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1. A cidade neoliberal 

É falso identificar o neoliberalismo apenas através de suas instituições político-

jurídicas, ainda que se deva reconhecer a importância de tais instituições, resumindo o termo 

a uma única e mesma lógica ou representação. Vale lembrar que as recentes modificações 

das estruturas sociais não são exclusivamente materiais/institucionais, não tem uma 

estrutura/unidade material com início e fim, mas são também alterações práticas, discursivas, 

subjetivas, ideológicas, entre outros. Ressalta-se, então, que neoliberalismo vai além de 

meras questões regulamentais/governamentais, visto que as próprias formas que inscrevem 

o poder político-jurídico são constantemente readequadas pelo próprio jogo da máquina 

capital.  

Uma vez que na atualidade a população mundial encontra-se majoritariamente em 

cidades e que a construção destas é um dos principais modos de reprodução do capital, é 

possível dizer que a mesma, a partir de uma ótica dialética, é produto e produtor de uma 

sociedade, prevalecendo um representação sobre um grupo; no caso o capital (agente de 
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produção) sobrepõem-se ao urbano (entendido neste estudo como a interação constante 

entre diferentes grupos sociais e que imprimem suas particularidades de forma física no 

espaço. (HARVEY, 2005).   

Neste passo, se faz necessário o estudo das modificações espaciais da cidade 

neoliberal enquanto expressão da lógica presente é a de que o mercado é algo imanente a 

reprodução do corpo social e, com isso, acabar de vez com a linha ténue que separa a esfera 

pública da esfera privada. Extrapolado este limiar, a dissolução do espaço público acaba por 

enfraquecer o processo de construção democrático sobre as decisões da sociedade, como 

defendem os críticos contemporâneos. (HABERMAS, 1984; CHAUÍ, 1990.; BUCCI, 2005) 

Assim, o estudo pretende verificar como o neoliberalismo institucionalizado no 

poder político-jurídico conduz a regulamentação urbana de encontro ao direito à cidade 

através das diferentes escalas em que representa seu ideário, desde a sua atuação prática 

dentro do planejamento urbano à subjetividade das significações que adquiri dentro da escala 

da pessoa, expresso na linguagem dos espaços comuns da cidade ou ainda no desenho do 

mobiliário que os compõem. 

 

Conclusão 
 

Desta forma, a proposta deste breve estudo é analisar reflexivamente a mutação da 

relação público-privado da produção/manutenção do espaço na égide da cidade neoliberal. O 

trabalho busca discutir teórica e empiricamente os reflexos contemporâneos das novas 

relações entre Estado, neoliberalismo e espaço, cujas consequências se mostram profundas 

em termos socioespaciais e geoespaciais, tendo em vista o início do processo de privatização 

A Vila Harmonia. A remoção ocorreu entre 2010 e 
2011. Hoje o local serve como depósito. 
Fonte: Jornal Brasil de Fato (2013) 

Estádio Aquático Olímpico (Obra de Adriana Varejão) 

Fonte: The Guardian (2016) 

FIGURA 1 – Remoção FIGURA 2 – Legado das Olimpíadas 
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(entendendo o termo enquanto produzido e conduzido pelo privado) do espaço público em 

grande parte das cidades, em especial as cidades que configuram polos metropolitanos, como 

o Rio de Janeiro (através das remoções decorrentes da Copa do Mundo e Jogos Olímpicos), 

Maringá  (pela mudança da legislação para postergação da faixa de contenção de ocupação 

frente ao grande número de vazios urbanos que existiam na cidade), ou ainda ao fato de um 

parklet em São Paulo ser fechado durante a noite ou horário de não funcionamento de seu 

estabelecimento financiador, mesmo que este seja concebido fundamentalmente com espaço 

livre. (ROLNIK, 2010). 

Assim, o objetivo é apontar dados e situações que levem a um debate democrático 

sobre o processo em curso de privatização, financeirização e segregação do espaço público 

urbano. 
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