
 

1 

Londrina PR, de 04 a 07 de Julho de 2017. 

 
II CONGRESSO INTERNACIONAL DE POLÍTICA SOCIAL E SERVIÇO SOCIAL: 

DESAFIOS CONTEMPORÂNEOS 
III SEMINÁRIO NACIONAL DE TERRITÓRIO E GESTÃO DE POLITICAS SOCIAIS 

II CONGRESSO DE DIREITO À CIDADE E JUSTIÇA AMBIENTAL 
 

Direito à Cidade e Justiça Ambiental 
 

Cidade para quem? 

 
 

                               Valeria Gomes Palharini 1 
                               

 

Resumo: Apresentamos algumas reflexões sobre a cidade na contemporaneidade num 

aprofundamento em todo o processo que envolve as relações sociais, cidades e a 

fragmentação e segregação socioespacial num mundo de imponderabilidades, discorrendo 

sobre a produção do espaço urbano, os agentes e processos que produzem esse espaço, 

as relações econômicas e as cidades, politicas públicas e a defesa dos interesses sociais. 

Nossas reflexões também abordarão a mundialização da vida econômica e os impactos 

produzidos pelas práticas na globalização dos valores, que produzem os fluxos 

reestruturando as relações entre as cidades e os agentes que compõe esse espaço, 

produzindo as relações sociais atuais. 
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Abstract: We present some reflections on the contemporary city in a deepening in the whole 

process that involves social relations, cities and the fragmentation and socio-spatial 

segregation in a world of imponderabilities, discussing the production of the urban space, the 

agents and processes that produce this space, the Economic relations and cities, public 

policies and the defense of social interests. Our reflections will also address the globalization 

of economic life and the impacts produced by practices in the globalization of values, which 

produce the flows by restructuring the relations between cities and the agents that compose 

this space, producing current social relations.  

Key-words: Cities; Social relationships; Fragmentation; Segregation; Urban Space. 

 INTRODUÇÃO 

O tema enseja um debate abrangente e se relaciona a vários outros assuntos que 

pretendemos discorrer no presente trabalho, tais como, produção do espaço urbano, os 

agentes e processos que produzem esse espaço, as relações econômicas e as cidades, 

politicas públicas e a defesa dos interesses sociais. 
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A complexidade existe, contudo, enriquece a discussão e nos faz redefinir os 

parâmetros para um aprofundamento em todo o processo que envolve as relações sociais, 

cidades e a fragmentação e segregação socioespacial num mundo de imponderabilidades. 

Nossa análise também abordará a mundialização da vida econômica e os impactos 

produzidos pelas práticas na globalização dos valores, que produzem e reproduzem os 

fluxos reestruturando as relações entre as cidades e os agentes que compõe esse espaço, 

produzindo as relações sociais atuais. 

Além dessa introdução o presente artigo está dividido em outras 4 seções, além das 

considerações finais e referências. Na primeira seção denominada Conceitos e garantias 

relacionados à Cidade, apresentamos alguns conceitos sobre as cidades. Na segunda 

seção, abordaremos a trajetória histórica da ocupação das cidades e as dificuldades atuais. 

Na terceira seção, discutiremos os direitos essenciais e sua relação com as cidades. Ao final 

na quarta seção, trataremos as desigualdades e as diferenças entre os agentes nas 

cidades. 

1. Conceitos e garantias relacionados à Cidade 
Inicialmente, nos cabe relembrar conceitos e ideias essenciais para firmamos um 

entendimento sobre o assunto, que servirão de base para o entendimento pretendido.  

Dentre eles destacamos as noções de Território e segundo Haesbaert (2007):  

Enquanto o geógrafo tende a enfatizar a materialidade do território, em suas 
múltiplas dimensões (que deve incluir a interação sociedade-natureza), a 
Ciência Política enfatiza sua construção a partir de relações de poder (na 
maioria das vezes, ligada à concepção de Estado); a Economia, que prefere 
a noção de espaço à de território, percebe-o muitas vezes como um fator 
locacional ou como uma das bases da produção (enquanto “força 
produtiva”); a Antropologia destaca sua dimensão simbólica, principalmente 
no estudo das sociedades ditas tradicionais (mas também no tratamento do 
“neotribalismo” contemporâneo); a Sociologia o enfoca a partir de sua 
intervenção nas relações sociais, em sentido amplo, e a Psicologia, 
finalmente, incorpora-o no debate sobre a construção da subjetividade ou 
da identidade pessoal, ampliando-o até a escala do indivíduo 
(HAESBAERT, 2007, p.37). 

 

O autor completa afirmando que:  

Dificilmente encontramos hoje um espaço capaz de integrar, de forma 
coesa, as múltiplas dimensões ou lógicas econômicas, política, cultural, 
natural. Sobrariam então duas possibilidades: ou admitir vários tipos de 
territórios que coexistiriam no mundo contemporâneo, dependendo dos 
fundamentos ligados ao controle e/ou apropriação do espaço, isto é, 
territórios políticos, econômicos e culturais, cada um deles com uma 
dinâmica própria, ou trabalhar com a ideia de uma nova forma 
articulada/conectada, ou seja, integrada (HAESBAERT, 2007, p. 76). 

 

De acordo ainda com Saquet (2007), dada a multidimensionalidade do território, é 

mister considerar que:  
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O território é uma concepção materialista social, sem desconsiderar as 
relações sociedade-natureza, o que indica a necessidade de uma 
abordagem múltipla que reconheça e explique os processos econômicos, 
políticos, culturais (memória, imaginário, representações, identidades, 
símbolos) e naturais de sua formação (SAQUET, 2007, p. 57). 
 

Milton Santos ao comentar o assunto nos esclarece que: 

O território usado constitui-se como um todo complexo onde se tece uma 
trama de relações complementares e conflitantes. Daí o vigor do conceito, 
convidando a pensar processualmente as relações estabelecidas entre o 
lugar, a formação socioespacial e o mundo (SANTOS, 2000, p. 3). 
 

Um conceito que nos cabe analisar é a definição de Cidade: 
 

Inicialmente analisando a morfologia da palavra temos que a palavra cidade 
vem do latim “civitate”, noção próxima de “civitas” que deu origem as 
palavras cidadão e civilização. A palavra urbano vem do latim “urbs”, que 
também significa cidade. Já a palavra grega “polis”, cidade e “politikos”, da 
cidade, deram origem a palavra política. Finalmente a noção de aglomerado 
vem do latim “glomus, glomero” e significa bola ou fazer em bola 
(LACOSTE, 2005, p. 21, 80, 315). 
 

Quanto ao conceito em si, para o geógrafo inglês David Harvey (1973), a cidade 

seria um “[...] sistema dinâmico complexo no qual a forma espacial e o processo social estão 

em contínua interação” (p. 34). Em seguida o mesmo autor passou para o paradigma 

socialista e considerou a cidade como “o lugar das contradições acumuladas” (p. 174).  

Para Bastié e Dezert (1980) conceituaram cidade como “um espaço geométrico, mas 

também como um espaço físico, um espaço-tempo, um espaço econômico, um espaço 

social e um espaço percebido e vivido” (p. 39).  

O geógrafo Paul Claval lançou em 1981, o livro La logique des villes, e ele parte da 

ideia de que a cidade é “[...] uma organização destinada a maximizar a interação social” (p. 

4).  

Em 1988 no Dictionnaire de l´urbanisme et de l´aménagement são adicionadas três 

condições indispensáveis para a constituição de uma cidade: aglomeração das construções; 

certos traços sociais da população e uma certa dimensão (p. 706).  

O geógrafo brasileiro Roberto Lobato Corrêa (1989), definiu o “espaço urbano” como 

um “espaço fragmentado e articulado, reflexo e condicionante social, um conjunto de 

símbolos e campos de lutas” (p. 9) no seu livro O Espaço Urbano. 

Para o geógrafo Marcel Roncayolo (1990) a cidade “é um território particular ou uma 

combinação de territórios” e a cidade também organizaria um território ou um sistema de 

relações (p. 20). Para o estudo das cidades deveriam ser analisadas a população, as 

funções, a cultura, a morfologia, a divisão social e divisão funcional do espaço urbano, a 

política e o território. 
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Outro conceito essencial, para mantermos uma correlação com o tema é o de 

diferenciação socioespacial, ao citar Souza, Sposito, esclarece que: 

 
Não há cidades sem divisão social do trabalho, o que pressupõe sempre 
uma divisão territorial do trabalho. Essa divisão estabelece-se 
diferentemente, no decorrer do longo processo de urbanização (2014, pg 
124). 
 

Devemos ainda lançar mão da ideia de moradia, como sendo além de tudo um direito 

fundamental e está elencado no rol desses direitos através da Declaração Universal dos 

Direitos Humanos, que o reconhece como um direito essencial, a garantia de moradia digna, 

em seu artigo XXV,1.  

Toda pessoa tem direito a um padrão de vida capaz de assegurar a si e a 
sua família saúde e bem estar, inclusive alimentação, vestuário, habitação, 
cuidados médicos e os serviços sociais indispensáveis, e o direito à 
segurança em caso de desemprego, doença, invalidez, viuvez, velhice ou 
outros casos de perda dos meios de subsistência fora de seu controle. 

  

O Tratado Internacional sobre Direitos Humanos, em seu artigo 11, prevê a 

obrigação do Estado Brasileiro de proteger e promover o direito à moradia digna:  

 
Art. 11. 1. Os Estados-partes no presente Pacto reconhecem o direito de 
toda pessoa a um nível de vida adequado para si próprio e sua família, 
inclusive à alimentação, vestimenta e moradia adequadas, assim como a 
uma melhoria contínua de suas condições de vida. Os Estados-partes 
tomarão medidas apropriadas para assegurar a consecução desse direito, 
reconhecendo nesse sentido, a importância essencial da cooperação 
internacional fundada no livre consentimento. 
  

Por meio do Decreto 592, o Brasil ratificou o Pacto Internacional de Direitos Civis e 

Políticos da ONU, o qual, em seu artigo 17, também prevê a proteção ao direito à moradia, 

ao dispor sobre a inviolabilidade do domicílio. Assim, ninguém poderá ser objeto de 

ingerências arbitrárias ou ilegais na sua vida privada, em sua família, em seu domicílio ou 

em sua correspondência, nem de ofensas ilegais a sua honra e reputação.  

Diante de tais garantias, a nossa legislação maior prevê em seu bojo, a proteção e a 

tutela de direitos, prevendo sua garantia constitucional, possibilitando sua defesa por todos 

os órgãos e instituições investidas desse poder.  

Segundo o IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), uma moradia para 

ser considerada digna, deve contar com uma básica infraestrutura como água encanada por 

abastecimento geral, saneamento básico e coleta de lixo. Além disso, para ser inclusa 

dentro do critério de digna, os dormitórios da moradia deverão suportar até dois moradores 

(IBGE, 2010). 
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O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) na publicação Indicadores de 

Desenvolvimento Sustentável de 2010, indica que o número de moradias no Brasil saltou de 

35,902 milhões para 57,557 milhões de casas. Porém, o número de moradias adequadas 

em 1992 eram de apenas 13,219 milhões e este número passou para 32,618 milhões em 

2008, o que dá cerca de 56% de moradias dignas no país (IBGE, 2010). 

Morar, residir, viver nas cidades, conflitos e ingerências, frente aos direitos ainda 

distantes de garantir a todos o acesso ao essencial. 

2. A trajetória histórica e as dificuldades atuais 
A partir da primeira metade do século XX, o Brasil teve um crescimento vertiginoso, 

com cerca de 70 milhões de pessoas que nasceram, ou migraram para as cidades num 

período de 50 anos. Em 1940, tínhamos 13 milhões de moradores urbanos, 29 milhões de 

habitantes rurais, com o crescimento ocorrido de forma desordenada, hoje os números de 

habitantes rurais permanecem, contudo, os moradores urbanos chegam a aproximadamente 

170 milhões de pessoas (Vídeo Quais os desafios das cidades?, 2015). 

Em 50 anos, estamos produzindo cidades que recebem esse crescimento grandioso, 

o que resultou em ocupações irregulares, relações e atividades de risco e grande 

precariedade em todo espaço urbano. 

A falta de adequação de uma legislação que dialogue com a realidade das cidades, 

reproduz uma falta de garantias não se existindo um direito real a cidade. 

A cidade pobre e esquecida, desguarnecida de infraestrutura, fica distante do acesso 

aos serviços públicos, sem a mobilidade urbana e transportes adequados, desatendendo ao 

grupo social, numa visão de desrespeito aos direitos básicos e constitucionais. 

A desigualdade na distribuição do espaço urbano ocorre também em outros países, 

mas a realidade nacional vai, além disso, pois está relacionada a uma segregação com uma 

desqualificação dos espaços públicos e da própria cidade. 

O reconhecimento e respeito ao trajeto histórico e cultural, que produziu ao longo do 

tempo o nosso hoje, deve ser valorizado como um patrimônio de todos. 

A saída do campo, muitas vezes esteve ligada ao encontro das oportunidades de 

desenvolvimento de convivência, contudo atualmente não se tem o mesmo objetivo nas 

cidades, posto que as relações que a cercam se formam através de interesses a cada dia 

mais individualizados. 

3. Direitos essenciais e as cidades 
O Estatuto das Cidades (2001) trouxe avanços importantes, dentre eles a 

estruturação do Plano Diretor municipal, buscando em sua essência e na diversidade a 

necessidade de discussão com os agentes que pertencem ao espaço. 
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A atual experiência de cidade, mostra um distanciamento do objetivo trazido por essa 

legislação, apesar de existir desde 2001, falta aplicação e ainda aplicabilidade na prática 

como instrumento capaz de nortear as mudanças e discussões dos agentes que produzem 

e interagem no espaço urbano. 

Quando há um distanciamento dessa discussão, uma despreocupação com os 

interesses dos agentes envolvidos, violasse direitos sociais e humanos que são garantidos 

internacionalmente. 

O espaço público media vários atores que compõem esse espaço, e não se 

aproximar deles, ignorando sua existência e importância, não discutindo suas necessidades 

e interesses, causa as inquietudes urbanas e os conflitos sociais. 

Toda reivindicação de revisão das políticas públicas, busca a urgência nessa nova 

análise, pois a cidade é esse lugar onde os ativismos surgem como grande contestação e 

luta pelos direitos. 

Dentre esses direitos está a Mobilidade Urbana, como o deslocamento e políticas 

que se associem a infraestrutura, gestão de trânsito, segurança rodoviária e investimentos. 

A mobilidade urbana vai além do transporte A e B, mas se relaciona com todos os 

modos diferentes que formam um sistema de mobilidade urbana segura. 

Outro ponto, quando se relata as necessidades essenciais, seriam as zonas verdes e 

a transformação do ambiente, com a garantia de um espaço com ocupação que respeito 

lazer, a intervenção na cidade pelo agente que faz parte dela. 

Vemos ainda a discrepância existente, sobretudo no que se produz a título de 

moradia. A conotação atual, distanciasse da moradia adequada, com acesso as 

infraestruturas básicas e ao desenvolvimento humano, saúde, educação, trabalho. A 

moradia adequada vai além da casa, deve existir um encontro com os valores fundamentais 

dos cidadãos. 

4. Desigualdades e diferenças entre os agentes nas cidades 
O acesso e garantias aos serviços públicos promove a devida transformação de 

ações dentro do território. A falta disso, evidencia a desigualdade social, sem uma 

participação de todos na sociedade de consumo. 

O que primeiramente se tratava de diferença entre os interesses individuais e sociais, 

diante das peculiaridades de cada um, de cada grupo, revelam mais do que diferenças nas 

características, sobretudo apontam diferenças de poder no consumo e na apropriação 

econômica. Isso resulta numa incapacidade de decisão e de apreensão do espaço. O que 

passa a caracterizar uma participação precária na vida urbana e na sociedade de consumo. 
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Índices apontam com clareza os graus de inclusão dos agentes, nesse acesso à 

qualidade de vida, e aos equipamentos públicos e serviços essenciais. Mas trazem eles 

metodologias de análise física, que podem nortear as devidas alterações nos investimentos 

necessários. 

Contudo acreditar que a leitura desses dados trará uma compreensão abrangente, 

nos fará analisar somente uma parte da verdade. Ler o mundo somente sob esse prisma 

nos trará uma compreensão comprometida, pois não apresenta uma composição relativa 

das desigualdades. 

Para formarmos uma visão crítica do presente, devemos ir além das aparências e 

investigar e monitorar as desigualdades na sociedade. A existência dos conflitos sociais é 

um aspecto que nos demonstra isso. 

A aceitação de que as diferenças vão além das desigualdades, propicia um ponto de 

partida nessa discussão, um início nessa análise e promove uma identificação prévia no 

debate e na leitura de mundo. 

Um levantamento prévio pode descrever que os interesses econômicos e políticos 

estruturam e definem os papéis das cidades, mas além disso, as redes sociais e culturais 

também podem compor a morfologia urbana. 

A economia política estabelece o acesso à cidade, a moradia, a propriedade, 

revelando as desigualdades socioespaciais, e a apropriação de seus espaços mostra como 

se conformam as diferenças. 

Isso se dá pelo movimento criado pelas decisões dos agentes econômicos e 

políticos, na articulação e procura dos territórios e sua utilização e ocupação. 

Assim se vê que a diferença possibilita o diálogo, como força capaz de transformar, 

contudo a desigualdade, quando acentuada, amplia o conflito, a indiferença, a segregação e 

a fragmentação. 

Surge uma descontinuidade estabelecida nos tecidos urbanos, limitando a fluidez 

espacial de alguns segmentos sociais. Ocorre uma falta de unicidade espacial, com uma 

ação e apropriação do espaço urbano de forma parcelada, diante dos interesses e escolhas 

individuais, segundo as diversas formas de segmentação. 

Os interesses que se estabelecem, através de decisões tomadas que se expressam 

na forma de políticas públicas tem o poder suficiente para reverter essa face das cidades.  

Mas ainda persiste outra questão, como elaborar um projeto urbano e social, através 

de políticas públicas, quando a realidade enseja a individualização da sociedade?  
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Claramente o poder de decisão do indivíduo, relacionada à sua capacidade de 

consumo e seu nível de mobilidade, não coincide com as definições das políticas públicas, o 

que provoca desigualdade nos espaços de vida econômica e social, ocupados por alguns 

frente aos outros. Descrevendo assim uma falta de condições de compartilhamento territorial 

de convivência e de relações de sociabilidade. 

Nesse aspecto a insegurança urbana é gerada e valorizada por novos produtos 

imobiliários, vendendo alguma segurança através de empreendimentos que promovem 

distância entre os desiguais, provocando a periferização dos mais pobres, centralizando os 

melhores dotados de meios de consumo coletivo, apresentando uma separação real entre 

segmentos sociais diante do poder aquisitivo e os interesses de consumo. 

Surge a tendência de se estabelecer grupos de estar entre os seus e assim não lidar 

com as diferenças.  

Nesse ponto, as diferenças se sobrepõem as desigualdades cercados das 

agregações econômicas, anulando-se a convivência e enfraquecendo um atributo da cidade 

e em todo processo de urbanização. 

O aumento dos muros e dos sistemas de controle, limitando os acessos privados 

residenciais, a privatização da segurança nas cidades, mostra a realidade contemporânea, e 

um crescente distanciamento entre os agentes, causando a segregação a autossegregação 

socioespacial. 

Indubitavelmente, negam-se as possibilidades de diálogo entre as diferenças, diante 

da evidente falta de sentimento de pertencimento no espaço e na própria sociedade. 

Apropriado citar a socióloga Helena Singer para quem: “a cidade só vai ser nossa, o 

território só vai ser nosso, quando a gente ocupar a cidade, se comprometer com ela. “ 

(Vídeo Quais são os desafios das cidades?). 

Nessa citação, vemos que se vive hoje um momento de emergência social onde se 

tem na inclusão das pessoas o caminho para que elas se sintam protagonistas e atores da 

cidade. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
Vemos que é necessário que se tenha um lugar para todos, as cidades devem ser 

constituídas para todos, não apenas se construindo a cidade apenas voltada para os 

negócios.  

A cidade do futuro terá que se produzir a partir dos interesses desses agentes, que a 

compõem, com a acessibilidade a dignidade, com um conjunto de qualidades para todos, 

ligando aos interesses reais da população, saindo a moradia da conotação atual de própria, 
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individual, registrada e legalizada, passando a ser um espaço imerso em uma cidade 

pensada a partir do público, do espaço público e dos equipamentos públicos, para que haja 

uma estrutura básica para todos. 

Neste particular, a grande contribuição de Raquel Rolnik: “que cidade é essa que a 

maioria das pessoas não tem seu lugar” (Palestra: Seminário Cidade para quem?, 2015). 

Reflexão que nos força sair do atual estágio de contradição nessa relação em sociedade. 
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Vídeos 
 
Afinal, a cidade é para quem? Palestra Raquel Rolnik. Fundação Lauro Campos. Porto 

Alegre, 2015. Duração: 17 minutos. Disponível em: < 

https://www.youtube.com/watch?v=eYeZA73Bdzc> acesso em 15 de março de 2017. 

 
Episódio 1: Quais são os desafios das cidades? Série Desenvolvimento Urbano - Multipress 

Digital. Duração: 15 minutos.  Disponível em: 
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<https://www.youtube.com/watch?v=bzZ4m7Uke8c&t=278s> acesso em 17 de março de 

2017. 

 

 


