NÃO OCUPADOS. 

	
Fonte:	IBGE,	2010.	

FIGURA 96. PORTO ALEGRE: DOMICÍLIOS PARTICULARES PERMANENTES OCUPADOS. 

	

Fonte:	IBGE,	2010.	
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FIGURA 97. PORTO ALEGRE: RENDA PER CAPTA ABAIXO DE 5 SALÁRIOS MÍNIMOS. 

	

Fonte:	Elaborado	com	base	em	(IBGE,	2010).	
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uma	variedade	de	tipologias	tombadas	ou	inventariadas	pelo	Patrimônio	Histórico.	Segundo	estudos	da	Prefeitura	

Municipal	de	Porto	Alegre	(PMPA),	a	região	apresenta	um	grande	potencial	de	renovação	imobiliária	(ver	Figura	

94).	

O	discurso	‘de	que	o	lugar	não	tem	vida’,	ventilado	por	parte	dos	envolvidos	no	PU	para	o	Quarto	Distrito,	tem	

sido	corroborado	pela	mídia:		

Há	pelo	menos	30	anos	o	Quarto	Distrito	de	Porto	Alegre	pede	socorro.	Após	meio	século	de	boom	
industrial,	foi	abandonado	pelas	fábricas,	viu	a	degradação	tomar	conta	de	suas	ruas	e	amargou	o	
afastamento	gradativo	da	vida	urbana	–	agravado	por	alagamentos,	insegurança	e	prostituição.	Em	
meio	a	desacertos	e	desinteresse	político,	hoje	 iniciativas	da	sociedade	civil	 tentam	transformá-lo	
novamente	em	um	espaço	público	vibrante	(FELIN,	2014).	

Na	mesma	 reportagem,	 os	 presidentes	 do	 Conselho	 de	 Arquitetos	 e	 Urbanistas	 (CAU-RS)	 e	 do	 Instituto	 dos	

Arquitetos	do	Brasil	(IAB-RS)	alertam	para	a	necessidade	de	planos	claros	para	a	área.	Segundo	o	presidente	do	

CAU-RS,	“a	partir	do	momento	em	que	a	prefeitura	não	apresenta	um	plano	específico	para	a	região,	ela	fica	ao	

sabor	dos	interesses	e	precisa	lidar	caso	a	caso.	Aí,	às	vezes,	as	obras	são	melhores	para	o	investidor,	às	vezes	

melhores	para	a	cidade”	(FELLIN,	2014).	Importa	notar	que	a	matéria	foi	realizada	pelo	jornal	Zero	Hora,	vinculado	

ao	Grupo	RBS,	filial	da	Rede	Globo	no	Estado,	quatro	meses	após	a	realização	da	Copa	do	Mundo	em	Porto	Alegre,	

no	contexto	de	avaliação	da	experiência	de	grandes	obras	oportunizada	pelo	megaevento.	Os	 incrementos	de	

infraestrutura	que	ocorreram,	associados	à	 já	mencionada	 localização	privilegiada	(proximidade	com	o	Centro	

Histórico,	 aeroporto	 e	 rodovias	 interestaduais),	 favorecem	 uma	 perspectiva	 de	 revitalização	 baseada	 no	

desenvolvimento	de	atividades	de	inovação	e	no	empreendedorismo,	associados	ao	desenho	urbano.	

Percebe-se,	portanto,	a	construção	de	argumentos	relacionados	ao	tema	da	revitalização	para	justificar	o	projeto	

Porto	Alegre	4D.	É	preciso	ressaltar,	entretanto,	que	a	região	não	pode	ser	configurada	como	vazia	e	sem	vida.	Na	

Figura	95,	as	cores	mais	escuras	representam	a	maior	concentração	de	domicílios	particulares	permanentes	não	

ocupados.	 Em	 contraposição,	 a	 Figura	 96	mostra	 em	 cores	mais	 escuras	 a	maior	 concentração	 de	 domicílios	

particulares	permanentemente	ocupados.	A	leitura	das	duas	imagens,	relacionando-as	com	a	Figura	97,	propicia	



	

302	
	

a	 compreensão	 de	 que,	 sim,	 a	 área	 tem	 uma	 ocupação	mais	 rarefeita	 e	 apresenta	 alguma	 parcela	 de	 lotes	

desocupados,	mas	não	configura	um	vazio	urbano.		

Percorrendo	a	 região	e	seus	espaços	acessíveis	ao	uso	comum,	como	ruas	e	praças,	percebe-se	a	diversidade	

social	 e	do	 tipo	de	ocupação	arquitetônica.	A	 região	Norte	dos	Bairros	Humaitá	e	Navegantes	é	ocupada	por	

condomínios	de	classe	média,	todos	lindeiros	a	vilas	urbanizadas	e	ocupações	informais.	Nessa	parte	do	Quarto	

Distrito	se	localizam	a	Arena	do	Grêmio	e	torres	de	apartamentos	de	classe	média.	É	possível	perceber,	ali,	limites	

e	territórios	proibidos,	originando	segregação	socioespacial,	seja	por	meio	dos	muros	dos	condomínios	fechados,	

que	contam	com	estrutura	de	lazer	intramuros,	seja	pelo	preconceito,	pelo	medo,	ou	pela	falta	de	vontade	de	

circular	em	favelas,	mesmo	que	urbanizadas.	Nesse	caso,	os	muros	são	invisíveis	e	construídos	cotidianamente.	

Seguindo	 em	 direção	 ao	 Centro,	 o	 cenário	 é	 um	 pouco	 diferente,	 variando	 entre	 edificações	 de	 patrimônio	

histórico,	galpões	de	indústria	(alguns	abandonados,	outros	em	operação),	habitações	de	classe	média,	cortiços,	

praças,	terminais	de	ônibus,	equipamentos	públicos	como	escolas	e	abrigos	da	PMPA.	A	ocupação	varia	em	áreas	

de	tecido	urbano	mais	ou	menos	consolidado,	com	mais	ou	menos	comércio	e	diferentes	classes	sociais.	A	parte	

do	Bairro	Floresta	é	a	parte	mais	consolidada,	por	sua	proximidade	com	o	Centro	Histórico	e	com	o	Bairro	Moinhos	

de	Vento	(de	alta	classe	média).	Nessa	fração	do	território	se	observa	o	convívio	entre	moradores,	comerciantes,	

profissionais	do	sexo	e,	mais	recentemente,	jovens	empreendedores	alinhados	com	a	noção	de	economia	criativa	

–	por	sua	proximidade	com	a	malha	urbana	consolidada	e	o	baixo	custo	de	alugueis,	a	região	se	tornou	um	atrativo	

para	esse	público.		

Incorporando	 essa	 transformação	 recente,	 o	 PU	Porto	 Alegre	 4D	 visa	 cria	 ‘o	 lugar	mais	 inovador	 da	América	

Latina’,	frase	que	adota	como	lema.	O	início	da	prospecção	foi	em	meados	de	2013,	quando	os	empresários	locais	

do	grupo	Cidadãos,	Inovação,	Tecnologia	e	Empreendedorismo	(CITE)	organizaram	uma	viagem	ao	Vale	do	Silício	

–	uma	uma	comitiva	de	30	pessoas,	incluindo	o	então	Prefeito	José	Fortunati,	os	Secretários	de	Governança	Local	

e	de	Planejamento,	e	os	Coordenadores	do	Gabinete	de	Inovação	(INOVAPOA)	e	do	Gabinete	Digital.	Segundo	o	

Prefeito,		
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Porto	Alegre	é	hoje,	entre	as	50	maiores	cidades	do	Brasil,	a	segunda	em	criatividade	e	uma	das	que	
mais	 investe	 na	 indústria	 criativa	 e	 da	 inovação.	 Nós	 queremos	 consolidar	 a	 cidade	 como	 uma	
referência	na	área.	E	a	ida	ao	Vale	do	Silício	significa	trazer	investimentos,	trazer	mais	esperança	para	
o	desenvolvimento	desse	importante	setor	para	a	nossa	cidade.	Sem	contar	que	as	novas	tecnologias	
aprimoram	a	prestação	de	serviços	e	quem	ganha	com	isso	é	a	população,	é	o	cidadão	(FERNANDES,	
2013).	

A	 PMPA	 e	 o	 grupo	 CITE	 encontraram	 nas	 universidade	 parceiros	 interessados	 em	 participar	 do	 projeto,	

principalmente	na	Universidade	Federal	do	Rio	Grande	do	Sul	(UFRGS)	e	na	Pontifícia	Universidade	Católica	(PUC-

RS),	que	vislumbram	a	possibilidade	de	construir	um	parque	tecnológico	na	área.	Segundo	um	dos	entrevistados	

envolvido	no	projeto,	durante	reuniões	com	o	setor	privado	de	tecnologia	e	inovação	e	com	essas	universidades,	

as	 questões	 urbanas	 foram	 centrais	 em	 muitas	 das	 discussões,	 uma	 vez	 que	 as	 empresas	 demonstravam	 a	

preocupação	em	investir	em	funcionários	de	alta	qualificação	que,	em	três	ou	quatro	anos,	poderiam	se	afastar	

em	função	de	oportunidades	de	trabalho	em	outra	cidade	com	mais	atrativos	urbanos.	

Diante	 dessa	 questão,	 em	 2015,	 uma	 nova	 comitiva	 –	 composta	 pelo	 Prefeito	 e	 Secretários	 da	 PMPA	 e	 por	

representantes	do	setor	privado,	incluindo	construção	civil,	educação	e	saúde	–	visitou	a	Espanha	para	conhecer	

a	experiência	do	22@Barcelona.	Segundo	Jorge	Tonetto	,	então	Secretário	Municipal	da	Fazenda,	que	coordenava	

o	 grupo	 junto	 com	o	 Secretário	de	Urbanismo,	Valter	Nagelstein,	 “nesta	primeira	 fase	do	projeto	está	 sendo	

discutido	 todo	 o	 equipamento	 urbano	 necessário	 para	 dar	 uma	 ambiência	 de	 qualidade	 ao	 local	 e	 atrair	

investimentos	de	empresas”	(FERRÀZ,	2015).	A	mudança	da	coordenação	do	projeto	para	o	Secretário	da	Fazenda	

Jorge	Tonetto	foi	um	marco	importante:	a	Secretaria	da	Fazenda	passa	a	coordenar	o	projeto	porque	é	nela	que	

se	viabiliza	economicamente	sua	implementação.	Ainda	em	julho	de	2015	foram	realizadas	visitas	técnicas	a	São	

Paulo	 e	 ao	 Rio	 de	 Janeiro,	 para	 conhecer	 as	 experiências	 da	 Operação	 Urbana	 Consorciada	 (OUC)	 do	 Porto	

Maravilha	e	da	venda	de	Certificados	do	Potencial	Adicional	de	Construção	 (CEPACs).	Em	São	Paulo	as	visitas	

foram	à	SP	Urbanismo	e	ao	Banco	do	Brasil	Investimentos.	Foram	criados,	então,	mecanismos	de	incentivo	fiscal	

e	isenção	de	impostos	para	que	empresas	se	interessassem	pela	área.	Dentre	os	incentivos	aprovados	ainda	em	

2015,	 estão:	 isenção	 do	 Imposto	 Predial	 e	 Territorial	 Urbano	 (IPTU)	 por	 cinco	 anos	 (propriedade,	 locação	 ou	
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cessão);	isenção	do	Imposto	de	Transmissão	de	Bens	Imóveis	(ITBI)	na	aquisição	de	imóveis	para	empresa	de	base	

tecnológica	ou	inovadora	que	venham	a	se	instalar	na	região;	e	redução	de	5	para	2%	na	alíquota	do	Imposto	

Sobre	Serviços	(ISS),	para	pesquisa	e	desenvolvimento	nas	áreas	de	tecnologias	da	saúde,	em	toda	a	cidade.	

Além	disso,	a	PMPA	adotou	o	instrumento	das	Operações	Urbanas	Consorciadas	(OUCs),	a	exemplo	de	São	Paulo	

e	Rio	de	Janeiro.	Tendo	em	vista	a	venda	de	CEPACs	para	a	região	e	a	possiblidade	da	emissão	de	debêntures	da	

dívida	pública	na	bolsa	de	valores,	a	PMPA	aprovou	na	Câmara	de	Vereadores	a	Lei	que	cria	a	Empresa	de	Gestão	

de	Ativos	do	Município	S.A.	(InvestPOA),	a	exemplo	de	cidades	como	São	Paulo	e	Belo	Horizonte.	Para	tanto,	a	

PMPA	coloca	como	garantia	seu	patrimônio,	inclusive	importantes	equipamentos	públicos	e	culturais	da	cidade.	

Esse	processo	de	financeirização	significa,	em	última	instância,	a	privatização	de	espaços	públicos	da	cidade.	Em	

2015,	o	Ministério	Público	de	Contas	(MPC)	e	o	Tribunal	de	Contas	do	Estado	(TCE)	pediram	a	suspensão	da	criação	

do	InvestPOA,	por	irregularidades	e	risco	ao	erário.	

Embora	a	venda	de	CEPACs	pareça	 ser	a	 fórmula	para	o	 sucesso	de	uma	OUC,	experiências	 como	a	do	Porto	

Maravilha,	no	Rio	de	Janeiro,	demonstram	que	o	setor	privado	não	tem	o	interesse	necessário	para	deslanchar	

uma	operação	desse	porte.	Nesse	caso,	todos	os	CEPACs	foram	comprados	pela	Caixa	Econômica	Federal,	ou	seja,	

pelo	 setor	 público	 (WERNECK,	 NOVAES,	 SANTOS	 JR.	 2018).	 No	 caso	 de	 Porto	 Alegre,	 segundo	 um	 dos	

entrevistados,	 mesmo	 com	 esse	 aprimoramento	 nos	 instrumentos	 financeiros,	 a	 resposta	 do	 setor	 privado	

também	não	foi	favorável	ao	investimento,	pelo	menos	não	enquanto	a	área	mantivesse	suas	características	de	

degradação	física	e	de	vulnerabilidade	social.	De	tal	maneira,	a	posição	dos	empresários,	tanto	da	construção	civil	

quanto	do	setor	de	tecnologia	e	informação,	corrobora	a	necessidade	do	redesenho	desta	área	da	cidade.	

Em	2016,	a	PMPA	contratou	consultoria	da	UFRGS	para	a	realização	de	um	Masterplan	para	o	Quarto	Distrito.	

Concebido	 sob	 coordenação	 de	 um	 professor	 da	 Faculdade	 de	 Arquitetura,	 o	 arquiteto	 e	 urbanista	 Benamy	

Turkienicz,	o	projeto	foi	entregue	à	PMPA	em	2017.	Durante	o	processo	de	elaboração	do	Masterplan,	uma	série	

de	workshops	e	palestras	foram	organizadas	com	diversos	setores	da	sociedade	–	setor	da	construção	civil	e	da	
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saúde;	 casas	 colaborativas	 associadas	 à	 economia	 criativa	 presentes	 na	 região;	 universidades.	 Houve	 ainda	

workshops	sociais	com	presença	inexpressiva	da	comunidade	residente.		

Segundo	o	projeto	disponibilizado	pela	PMPA,	os	objetivos	do	Masterplan	4D	(2016)	são:		(i)	reverter	o	processo	

de	degradação	do	4D,	oportunizando	investimentos	econômicos	e	sociais;	(ii)	preservar,	valorizar	e	qualificar	o	

patrimônio	construído;	(iii)	incorporar	agenda	ambiental	na	cidade;	(iv)	melhorar	a	mobilidade	e	os	padrões	de	

acessibilidade	urbana;	 (v)	 intensificar	a	urbanidade	no	4D	e	garantir	ambientes	amigáveis	para	todas	as	 faixas	

etárias;	(vi)	incentivar	a	ocupação	habitacional	inclusiva.	O	Projeto	visa	desenvolver	áreas	temáticas	como	clusters	

relacionados	às	áreas	da	saúde,	ensino,	tecnologia	e	indústria	criativa.	

São	incorporadas	no	projeto	iniciativas	presentes	no	Quarto	Distrito,	como	as	casas	colaborativas	de	economia	

criativa	e	a	Zona	de	Inovação	Sustentável	em	Porto	Alegre	(ZISPOA),	dirigida	por	Marc	Weiss,	Presidente	do	Global	

Urban	 Development	 (GUD)	 –	 que	 esteve	 em	 Porto	 Alegre	 de	 2013	 a	 2018,	 promovendo	 suas	 atividades	

relacionadas	 ao	 desenvolvimento	 sustentável.	 Weiss	 foi	 responsável	 pela	 implementação	 do	 projeto	 North	

Massachusetts	Avenue	(NoMa)	em	Washington,	onde	foi	realizada	a	renovação	de	uma	zona	industrial	a	partir	de	

atividades	 envolvendo	mídia	 e	 tecnologia.	 Associado	 ao	 ZISPOA,	 está	 o	 projeto	 de	 Living	 Lab,	 a	 exemplo	 do	

22@Barcelona.	No	Masterplan	4D,	uma	rua	é	programada	como	via	da	inovação	para	abrigar	ações	e	estudos	de	

novas	tecnologias	associadas	aos	problemas	urbanos,	em	associação	com	o	conceito	de	Smart	Cities.	É	importante	

destacar	 que	 o	 trabalho	 de	 Weiss	 é	 financiado	 pelo	 Banco	 Mundial,	 e	 que	 ele	 trabalha	 diretamente	 com	

estudantes	das	universidades	 locais.	 Segundo	o	ZISPOA,	o	projeto	é	elaborado	pela	comunidade	e	conta	com	

iniciativas	como	a	Pulsar	e	Next	Citizens,	que	promovem	atividades	associadas	ao	empreendedorismo	e	à	inovação	

e	configura	em	última	análise,	uma	estratégia	de	difusão	de	práticas	neoliberais,	não	mais	através	de	imposições	

do	Estado,	mas	através	da	própria	comunidade	jovem.	

Outra	 estratégia	 do	Masterplan	 se	 refere	 às	 chamadas	 ‘quadras	 rápidas’.	 Seriam	 quadras	 (ou	 conjunto	 de	

quarteirões)	 que,	 por	 pertencerem	 a	 um	mesmo	 proprietário,	 ou	 por	 apresentarem	 edificações	 sem	 uso	 de	

grande	porte,	 teriam	um	alto	potencial	 de	 transformação	no	 curto	prazo.	A	 Figura	98	mostra	os	níveis	 deste	
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potencial	de	transformação	que	varia	do	mais	rápido	ao	mais	lento.	Para	as	quadras	rápidas	são	previstas	Grandes	

Intervenções	Urbanas	(GIUs),	como	são	chamados	no	Masterplan.	São	previstos	pelo	menos	seis	GIUs	que	incluem	

parque	linear,	shopping	center,	centro	de	cultura	e	centro	administrativo.	A	localização	dos	GIUs	é	apresentada	

na	 Figura	 99.	 Importa	 destacar	 que	 o	 processo	 de	 definição	 de	 tais	 quadras	 como	 ‘rápidas’	 se	 baseou	 nos	

sucessivos	 encontros	 com	 donos	 dos	 terrenos	 e	 interessados	 em	 investir	 nos	 GIUs.	 Assim	 se	 estabelece	 a	

possibilidade	de	se	concretizar	o	 investimento	de	maneira	mais	célere,	uma	vez	que	os	arranjos	 já	foram	pré-

definidos.		

	

FIGURA 98. PORTO ALEGRE – MASTERPLAN 4D: QUADRAS RÁPIDAS E GIUs 

  

	

Fonte:	Masterplan	4D,	2016	e	2017.	
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FIGURA 99. PORTO ALEGRE – MASTERPLAN 4D:  GIUs 

	

	

Fonte:	Masterplan	4D,	2017.	
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FIGURA 100. PORTO ALEGRE – MASTERPLAN 4D: SIMULAÇÕES DE OCUPAÇÃO DAS QUADRAS. 

		
Fonte:	Masterplan	4D,	2016.	

FIGURA 101. PORTO ALEGRE – MASTERPLAN 4D:  : PARAMETROS URBANÍSTICOS DAS QUADRAS LENTAS.	

	
Fonte:	Masterplan	4D,	2018.	
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Os	 estudos	 vinculados	 ao	Masterplan	 e	 às	 articulações	 entre	 atores	 da	 ordem	 distante	 são	 cruciais	 para	 o	

desenvolvimento	dos	novos	parâmetros	urbanísticos	e,	igualmente,	para	a	venda	de	CEPACs.	Estão	ainda	em	fase	

de	definição	os	estudos	de	 volumetria	que	exploram	novos	 índices	de	aproveitamento	e	ocupação	dos	 lotes,	

sempre	desde	uma	perspectiva	da	quadra.	São	exploradas	questões	de	insolação	e	ventilação,	bem	como	relação	

com	o	patrimônio.	Segundo	um	dos	entrevistados,	considerou-se	a	possibilidade	de	estipular	uma	altura	máxima	

de	 seis	 pavimentos	 em	 quarteirões	 ocupados	 por	 patrimônio	 (edificações)	 de	 valor	 histórico.	 Porém,	 essa	

possibilidade	 foi	 contestada	por	 técnicos	da	 Secretaria	da	 Fazenda,	 uma	vez	que	 índices	 “baixos”	não	 seriam	

atrativos	para	o	desenvolvimento	destas	quadras.	Turkienicz,	autor	do	Masterplan,	argumenta	em	apresentação	

realizada	na	sede	do	IAB-RS	que	não	haverá	mudança	na	densidade	prevista	hoje	no	Plano	Diretor	para	a	região	

e	 que	 novos	 índices	 serão	 estipulados	 apenas	 para	 determinados	 pontos,	 sempre	 respeitando	 a	 média	 de	

densidade	máxima.	 A	 Figura	 100	mostra	 os	 estudos	 volumétricos	 e	 os	 parâmetros	 urbanísticos	 previstos	 no	

projeto.	A	Figura	101	mostra	a	definição	dos	parâmetros	das	quadras	 lentas,	na	versão	do	projeto	em	2017.A	

única	estratégia	do	Masterplan	destinada	à	população	de	alta	vulnerabilidade	social	é	estimular	a	produção	de	

Habitação	de	Interesse	Social	(HIS)	através	de	incentivos	urbanos	e	fiscais.	A	responsabilidade	da	construção	de	

HIS,	 no	 caso,	 não	 seria	 do	 empreendedor,	mas	 do	 Conselho	Gestor	 que	 administrará	 os	 ativos	 e	 os	 recursos	

relacionados	à	OUC.	O	Conselho	Gestor,	assim	como	previsto	no	Estatuto	da	Cidade,	terá	competência	para	definir	

as	 prioridades	 e	 as	 ações	 necessárias	 para	 a	 implementação	 dos	 programas	 e	 projetos	 estabelecidos	 no	

Masterplan,	assim	como	realizar	contratos	de	administração	ou	gestão	direta	para	o	cumprimento	dos	planos	e	

metas	 estipulados.	 No	Masterplan,	 esse	 novo	mecanismo	 de	 gestão	 é	 interpretado	 como	 uma	 estratégia	 de	

promoção	da	gestão	participativa	no	desenvolvimento	do	território,	uma	vez	que	o	Conselho	deve	ser	formado	

por	quatro	‘hélices’:	PMPA,	setor	privado,	universidades	e	sociedade	civil	organizada.		

Cabe	registrar	que	no	caso	do	PU	Porto	Maravilha,	no	Rio	de	Janeiro,	nenhuma	das	escolas	e	dos	postos	de	saúde	

previstos	foram	construídos,	pois	os	fundos	destinados	a	estas	obras	foram	realocados	na	construção	do	Museu	

do	Amanhã.	No	que	se	refere	ao	Quarto	Distrito,	os	entrevistados	que	participam	da	elaboração	do	projeto	não	

julgam	isso	um	problema:	afinal,	se	em	um	primeiro	momento	os	investimentos	necessários	eram	para	os	projetos	
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âncora,	isso	não	significa	que	no	futuro	não	possam	ser	realocados	em	projetos	de	caráter	mais	social.	Entretanto,	

é	necessário	ressaltar	que,	nesse	período,	as	perdas	sociais	já	terão	se	consolidado.		

O	Masterplan	4D	também	prevê	a	localização	de	HIS	de	maneira	pulverizada	no	território,	a	fim	de	evitar	a	criação	

de	ghetos,	como	vem	acontecendo	até	os	dias	de	hoje.	Se,	por	um	lado,	o	Masterplan	propõe	um	passo	adiante	

nesta	questão,	por	outro,	carece	de	mecanismos	que	evitem	que	esta	estratégia	sirva,	na	verdade,	para	a	expulsão	

dos	mais	pobres	da	região.	A	isso	se	relaciona	o	projeto	Porto	Alegre	Resiliente,	com	financiamento	da	Fundação	

Rockfeller	(PORTO	ALEGRE,	2014).	Faz	parte	do	projeto	estratégico,	dentre	outros	programas,	a	revitalização	do	

Quarto	 Distrito	 e	 a	 agilização	 do	 título	 de	 propriedade	 às	 famílias	 de	 baixa	 renda.	 A	 combinação	 título	 de	

propriedade	para	HIS	e	construções	de	alta	qualidade	pulverizadas	no	território	só	tem	um	resultado	já	conhecido	

e	concretizado	em	muitas	cidades:	a	gentrificação,	rápida	e	eficaz.		

É	importante	destacar,	também,	que	na	ocasião	da	aprovação	da	Lei	022/15	que	prevê	os	incentivos	ficais	para	a	

realização	de	atividades	de	tecnologia	e	inovação	no	Quarto	Distrito,	duas	emendas	foram	propostas:	expandir	as	

isenções	previstas	no	projeto	para	atividades	vinculadas	à	econômica	criativa	e	a	construção	de	HIS	–	a	emenda	

de	isenções	para	a	econômica	criativa	foi	aprovada;	a	de	construção	de	HIS	foi	vetada.	

Até	o	presente	momento	(outubro	de	2018),	o	PU	não	passou	pelo	processo	de	consulta	pública	no	Conselho	

Municipal	de	Desenvolvimento	Urbano	Ambiental	(CMDUA),	nem	por	audiências	públicas.	Quando	o	projeto	para	

o	PU	Porto	Alegre	4D	é	solicitado,	seja	por	pesquisadores	ou	entidades	como	o	IAB-RS,	a	PMPA	nega	acesso	sob	

a	alegação	de	que	ainda	não	está	pronto.	No	entanto,	já	está	disponível	um	material	de	divulgação	do	PU,	redigido	

em	inglês	e	português	(Figura	102),	direcionado	a	potenciais	investidores.	Além	disso,	o	vice-prefeito	municipal	

apresentou	o	PU	em	diversos	eventos	internacionais,	em	busca	de	investidores,	o	que	incluiu	o	Banco	Mundial,	

para	o	qual	foi	solicitado	um	financiamento	de	US$	160	milhões	(NATUSCH,	2017).	

Como	se	pode	perceber,	a	articulação	de	um	PU	vai	muito	além	do	desenho	arquitetônico,	embora	essa	dimensão	

também	seja	importante.	Para	a	elaboração	do	projeto,	a	rede	de	atores	que	formam	a	coalisão	para	crescer,	nos	
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termos	de	Logan	e	Molotch	(1993),	ou	da	ordem	distante,	nos	termos	de	Lefebvre,	pode	ser	facilmente	percebida:	

elites	locais,	políticos,	universidades	e	mídia	corporativa	formam	essa	coalisão.	A	população	residente	é	colocada	

à	margem	deste	processo.	Fica	claro,	ainda,	que	a	reversão	do	processo	de	degradação	professado	na	defesa	do	

PU	não	é	para	a	população	que	reside	na	área.	Os	tipos	de	investimento,	de	indústria	e	de	usos	não	se	adequam	

a	 capacitação	 profissional	 da	 população	 local.	 Como	 dito	 em	 diversas	 apresentações	 do	 Porto	 Alegre	 4D,	 a	

intenção	é	 atrair	 uma	população	que	hoje	não	 tem	 interesse	em	morar	 ali,	mas	 com	os	devidos	atrativos	de	

urbanidade,	cultura	e	economia	que	precisam	ser	implementados.	

Esse	fato	é	evidenciado	não	somente	pelas	declaradas	intensões	do	projeto,	mas	pode	ser	percebido	também	no	

desenvolvimento	do	Masterplan.	Abstrações	que	separam	forma	e	conteúdo	são	recorrentes.	As	apresentações	

do	PU	levam	em	consideração	apenas	a	forma	e	a	estrutura	urbana.	Em	termos	lefebvrianos,	o	espaço	é	tratado	

como	geométrico,	 isotópico.	Dados	socioespaciais	são	sistematicamente	negligenciados.	Quando	confrontada,	

por	exemplo,	a	questão	da	HIS	na	região,	os	conceptores	do	desenho	não	sabem	informar	qual	é	esta	necessidade,	

nem	em	termos	quantitativos	e,	muito	menos,	qualitativos.	Mas	isto	não	impossibilita	o	discurso	de	que	o	estoque	

de	habitação	social	poderia	 servir	não	somente	à	população	do	 território	em	questão,	mas	 também	à	de	seu	

entorno.	O	discurso	é	reforçado	pelo	visual,	que	se	apresenta	como	um	cenário	futuro.	Em	termos	lefebvrianos,	

ele	se	demostra	também	fálico,	por	representar	a	brutalidade	com	o	que	o	Estado	e	o	mercado	pretendem	se	

impor	sobre	os	moradores	da	região.	

Essas	questões	 ficaram	muito	evidentes	em	um	espaço	de	 junção,	segundo	categorização	dos	espaços	vividos	

proposta	por	Lefebvre	(1991).	Segundo	Lefebvre,	somente	nos	espaços	públicos	é	que	a	tríade	da	produção	do	

espaço	pode	ser	percebida	na	sua	plenitude.	No	evento	 realizado	no	Espaço	Cultural	Vila	Flores	no	dia	13	de	

setembro	de	2016,	com	o	nome	“Encontro	Cidade”,	uma	construção	coletiva	foi	possível.	O	Vila	Flores	pode	ser	

categorizado	como	um	espaço	de	junção.	Embora	não	seja	público,	ele	é	aberto	ao	público	sistematicamente	pela	

diversidade	de	atividades	que	abriga.	É	um	ponto	de	encontro	entre	pessoas	da	região	e	da	população	da	cidade	

em	geral.	No	evento	promovido	pelo	Vila	Flores	o	projeto	foi	apresentado	pelo	arquiteto	coordenador	do	PU.	No	
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debate	que	se	iniciou	logo	após	a	apresentação,	moradores	da	região	e	de	Porto	Alegre	confrontaram	o	projeto.	

Estavam	presentes	representantes	do	Movimento	Nacional	de	Luta	pela	Moradia	(MNLM),	assistentes	sociais	da	

PMPA,	coletivos	de	economia	criativa	estabelecidos	na	região,	moradores,	arquitetos	e	urbanistas,	pesquisadores	

e	políticos.	Todos	defenderam	que	as	imagens	do	projeto	não	expressavam	e	nem	contemplavam	os	moradores	

da	região:	pelo	uso	da	simetria;	pela	 leitura	de	apenas	duas	situações	opostas,	ou	seja,	assimétricas	da	região	

como	um	 todo;	 por	 uma	 racionalização	 que	 oculta	 o	 conteúdo	do	 lugar.	 A	 linguagem	das	 simulações	 em	3D	

caracteriza	 o	 que	 Lefebvre	 (2008a)	 denomina	 de	 espaço	 disjunto,	 homogêneo	 e	 fraturado.	 Homogêneo	 pois	

pasteurizado,	artificial:	não	é	daquele	lugar,	é	de	qualquer	lugar	do	mundo.	Espaço	fraturado	e	disjunto	porque	

não	representa	a	linguagem	de	quem	ali	pertence:	ao	quebrar	o	sentimento	de	pertencimento	do	lugar,	expulsa	

a	população	que	não	o	reconhece.	

No	que	diz	respeito	à	resistência	ou,	mesmo,	interferência	da	ordem	próxima	no	Masterplan,	ela	tem	sido	mínima.	

Os	workshops	sociais	foram	mal	divulgados	e	com	pouquíssima	participação	das	comunidades.	Com	relação	ao	

conteúdo,	 se	 limitaram	 à	 compreensão	 e	 leitura	 da	 paisagem	urbana,	 sem	 referência	 às	 dificuldades	 da	 vida	

cotidiana	da	população	residente	no	Quarto	Distrito.	Mesmo	assim,	os	poucos	moradores	presentes	abordaram	

questões	relacionadas	à	melhoria	de	 infraestrutura	urbana	e	zeladoria,	como	alagamentos,	postes	de	 luz	sem	

lâmpadas,	podas	de	árvores	e	coleta	de	lixo.	Segundo	moradores	presentes	no	evento	realizado	no	Vila	Flores,	o	

projeto	não	se	relaciona	com	a	história	do	bairro,	não	a	preserva	nem	a	valoriza.	Conforme	mostrado	na	simulação	

da	Figura	100,	a	relação	harmônica	entre	o	antigo	e	o	novo	fica	subordinada	ao	lucro	do	capital	imobiliário.	Pode-

se	 dizer	 que	 os	 espaços	 culturais	 previstos,	 como	 as	 pequenas	 bibliotecas	 públicas	 (a	 exemplo	 das	 feitas	 em	

Medellín)	e	a	Praça	das	Artes,	que	contaria	com	espaço	para	arte	e	capacitação	profissional,	seriam	respostas	aos	

problemas	sociais	apresentados	na	 região.	Embora	a	difusão	da	cultura	 seja	 importante	para	 todas	as	classes	

sociais,	tal	estratégia	se	alinha	à	uma	noção	banalizada	de	cultura,	voltada	para	a	promoção	da	imagem	da	cidade,	

de	alguma	forma	inspirada	nos	exemplos	do	Museu	Guggenheim	em	Bilbao	e	do	Museu	do	Amanhã	no	Rio	de	

Janeiro.	
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A	população	em	geral	fica	sabendo	do	PU	pela	grande	mídia,	com	evidente	lacuna	de	informações.	Ainda	assim,	

na	comunidade	surgem	pontos	de	resistência	e	de	organização	para	a	criação	de	outra	realidade	urbana.	Um	deles	

é	a	Ocupação	20	de	Novembro	do	MNLM,	que	conseguiu	o	titulo	de	propriedade	de	um	prédio	de	propriedade	da	

União	 abandonado	 e,	 por	meio	 do	Minha	 Casa	Minha	Vida	 Entidades	 e	 do	 Programa	 de	Assistência	 Técnica,	

elaborou	 um	 projeto	 de	 reforma	 do	 prédio	 de	 maneira	 a	 atender	 os	 novos	 usos	 dos	 moradores.	 O	 projeto	

contempla,	além	de	habitação,	uma	creche,	praça,	refeitório	e	espaços	para	oficinas	e	trabalho	(Figura	103).	Ele	

pode	ser	considerado	um	contraprojeto,	nos	termos	de	Lefebvre,	uma	vez	que	foram	removidos	de	uma	ocupação	

anterior	por	ocasião	dos	PUs	da	Copa	do	Mundo	e	escolheram	o	Quarto	Distrito	de	forma	a	fazer	resistência	ao	

projeto	Porto	Alegre	4D.	Os	 coordenadores	 têm	consciência	de	que	 se	o	Masterplan	estivesse	em	curso,	 seu	

contraprojeto	jamais	poderia	acontecer	ali	–	sabem	que	ele	somente	foi	aceito	depois	de	muita	luta,	e	que	se	o	

Porto	Alegre	4D	acontecer,	talvez	lhes	reste	pouco	tempo	para	ali	viver.	

Outro	contraprojeto	é	o	Vila	Flores	(Figura	104).	O	complexo	de	habitação	de	operários	do	início	do	século	XX	

pertence	 a	 uma	 das	 famílias	 mais	 tradicionais	 da	 cidade	 e	 é	 considerado	 patrimônio	 histórico.	 Perante	 a	

preservação	do	patrimônio,	a	 família	 fez	uma	avaliação	de	negócios	para	a	construção	no	terreno,	mas	não	a	

considerou	 lucrativo.	 Então,	 em	 2010,	 começou	 a	 trabalhar	 na	 reforma	 e	 ocupação	 do	 espaço,	 hoje	 um	 dos	

principais	polos	da	chamada	economia	criativa	da	região.	O	complexo	abriga	atividades	culturais,	festas,	feiras,	

espaços	de	trabalho,	etc.	A	Associação	Cultural	Vila	Flores	procura	também	estabelecer	relações	de	vizinhança	

com	moradores	do	bairro.	Alguns	trabalhos	foram	feitos	com	a	Vila	dos	Papeleiros.	Há	ainda	uma	parceria	com	a	

Secretaria	de	Saúde	da	PMPA,	contemplando	um	ponto	de	distribuição	de	camisinhas	para	as	trabalhadoras	do	

sexo	que	atuam	nas	 ruas	do	entorno.	Os	 coordenadores	do	Vila	 Flores	 tentaram	diversas	 vezes	 trabalhar	em	

parceria	com	a	PMPA	na	elaboração	do	Masterplan,	mas,	apesar	do	PU	se	valer	do	ideário	da	economia	criativa,	

concluíram	que	esse	não	é	o	foco	do	projeto.	É	preciso	reconhecer	que	o	Vila	Flores	está	imerso	em	contradições.	

Há	que	atribua	às	 suas	 ações	 culturais	 a	promoção	da	gentrificação	no	entorno	 imediato	–	 lembrando	que	o	

fenômeno	da	gentrificação	não	se	dá	apenas	pelo	aumento	do	custo	de	vida	(moradia,	alimentação,	conveniência,	

transporte),	mas	pela	exclusão	do	sentimento	de	pertencimento	ao	lugar.	 	
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FIGURA 102. PORTO ALEGRE: MATERIAL DE DIVULGAÇÃO PORTO ALEGRE 4D- 2016 

 

 

FONTE:	PMPA	(2016).	
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FIGURA 103. PORTO ALEGRE: CONTRAPROJETO DA OCUPAÇÃO 20 DE NOVEMBRO 

 

Fonte:	AH!...	(2018)	
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FIGURA 104. PORTO ALEGRE: VILA FLORES NA MÍDIA 

 

Fonte:	ECONOMIA...(2014).	
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5.4 SÍNTESE PARCIAL 

O	PU	Porto	Alegre	4D	se	estabelece	com	base	no	argumento	de	que	a	intervenção	é	necessária	em	uma	área	vazia	

que	precisa	ser	revitalizada.	Também	apela	para	o	passado	histórico	e	o	patrimônio	arquitetônico	da	região.	Mas,	

de	fato	o	que	representa	são	os	interesses	do	mercado	imobiliário,	dos	donos	dos	terrenos,	das	políticas	públicas	

de	empreendedorismo	orientadas	pela	valorização	e	mercantilização	do	solo	urbano.	Assim,	com	uma	estratégia	

midiática	para	uma	área	localizada	entre	o	aeroporto,	o	Centro	Histórico,	a	Orla	do	Guaíba	e	os	bairros	da	elite	

(como	o	Moinhos	de	Vento),	é	produzida	a	crença	de	que	a	revitalização	é	boa	e	necessária	para	todos.	Smith	

(2006)	 se	 refere	 à	 revitalização-renovação-regeneração	urbana	 como	um	eufemismo	alinhado	 à	 gentrificação	

generalizada	e	a	uma	estratégia	de	planejamento.	O	eufemismo	reside	em	fazer	crer	que	os	espaços	destinados	

a	um	determinado	PU	não	 têm	vida	e,	portanto,	precisam	ser	 revitalizados.	Claro,	no	caso,	 ‘ter	vida’	 significa	

contribuir	para	processos	cada	vez	mais	intensivos	de	acumulação.	A	concentração	de	população	de	baixa	renda	

na	região	do	Quarto	Distrito	exemplifica	essa	situação,	que	pode	ser	percebida	 igualmente	na	área	de	outros	

projetos	urbanos	realizados	no	Brasil,	como	o	Porto	Maravilha.	Assim,	a	gentrificação	generalizada,	nos	termos	

de	 Smith	 (2006),	 alimenta	 a	 necessidade	 de	 gerar	 valor	 e,	 sobretudo,	 de	 valorização	 do	 valor	 associado	 aos	

processos	 cíclicos	 de	 produção-consumo-distribuição-circulação.	 Para	 que	 isso	 ocorra	 sem	 perturbações,	 são	

necessárias	 representações	 do	 espaço	 que	 disseminem	 e	 criem	 consenso	 em	 torno	 da	 necessidade	 de	

revitalização	urbana	e,	ao	mesmo	tempo,	consolidem	sua	expressão	contemporânea:	o	projeto	urbano.	

Percebe-se	a	transformação	do	papel	do	planejamento,	de	corretor	dos	problemas	da	cidade	para	empreendedor,	

ou	seja,	em	instrumento	que	reforça	o	valor	de	troca	e	o	consequente	acesso	desigual	da	população	ao	meio	

urbano.	Como	o	arquiteto	responsável	pelo	Masterplan	4D	explicou	em	um	debate	sobre	o	projeto,	“a	cidade	é	

uma	mercadoria	que	precisa	ser	desenhada”	(TURKIENICZ,	2016). 

A	cidade	é	meio	de	produção	essencial	para	a	reprodução	das	relações	sociais	de	produção.	Para	garantir	que	

esse	meio	se	concretize	efetivamente,	os	recortes	urbanos	que	fragmentam	o	tecido	do	percebido	e	do	vivido	são	

indispensáveis.	O	PU	Porto	Alegre	4D	vem	se	mostrando,	ainda	que	em	suas	fases	iniciais,	como	um	espaço	de	

potencial	 conflito	 entre	 a	 prática	 espacial,	 a	 associação	 entre	 o	 espaço	 percebido,	 a	 realidade	 cotidiana	 e	 a	
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realidade	urbana	daqueles	que	fazem	do	Quarto	Distrito	um	território	de	vida	e	trabalho,	e	a	representação	do	

espaço	dos	tecnocratas	(aqui	se	usa	livremente	o	termo	cunhado	por	Lefebvre,	para	se	referir	aos	profissionais	

técnicos	relacionados	ao	urbanismo	e	incluir,	para	além	desses,	os	empreendedores,	especuladores,	acadêmicos,	

administradores	públicos	–	a	‘coalisão	para	crescer’)	que	transformam	o	vivido	e	o	percebido	no	concebido.	A	

superimposição	 dos	 interesses	 destes	 ‘senhores’	 está	 se	 produzindo	 através	 dos	 três	 formatos	 indicados	 por	

Lefebvre	(1991[1974]):	geométrico,	visual	e	fálico. 

No	que	diz	respeito	à	criação	de	espaços	heterotópicos,	existem	ações	pontuais	voltadas	para	a	escala	do	lote,	

como	o	caso	do	Vila	Flores	e	da	Ocupação	20	de	Novembro.	Em	ambos	os	casos,	os	atores	destas	ações	têm	a	

consciência	e	a	intensão	de	ultrapassar	a	barreira	da	propriedade	privada.	Para	Lefevbvre	(2014	[1961]),	a	festa	e	

o	encontro	são	um	potencial	formador	de	uma	sociedade	urbana,	pois	ao	agregar	as	pessoas	em	um	espaço	fora	

da	 vida	 cotidiana	 atuam	 no	movimento	 de	 alienação-desalienação-realienação.	 Outros	 setores	 da	 sociedade,	

como	grupos	de	pesquisa	da	UFRGS	não	envolvidos	na	produção	do	PU,	através	de	projeto	de	extensão,	o	IAB-RS,	

o	Coletivo	a	Cidade	Que	Queremos	e	o	Observatório	das	Metrópoles,	atuam	a	partir	da	criação	de	espaços	de	

debate	sobre	o	PU. 

No	entanto,	em	uma	cidade	com	um	passado	recente	no	qual	o	empreendedorismo	urbano	se	impôs	em	projetos	

de	reestruturação	da	cidade,	a	dizer,	os	projetos	relacionados	à	efêmera	condição	de	sede	da	Copa	do	Mundo	

(ainda	que	alguns	jamais	tenham	saído	do	papel,	com	irregularidades	apontadas	pelo	Ministério	Público,	como	

falta	 de	 projetos	 arquitetônicos-urbanísticos	 e	 planejamento),	 a	 realização	 do	Masterplan	 Porto	 Alegre	 4D	 é	

amplamente	festejada.	Assim	se	retoma	e	se	expressa,	ainda	uma	vez,	o	planejamento	urbano	como	criador	de	

ilusões	de	garantia	de	uma	cidade	justa	e	igualitária.	 	
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CONCLUSÃO 
	

	

A	hipótese	que	orienta	esse	estudo	se	relaciona	com	as	proposições	de	Henri	Lefebvre	sobre	o	fenômeno	urbano,	

com	o	processo	de	transformação	da	cidade	industrial	para	a	neoliberal	e,	na	atualidade,	com	o	aprofundamento	

dessa	 dinâmica	 através	 de	 projetos	 urbanos	 –	 tomou-se	 então	o	 projeto	 urbano	 como	 instrumento	 prático	

operacional	contemporâneo	para	o	aprofundamento	da	produção	da	cidade	neoliberal.	

Para	discuti-la,	partiu-se	de	um	objetivo	geral:	realizar	a	crítica	ontológica	do	projeto	urbano	no	sistema	em	que	

opera,	o	capitalismo.	
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Para	tanto,	foram	indispensáveis	o	método	regressivo-progressivo	proposto	por	Lefebvre	e	um	olhar	marcado	por	

suas	proposições	sobre	o	espaço,	além	da	inspiração	filosófica	de	Györgi	Lukács.	

Como	 vimos,	 a	 construção	 desta	 Tese	 não	 seguiu	 a	 lógica	 formal-determinista	 dos	 modelos	 neopositivistas.	

Portanto,	a	relação	entre	os	capítulos	da	Parte	I	e	os	capítulos	da	Parte	II	é	de	articulação	argumentativa,	e	não	

de	análise	estruturada.		

A	identificação	do	fundamento	ontológico	do	PU,	a	partir	da	análise	dos	deslocamentos	no	tempo	e	no	espaço	na	

elaboração	 das	 ideias	 que	 o	 fundamentam	 e	 possibilitam	 sua	 prática,	 como	 instrumento	 contemporâneo	 de	

instrumentalização	do	espaço	para	a	acumulação	do	capital,	se	reportou	à	emergência	da	cidade	industrial	no	

século	XIX.	E	seguiu	uma	trajetória	na	qual	a	ordem	distante	opera	no	espaço	de	acordo	com	seus	 interesses	

políticos	 e	 econômicos,	 seguindo	 as	 exigências,	 em	 diferentes	 momentos,	 dos	 ciclos	 de	 crise	 e	 acumulação	

expandida	do	sistema.	Nesse	sentido,	a	vida	cotidiana,	os	estilos	arquitetônicos	e	o	pensamento	de	vanguarda	

dos	 técnicos	 são	 subsidiários	 para	 a	 formação	 de	 ilusões	 totalizadoras,	 incluindo	 a	 noção	 ilusória	 de	 que	 o	

planejamento	urbano	é	um	meio	para	corrigir	problemas	urbanos	através	da	racionalização	dos	usos	do	ambiente	

natural	e	construído.	

Esta	 visão	 do	 todo	 sobre	 as	 partes,	 de	 suas	 conexões	 e	 inter-relações	 através	 de	 deslocamentos	 espaciais-

temporais	 de	 repetição	 e	 diferença,	 desvela	 o	 campo	 cego	 dos	 esforços	 de	 teorização	 sobre	 o	 PU.	 Primeiro,	

proposições	que	se	baseiam	na	prática,	de	maneira	acrítica	e	sem	reflexividade,	reproduzindo	tons	apologéticos	

que	renovam	a	dimensão	ideológica	–	já	apontada	por	Lefebvre	–	do	planejamento	urbano.	Muito	já	foi	dito	sobre	

essa	 transformação:	 a	 passagem	 do	 planejamento	 de	 corretor	 dos	 efeitos	 adversos	 do	 mercado	 para	 seu	

promotor,	por	meio	de	 ideias	 como	a	do	planejamento	mercadófilo	 (SOUZA,	2010),	do	urbanismo	às	avessas	

(FERREIRA,	 2009),	 do	 planejamento	 de	 facilitação,	 de	 práticas	 de	 administração	 privada	 (BRINDLEY,	 RYDIN,	

STOKER,	 1993).	 Essas	 constatações	 sobre	 a	 função	 renovada	 do	 planejamento	 urbano	 foram	 realizadas	 com	

relação	a	práticas	vigentes	a	partir	dos	anos	1980.	No	entanto,	para	além	de	especificidades	nos	procedimentos	

de	intervenção,	como	mostrado	no	Capítulo	3,	e	como	indica	Lefebvre,	o	planejamento	urbano	atua	como	uma	
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superestrutura	 capaz	 de	 orientar	 a	 prática	 urbana	 para	 a	 reprodução	 capitalista	 operacionalizada	 a	 partir	 do	

espaço.		

Ao	refletir	sobre	como	as	 ideias	se	concretizam	na	prática,	ou	seja,	sobre	o	seu	caráter	prático	operacional	no	

estágio	 atual	 do	 capitalismo,	 se	 descortinam	 as	 contradições	 no	 espaço	 a	 partir	 de	 projetos	 de	 intervenção	

registrados	na	história	e	contemporâneos.	A	constatação	é	que,	confirmando	o	caráter	político	do	espaço,	tão	

enfatizado	por	Lefebvre,	as	proposições	teóricas	sobre	o	PU	reconhecem	a	dimensão	estratégica,	relacionando-a	

com	a	construção	da	viabilidade	de	sua	concretização.	Por	isso,	a	lógica	de	intervir	em	um	fragmento	específico	

da	cidade	pode	se	tornar	realidade	em	um	período	temporal	também	específico.	Esta	dimensão	tempo-espaço	do	

PU	é	 fundamental	para	a	 sua	efetivação,	para	a	 reificação	do	espaço	enquanto	mercadoria.	Não	por	 ser	uma	

resposta	 que	 se	 opõe	 à	 visão	 totalitária	 e	 autoritária	 do	 planejamento	 urbano	moderno,	 que	 não	 se	 abre	 à	

possibilidade	de	transformação	do	espaço	por	parte	da	população	–	mas	justamente	porque	a	fragmentação	do	

espaço-tempo	é	que	possibilita	a	artificialidade	na	produção	da	cidade	em	processos	que	fracionam	e	mitificam	

as	relações	sociais	concretas.	

Nesse	cenário	de	fragmentação	do	tempo-espaço,	o	urbanismo	de	resultado	impõe	o	imediatismo	da	intervenção,	

recorrendo,	por	exemplo,	à	realização	de	megaeventos,	tratados	como	oportunidades.	Além	disso,	a	noção	de	

renovação-regeneração-revitalização	urbana	–	eufemismo	para	gentrificação,	como	analisa	Smith	–	impõe	sobre	

a	 realidade	 urbana	 a	 dimensão	 temporal	 de	 um	 determinado	 ciclo	 da	 produção	 capitalista:	 nascimento,	

crescimento,	auge,	declínio	e	fim.	Sobre	o	fragmento	espacial	no	qual	um	ciclo	findou,	um	novo	deve	surgir,	em	

conexão	com	o	futuro,	com	a	tecnologia,	a	inovação,	a	inteligência	e	a	globalização.	Assim	opera,	por	exemplo,	a	

reinvenção	da	paisagem	urbana	de	antigas	áreas	industriais.	Um	ritmo	de	descoberta,	destruição	e	criação	sobre	

o	espaço	urbano.	Do	fracionamento	espacial,	embasado	na	ideologia	do	planejamento	urbano,	é	criada	a	ilusão	

do	 uso	 racional	 do	 espaço.	 Afinal,	 mesmo	 que	 o	 PU	 seja	 um	 procedimento	 contemporâneo	 para	 a	

instrumentalização	do	espaço,	ele	ocorre	apenas	sob	um	fragmento	e	não	sobre	a	cidade	como	um	todo.	
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A	 ideia	 do	 modelo	 europeu,	 deslocado	 no	 espaço-tempo,	 mitifica	 os	 efeitos	 negativos	 do	 PU.	 O	 fenômeno	

Barcelona	(seja	a	da	Barcelona	Olímpica,	seja	a	do	22@)	é	uma	notável	expressão	deste	fenômeno:	junto	com	o	

modelo	vem	a	fórmula	de	sucesso	que,	se	por	ventura	não	for	concretizada,	deve-se	à	incompetência	de	quem	o	

operacionalizou,	e	não	do	modelo	em	si	–	este,	é	claro,	está	acima	da	crítica.	

A	 fragmentação	 do	 espaço-tempo	 impede	 a	 compreensão	 do	 urbano,	 do	 vivido-percebido-concebido,	 pois	

particulariza	as	experiências	práticas.	A	 fragmentação	promove	também	a	alienação,	uma	vez	que	o	PU	é	um	

fenômeno	para	o	aqui	e	o	agora.	As	experiências	contemporâneas,	em	Londres	ou	Porto	Alegre,	cada	uma	com	

suas	 particularidades,	 em	 estágios	 diferentes	 de	 execução,	 ocupando	 posições	 muito	 diferentes	 na	 divisão	

internacional	do	trabalho	e	no	capitalismo	globalizado,	expressam	com	clareza	esses	processos.	Em	ambos	os	

casos,	 a	 lógica	 de	 planejamento	 por	 projetos	 não	 se	 esgota:	 fragmento	 após	 fragmento,	 o	 espaço	 é	

reiteradamente	tomado	como	instrumento	de	acumulação	capitalista.	

Em	Londres,	é	a	London	Docklands,	que	depois	da	crise	econômica	revive	por	meio	de	outros	dois	projetos	–	o	

Parque	 Olímpico	 e	 o	 Thames	 Gateway.	 O	 relevante,	 aqui,	 não	 é	 a	 reinvenção	 do	 mesmo	 espaço	 sob	 outro	

programa,	 mas	 a	 compreensão	 de	 que	 seus	 efeitos	 sobre	 o	 território	 e	 seu	 entorno	 imediato	 não	 ocorrem	

espontaneamente,	como	asseveram	alguns	teóricos	do	PU.	Para	que	estes	espaços	sejam	transformados,	novos	

projetos	urbanos	são	concebidos	e	elaborados,	como	em	Stratford	e	Canning	Town	&	Custom	House.	

Em	Porto	Alegre	acontece	o	mesmo:	Estádios	de	Futebol,	nova	Orla	do	Guaíba,	Cais	Mauá,	novas	avenidas.	Ainda	

que	tudo	aconteça	em	ritmo	menos	acelerado	do	que	Londres,	uma	vez	que	Porto	Alegre	é	uma	cidade	periférica,	

projetos	urbanos	‘inovadores’	não	param	de	ser	concebidos	e	elaborados,	como	o	Porto	Alegre	4D.	

Portanto,	os	projetos	dirigidos	a	espaços	de	consumo,	como	London	Dockalands	e	Cais	Mauá,	se	por	si	só	não	

impulsionam	a	transformação	do	espaço	do	seu	entorno,	 justificam	a	encomenda	de	novos	projetos	urbanos,	

para	que	o	espaço	–	aí	sim	–	torne-se	operacional	para	o	capital	financeiro	internacional	em	grande	escala.	E	a	

cidade	continua	regida	pela	ordem	distante,	sob	o	autoritarismo,	a	racionalidade	e	as	leis	das	classes	dominantes.	
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Os	dois	exemplos	ilustram	bem	o	tema	da	alienação	pela	fragmentação	do	espaço-tempo.	Em	Londres,	apenas	

depois	de	uma	década	a	população	começou	a	compreender	os	efeitos	dos	projetos	urbanos	no	território,	a	partir	

da	repetição	do	fenômeno	em	diversos	lugares	da	cidade.	A	repetição	do	fragmento	na	mesma	escala	temporal	

opera	no	movimento	de	desalienação.	Há	o	reconhecimento	de	que	o	mesmo	acontece	em	mais	de	um	lugar	e	

sempre	da	mesma	maneira.	Existe	uma	revelação	que	supera	a	aparência	e	desvela	a	realidade	concreta,	ou	seja,	

a	sua	essência.	Já	no	exemplo	de	Porto	Alegre,	as	aparências	são	estimuladas	pelo	modelo	Barcelona,	realizando	

uma	ruptura	da	dimensão	tempo-espaço	da	realidade	urbana,	criando	ilusões	e	alienação,	simplesmente	porque	

obviamente	Porto	Alegre	não	é	Barcelona.	

Em	Londres	ou	em	Barcelona	essa	imagem	é	muito	evidente.	Em	Londres,	nessa	cidade	de	construções	em	tijolos,	

muitos	ainda	marcadas	pela	fuligem	do	carvão,	agora	despontam	prédios	altos	de	vidro	e	aço	–	um	deles,	pelo	

reflexo	do	sol,	até	‘frita	ovos’	na	calçada.	Em	Barcelona,	na	região	do	22@	já	transformada,	não	mais	se	identificam	

os	traços	do	plano	proposto	por	Cerdà,	imagem	de	cidade	que	aliás	fez	Barcelona	ser	reconhecida	como	tal.	A	

região	transformada	do	22@	poderia	estar	em	Londres,	Madri	ou	Nova	York.	

Zunkin	(2010)	denomina	esse	fenômeno,	no	qual	as	cidades	são	produzidas	sob	uma	estética	despida	de	história	

e	de	referência,	de	Manhatização	–	uma	estética	que	reproduz	a	lógica	do	capital	financeiro	em	espaços	nus,	que	

estão	em	todo	e	qualquer	lugar.	É	interessante	destacar,	num	argumento	sempre	presente	na	proposição	de	um	

PU,	o	 fator	 locacional:	o	 fragmento	é	sistematicamente	apresentado	como	único,	especial,	o	que	 justifica	sua	

escolha.	No	entanto,	de	fato	a	experiência	do	22@	é	um	notável	exemplo	de	destruição	da	paisagem	histórica	e	

cultural	–	hoje,	somente	nos	trechos	ainda	não	reestruturados	é	possível	perceber	a	identidade	do	lugar.	

Contraditoriamente,	a	fragmentação	espaço-tempo	traz	um	ingrediente	fundamental	para	as	heterotopias	e	a	

formação	de	espaços	diferenciais.	Afinal,	é	em	uma	escala	menor	do	tecido	urbano	que	se	cria	o	sentimento	de	

comunidade,	onde	se	pode	reconhecer	o	risco	eminente	de	ruptura	da	vida	cotidiana	daquele	espaço.	Essa	é	a	

origem	 de	 práticas	 insurgentes	 de	 organização	 de	 lutas	 e	 da	 produção	 de	 contrapropostas,	 contraprojetos,	

contraplanos.	Essa	organização	em	torno	de	uma	causa,	o	reconhecimento	do	direto	à	cidade	como	espaço	vivido-
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concebido-percebido,	 aponta	 no	 sentido	 da	 realização	 de	 uma	 sociedade	 urbana	 nos	 termos	 formulados	 por	

Lefebvre.	Mas,	infelizmente,	se	não	por	experiências	pontuais,	o	fenômeno	que	se	confirma	(assim	como	o	próprio	

Lefebvre	constatou)	é	o	dos	espaços	artificiais	produzidos	pelo	e	para	o	capital,	e	não	para	e	pela	comunidade.	

São	espaços	vazios,	sem	vida,	sem	história,	sem	alma.	Espaços	da	especulação	financeira	que	expulsa	a	população	

residente,	higieniza,	pasteuriza	e	esteriliza	o	lugar	para	dar	lugar	ao	vidro,	ao	concreto,	ao	aço	e	à	despresença	

humana.		

Assim	se	revela	que	os	desafios	residem	precisamente	nas	disputas	travadas	no	projeto-processo.	

No	campo	teórico,	o	desafio	é	desmistificar	o	PU,	indo	além	de	proposições	descritivas	e	apologéticas.	

No	campo	da	prática,	o	desafio	é	o	de	valorizar	as	práticas	dos	arquitetos	e	urbanistas	que	–	sem	serem	agentes	

do	Estado	ou	do	capital	–	atuam	ao	lado	dos	grupos	sociais	pela	concretização	do	direito	à	cidade.	Isso	mostra	

que	a	disputa	em	curso	não	reside	nos	instrumentos	dos	planos	e	projetos,	mas	na	ideologia	do	planejamento	

urbano.	

Ao	se	analisar	a	relação	do	planejamento	urbano	com	a	tríade	da	produção	do	espaço,	pode-se	constatar	que	o	

planejamento	urbano	–	e	o	PU	como	sua	expressão	renovada	–	é	uma	das	dimensões	da	tríade	que	se	relaciona	

com	a	dimensão	da	prática	espacial,	que	assume	os	espaços	de	representação	da	dominação	e	exclui	os	espaços	

de	 representação	da	 transformação.	 É	 assim	que	 tanto	 a	 lógica	 do	PU	 como	o	otimismo	 com	o	potencial	 do	

planejamento	 urbano	 para	 corrigir	 distorções,	 excluem	 a	 possibilidade	 da	 crítica	 e,	 consequentemente,	 da	

transformação.	

Para	garantir	a	harmonia	social	na	produção	de	intervenções	em	territórios	marcados	pela	contradição	fundante	

do	sistema	do	capital,	precisa-se	de	ideologias	bem-sucedidas,	como	Lefebvre	(2014)	indica	ao	evocar	as	ilusões	

efetivas.	 Ou	 seja:	 precisa-se	 de	 ideias	 que	 têm	 implicações	 prático	 operacionais	 concretas,	 como	 a	 do	

planejamento	urbano	como	estrutura	organizadora	do	sistema	e,	portanto,	 formadora	de	campos	cegos,	bem	
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como	de	sua	expressão	contemporânea	renovada,	o	planejamento	via	projetos	urbanos.	A	análise	de	um	PU,	essa	

complexa	relação	de	atores	e	processos,	deve	ir	muito	além	da	compreensão	da	arquitetura	em	grande	escala.	

Vimos	nesta	Tese	que	o	projeto	urbano	é	muito	mais	do	que	isso.	

Ainda	que	a	crítica	de	Lefebvre	(2008b)	tenha	se	direcionado	ao	urbanismo	moderno,	ela	inspira	e	fertiliza	a	crítica	

ao	urbanismo	neoliberal	contemporâneo,	já	que	arquitetos	e	urbanistas	–	agora	com	a	colaboração	dos	gestores	

da	inovação,	‘senhores	do	espaço’	associados	aos	‘senhores	da	inovação’	–	continuam	reproduzindo	a	lógica	da	

forma	técnica	e	assepticamente	concebida,	que	exclui	intencionalmente	o	espaço	histórico	e	vivido.	Em	termos	

lefebvrianos,	aos	desafios	para	o	futuro	soma-se,	portanto,	o	da	formação	de	profissionais	de	fato	comprometidos	

com	o	direito	à	cidade.	
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APENDICE 1 
PROCEDIMENTOS 
METODOLÓGICOS 
	
No	 plano	 metodológico,	 esta	 Tese	 tem	 por	 base	 o	 método	 regressivo-progressivo	 (Lefebvre,	 [2008a[1970]),	

escolha	que	evidentemente	resultou	de	uma	compreensão	de	natureza	epistemológica.	

No	Capítulo	3,	para	a	realização	do	movimento	regressivo,	a	pesquisa	reuniu	material	iconográfico	–	como	fotos	

e	 mapas	 do	 período,	 documentos	 oficiais	 como	 leis	 que	 definem	 políticas	 públicas,	 consulta	 em	 sites	 de	

administração	municipal,	tratados	urbanísticos	produzidos	pelos	atores	em	questão	(Cerdà	e	Howard),	além	de	

dados	 compilados	 de	 fontes	 secundários,	 como	 material	 produzido	 por	 curadorias	 de	 museus	 e	 produção	

bibliográfica	de	historiadores	da	arquitetura	e	urbanismo.		



	

348	
	

A	análise	foi	feita	a	partir	da	tríade	da	produção	do	espaço.	A	base	de	dados	se	constituiu	por	documentos	oficias,	

como	planos	e	projetos,	leis	municipais	e	federais,	consulta	em	sites	de	administração	municipal	(Barcelona,	Porto	

Alegre	e	Grande	Londres),	site	de	administração	de	Boroughs,	sites,	blogs	e	páginas	de	Facebook	de	movimentos	

sociais,	entidades	e	associações.	Além	disso,	praticamos	a	observação	direta	através	de	saídas	de	campo	para	

registro	fotográfico	(Londres,	Barcelona,	Porto	Alegre),	realizamos	entrevistas	semiestruturadas	com	moradores	

das	áreas	estudadas	(Londres,	Barcelona,	Porto	Alegre)	e	com	atores	selecionados.	

	

DOCUMENTOS OFICIAIS 

Entre	outros,	foram	consultados	mais	especificamente	os	seguintes	documentos:	

a) London.	Her	Majesty’s	Stationery	office.	Factory	Act	1833	

b) London.	Her	Majesty’s	Stationery	office.	The	Poor	Law	Act	de	1834	

c) London.	Her	Majesty’s	Stationery	office.	London	Metropolitan	Act	de	1844	

d) London.	Her	Majesty’s	Stationery	office.	Public	Health	Act	of	1848	

e) London.	Her	Majesty’s	Stationery	office.	New	Towns	Act	1965.	Charpeter	59.	

f) Statutory	Instruments.	The	Milton	Keynes	Development	Corporation	(Transfer	of	Property	and	

Dissolution)	Order	1992	n.	525.	

g) London.	Her	Majesty’s	Stationery	office.	New	Towns	Act	1946.	

h) LONDON.	PARLIAMENT	UK.Select	Committee	on	Transport,	Local	Government	and	the	

Regions	Memoranda.	

i) NEW	YORK.	Slum	Clearence	Plan	under	title	of	the	Housing	Act	of	1949	(1951).	

j) Charles	Center	Published	by	Baltimore:	Planning	Council	of	the	Greater	Baltimore	Committee,	1958.	
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k) City	of	Baltimore.	Mayor	and	City	Council.	Planning	Comission	Adoption.	Comprehensive	Masterplan	

2006-2012.	

l) U.S.	Supreme	Court.	Shelley	v.	Kraemer,	334	U.S.	1	(1948)	

m) Newham	Borough	of	London.	Cohre	Strategic	Plan.	2012.	

n) Newham	Borough	of	London.	Metropolitan	Masterplan	of	Stratford.	2012.	

o) Newham	Borough	of	London.	Masterplan	of	Canning	Town	&	Custom	House.	2008.	

p) Greater	London	Autohrity.	The	London	Plan	2004.	

q) Plano	de	Desenvolvimento	Urbano	Ambiental	Porto	Alegre,	2010.	

r) Masterplan	Porto	Alegre	4D,	2017.	

	

JORNAIS, BLOGS E SITES DE NOTÍCIA 

Foram	consultados	textos	e	documentos	originados	de	fontes	muito	diversas,	todas	de	alguma	forma	relacionadas	

à	atuação	de	atores	com	forte	protagonismo	no	caso	estudado:	

a) Jornal	Zero	Hora	–	veículo	de	informação	impressa	pertencente	ao	Grupo	RBS.	A	pesquisa	foi	feita	nos	

arquivos	do	Jornal	em	reportagens	envolvendo	o	tema	do	projeto	do	4º	Distrito.	A	pesquisa	foi	do	período	de	

2013	a	2018.	

b) Jornal	The	Guardian	–	veiculo	de	informação	tradicional	na	Inglaterra	em	format	digital.	A	pesquisa	foi	

feita	nos	arquivos	do	Jornal	em	reportagens	envolvendo	o	tema	da	gentrificação,	 limpeza	social,	Mercado	

imobiliário,	areas	de	regeneração	urbana	e	demolição	de	estates.	

c) Blogs	de	mídia	alternativa,	para	buscar	o	contraponto	da	grande	mídia,	como	Sul21	e	Jornal	Já.	
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d) Portal	da	PMPA	–	foram	buscadas	notícias	veiculadas	pelas	assessorias	de	comunicação	da	Prefeitura.	As	

palavras	de	busca	foram:	4º	Distrito.	Buscou-se,	também,	informações	sobre	as	secretarias,	seus	projetos	e	

atribuições.	

e) Páginas	no	Facebook	de	movimentos	sociais,	casas	colaborativas,	associações	de	bairros,	etc.		

Foram	consultadas	as	seguintes	páginas:	

§ Porto	Alegre	Resiliente.	Sobre	as	ações	e	noticias	relacionadas	ao	projeto	financiado	pelo	Rockfeller	

Foundation.	

§ Vila	Flores-	Associação	Cultural	Vila	Flores,	umas	das	principais	casas	colaborativas	da	região	do	4º	

Distrio.	

§ Polo	Distrito	C	-	distrito	criativo	de	Porto	Alegre	

§ NósCoworking	Porto	Alegre	

§ Pulsar	–	comunidade	que	promove	cursos	sobre	empreendedorismo	na	cidade	

§ PEACH	E16	–	The	People’s	Empowerment	Alliance	For	Custom	House.	

§ FOCUS	E	15	

§ 35%	CAMPAIING	SE	

§ Architects	For	Social	Housing	

	

ICONOGRAFIA 

Além	das	fontes	acima	mencionadas,	as	imagens	que	documentam	a	Tese	foram	pesquisadas	nas	seguintes	

fontes	(blogs,	sites	de	museus):	

a) Arxiu	Historic	del	Poblenou,	Barcelona.	
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b) The	National	Archives,	Londres.	

c) The	British	Lybrary,	Londres.	

d) Bureau	Intenational	des	Expositions	

e) Museu	de	Porto	Alegre	Joaquim	Felizardo,	Porto	Alegre.	

	

ENTREVISTAS SEMIESTRUTURADAS 

Para	as	entrevistas,	de	modo	focalizado,	foi	escolhido	o	tipo	semiestruturada.	

Segundo	MIERTON	e	KENDALL	(1946),	a	entrevista	 focalizada	é	apropriada	para	adquirir	 respostas	de	pessoas	

expostas	a	uma	situação	previamente	analisada	pelo	investigador.	Dentre	suas	principais	funções	está	descobrir	

os	aspectos	específicos	de	uma	situação	geral	e	esclarecer	discrepâncias	entre	os	fatos	antecipados	e	os	atuais.	

A	 realização	 das	 entrevistas	 teve	 como	 objetivo	 central	 obter	 informações	 ou	 chegar	 e	 complementar	

informações	 já	 obtidas	 através	 de	 documentos	 e	 outras	 fontes.	 Nesse	 sentido,	 o	 roteiro	 das	 entrevistas	 era	

específico	para	cada	caso.	Por	isso,	não	há	necessidade	de	apresentar	aqui	os	respectivos	roteiros.	A	retórica	dos	

entrevistados	não	foi	aspecto	abordado.	

O	principal	objetivo	das	entrevistas	foram:	(i)	verificar	(confirmar	ou	questionar)	a	pertinência	das	informações	

obtidas	 de	 fontes	 documentais;	 (ii)	 esclarecer	 situações	 específicas	 ainda	 desconhecidas.	 Para	 tanto,	 num	

primeiro	 bloco	 de	 entrevistados,	 foram	 escolhidos	 atores	 envolvidos	 no	 processo	 de	 elaboração	 de	 projetos	

urbanos	na	Prefeitura	Municipal	de	Porto	Alegre.	

As	entrevistas	aconteceram	de	modo	semiestruturada,	com	perguntas	em	aberto	formuladas	com	base	em	dados	

previamente	analisados,	de	modo	“a	permitir	que	o	sujeito	discorra	e	verbalize	seus	pensamentos,	tendências	e	

reflexões	sobre	temas	apresentados”	(ROSA;	ARNOLD,	2008,	p.30).	Este	tipo	de	entrevista	foi	adotado	porque	a	

ordem	das	perguntas	pode	variar	e	resultar	numa	sequência	particular,	conforme	a	exposição	do	entrevistado	e	
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disponibilidade	de	dados.	Ela	também	permite	a	incorporação	de	novos	questionamentos,	surgidos	do	diálogo	

com	os	entrevistados.	

Quanto	aos	atores	entrevistados,	cabe	destacar:	

a) Arquiteto	 Urbanista	 integrante	 da	 equipe	 de	 apoio	 à	 elaboração	 do	Masterplan	 Porto	 Alegre	 4D	 –	

entrevista	realizada	no	dia	23	de	novembro	de	2016.	O	objetivo	foi	conhecer	as	aspirações	para	a	região	

via	projeto	urbano,	a	compreensão	do	instrumento,	os	modelos	seguidos	e	a	relação	com	a	comunidade.	

b) Técnico	Secretaria	da	Fazenda	da	Prefeitura	Municipal	de	Porto	Alegre	–	entrevista	realizada	no	dia	18	

de	 novembro	 de	 2016.	 A	 Secretaria	 é	 a	 responsável	 pelo	 PU.	 Na	 entrevista	 foi	 possível	 conhecer	 os	

objetivos,	os	atores	envolvidos,	os	arranjos	institucionais	além	do	modelo	financeiro.		

c) Arquiteto	 Urbanista,	 técnico	 do	 Ayuntamiento	 de	 Barcelona	 e	 morador	 de	 Poblenou	 a	 20	 anos	 –	

entrevista	 realizada	 no	 dia	 23	 de	 setembro	 de	 2017.	 Conhecer	 as	 transformações	 no	 bairro,	 os	

movimentos	 de	 resistência	 ao	 22@,	 a	 identificação	 dos	 espaços	 de	 dominação	 e	 dos	 espaços	 de	

transformação,	identificar	o	processo	ao	longo	dos	últimos	20	anos	e	compreender	a	vida	cotidiana	no	

bairro.	

OBSERVAÇÃO PARTICIPANTE 

A	observação	participante	foi	utilizada	de	modo	a	compreender	e	operar	sob	a	estreita	relação	entre	a	dimensão	

dos	 espaços	 de	 representação	 e	 da	 realidade	 urbana,	 de	 maneira	 partilhada	 do	 conhecimento.	 Durante	 a	

pesquisa,	ao	apresentar-me	como	pesquisadora	e,	desse	modo,	participar	de	alguma	forma	da	própria	ação	em	

curso,	abriram-se	possibilidades	para	o	estreitamento	de	relações	interpessoais,	sobretudo	pela	solidarizarão	à	

causa	 em	 questão	 –	 segundo	 Brandão	 (2006),	 a	 observação	 participante	 implica	 na	 produção	 partilhada	 do	

conhecimento.	

Nesse	 âmbito,	 praticou-se	 a	 observação	 participante	 sobretudo	 em	 eventos	 como	 palestras,	 debates,	 festas,	

manifestações,	passeatas,	reuniões	de	movimentos	e	vivências	no	espaço	público,	como	praças	e	parques;	por	

exemplo:	
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a) Palestra	internacional	Planejamento	Estratégico	e	Projeto	Urbano.	Realizada	no	dia	8	de	junho	de	2016,	

no	IAB.	Palestra	de	Maria	Teresa	Craveiro	Pereira,	urbanista	da	Prefeitura	de	Lisboa,	que	apresentou	a	

experiência	 daquela	 cidade.	 Debatedor	 Benamy	 Turkienicz.	 Mais	 informações:	

https://www.facebook.com/events/1127508467299441/	

b) Mingau	Especial	de	São	João.	Realizado	em	3	de	julho	de	2016	na	Associação	Cultural	Vila	Flores.	Evento	

cultural	para	crianças	especial	temático	de	São	João.	É	uma	das	muitas	atividades	que	o	Vila	Flores	abriga.	

Mais	informações:	

https://www.facebook.com/events/1721473994806818/	

c) Debate	sobre	economia	criativa	e	gentrificação.	Realizado	no	dia	3	de	agosto	de	2016	no	IAB.	Debate	

com	Carlos	Ribeiro	Furtado,	professor	no	PROPUR/UFRGS;	Ana	Carla	Fonseca	(via	skype),	economista	e	

administradora;	 Renata	 Carrero	 e	 Rodrigo	 Capelato,	 integrantes	 do	 GPIT/UFRGS,	 com	 mediação	 de	

Leonardo	Brawl	Márquez,	do	TRASNLAB.	Na	ocasião	foi	debatida	sobretudo	a	relação	entre	econômia	

criativa,	território	e	processos	de	gentrificação.	Mais	informações:	

https://www.facebook.com/events/738529719584002/	

d) Vila	Flores	na	Bienal	de	Arquitetura	de	Veneza.	Realizado	no	dia	10	de	agosto,	no	IAB.	Os	idealizadores	

da	Associação	Cultural	Vila	Flores	falaram	sobre	como	começou	a	associação,	os	rumos	inesperados	que	

tomou	e	a	experiência	e	importância	da	participação	na	15º	Bienal	de	Veneza.	Mais	informações:	

https://www.facebook.com/events/622312924611395/?active_tab=about	

e) IV	 Seminário	 de	 Gestão	 Urbana	 Sustentável	 Todavida.	 Realizado	 no	 dia	 16	 de	 agosto	 de	 2016,	 no	

Auditório	Dante	Barone	da	Assembleia	Legislativa.	O	tema	do	seminário	foi	Cidades	Inteligentes	–	Cidades	

Resilientes.	A	priemira	mesa	debateu	o	projeto	urbano	para	o	4º	Distrito.	O	Prefeito	Fortunati	fez	a	fala	

de	 abertura.	 Depois	 Eduardo	 Moreira	 da	 Costa	 fez	 a	 palestra	 de	 abertura:	 “Cidade	 mais	 humana,	

inteligente	e	sustentável:	você	ainda	pode	ter	uma”.	Seguiu-se	um	painel	referente	ao	4º	Distrito,	com	

exposições	 de	Marc	Weiss	 da	ONG	Global	Urban	Development	 (GUD),	 Zona	 de	 Inovação	 Sustentável	

(ZISPOA)	 e	 PARALELO	 VIVO;	 Lucas	 Volpatto,	 arquiteto	 do	 Polo	 Distrito	 C;	 Walker	 Massa,	 do	
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NósCoworking;	Jorge	Luiz	Tonetto,	Secretário	Municipal	da	Fazenda;	Cibele	Vieira	Figueira,	professora	na	

PUC-RS,	 da	Associação	Cultural	 Vila	 Flores;	 Fábio	Rahmeier,	 da	OZ	 Engenharia.	O	mediador	 foi	 Cézar	

Busatto,	coordenador	do	programa	da	PMPA	Porto	Alegre	Resiliente.	Mais	informações:	

https://www.facebook.com/events/1596471127280273/	

f) Encontro	 cidade:	 uma	 construção	 coletiva.	 Realizado	no	 dia	 13	 de	 setembro	 de	 2016	na	Associação	

Cultural	 Vila	 Flores.	O	 objetivo	 do	 evento	 foi	 fazer	 uma	discussão	 sobre	 o	 plano	 de	 revitalização	 e	 a	

conversão	econômica	do	4º	Distrito.	Benamy	Turkienicz,	professor	da	UFRGS,	apresentou	o	Master	Plan	

do	4º	Distrito.	Logo	após	foi	aberto	o	debate	com	representantes	das	mais	variadas	entidades,	como:	

Movimento	Nacional	de	Luta	pela	Moradia,	assistentes	sociais	da	PMPA,	coletivos	de	economia	criativa	

do	4º	Distrito,	pesquisador	da	FEE,	moradores	da	região,	arquitetos	e	urbanistas,	vereadores	e	candidatos	

à	 vereador,	 como	 Luiza	 Stern	 (PT),	 ativista	 pelos	 direitos	 humanos	 e	 cidadania	 dos	 travestis	 e	

trasnsexuais;	etc.	Mais	informações:	

https://www.facebook.com/events/330713557277339/	

g) Palestra	 Operação	 Urbana	 Consorciada	 4º	 Distrito.	 Realizada	 no	 dia	 21	 de	 setembro	 no	 IAB.	

Apresentação	do	Master	 Plan	pelo	Benamy	Turkienicz,	 seguido	de	debate	 com	 Iran	Rosa	 e	 Francisco	

Marshall.	A	mediação	foi	de	Tiago	Holzmann.	Após	algumas	perguntas	foram	levantas	pelos	arquitetos	

presentes.	Mais	informações:	

https://www.facebook.com/events/350408398683133/?active_tab=about	

h) 3º	Workshop	Social	4º	Distrito.	Realizado	no	dia	26	de	setembro	na	Associação	Cultural	Vila	Flores.	O	

workshop	comandado	por	Vaneska	Henrique	e	Ada	Schwarts,	técnicas	da	SMURB	e	coordenadores	do	

projeto	na	secretaria,	tinha	como	objetivo	definir	diretrizes	sociais	para	o	projeto.	De	aproximadamente	

50	 participantes	 no	 total,	 70%	 era	 do	 corpo	 técnico	 da	 PMPA,	 25%	 de	 professores,	 alunos	 e	

pesquisadores,	e	apenas	5%	da	comunidade	 local.	Na	primeira	parte	 foi	explicada	a	dinâmica	para	os	

participantes,	com	algumas	considerações	sobre	os	projetos.	Na	segunda	parte	foi	realizado	o	workshop	

com	mapeamentos	de	aspectos	formais	pontos	focais,	patrimônio	histórico,	barreiras,	etc;	assim	como	
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estimulado	pelos	organizadores;	e	de	problemas	sócias	de	habitação	e	infraestrutura,	como	trazido	pelos	

moradores	presentes.	Mais	informações:	

http://portoalegreresiliente.org/terceiro-workshop-define-diretrizes-sociais-para-revitalizacao-

inclusiva-do-4o-distrito/	

i) Workshop	Desafios	e	Oportunidades	4D.	Realizado	no	dia	7	de	outubro,	no	NósCoworking.	Coordenado	

por	Benamy	Turkiencz,	contou	com	a	participação	de	arquitetos	e	urbanistas	e	corpo	técnico	da	PMPA	

para	debater	temas	chaves	do	Master	Plan,	como	mobilidade	urbana,	habitação	de	interesse	social	e	uso	

e	ocupação	do	solo.	O	Master	Plan	foi	apresentado	pelo	professor,	em	suas	linhas	gerais,	pela	manhã.	A	

tarde	os	arquitetos	 se	 reuniram	em	grupos	de	 trabalho.	A	ASBEA	convidou	destacados	escritórios	de	

arquitetura	 da	 capital,	 como	 Hype	 Studio,	 Santini&Rocha,	 Idea	 1	 Arquitetura,	 entre	 outros.	 Mais	

informações:	

http://www2.portoalegre.rs.gov.br/acessibilidade_smarty/default.php?projeto_sec=144&p_secao=3&p

_reg=189484	

j) Porto	Alegre	no	 contexto	de	Smart	Cities.	Realizado	pelo	Núcleo	de	Estudos	de	 Inovação	 (NITEC)	da	

Escola	 de	 Administração	 da	 UFRGS	 no	 dia	 25	 de	 outubro	 de	 2016,	 no	 Auditório	 da	 Faculdade	 de	

Arquitetura.	Benamy	Turkiencz	apresentou	o	Master	Plan	do	4º	Distrito.	Paulo	Zawislak,	coordenador	do	

NITEC,	fez	uma	palestra	sobre	o	papel	das	cidades	no	âmbito	da	econômica	criativa.	O	evento	seguiu	com	

um	debate	sobre	a	real	possibilidade	de	implantação	do	projeto	e	sobre	quais	seriam	os	próximas	etapas	

e	cronograma	para	realizá-lo.	

k) 1º	Conferência	Popular	da	Cidade	de	Porto	Alegre.	Realizada	no	dia	6	de	agosto	de	2016,	no	Auditório	

do	CPERS.	Organizada	pelo	coletivo	“A	cidade	que	queremos”,	o	evento	teve	como	objetivo	tratar	de	

temas	 importantes	 para	 a	 cidade,	 como	mobilidade	urbana,	meio	 ambiente,	 especulação	 imobiliária,	

entre	 outros.	 Estiveram	 presentes	 representantes	 de	 diversos	 movimentos	 sociais,	 delegados	 do	

Orçamento	 Participativo,	 candidatos	 à	 prefeitura	 e	 à	 vereança,	 pesquisadores	 e	 população	 em	 geral.	

Participaram	do	debate	de	abertura	Luciano	Fedozzi	e	Betania	Alfonsin.	Mais	informações:	
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https://www.facebook.com/events/1151401781572484/	

l) Visita	ao	Porto	Maravilha	 (Rio	de	 Janeiro),	acompanhando	a	 turma	da	FAU-USP	de	Grandes	Projetos	

Urbanos:	crítica	da	prática	recente.	Realizada	nos	dias	21	e	22	de	outubro	de	2016.	A	visita	foi	guiada	por	

André	Moura,	coordenador	de	projeto	da	Concessionária	do	Porto	Maravilha,	o	qual,	logo	após	palestrou	

sobre	o	projeto	e	o	andamento	das	obras,	bem	como	sobre	seus	arranjos	institucionais.	Na	sequência,	

Roberto	Ainbinder,	coordenador	de	projeto	da	Empresa	Olímpica,	tratou	das	mesmas	questões,	desta	

vez	para	o	projeto	Rio	de	Janeiro	Olímpica	2016.	

m) Diálogo	com	Movimentos	Sociais	e	Coletivos	Culturais	sobre	o	4D.	Realizado	no	dia	12	de	setembro	de	

2018,	com	a	participação	de	Antonia	Wallig,	gestora	cultural	da	Associação	Cultural	Vila	Flores	e	Ceniriani	

Vargas	da	Silva,	presidente	da	cooperativa	20	de	Novembro	(MNLM).	No	debate	 foram	exploradas	as	

possibilidades	de	participação	e	transformação	social	na	região	do	4º	Distrito.	

n) Saídas	de	campo	a	London	Docklands.	Realizada	nos	dias	27	de	junho,	01	e	26	de	agosto	de	2017.	Na	

saída	de	 campo	 foram	 feitos	 registros	 fotográficos,	 vivência	no	espaço	e	 interação	 com	moradores	e	

transeuntes.	A	saída	de	campo	do	dia	27	de	junho	foi	realizada	em	conjunto	com	Sue	Brownill	e	outros	

professores	da	Oxford	Brookes	University.	

o) Saídas	de	campo	a	Canning	Town	e	Custom	House.	Realizadas	nos	dias	26	de	julho,	12	de	agosto,	25	de	

agosto	e	01	de	setembro	de	2017.	Nas	saídas	de	campo	foi	feito	o	levantamento	fotográfico	da	área,	o	

reconhecimento	das	áreas	marcadas	no	Masterplan	como	“de	renovação”,	a	identificação	do	que	já	foi	

realizado,	ou	não,	além	da	vivência	e	interação	com	os	moradores	no	parque	local	e	a	coleta	de	dados	

referentes	a	venda	e	aluguel	de	novos	imóveis.	

p) Saídas	de	campo	a	Stratford.	Realizadas	nos	dias	12	de	agosto,	23	de	agosto	e	30	de	agosto	de	2017.	Nas	

saídas	de	campo	foi	feito	o	levantamento	fotográfico	da	área,	o	reconhecimento	das	áreas	marcadas	no	

Masterplan	 como	 “de	 renovação”,	 a	 identificação	do	que	 já	 foi	 realizado	ou	não,	 além	da	 vivência	 e	

interação	com	os	moradores	no	pub	 local	e	na	banca	do	Focus	E15.	No	dia	12	de	agosto	participei	da	
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marcha	organizada	por	movimentos	sociais.	A	Marcha	abrangeu	a	área	de	Canning	Town	e	Stratford.	Na	

ocasião	muitos	moradores	falaram	da	sua	situação	de	despejo.	

q) Saídas	de	campo	ao	Parque	Olímpico.	Realizada	no	dia	10	de	outubro	de	2011	acompanhada	de	John	

Gold,	professor	da	Oxford	Brookes	University.	Outras	visitas	foram	realizadas	em	15	de	outubro	de	2015	

e	 28	 de	 junho	 de	 2017.	 Nas	 saídas	 de	 campo	 foi	 feito	 o	 levantamento	 fotográfico	 da	 área	 e	 o	

reconhecimento	das	transformações	nesse	período,	pré	e	pós	megaevento.	

r) Saídas	de	campo	em	Barcelona.	Realizadas	nos	dias	23,	24,	25	e	26	de	setembro	de	2017.	Nas	saídas	de	

campo	foi	feito	o	levantamento	fotográfico	da	área,	o	reconhecimento	das	áreas	marcadas	no	22@	como	

“de	 renovação”,	 a	 identificação	do	que	 já	 foi	 realizado,	ou	não,	 além	da	vivência	e	 interação	 com	os	

moradores	nos	parques,	bares	e	ramblas.	

s) Saída	de	campo	em	Porto	Alegre.	Realizada	no	dia	17	de	março	de	2015,	acompanhando	Luciana	Miron,	

professora	do	PROPUR/UFRGS,	e	professores	e	alunos	de	Huddersfield	University,	para	conhecimento	da	

área	do	4º	Distrito.	Na	visita	foram	feitos	registros	fotográficos	e	conversas	com	moradores,	técnicos	da	

PMPA	e	representante	do	Orçamento	Participativo.	

t) Saída	 de	 campo	 em	Milton	 Keynes.	 Realizada	 no	 dia	 27	 de	 julho	 de	 2017.	 A	 visita	 foi	 realizada	 sob	

supervisão	do	arquiteto	David	Lock,	em	conjunto	com	comitiva	de	planejadores	chineses	interessados	

em	conhecer	as	new	towns	inglesas.	No	encontro	estava	presente	uma	representante	da	Garden	Cities	

Association.	

	


