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apresentação

cibele saliba rizek

Essa   publicação   e   o   seminário   que   a   antecedeu   foram   genero-
samente   possibilitados  pela   disponibilização   do   recurso   acoplado  
 à   bolsa   de   Pós-doutorado   de   Camila   Camargo.   Sem   esses   recursos  
 e   sem   o   trabalho   de   Camila   nada   disso   seria   possível.   Portanto,  
 quero   começar   essa   apresentação   fazendo   um   agradecimento   mui-
to   especial   a   ela.     

Lendo   e   relendo   as   proposições   dessas   apresentações,   depa-
rei-me   com   um   intrincado   feixe   de   resultados   de   pesquisa   algo  
 distintas   entre   si,   cujos   desdobramentos   combinam  formas   de   pes-
quisa   um   tanto   divergentes   ou   antes,   formas   de   pesquisa   que,   ape-
sar   das   divergências,   aproximam-se   todas   de   uma   procura   comum,  
 uma   busca   de   leitura   que   vê   nas   singularidades   dos   objetos   e   dos  
 recortes   uma   tentativa   de   ler   elementos   estruturantes   dos   enigmas  
 brasileiros   e   dos   enigmas   que   presidem   persistências   e   transfor-
mações   na   produção   de   suas   cidades.   O   trânsito   entre   essas   sin-
gularidades   e   suas   ancoragens   –   ao   mesmo   tempo   em   diálogo   e  
 tensão   permanentes   -   podem   ser   lidos   como   recusa   à   elucidação  
 do   que   é   imediatamente   observável,   uma   busca   para   além   das   ba-
ses   de   dados   e   informações   objetivados,   que   ganha   corpo   em   um  
 conjunto   de   procedimentos   e   temas   de   pesquisa.   Cada   um   desses  
 trabalhos   constituiu   um   conjunto   de   fios   e   tramas.   Sua   soma   re-
sulta   assim   em   um   conjunto   de   fios   de   cores   e   texturas   diversas  
 entre   si   que   guardam   a   marca   das   teses   e   das   pesquisas   orientadas  
 ou   supervisionadas   por   um   empreendimento   intelectual,   por   uma  
 atitude   que   nos   atravessa.   

A   primeira   característica   desse   enovelamento   nasce   de   um  
 processo   artesanal   de   trabalho,   talvez   excessivamente   artesanal,  
 diriam   as   agências   financiadoras   de   projetos   e   pesquisas   interessa-
das   nos   índices   de   produtividade   e   publicação.   Essa   característica  
 do   trabalho   de   orientação   e   supervisão,   que   tenta   acompanhar   to-
dos   e   cada   um   a   partir   de   seus   pontos   de   ancoragem   empírica,   de  
 seus   próprios   interesses   e   de   suas   escolhas,   muitas   vezes   móveis,  
 talvez   seja   um   traço   complicador,   que   exige   tempo   de   dedicação  
 individualizado,   frequentemente   feito   à   distância,   leituras   indivi-
dualizadas,   montagem   de   bancas   e   de   fóruns   de   discussão,   que  
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 passam   pelo   crivo   da   construção   individual   de   cada   jovem   pesqui-
sador   ao   defrontar-se   e   frequentemente   alterar   radicalmente   seus  
 próprios   temas   de   pesquisa.   

Que   percurso   se   pode   traçar   a   partir   dessa   diversidade   de   tem-
pos   e   de   faces   dos   processos   de   produção   do   espaço,   do   espaço  
 urbano   em   particular,   num   país   tão   claramente   localizado   ao   sul  
 do   Equador,   de   condição   reafirmadamente   periférica,   no   âmbito  
 de   um   continente   latino-americano   que   vem   sendo   nomeado   como  
 sul   global   aos   olhos   de   um   Norte   sobretudo   central   do   ponto   de  
 vista   da   estruturação   histórica   e   recente   desse   capitalismo   sob  do-
minância   financeira   mundializada?     

Puxando   os   fios   desse   enovelamento,   o   que   pude   encontrar   na  
 leitura   dos   trabalhos   e   de   seus   resumos   são   grandes   linhas   que  
 modularam:     

1. de   um   lado   a   realidade   urbana   contemporânea,   seus   ato-
res,   o   desenho   de   suas   possibilidades,   os   obstáculos,   os  
 avessos,   os   truncamentos,   as   guinadas   de   sentido,   as   pros-
pecções   dos   desdobramentos   possíveis   de   práticas   e   pro-
posições;   

2. as   proposições   que   dirigem   um   novo   olhar   para   o   passa-
do,   também   fortemente   modulado:   o   passado   industrial,  
 o   passado   desenvolvimentista,   o   futuro   do   passado   e   suas  
 esperanças;   

3. e   assim,   um   novo   olhar   sobre   as   formas   de   conhecimento  
 que   constituíram   um   registro   e   um   regime   de   verdade,   um  
 modo   de   estabelecer   clivagens   entre   o   que   é   constituído-
 como   verdade   e   o   seu   avesso,   profundamente   entremea-
das   à   legitimação   consensuada   de   formas   de   intervenção,  
 largamente   ancoradas   nas   imagens   que   pareciam   apontar  
uma   e   apenas   uma   leitura   do   mundo   que   se   fechava   (que   se  
 fechou)   a   cada   momento   às   frestas   para   outros   possíveis.     

Deslizamentos,   modulações,   reconstituição   de   evidências   que  
 estiveram   parcialmente   encobertas,   parcialmente   à   mostra,   cada  
 um   desses   trabalhos   se   dedica   a   um   modo   de   desvendar   –   a   par-
tir   de   uma   perspectiva   crítica   –   presente   e   passado   imbricados.   A  
 partir   desses   reencontros   e   leituras   do   passado   –   o   passado   fabril,  
 o   passado   da   cidade   industrial,   o   passado   dos   horizontes   do   de-
senvolvimentismo   e   do   planejamento   regional,   o   passado   porta-
dor   do   horizonte   de   luta   por   direitos   e   sobretudo,   do   direito   a   ter  
 direitos,   são   tempos   superpostos,   são   recorrências   e   modulações  
 –   a   primeira   vez   como   tragédia,   a   segunda   como   farsa.   Encontra-
mos   permanências,   redefinições,   deslizamentos,   reconfigurações.  
 Talvez   a   ordem   dessas   falas   pudesse   ou   devesse   ser   alterada   para  
 que   pudéssemos   partir   das   sobras   e   das   ruínas   –   elas   mesmas   tes-
temunhas   do   tempo   presente,   elas   mesmas   elementos   do   presente 
–   para   percorrermos   as   mutações,   transformações,   mais   ou   menos  
 encobertas   e   desveladas   em   cada   trabalho.     

A   partir   desses   deslizamentos   e   reconfigurações   nos   espaços  
 que   habitamos   e   nos  espaços   que   nos   habitam,   vamos   encon-
trando:   programas   de   habitação   que   se   transfiguram   em   formas  
 de   governar   a   pobreza;   direitos   que   se   encolhem   e   assim   acabam  
 por   desembocar   em   poderosos   nichos   de   negócios   que   resultam  
 de   formas   parcialmente   brancas,   mas   já   manchadas   de   cinza,   de  
 negociações   privadas   e   financeirizadas   que   remercantilizam   servi-
ços e   pedaços   da   vida   urbana   e   seus   espaços   produzindo   vidas   le-
sadas;   projetos   neodesenvolvimentistas   que,   ao   destituir   parcelas  
 inteiras   de   população   atingida,   não   lhes   dá   outra   alternativa   senão  
 as   que   estavam   postas   pelo   passado   em   dissolução,   recorrendo   à  
tradição   dos   oprimidos   ou   ao   que   sobrou   dela;   ocupações   promo-
vidas   pelos   movimentos   de   moradia   que   se   transformam   em   labi-
rintos   jurídicos   que   exalam   exceção   por   todos   os   poros;   formas   de  
 controle   e   gestão   militarizada   e   miliciarizada,   formas   de   controle  
 estrito   das   populações   constantemente   criminalizadas   e   responsa-
bilizadas   por   sua   própria   condição   de   classe,   condição   étnica,   de  
 moradia   que   se   conformam   como    os   outros   a   serem   estritamente  
 vigiados   e,   no   limite,   escandalosamente   exterminados.   Essas   for-
mas   de   violência   de   Estado,   inspiradas   nas   tecnologias   de   contro-
le   nascidas   nos   campos   de   extermínio,   foram   exponencialmente  
 explodidas   em   escala   pelas   novas   tecnologias   da   informação   que,  
 lado   a   lado   com   a   letalidade   policial,   evidenciam   quem   são   aque-
les   cuja   morte,   dia   após   dia   não   provoca   espanto,   sendo   portanto  
 previsível,   inscrita   na   ordem   do   mundo.     

Assim,   o   novelo   permite   entrever,   de   um   lado,   cidades   que  
 nascem   planejadas   –   como   Palmas   –   e,   de   outro,   cidades   que   são  
 permanentemente   objeto   de   intervenções   moduladas   pela   alter-
nância   de   gestões   supostamente   progressistas   e   conservadoras,  
 como   São   Paulo.   

Esses   espaços   -   ao   lado   dos   processos   de   escala   regional   e/ou  
 nacional,   como   as   Grandes   Obras   de   cunho   neodesenvolvimen-
tista   -   parecem   trazer,   revelar   e   explicitar   dinâmicas   estruturantes  
 que,   ao   se   repetirem   insidiosamente,   evidenciam   privatizações  
 cada   vez   mais   profundas,   modulações   do   controle   e   das   múltiplas  
 vigilâncias,   dos   modos   de   governar   populações,   na   tentativa   de  
 destituição   dos   solos   da   experiência   coletiva,   na   destituição   insi-
diosa   de   direitos,   de   ancoragens   territoriais   de   práticas   tradicio-
nais   permanentemente   ameaçadas,   na   elisão   do   conflito   potencial,  
 nas   linhas   de   clivagem   socioespacial   que   segregam   e   separam  
 pobres,   mulheres,   trabalhadores,   negros.   Pulsam   assim   entre   os  
 temas   de  pesquisa   elementos   comuns   que   já   anunciavam   a   marcha  
 em   direção   à   catástrofe   em   que   nos   encontramos.     

Por   outro   lado,   de   certo   modo,   esses   trabalhos   sobre   temas   que  
 vêm   merecendo   atualizações   importantes,   em   boa   medida   falam  
 de   um   tempo   que   estava   em   vias   de   se   esgotar.   Assim,   movimen-
tos   sociais   de   moradia,   programas   econômicos   anticíclicos   como  
 o   PMCMV,   que   deixou   cicatrizes   indeléveis   nas   cidades   brasilei-
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ras,   grandes   investimentos   de  cunho   neodesenvolvimentista,   po-
sitivação   do   trabalho   flexibilizado,   formas   de   intervenção   urbana  
 sob   o   signo   de   gigantescos   processos   de   privatização,   modulações  
 e   destituições   dos   direitos   –   pálidas   diante   do   que   estava   por   vir  
 -   horizontes   de   regularização   fundiária   que   destituem   e   removem  
 ao   invés   de   permitir   a   permanência   das   parcelas   mais   pobres   das  
 cidades   em   locais   onde   investiram   o   que   lhes   foi   possível,   todo  
 tipo   de   distorções,   avessos,   deslizamentos,   modulações,   sentidos  
 e   nexos,   nem   sempre   fáceis   de   serem   apreendidos,  testemunham   a  
 dura   necessidade   de   criticar   um   tempo   que   anunciou,   prenunciou  
 e/ou   produziu   uma   marcha   em   direção   à   catástrofe.     

Esses   processos   de   pesquisa   perscrutaram   silenciamentos,   des-
manches,   inflexões,   pactos   e   acordos   iluminados   por   processos   de  
 investigação   e   análise   que   permitiram   entrever   tanto   o   que   se   po-
deria   reconhecer   como   paradoxos   quanto   o   que   se   pode   reconhe-
cer   aqui   e   ali   como   resistências,   como   luta   por   direitos   –   do   direito  
 à   vida   e   do   direito   a   um   modo   de   vida   ao   direito   à   pertinência  
 plena   à   vida   urbana,   do   direito   à   moradia   ao   direito   à   escolha   de  
 um   lugar   de   moradia.   Assim,   além   dos   processos   de   desmanche   e  
 desmontagem,   é   possível   reconhecer   a   tessitura   produtiva   dessas  
 dimensões:   nascia   uma   outra   forma   de   produzir   cidade,   uma   ou-
tra  face   das   políticas   individualizantes   e   associadas   a   processos  
 de   endividamento,   um   novo   deslocamento   de   fronteiras   internas  
 e   externas   que   desenham   e   redesenham   clivagens,   que   as   tornam  
 mais   profundas   e   menos   permeáveis.     

Esses   trabalhos   de   pesquisa   e   de   análise   foram   produzidos   em  
 um   momento   em   que   estávamos   caminhando   –   tal   como   em   ou-
tros   momentos   da   história   brasileira   e   da   história   do   capitalismo  
 ao   longo   dos   últimos   dois   séculos   -   em   direção   à   catástrofe   urba-
na,   ambiental,   sanitária,   subjetiva.   Ao   longo   dos   textos   e   questões  
 que   serão   apresentadas   podemos   ler   aqui   e   ali   avisos   de   incêndio.     

Em   um   tempo   duro   e   sombrio.   Benjamin   afirmou:   “Nessa  
 hora,   o   inimigo   ainda   não   acabou   de   triunfar”.   A   hora   era   o   ano   de  
 1940,   caracterizada,   como   apontou   M   Löwy,   como   a   “meia   noite  
 do   século   XX”,   momento   em   que,   tal   como   no   nosso   tempo,   as  
 vitórias   do   inimigo   foram   monumentais.   Mais   uma   vez   Benjamin  
 nos   alerta   sobre   o   perigo:      

“Os   dominantes   da   vez   são   os   herdeiros   de   todos   os   que,   al-
gum dia, venceram. A identificação afetiva com o vencedor
 ocorre,   portanto,   sempre   em   proveito   dos   vencedores   da   vez.  
 (...)   Todo   aquele   que,   até   hoje,   obteve   a   vitória   marcha   jun-
tonocortejodetriunfoqueconduzosdominantesdehojea
 marcharem   por   cima   dos   que   jazem   por   terra.   A   presa,   como  
sempre é conduzida no cortejo triunfante. Chamam-na bens
culturais (...) sua existência se deve ao esforço dos grandes
 gênios,   seus   criadores,   mas   também   à   corveia   sem   nome   de  
 seus   contemporâneos.   Nunca   há   um   monumento   de   cultura  

 que   não   seja   ao   mesmo   tempo   um   documento   de   barbárie.   E  
 assim   como   ele   não   está   livre   da   barbárie,   também   não   está   o  
 processo   de   sua   transmissão   na   qual   (cada   um   desses   docu-
mentos)   passou   de   um   vencedor   a   outro.   Por   isso   o   materialis-
mohistórico,namedidadopossível,seafastaessatransmis-
são.Suatarefaéescovarahistóriaacontrapelo”  

Espero   que   revisitando   o   trabalho   de   cada   um   de   vocês,   dian-
te   da   catástrofe   da   meia   noite   do   nosso   século,   povoado   de   tipos  
 como   Bolsonaro   e   sua   fratria   composta   por   números   macabros   (os  
 01,   02,   03),   diante   de   um   Trump   e   de   um   Orbán,   possamos   nos  
 afastar   do   sentimento   melancólico   da   fatalidade   que   priva   a   ação  
 humana   de   qualquer   valor.   Espero   que   mais   uma   vez   possamos  
 nos   afastar   ainda   da   submissão   à   ordem   do   real,   da   majestade   sole-
ne   do   cortejo   dos   poderosos,   do   campo   dos   vencedores   de   ontem   e  
 de   hoje   acompanhando   o   caminho   traçado   por   Benjamin:   o   cami-
nho   de   uma   crítica   que   não   está   dedicada   às   trilhas   dos   heróis,   mas  
 se   solidariza   e   se   irmana   com   aqueles   que   caíram   sob   as   rodas   de  
 carruagens   majestosas   denominadas   como   Civilização,   Progresso,  
 Modernização.   No   entanto   não   é   demasiado   lembrar   que   em   vez  
 da   oposição   entre   cultura   e   civilização   de   um   lado   e   barbárie   do  
 outro,   em   vez   de   considerá-las   como   polos   que   se   excluem,   como  
 etapas   de   um   processo   de   evolução   é   preciso   pensá-las   como   uni-
dade   contraditória,   como   faces   inextrincavelmente   vinculadas  
 uma   à   outra.   Pensar   assim   os   processos   de   produção   dos   espaços  
 e   das   tramas   urbanas,   pensar   as   cidades,   o   país   em   seus   proces-
sos   estruturantes,   em   seus   processos   de   produção   histórica   e   seu  
 momento   presente   é   necessariamente   pensar   essa   unidade   contra-
ditória   entre   civilização   e   barbárie,   na   contramão   do   cortejo   dos  
 vencedores   de   ontem   e   de   hoje.    
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O trabalho a ser apresentado pretende discutir 
apontamentos iniciais de pesquisa de Pós-Doutorado 
que se encontra em andamento. A pesquisa parte de 
questões construídas durante uma trajetória de inves-
tigações realizadas (CAMARGO, 2010 e 2016) que 
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moradia popular no Brasil.
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Reestruturação produtiva e novas representações da 
desigualdade social

Os nexos entre acumulação e pobreza foram evidenciados por 
Francisco de Oliveira (1972), que apontou para um conjunto de 
práticas e processos econômicos, demográficos e urbanos consi-
derados arcaicos que, ao lado da regulamentação das relações de 
trabalho e de inúmeras intervenções na esfera econômica, cumpri-
ram um papel fundamental para a implantação da base capitalista 
industrial no país. Deste olhar, a produção de habitação pelos pró-
prios trabalhadores, a chamada autoconstrução, bem como as di-
nâmicas de urbanização e suas peculiaridades periféricas, teriam 
importante papel na origem desta estrutura produtiva, no período 
pós-1930, quando o expediente de obtenção da casa própria pas-
sou a exercer um papel decisivo na redução do custo da reprodu-
ção da força de trabalho, indispensável para a nova hegemonia 
que se construía.

Neste mesmo momento, outros importantes trabalhos volta-
vam-se às condições urbanas e de moradia, objetivando desvendar 
processos que relacionassem o crescimento econômico e a expan-
são industrial, associados a um sistema específico de acumula-
ção na periferia do capitalismo por meio da superexploração da 
força de trabalho, com a intensificação da pobreza, desigualda-
de, informalidade e espoliação urbana (CAMARGO et al, 1975; 
KOWARICK, 1979; VALLADARES, 1980), trazendo uma gama 
importante de dados, depoimentos e evidências empíricas, a que 
Francisco de Oliveira classificou como pioneiros, uma vez que 
revelavam uma preocupação em “pensar um campo teórico es-
pecificamente urbano, a partir do urbano mesmo” (OLIVEIRA, 
1972: p.14).

Entre 1970 e 1990, nesta chave interpretativa, desenvolveram-
-se as relações entre capital industrial e produção do espaço urba-
no, pela qual se desenhariam múltiplas dimensões morfológicas 
do urbano, em especial as relações entre classes sociais e cidade, 
além das relações entre localizações e formas de concentração in-
dustrial e conformação urbana. De modo transversal, buscou-se 
explicar as desigualdades a partir das formas e estratégias de se-
gregação socioespacial, inscritas em um modelo que lia o centro 
em oposição às periferias. Desta perspectiva, construiu-se uma 
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representação dos territórios periféricos, a partir da estruturação e 
produção do espaço metropolitano, através de uma série de estu-
dos sobre os loteamentos populares e autoconstrução (BONDUKI 
e ROLNIK, 1979; MARICATO, 1979), em um esforço de com-
preensão sobre as formas de moradia na metrópole que se dese-
nhava, pelo qual também se iluminaram os cortiços presentes em 
áreas centrais mais dinamizadas e infraestruturadas (KOHARA, 
1999; KOWARICK e ANT, 1982; PICCINI, 1999). Também com-
poriam esta trama conceitual as questões que dizem respeito ao 
Estado e às formas de intervir na cidade, embaralhadas a uma apa-
rente desordem (BRANT e KOWARICK, 1975), iluminando-se 
planos e estratégias de regulação urbanística que atentaram para 
os desdobramentos de um Brasil que se constituía predominan-
temente urbano (FELDMAN, 2005; VILLAÇA, 1999; COSTA e 
MENDONÇA, 2008). Constituiu-se, ainda, importante campo de 
discussão e de elaboração teórica sobre a classe trabalhadora e as 
classes populares que conformaram o quadro de constituição de 
movimentos sociais como sujeitos políticos de grande potencial 
na transformação da cidade, organizados em torno das demandas 
urbanas (SADER, 1988; GONH, 1982).

A partir dos anos 2000, uma visão diversificada e multifa-
cetada dos territórios periféricos, sobretudo centrada na Região 
Metropolitana de São Paulo, foi evidenciada (RIBEIRO, 2000; 
TORRES et al, 2003; ARRETCHE, 2015), afirmando a impossi-
bilidade de tematizar a “periferia” como se fosse homogênea, em 
oposição dual ao “centro”, ainda que suas diferenças estruturais 
estivessem mantidas1. A retomada contemporânea da noção de 
“margens” (DAS e POOLE, 2008) para pensar as periferias urba-
nas recusa-se a pensar as “situações periféricas” urbanas na chave 
da “ausência” ou da “exclusão”, pensando-as relacionalmente: as 
“franjas” (sociais, urbanas) são encaradas em sua relação intrínse-
ca com o “centro” (FELTRAN et al, 2011: p.6); são os “supostos 
necessários” do Estado (DAS e POOLE, 2008: p.20), da socieda-
de, da cidade.

Assim, por um lado, é possível afirmar que esta heterogeneida-
de dos territórios populares foi resultado de investimentos públi-
cos em intervenções e melhorias urbanísticas através de obras de 
saneamento, equipamentos e serviços nos bairros periféricos e em 
suas conexões com as centralidades urbanas, em processos alta-
mente mediados pela competição político-eleitoral (MARQUES e 
BICHIR, 2001). Também foi resultado da reestruturação do mer-
cado imobiliário, impulsionada, entre outros, pela maior disponi-

1 De acordo com MARQUES (2015a), a partir da análise comparativa de 
dados sociodemográficos levantados pelos Censos IBGE de 1991, 2000 e 2010, e 
de estudos anteriores promovidos no âmbito do Centro de Estudos da Metrópole, 
é possível afirmar que a heterogeneidade dos espaços metropolitanos, sobretudo 
realizou-se sobre as periferias pobres, enquanto que as áreas que concentram maiores 
rendimentos tornaram-se mais exclusivas.

bilidade de crédito no mercado residencial e expansão da promo-
ção empresarial da moradia nos territórios populares (ROLNIK, 
2015; RUFINO, SHIMBO e SANTO AMORE, 2015). Desta fei-
ta, destaca-se um processo importante de transformação espacial 
e reestruturação territorial, num paradoxo em que se articulam a 
territorialização da pobreza2 em determinadas regiões da cidade 
e sua transformação em ‘centralidades periféricas’3, ajustadas a 
novos vetores produtivos que articulam, também, reconfigurações 
viárias de grande porte e inserção de novas tipologias de edifícios 
relacionados ao setor logístico-financeiro (ROLNIK e SANTO-
RO, 2017; SANTORO e NASCIMENTO, 2019). 

Por outro lado, a reconfiguração dos territórios populares re-
laciona-se ainda, como efeito e condição, com um quadro de in-
segurança habitacional (MADDEN e MARCUSE, 2016; NAKA-
NO, 2019) e permanente transitoriedade (ROLNIK et al, 2018)4, 
agravados pelos processos recentes de deslocamentos, despejos e 
remoções. Por esta dimensão, iluminam-se formas complexas de 
inserção na cidade, a partir de experiências de perdas habitacio-
nais, que se desdobram por meio de perdas sociais, materiais e 
subjetivas, construindo um mosaico complexo no qual casa pró-
pria, autoconstrução e formas de aluguel popular aparecem entre-
laçados a um mesmo e novo processo que engendra a transferên-
cia de recursos públicos, a mobilização de subsídios e o enlace da 
legislação urbanística, por meio de planos e projetos estratégicos 
voltados à flexibilização do capital financeiro, sobretudo imobili-

2 Nesta abordagem, que parte de uma perspectiva mais complexa sobre a re-
presentação dos territórios e suas dinâmicas, reconhece-se a concepção de múltiplas, 
móveis e “indiscutíveis” (RIZEK, 2014: p.7 e 8) “centralidades” urbanas, não apenas 
da perspectiva da lógica do consumo, mas também das redes e formas de sociabilida-
de e de lazer ou ainda, de “centralidades” tradicionais que, em decorrência dos usos 
e de sua apropriação pelas camadas populares, tornam-se “periféricas” em relação a 
outras centralidades produzidas pelas e para as camadas de maior renda.

3 Nesta abordagem, que parte de uma perspectiva mais complexa sobre a re-
presentação dos territórios e suas dinâmicas, reconhece-se a concepção de múltiplas, 
móveis e “indiscutíveis” (RIZEK, 2014: p.7 e 8) “centralidades” urbanas, não apenas 
da perspectiva da lógica do consumo, mas também das redes e formas de sociabilida-
de e de lazer ou ainda, de “centralidades” tradicionais que, em decorrência dos usos 
e de sua apropriação pelas camadas populares, tornam-se “periféricas” em relação a 
outras centralidades produzidas pelas e para as camadas de maior renda.

4 Essa insegurança decorre de situações em que os sujeitos não possuem 
a salvaguarda absoluta da propriedade privada do seu local de moradia, mas estão 
apoiados sobre vínculos de posse de outras naturezas. A insegurança habitacional tem 
relação direta com situações de “transitoriedade permanente”, que envolve moradores 
em ciclos de perdas habitacionais recorrentes. A experiência urbana dessa popula-
ção aparece absolutamente entramada à dinâmica de deslocamentos habitacionais 
sucessivos, migrações intraurbanas cuja regularidade demarca uma certa condição 
de “nomadismo” (RIZEK, 2014; ROSA, 2015), que parece ser parte estruturante dos 
processos simultâneos de produção de subjetividades e territorialidades.
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ário (ROLNIK, 2015), e acesso às famílias de baixa renda5. 
Evidencia-se assim, um cenário híbrido de velhas e novas for-

mas de constituição de territórios populares, com importante en-
colhimento dos espaços públicos de processamento dos conflitos, 
tendo como consequência uma crescente e reiterada criminaliza-
ção das formas de morar e habitar a cidade6 (RIZEK, 2015).

No cruzamento dessas transformações e deslocamentos con-
ceituais, ressalta-se, ainda, um contexto de ressignificação das 
categorias fundadoras dos territórios periféricos, como família, 
trabalho, religião e projeto de ascensão social, que passam a co-
existir com a presença do tráfico de drogas ilícitas e de uma “so-
ciabilidade violenta” (SILVA, 2004), com precariedades urbanas 
igualmente heterogêneas e com inúmeras estratégias políticas de 
gestão da pobreza urbana (TELLES, 2013). Além disso, nos terri-
tórios populares se generalizaram nas duas últimas décadas, políti-
cas e práticas de integração no mercado via consumo7 e promoção 
do chamado empreendedorismo popular, diante da reestruturação 
produtiva no pós-fordismo e do esgotamento da forma assalariada 
de trabalho como modo de inserção e de integração, apontando 
transformações importantes no mundo do trabalho, alinhadas, por 
um lado, a processos econômicos globalizantes e, por outro, com 
ajustes singulares que parecem definir uma nova figuração das de-
sigualdades e da pobreza (RIZEK, 2016)8. 

Neste contexto, o conceito de território popular mobilizado, 
em um primeiro nível, relaciona-se aos espaços de moradia dos 
pobres na cidade e suas linhas de clivagem, para então alinhar-se à 

5 Parte-se da ideia de que a reestruturação territorial metropolitana é um 
objeto fundamental das estratégias de construção da hegemonia do capital financeiro 
sobre as demais frações do capital, gerando deslocamentos forçados e a substituição 
da população moradora e de suas atividades econômicas.

6 Aqui destacam-se as prisões recentes de lideranças de movimentos de 
moradia, a partir de investigações sobre o desabamento do Edifício 
Wilton Paes de Almeida, no Largo do Paissandu, centro de São Paulo/SP, noticia-
das pela imprensa, em tentativa clara de aproximação entre atividades criminosas 
relacionadas ao PCC e as ações de ocupações de prédios ociosos na mesma região. 
Igualmente, os recentes e violentos embates envolvendo ocupações massivas de 
grandes áreas periféricas.

7 Para Lena Lavinas (2015), a política social vem servindo à consolidação 
do modelo de consumo do “social-desenvolvimentismo” que consiste em promover 
a transição para uma sociedade de consumo de massa, através do acesso ao sistema 
financeiro, estendendo esta lógica para todo o sistema de proteção social, seja via 
acesso ao mercado de crédito, seja via expansão dos planos de saúde privados, crédi-
to educacional etc.

8 Nesta mesma chave, acrescenta-se a noção de territórios produtivos, 
cunhada por Cibele Rizek (2012), para tratar de antigos bairros “dormitórios” con-
formados por um conglomerado de conjuntos habitacionais e loteamentos populares, 
frequentemente irregulares e autoempreendidos, onde se embaralham relações e 
formas trabalho mais ou menos visíveis, circuitos produtivos e múltiplos territórios.

discussão que ressalta a dimensão espacial das múltiplas relações 
de poder que envolvem dominação e apropriação, procurando 
compreender o território a partir dos agenciamentos em torno de 
suas dimensões constitutivas e estruturantes, a partir de um con-
junto de ordens, comandos, estratégias e ações que se envolvem 
nos movimentos concomitantes de territorialização e desterrito-
rialização. A partir desta chave de interpretação, entende-se que 
as dimensões sociais e espaciais são afetadas pelos processos eco-
nômicos que se articulam a distintos níveis escalares, por sua vez 
ajustados dinamicamente às relações produtivas, à estrutura social 
vigente e à organização espacial e territorial em transformação, a 
que Brenner (2013) se refere como processo de reescalonamen-
to dos processos produtivos e sociais, de natureza absolutamente 
conflitiva e assimétrica.

Desta perspectiva, apresentamos como ponto de partida uma 
discussão que, por hipótese, aventa uma determinada reestrutu-
ração territorial em curso, com a qual se articulam um processo 
de reestruturação produtiva que desenha a dominância do capital 
financeiro como elemento importante de reconfiguração espacial e 
formas de governo reconfiguradas por modos mais complexos de 
organização e atuação do Estado e de interação deste com agentes 
não-estatais. Dentre outros desdobramentos desta reestruturação, 
apontamos para um quadro de maior insegurança habitacional 
e para novas formas precárias de moradia e inserção na cidade, 
combinadas a modulações operacionais de políticas habitacionais 
e sociais e a processos de insurgência e reposicionamento por par-
te dos “sujeitos assujeitados” (RIZEK, 2016; BARROS, COSTA 
e RIZEK, 2018) nos territórios populares.

Essas transformações apontam para um tipo de leitura que evi-
dencia os nexos entre este processo de reestruturação territorial, 
marcado por um novo padrão de acumulação, com importantes 
repercussões em diversas esferas da vida. Nesta nova cena, no 
âmbito do debate teórico sobre o processo de reestruturação do ca-
pitalismo mundial nas últimas décadas, um conjunto crescente de 
trabalhos passaram a dar ênfase à questão da escala e dos proces-
sos de reescalonamento (BRANDÃO, 2007; BRENNER, 2013; 
KLINK, 2013), dimensões das estratégias de ajuste dos processos 
de acumulação e reprodução social, caracterizadas simultanea-
mente por aspectos espaciais, temporais e institucionais.

Da perspectiva da hegemonia das finanças, do capital fictício 
e da supremacia da extração da renda sobre o capital produtivo 
(HARVEY, 2014), e da “crescente dominância de agentes, mer-
cados, práticas, métricas e narrativas financeiros” (AALBERS, 
2014), em várias escalas, a própria cidade ter-se-ia transforma-
do em objeto privilegiado para gerar e extrair lucros, através da 
constituição de um “complexo imobiliário financeiro” combinado 
a uma “transformação estrutural das economias, das corporações, 
dos Estados e das famílias” (AALBERS, 2015, p.214). Nesta di-
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reção, destaca-se a introdução de novos instrumentos de planeja-
mento urbano – ou sua reforma em novos termos –, seja abrindo 
fronteiras para a penetração e fixação de capitais financeiros no 
espaço, seja através da privatização de ativos públicos como terras 
e equipamentos, operacionalizados através de parcerias público-
-privadas, de empresas públicas de capital aberto, de atividades 
reguladoras orientadas à atração de capitais financeiros privados 
por meio de processos de desestatização ou concessões, por exem-
plo, e de adoção de novas métricas e modelagens na definição da 
atuação de empresas de serviços públicos. De outro modo, trata-se 
também da mobilização de fundos públicos, com direcionamento 
à garantia dos investimentos e à minimização de riscos dos “par-
ceiros” privados.

Assim, no Brasil e no mundo assistiu-se a uma veloz reestrutu-
ração do Estado e das formas de regulação dos mercados, envol-
vendo a criação e o aperfeiçoamento de vários instrumentos urba-
nísticos e financeiros, voltados a aproximar e ampliar as conexões 
entre capital financeiro e capital imobiliário9, impondo sua lógica 
sobre o destino dos lugares, ao submeterem as definições das for-
mas de uso e características de ocupação às necessidades de ren-
tabilidade exacerbada desses ativos (PAULANI, 2017; ROLNIK, 
2015; PEREIRA, 2018).

Do ponto de vista da financeirização do circuito imobiliário, 
uma bibliografia já extensa destaca o “alinhamento inédito entre 
legislação, instituições públicas, recursos financeiros e cadeia pro-
dutiva da construção” (SHIMBO, 2012), cujo principal produto 
será a “habitação social de mercado”, que designa, como cate-
goria mais ampla e a partir de uma fronteira de indistinção, uma 
forma de produção de habitação localizada em uma zona inter-
mediária híbrida, entre a produção pública e privada de habitação 

9 É comum a afirmação de que, no Brasil, o governo de Fernando Henrique 
Cardoso (1994-2001) se configurou como marco simbólico de criação de uma 
atmosfera favorável aos fluxos financeiros internacionais, através da implementação 
de uma gama de reformas (privatizações, cortes de gastos públicos, abertura comer-
cial, liberalização financeira etc.) que alinharam o país de forma inequívoca a um 
receituário político neoliberal. Por um lado, esse rol de medidas visou proporcionar 
segurança jurídica para credores (imobiliários) ao aprimorar as condições de execu-
ção da garantia hipotecária, sobretudo através da lei de alienação fiduciária, embutida 
na legislação do Sistema Financeiro Imobiliário (SFI), que permitia a execução 
não-judicial da garantia do empréstimo habitacional, agilizando a recuperação, pelo 
credor, do montante emprestado; por outro, essas medidas regulamentaram a criação 
de mecanismos para flexibilizar a propriedade imobiliária urbana, transformando 
essa última em papéis lastreados de fluxos de rendimentos imobiliários (recebíveis 
imobiliários, cotas de fundos de investimento imobiliário, ações de incorporadoras 
etc.), negociáveis em mercados secundários regulados e supervisionados pelo Estado 
(ROYER, 2014; SANFELICI, 2013). As transformações no marco regulatório das 
formas de financiamento habitacional (ROYER, 2014), assim como a entrada dos 
fundos de investimento globais nas grandes incorporadoras foram abordados como si-
nais da emergência de um complexo imobiliário financeiro no país (SHIMBO, 2012; 
ROLNIK, 2015).

de interesse social ou de mercado popular, sobretudo via capital 
financeiro (idem)10. A redefinição dos vínculos entre agentes, pro-
cessos e estruturas em diferentes escalas, e a miríade de merca-
do articulada à dispersão territorial dessa produção habitacional, 
ajudam a reconhecer a penetração de práticas financeirizadas em 
atividades econômicas e sociais que ultrapassam a esfera finan-
ceira e atravessam a produção do espaço urbano, residindo nas 
interações que envolvem a terra, a face mais cruel deste processo 
(SANFELICI, 2013). No que se refere às transformações na im-
plementação e gestão das redes de infraestrutura, destaca-se a dis-
seminação das concessões, das manifestações de interesse privado 
e das parcerias público-privadas, constituídas sob novas modela-
gens financeiras e institucionais, articuladas à captura de fundos 
públicos importantes (ROYER, 2014; MARQUES, 2016; KLINK 
e BARCELLOS DE SOUZA, 2017), ao desenho da política de 
contrapartidas e à execução e operação de projetos “estratégicos” 
pelo setor privado, levando o setor público, face às expectativas 
financeiras do setor privado, a um conjunto de medidas regulató-
rias e operacionais contraditórias. 

Desse modo, parte dos estudos recentes sobre os processos 
contemporâneos de acumulação revelam as relações de tensão 
que podem ser matizadas pela polêmica em torno da financeiriza-
ção como fenômeno marcado por um conjunto de especificidades 
associadas a uma racionalidade neoliberal (DARDOT e LAVAL, 
2016) e como marca de um conjunto de relações e modos de pla-
nejamento, gestão e intervenção urbana (FIX, 2007; KLINK e 
BARCELLOS DE SOUZA, 2017), que apontam para formas bas-
tante plurais de governo de políticas em confluência. 

É a partir deste quadro de complexidades, que o presente texto 
avança apresentando chaves de leitura para compreensão dos ne-
xos entre a financeirização da produção e gestão do espaço urba-
no, o governo plural de políticas habitacionais e as transformações 
em curso nos territórios populares, de modo a se estabelecer um 

10 Em 2004, durante o primeiro governo Lula, outro conjunto de transforma-
ções institucionais e regulatórias se anunciou numa mesma direção que a do período 
anterior, em um contexto de condições econômicas diferenciadas, quando o Brasil 
apresentava taxas de crescimento moderadas e taxas de inflação baixas. Entretanto, os 
certificados de recebíveis, bem como os fundos de investimento imobiliário, só passa-
ram a ser utilizados pelos mercados de incorporação imobiliária comercial envolvidos 
na promoção de shoppings centers e edifícios corporativos (FIX, 2007). Lúcia Shim-
bo (2012) destaca que a relação entre política pública habitacional e produção privada 
de moradias se redesenhou mesmo com a entrada do capital financeiro nas grandes 
empresas construtoras e incorporadoras, e com o aumento de recursos dos principais 
fundos do Sistema Financeiro da Habitação (SFH) – o Fundo de Garantia do Tempo 
de Serviço (FGTS) e o Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo (SBPE). Outros 
fundos também foram agregados a esta política, como, por exemplo, o Fundo de 
Desenvolvimento Social (FDS) que, entre 2004 e 2009, financiou o Programa Crédito 
Solidário (PCS) aos movimentos de moradia, cooperativas e outras entidades sem fins 
lucrativos.
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novo quadro de legibilidade sobre as condições da desigualdade 
urbana expressas nas formas de moradia na cidade. 

O programa MCMV Entidades e suas interações com os 
processos recentes de reestruturação dos territó-
rios populares da metrópole paulistana 

Na esteira dessas novas interações, destacou-se, no âmbito dos 
estudos urbanos e sociais, o programa Minha Casa Minha Vida 
(MCMV)11 como política anticíclica de emprego, de estratégia 
bem-sucedida e de perfil distributivista, através do qual o Gover-
no Federal pretendia direcionar, pela concentração de recursos e 
mecanismos de proteção ao financiamento, o deslocamento de 
atuação do mercado imobiliário para as faixas de renda mais bai-
xas. Do ponto de vista territorial, o programa parece ser atribuído 
de uma “marca” caracterizada pelos mesmos aspectos produtivos, 
construtivos e de inserção urbana, que constituem a habitação 
social de mercado (SHIMBO, 2012), relacionando a localização 
dos empreendimentos, a padronização dos projetos e a escala am-
pliada dos produtos arquitetônicos e urbanos resultantes dessa 
produção, à alta lucratividade obtida pelas grandes construtoras 
e incorporadoras atuantes no programa e mobilizadoras da maior 
parte de seus recursos financeiros. 

Foi parte dessa engrenagem a modalidade “Entidades” 
(MCMV Entidades)12 que apresenta-se bastante emblemática, pois 
através de sua análise será possível flagrar vínculos complexos, 
com consequências nada desprezíveis para o rearranjo do campo 
de forças entre movimentos de moradia e reforma urbana, o Es-
tado e o mercado imobiliário, na operação de um novo diagrama 
de relações entre produção de moradia e luta pela apropriação da 
cidade (ou seu avesso) (RIZEK, SANTO AMORE e CAMARGO, 
2014 e 2015; TATAGIBA e TEIXEIRA, 2016).

Apesar de se tratar de uma produção ínfima em termos quanti-
tativos13, se comparada a toda produção do MCMV, a presença da 

11 A primeira fase do programa foi instituída pela Medida Provisória nº 459, 
de 25 de março de 2009, posteriormente convertida na Lei nº 11.977, de 7 de julho 
de 2009, e demais normas infra legais. A segunda fase foi regulamentada pela Lei 
nº 12.424, de 16 de junho de 2011. Já a terceira fase do programa foi regulamentada 
pela Lei nº 698, de 30 de março de 2015 e sofreu uma série de alterações através de 
Medidas Provisórias subsequentes, até o seu desmonte pelo governo atual.

12 Integraram o MCMV, além da “Construtoras”, as modalidades Entidades, 
PNHR (rural) e Sub 50 (municípios com menos de 50 mil habitantes), incluídos sob 
intensas reivindicações e representando menos de 10% das metas físicas e financeiras 
em seu lançamento, em 2009.

13 De acordo com dados obtidos no Ministério das Cidades (e-SIC) em 

modalidade Entidades teve uma dimensão política paradigmática, 
apoiando-se na tradição de políticas habitacionais autogestioná-
rias, envolvendo os mais representativos movimentos de luta por 
moradia e reforma urbana do Brasil. Inscreve-se, por este ângulo, 
em um percurso histórico em torno de um programa federal que 
disponibilizasse recursos e fosse estruturado a partir da autoges-
tão, com um conjunto de questões formuladas em dois momentos 
de debates que envolveram sua prática: o primeiro, nas décadas 
1970/80, quando se combinaram novas formas de representação 
da cidade periférica e a emergência dos movimentos sociais que 
se consolidavam a partir das influências de uma vertente libertária 
da igreja católica e de um conjunto de experiências em curso em 
outros países da América Latina, que envolviam práticas de mu-
tirão vinculadas à produção de moradia; o segundo, de avaliação 
das experiências emblemáticas de produção habitacional através 
de procedimentos autogestionários desenvolvidas, sobretudo, en-
tre 1980/90, em São Paulo (CAMARGO, 2016).

Alguns aspectos normativos diferenciaram a modalidade En-
tidades em relação às outras modalidades do programa MCMV. 
Não por um acaso, estes aspectos foram alvos constantes de alte-
rações, supressões ou complementações, e a análise de como isso 
se comportou no tempo e em relação aos números do programa 
sugere os “gargalos” operacionais e as tensões entre os agentes 
operadores do mesmo. 

Assim, na análise do quadro normativo do MCMV Entidades 
(CAMARGO, 2016), destacam-se um conjunto de especificida-
des, permitindo-se a construção de algumas questões acerca: (a) 
da autogestão como procedimento e “pilar” desta produção ha-
bitacional, a disputa que envolve sua conceituação e sua percep-
ção; (b) da reconfiguração das atividades e do papel do mutirão 
na produção de moradia que envolve procedimentos autogestio-
nários; (c) das “vantagens competitivas” ou especificidades do 
programa, que ocultam um conjunto complexo de “disputas” que 
envolverão as dimensões urbana, política, sociais e econômicas 
desta produção. Neste caso, A Compra Antecipada, se, por um 
lado, “destravou” alguns processos que se prolongavam demais 
em função da necessidade da aprovação de projetos executivos 
complementares, por outro, implicou na criação de novas “travas” 
ligadas aos campos técnico-executivo e orçamentário de projeto e 
obra. Ainda que contratos já sejam considerados oficiais e que as 
unidades habitacionais previstas no projeto preliminar já se con-
tabilizem como “números do programa”, em alguns casos serão 

setembro de 2018, entre julho de 2009 e julho de 2018, o programa contratou 
5.357.940 milhões de unidades habitacionais para diferentes faixas de renda. Desse 
total, 34,63% foram contratações para a faixa de atendimento 1 e somente 1,46% 
(aproximadamente 76 mil) das unidades contratadas foram destinadas a modalida-
de Entidades. No que se refere aos recursos contratados, apenas 0,51% do total do 
programa foi destinado à modalidade Entidades.
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transformados em contratos cancelados e não se tornarão moradia 
de fato; (d) do (relativo) protagonismo conferido às entidades em 
todo o processo; (e) do espaço que adquire a CEF como represen-
tante das funções do Estado; (f) da dimensão privada que envolve 
a produção e organização da demanda; (g) das estratégias para 
operação do CadÚnico; (h) dos parâmetros mínimos que viram 
máximos e, de outro lado, dos limites operacionais máximos cons-
tantemente tensionados. Essa tensão ocorrerá, principalmente, em 
relação à renda média familiar mensal dos beneficiários, ao valor 
máximo de financiamento com recursos do FDS, aos percentuais 
máximos de participação na composição do valor de financiamen-
to para aquisição do terreno, às atividades desenvolvidas pelas 
assessorias técnicas, que vão dizer respeito à elaboração de proje-
tos arquitetônicos e complementares, e ao trabalho técnico social; 
(i) do papel secundário exercido pelas assessorias técnicas, como 
prestadoras de serviço e (j) do “corre-corre” das entidades para 
se habilitarem no programa e da “gincana” que delega a poucas a 
possibilidade de acesso ao mesmo. 

Assim, do ponto de vista da operação do programa, destaca-
ram-se as entidades que, em menor número, apresentaram como 
natureza principal atividades relacionadas a outros temas – edu-
cação, religião, arte e cultura, produção e trabalho, vinculadas ao 
tema da habitação a partir de uma dimensão urbana, no âmbito 
dos direitos sociais. Essas entidades foram criadas, em uma quan-
tidade bastante relevante, na década de 1990, muito provavelmen-
te em função das políticas focalizadas, nas quais atuavam como 
“operadoras intermediárias”; mas a maioria foi criada na década 
de 2000, possivelmente em virtude de uma maior abertura do go-
verno às formas participativas, com forte ampliação do número de 
políticas e programas sociais, e quantidade de recursos investidos. 
Em número menos expressivo, mas importante de se ressaltar, 
aparecem as entidades criadas nas décadas de 1970 e 1980, no 
bojo da emergência dos movimentos sociais urbanos, que muito 
frequentemente apresentaram deslocamento de atuação territorial 
e no campo de atuação, apontando inclusive para um associativis-
mo de ocasião ativados por uma dimensão privada. Deste modo, 
no cruzamento de informações relativas às entidades que ope-
raram o MCMV Entidades, constata-se que a maioria apresenta 
uma amplitude de atividades formalizadas, nas quais a produção 
de moradia irá “se encaixar”. 

Do ponto de vista de sua distribuição no território, a produção 
do MCMV Entidades aparece ancorada às porções do território in-
seridas em dinâmicas metropolitanas onde a mobilização social já 
apresenta alguma trajetória anterior e onde se concentra a demanda 
por moradias dignas. Por outro lado, na escala metropolitana, essa 
produção apresentará dinâmicas distintas, concentrando-se, na 
RMSP, em sua “hiperperiferia” (TORRES e MARQUES, 2001), 
com casos recentes relacionados às áreas centrais, em processos 
que relacionam a luta por moradia, a mobilização de edifícios de 

propriedade pública e dispositivos operacionais voltados à reabi-
litação de edifícios ociosos, em um contexto de forte resistência 
à conjuntura política atual. Destacam-se ainda as interações com 
novas frentes de expansão do capital imobiliário-financeiro, nas 
quais se sobrepõem contratos recentes do MCMV Entidades atra-
vés de processos complexos de disputas envolvendo ocupações 
organizadas massivas de terra e novas formas de mediação em 
direção à casa própria. Tais processos ainda vigem sob a chave da 
disputa, uma vez que a liberação de recursos para os contratos em 
andamento irá se entrelaçar constantemente às medidas e portarias 
de suspensão e alteração de determinadas normativas operacio-
nais, sendo alvo de reivindicações dos movimentos de moradia 
aglutinados em torno do programa.

Neste enquadramento, a Figura 01 relaciona, por sobreposi-
ção, a distribuição territorial dos contratos do MCMV Entidades 
divididos nas fases de implementação do programa (Fases 1, 2 e 
3); os Eixos Estruturadores da Transformação Urbana, previstos 
no Plano Diretor Estratégico do município de São Paulo, de 2014, 
cujas diretrizes de implementação articulam dinâmicas multies-
calares, sobretudo voltadas à requalificação dos eixos viários que 
estruturam linearmente a proposta, à verticalização e aumento de 
densidade demográfica em seu entorno e à qualificação dos espa-
ços livres residuais; os lugares de moradia irregular onde se com-
binam loteamentos irregulares e favelas reconhecidos pelo Poder 
Público, e as remoções e ameaças de remoção recentes, que se 
relacionam a riscos iminentes da moradia em si, mas também ao 
processo de reestruturação territorial em tela. Dada a sobreposi-
ção, e para a pesquisa ora empreendida, destaca-se que dos 14 

Figura 01: Distribuição 
dos contratos MCMV 
Entidades em São Pau-
lo (Fonte: BARROS, 
2019), Eixos Estrutura-
dores da Transformação 
Urbana (Plano Diretor 
Estratégico 2014/ Fon-
te: Geosampa), mora-
dias irregulares (Fonte: 
Geosampa) e remoções 
ou ameaças de remoção 
(Fonte: Observatório 
das Remoções, LabCi-
dade FAU USP). Produ-
ção do mapa: Ana Luiza 
Vieira Gonçalves.
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contratos efetivados entre 2016 e 2018 em São Paulo, 7 concen-
tram-se na região do Rodoanel Mário Covas – Leste e Complexo 
Viário Jacu-Pêssego/ Novos Trabalhadores - e 3 na região cen-
tral (dois referentes a reabilitações de edifícios ocupados e um de 
construção nova de dezesseis pavimentos em terreno cedido pela 
Prefeitura Municipal através de chamamento público), totalizando 
979 e 542 unidades habitacionais, respectivamente.

De um modo geral, talvez seja possível apontar para a natureza 
das práticas que envolvem a implementação deste programa como 
síntese de longos processos: a “confluência perversa” (DAGNI-
NO, 2001), que imputou novas formas de relações entre Estado e 
sociedade brasileira no contexto de democratização, mediada por 
entidades difusas; o uso de recursos oriundos de fundos públicos 
financiando novas formas de intervenção do Estado e do capital 
no espaço urbano; as práticas que envolvem a produção de mo-
radias imbricadas a práticas de mercado; projetos arquitetônicos 
e urbanísticos, em geral padronizados e rebaixados ao nível das 
carências já vivenciadas, produzindo os novos locais de mora-
dia; a fragmentação dos territórios urbanos periféricos, a partir 
das piores áreas ainda disponíveis, reforçadas de um lado, pelo 
porte, contiguidade ou proximidade, e pelas formas arquitetônicas 
carimbadas e “resolvidas” em condomínios fechados, e de outro, 
pelas fricções imputadas pelos processos, tal como se desenham 
nestes espaços (CAMARGO, 2019).  

Já da perspectiva da análise sobre as práticas e a agenda dos 
movimentos de moradia parece importante destacar o lugar as-
sumido pelos mesmos no contexto político recente, primeiro, na 
reivindicação de manutenção do programa e na organização de 
determinado campo pela aglutinação de formas múltiplas asso-
ciativas e movimentos sociais distintos, bem como por parte da 
Academia e Assessorias Técnicas, frente às novas e mais restriti-
vas condições de operacionalidade e cortes financeiros significati-
vos e, de modo mais amplo, na retomada de uma agenda pública 
em torno da reforma urbana; e segundo, em novas articulações 
que se desenham (re)envolvendo as esferas federativas locais e 
estaduais, e a prospecção de novos programas habitacionais onde, 
certamente, esse “lugar” seguirá sendo disputado.

Em outra escala de interações, destaca-se a produção habi-
tacional resultante das articulações de movimentos de moradia 
organizados em redes latino-americanas. Essas redes atuam, so-
bretudo, na documentação e difusão de uma determinada produ-
ção habitacional que, em tese, sustenta-se em práticas autoges-
tionárias, através de um sem-número de apoios financeiros para 
construção de estratégias de incidência. Por esta lente, parece re-
levante analisar a circulação de ideias no âmbito mais amplo de 
formulação das políticas públicas habitacionais latino-americanas 
que tanto impulsionaram a produção da “habitação social de mer-
cado” predominante, como a “produção outra”, em tela, não como 

formas antagônicas, mas imbricadas em um mesmo processo de 
financeirização da cidade.

Neste quadro, o MCMV Entidades parece ainda se constituir 
lente plausível para uma investigação multiescalar que ilumine (i) 
o campo de circulação de proposições e práticas de produção e 
gestão social da habitação que focalizam a América Latina, para a 
execução de determinada política habitacional no contexto recen-
te de operacionalização das políticas públicas e de financeirização 
da cidade no Brasil; (ii) um mercado bastante capilarizado que 
parece se desenvolver na borda ou tangenciando o novo regime 
de acumulação composto por um emaranhado de empresas que 
o programa mobiliza e pelo amoldamento de práticas dos movi-
mentos de moradia; (iii) formas plurais de governo, lidas a partir 
dos dispositivos operacionais do programa e dos agenciamentos 
e estratégias de atuação em torno de sua implementação; (iv) as 
modulações que envolvem o Estado e a regulação urbanística, em 
suas interfaces com outros agentes não estatais, com enlace de 
determinados instrumentos de controle de uso e ocupação do solo 
urbano enquanto estratégia de flexibilização voltada à valorização 
fundiária, combinadas a investimentos em infraestrutura e à rees-
truturação territorial, em distintas escalas de interações; (v) novas 
e velhas formas de inserção precária na cidade, onde se combinam 
estratégias de acesso ao programa e trajetórias de moradia tensio-
nadas na dobra da noção de direitos, urgências e negócios; e (vi) 
expressões de insurgência e reposicionamento por parte dos sujei-
tos (políticos) em torno do direito à moradia e à cidade. 

Entre tempos e faces da política habitacional: chaves 
de leitura

A partir desta lente analítica, destacam-se as ações mais re-
centes relacionadas à moradia popular envolvendo os governos 
estadual e municipal de São Paulo, por meio de programas que 
se desenham para o atendimento habitacional provisório e per-
manente, como alternativa aos cortes financeiros e coordenadas 
alterações de determinadas normativas operacionais, que preju-
dicam a conclusão de obras contratadas pelo MCMV Entidades e 
MCMV FAR – faixa 1, e à suspensão de novas contratações, bem 
como pelas desarticuladas e inacabadas propostas dos governo fe-
deral no âmbito do desenho de um novo programa habitacional.

A incursão etnográfica como escolha metodológica, a partir 
de estratégias diversas, procura discutir as fronteiras que se dese-
nham na compreensão contemporânea dos territórios populares. 
Transversalmente, a sistematização e análise do comportamento 
de dados quantitativos e espaciais, e de dispositivos operacionais 
presentes em normativas constantemente alteradas, faz captar 
uma constelação de programas sociais e habitacionais, e práticas 
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entrelaçadas a modulações necessárias à operação dos mesmos. 
Em outro plano, ao abordar configurações escalares, ilumina-se 
não apenas o vínculo entre os processos de escalonamento/rees-
calonamento e as relações de poder, mas também o potencial de 
rearticulação das escalas para a luta socioespacial e estratégias 
políticas.

Assim, apontam-se duas bases territoriais onde se ancoram o 
conjunto de questões que se pretende desenvolver. A primeira cir-
cunscreve-se na área central de São Paulo, por onde se entrevê de 
modo mais explícito a constituição de um campo de aglutinação 
de movimentos de moradia de agendas distintas em direção à reto-
mada da disputa pela cidade. Por um lado, ocupações organizadas 
misturadas a formas precárias de moradia coletiva e o aumento 
significativo de população em situação de rua evidenciam a in-
sistente ociosidade de edificações e negligências sobrepostas do 
Poder Público, do mesmo modo que denunciam ações violentas 
e a criminalização dirigida ao pobre a partir das suas formas de 
moradia. Por outro, experiências pontuais e emblemáticas, de 
reabilitação de edifícios para fins de moradia social, outrora em 
condições de (des)uso e/ou pertencentes à União, através de uma 
miscelânea de programas públicos, incluindo experiências em 
curso pelo MCMV Entidades, em meio a projetos de intervenção 
urbana estratégicos e regulação urbanística de “ordenação” e “co-
ordenação” alinhados aos processos contemporâneos de produção 
financeirizada da cidade. 

Figura 02: Área cen-
tral de São Paulo/SP, 
com sobreposição dos 
projetos estratégicos 
de intervenção urbana, 
moradias precárias e 
contratos do programa 
MCMV Entidades. Fon-
te: Geosampa; BAR-
ROS, 2019). Produção 
do mapa: Ana Luiza 
Gonçalves.

A segunda aponta para a região leste de São Paulo, sobretu-
do os territórios que mais recentemente se constituíram frente de 
expansão do capital financeiro – eixo Rodoanel Mário Covas (tre-
chos leste e sul) e Complexo Viário Jacu-Pêssego/Novos Traba-

Figura 03: Região Leste 
de São Paulo/SP, com 
sobreposição de projeto 
estratégico de interven-
ção urbana, moradias ir-
regulares e contratos do 
programa MCMV Enti-
dades. Fonte: Geosam-
pa; BARROS, 2019). 
Produção do mapa: Ana 
Luiza Gonçalves.

lhadores –, reestruturados do ponto de vista produtivo, pelos quais 
se entrevê a articulação entre investimentos públicos em infraes-
trutura, legislação local e produção habitacional, em processo de 
intensa modificação de uma paisagem de traços característicos de 
uma periferia consolidada. Além disso, este lugar apresenta a pe-
netração de outros arranjos associativos em um território marcado 
pela atuação de movimentos sociais urbanos clássicos e suas mo-
dulações mais recentes diante da operacionalidade do MCMV En-
tidades; trajetórias urbanas diversificadas que captam processos 
de deslocamentos forçados, mas também condições precárias de 
inserção formal na “cidade” caracterizadas por interações comple-
xas envolvendo um mosaico de formas reconfiguradas de moradia 
e dispositivos operacionais de programas habitacionais distintos.

Como chaves de leitura mobilizam-se determinadas dimensões 
de análise que procuram organizar distintas abordagens críticas a 
partir da lente proposta, qual seja, o programa MCMV Entidades. 
Assim, como primeira dimensão, do ponto de vista da circulação 
importante de proposições e práticas que atravessam a produção 
empreendida por este programa e que tangenciam uma escala mais 
ampla de dinâmicas relacionadas ao processo de reestruturação 
produtiva e territorial, destaca-se a produção habitacional resul-
tante das articulações de movimentos sociais de moradia e entida-
des distintas organizados em, pelo menos, duas redes latino-ame-
ricanas: i) a SELVIHP (Secretaría Latinoamericana de Vivienda 
y Habitat Popular), que atua por meio da ELAH (Escola Latino-
-Americana de Autogestão do Habitat), que foi criada em 1991, a 
partir da aproximação entre a FUCVAM (Federación Uruguaya 
de Cooperativas de Vivienda por Ayuda Mutua), do Uruguai, que, 
comemorando vinte anos de existência naquela ocasião, consoli-
dava experiências de produção habitacional autogestionárias de 
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organização cooperativa, impulsionadas pela criação, na década 
de 1960, de um marco normativo nacional; o MOI (Movimiento 
de Ocupantes y Inquilinos) da Argentina, que levava sua experi-
ência cooperativa e autogestionária embrionária, na área central 
de Buenos Aires, através da qual colocava em questão a ideia de 
“direito à cidade” por meio de ocupações de edifícios vazios e in-
tervenções de reabilitação edilícia; e a UNMP (União Nacional de 
Moradia Popular) do Brasil que, através da União dos Movimen-
tos de Moradia (UMM), apresentava o programa de mutirões au-
togeridos, construído politicamente e desenvolvido pelo trabalho 
territorial que realizava de modo confluente com as Comunidades 
Eclesiais de Base, durante a década de 1980 até o contexto da ges-
tão municipal do Partido dos Trabalhadores em São Paulo14; ii) e 
a HIC-AL (Habitat International Coalition – América Latina), co-
ordenação regional criada em 2001 sediada em Santiago do Chile, 
pertencente a uma rede global voltada aos direitos vinculados à 
moradia e à terra, emergida da primeira Conferência do Habitat de 
Vancouver promovida pela ONU (1976), que reúne, neste âmbito, 
mais de cem organizações de dezenove países: Argentina, Bolívia, 
Brasil, Colômbia, Costa Rica, Cuba, Chile, Equador, El Salvador, 
Guatemala, Honduras, México, Nicarágua, Panamá, Paraguai, 
Peru, República Dominicana, Uruguai e Venezuela15. 

Essas redes atuam, sobretudo, na identificação, documenta-
ção e difusão de uma determinada produção habitacional que, em 
tese, sustenta-se em práticas autogestionárias e gestão social, por 
meio de encontros, oficinas, fóruns, publicações e plataformas di-
gitais, através de um sem-número de apoios financeiros de agên-
cias multilaterais como a Fundação Rosa Luxemburgo, o Centro 
Cooperativo Sueco “We Effect”, a Ford Foundation, o próprio 
Fundo Monetário Internacional (FMI) e o Banco Mundial, entre 
outras16, para construção de estratégias de incidência. Além dis-
so, associam-se de modo bastante “embaralhado” a outras redes 
continentais na produção efetiva de conjuntos habitacionais, mas 
também no tratamento de temas relacionados à pobreza, como 
UrbaMonde, Slum Dwellers International (SDI), Asian Coalition 

14 A SELVIP atualmente também integra formalmente movimentos de mora-
dia da Venezuela, do Peru, do Chile e do Panamá prestando assistência direta a outros 
movimentos sociais urbanos atuantes em outros países, tais como Paraguai, Bolívia, 
Equador, Guatemala, El Salvador, Nicarágua, México, Costa Rica e Republica Domi-
nicana. In: SELVIP. Secretaría Latinoamericana de la Vivienda popular. Disponível 
em: https://albaibera.files.wordpress.com/2012/05/11_tphp-e28093-mat- complemen-
tario-e28093-libro-selvip.pdf. Ver também: http://selvip-america.blogspot.com.br/

15 Ver: http://www.hic-al.org/

16 Um passeio pelos sítios eletrônicos de tais agências e pela apresentação de 
seus membros e representantes no Brasil, dão conta de uma teia bastante emaranhada 
de relações envolvendo os movimentos sociais de moradia, Estado e mercado, em 
significativos níveis financeirizados (http://www.fordfoundation.org/regions/bra-
zil#lang-portuguese; http://rosaluxspba.org/).

for Housing Rights (ACHR), Co-operative Housing International 
(CHI), Grounded Solutions Network (GSN), Building and Social 
Housing Foundation (BSHF), entre outras17. 

Por este recorte, é possível entrever um campo tecido pela 
circulação de proposições e práticas implementadas por agências 
multilaterais e organizações internacionais, em um quadro de no-
vas formulações em torno do tema da governança, sobretudo, no 
contexto latino-americano, que dão conta deste continente e de 
suas populações mais empobrecidas como laboratório de políticas 
públicas (MARANHÃO, 2018). Por essa lente, parece relevante 
investigar de que modo se atualizaram/ressignificaram e se (re)
configuraram a atuação dos movimentos de moradia na perspecti-
va dessa aglutinação ou aparente unidade em torno de determina-
das modalidades das políticas habitacionais recentes, e entrever os 
imbricamentos da produção habitacional (e urbana), por um lado, 
resultante dessa articulação e de seus eixos estruturantes – a au-
togestão, a propriedade coletiva e o mutirão – e, por outro, de in-
serção em um contexto político recente no qual, também na escala 
da América Latina, em um primeiro momento, partidos políticos 
progressistas assumiram os governos em nível federal e ensaiaram 
a implementação de políticas sociais que focalizavam de modo 
bastante específico o grande contingente de pobres em “exclusão” 
18e, depois, onde se observa um conjunto de formas mais amplas 
e complexas de resistências relacionadas à aparente retomada de 
uma agenda em direção ao direito à cidade e à moradia, e de con-
tra-ataque a uma série de reformas bastante atreladas ao desmonte 
e perda de “direitos” por parte de governos resultantes de golpes 
políticos e midiáticos. 

 Como segunda dimensão de análise, pretende-se desen-
volver o termo “governo plural”, que procura iluminar aquilo que 
se entende como formas reconfiguradas de atuação e organização 
do Estado e suas interações com outros agentes produtores do es-
paço urbano, situando-se na intersecção entre as perspectivas da 
“governança” e da “governamentalidade” no ponto em que a cor-
respondência entre as estruturas de direcionamento e governo do 
Estado e a conduta individual tornam-se aparentes. Assim, parte 
do reconhecimento do caráter polissêmico atribuído ao conceito 
de “governança”, que atravessou o debate sobre as transformações 

17 Só para se ter ideia das capilaridades presentes neste campo associativo, 
com sede na Suíça e na França, a UrbaMonde atuou junto com a UNMP (União 
Nacional de Moradia Popular) na produção de 3 mil unidades familiares na Bahia, 
entre os anos de 2012 e 2014, em um Projeto conhecido como UrbaBahia Brasil (ht-
tps://www.urbamonde.org/es/urbabahia-brasil-proyecto-concluido). A HIC-AL, que 
congrega movimentos sociais de moradia latino-americanos, por sua vez, participa de 
uma plataforma digital liderada pela UrbaMonde junto as demais redes continentais 
citadas.

18 Desta perspectiva, no Brasil, o PMCMV-E poderia ser lido como a face 
habitacional das políticas sociais durante os governos petistas (CAMARGO, 2016).
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da política ou na condução de políticas públicas nas sociedades 
contemporâneas, sobretudo frente ao contexto de avanço do neo-
liberalismo. Neste quadro, os significados mais usuais outorgados 
à ideia de governança remetem ao delineamento de agrupamentos 
complexos de organizações estatais e não estatais, interligados por 
redes autogovernadas, que desencadeariam um modo de governo 
em que os limiares entre organizações e entre os setores público 
e privado tornar-se-iam “porosos”, permeáveis, num flagrante de 
interdependência entre tais atores (STOKER, 1998; RHODES, 
2006; LE GALÉS, 2011). As interações que aí se estabeleceriam, 
portanto, seriam parte importante da produção de políticas, con-
dicionada pelas variadas movimentações de atores e pela cons-
tituição de arenas que podem estar localizadas ou não dentro do 
Estado e que devem ser consideradas em seu caráter elementar 
para o conhecimento sobre as relações entre política e políticas. 
Desse modo, o conceito incorpora a variabilidade de combinações 
dos processos políticos e projetos institucionais que cercam a pro-
dução e a estrutura da política, levando em conta as instituições, 
os atores e as redes que os unem, com maior ou menor vínculo, 
neste ou naquele caso. Por outro lado, o termo “governamenta-
lidade” cunhado por Foucault, de sentido mais amplo, ilumina a 
geração de subjetividades distintas por meio de técnicas e modos 
de regulação e conduta em sentido lato, a partir de uma determina-
da investigação a partir do Estado nas relações de conhecimento e 
poder que estabelece.

Deste ponto, cumpre dizer que o Plano Diretor Estratégico do 
município de São Paulo, de 2014, criou instrumentos alternativos 
às Operações Urbanas Consorciadas estabelecidas em períodos 
políticos anteriores para a gestão e financiamento da transforma-
ção urbana, como o Projeto de Intervenção Urbanística (PIU), a 
Área de Intervenção Urbanística (AIU), a Concessão Urbanística, 
os Eixos de Estruturação Urbana, entre outros. Uma bibliografia 
já densa discute a hipótese de estar em curso a implementação de 
regulação para desregulamentar/flexibilizar, nos termos utilizados 
por Aalbers (2015), não por uma simplificação das operações em 
curso ou mesmo da legislação, mas sim pela introdução de mo-
delos sofisticados e parametrizações econômicas que pautam a 
forma resultante da transformação urbana pretendida, desenhando 
usos, morfologias e tipologias urbanas a partir das lógicas imo-
biliário-financeiras. Estes estudos têm apontado para um novo 
processo de desestatização das terras públicas, mobilizadas como 
ativo e combinadas a instrumentos imobiliário-financeiros, e o 
aprofundamento das suas conexões com novos instrumentos de 
gestão e de governo. 

Como terceira dimensão de análise, a investigação sobre os 
dispositivos operacionais e operadores das políticas, envolve a lei-
tura de aspectos normativos e de dispositivos operacionais de po-
líticas sociais e habitacionais, em seus entrelaçamentos, visando 
discutir a aparente confluência coordenada na operação das mes-

mas e seus possíveis nexos com o reordenamento territorial decor-
rente dos processos contemporâneos de reestruturação produtiva, 
anunciados pela primeira dimensão. Parte-se da legislação, nor-
mativas, portarias e instruções técnicas relativas à operação do 
programa MCMV Entidades para, a partir de suas capilaridades, 
sobretudo observadas através de atividades de campo, adentrar na 
análise sobre as transitividades com outros programas habitacio-
nais e políticas sociais

Do MCMV Entidades, iluminam-se os dispositivos que mais 
diretamente se relacionam ao (i) sistema de credenciamento e ha-
bilitação das entidades, a partir do qual se entrevê as estratégias 
de atuação lançadas e as modulações que reconfiguram a trajetória 
das entidades responsáveis pelos contratos, como condição à ope-
ração do programa; (ii) sistema de credenciamento das famílias 
beneficiárias, no qual se destacam os modos de composição e os 
critérios internos às entidades para constituição e permanência nos 
grupos de demanda; e (iii) o sistema de contrapartidas financeiras, 
que permite entrever um conjunto de “conquistas” negociadas e 
excepcionalizadas.

Como quarta dimensão, a análise sobre constituição de sujei-
tos políticos frente à reestruturação da metrópole parte do amplo, 
diverso e complexo quadro atual das formas e estratégias de morar 
dos setores populares, no contexto da metrópole de São Paulo do 
século XXI, para analisar o mercado residencial popular e seus 
imbricamentos com a reestruturação dos territórios populares, 
abrangendo leitura sobre as condições habitacionais nestes territó-
rios (dados primários do Censo IBGE 2010 e 2020, quando dispo-
níveis), produtos e processos de financiamento a partir da entrada 
do capital financeiro e sua coexistência com processos também 
reconfigurados de autoconstrução da moradia, evidenciados pela 
participação crescente do aluguel popular e outros arranjos en-
volvendo as formas de moradia na cidade, frente ao quadro de 
insegurança habitacional e permanente transitoriedade.

Considerações Finais
As questões que se articulam às bases territoriais apontadas se 

lançam no sentido de iluminar os imbricamentos entre política ha-
bitacional, “mercado imobiliário informal” e reestruturação terri-
torial e produtiva, uma vez que, sobretudo, a política de produção 
e financiamento massivos da “casa própria” parece movimentar 
e amplificar significativamente o “mercado imobiliário informal” 
(e, nesse caso, também ilegal) vigente entre as camadas popula-
res, apontando para mecanismos de produção sempre renovada de 
demanda para tais políticas.  

Por outro lado, neste quadro de dimensões híbridas e comple-
xas que por vezes se entrelaçam, ressalta-se um conjunto de for-
mas de representação destes territórios que surgem a partir deles 
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próprios no sentido de trazer à luz formas de organização e asso-
ciação internas que podem ser lidas em um contexto de reposi-
cionamento dos sujeitos frente ao quadro político que se desenha. 
Essa discussão parece frutífera no sentido de se somar a um apro-
fundamento do ponto de vista teórico a respeito dos processos de 
insurgência iluminados por bibliografia recente e seus nexos com 
processos de subjetivação atrelados ao neoliberalismo e as modu-
lações que assume quando, como razão, atravessa o cotidiano das 
coisas (DARDOT e LAVAL, 2016; GAGO, 2018).

Assim, tem-se por hipótese que o processo recente de reestru-
turação produtiva e territorial na RMSP, frente ao novo regime de 
acumulação financeirizado, aponta para o entrelaçamento e con-
fluência entre políticas e programas habitacionais distintos – ou 
para um governo bastante plural das políticas habitacionais –, a 
partir de seus níveis de concepção, dos agenciamentos em torno 
de sua operacionalização e implementação no território, atuando 
como dispositivos de gestão da insegurança habitacional frente a 
um processo de reestruturação dos territórios populares da metró-
pole paulistana. Deste quadro, indaga-se: como se expressam as 
modulações recentes desta racionalidade neoliberal naquilo que se 
coloca como dinâmicas imanentes, estruturantes e ancoradas no 
chão dos territórios populares? Nesta direção, como tais territórios 
respondem a determinações econômicas, sociais e políticas dese-
nhadas pelo neoliberalismo? Há elementos que possam ser lidos 
como princípios de resistência nesse processo de subjetivação im-
plicado no avanço da racionalidade neoliberal? Desta perspectiva, 
de que modo se entrelaçam esse conjunto complexo e diverso de 
modulações e como esse entrelaçamento participa do desenho dos 
territórios populares em um contexto de reestruturação produtiva 
e territorial?

São perguntas que nos guiam neste momento.
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Portanto, a política se vê substituída por um território inven-
tado,ondeasficçõesdecuidadoeassistênciamalpodemser
um contrapeso implantado como política pública, embora 
sejam, em contraponto à miséria abandonada, um gesto de 
enormesignificaçãoparaapopulação.Dessemodo,ossupos-
tosmeiosdealargareconcretizaracidadaniadefatocondu-
zemàsuaprópriadissolução(Paoli,2007,p.247-248).

Entre direito à saúde e mercado: manifestações neo-
liberais em um bairro periférico da zona leste de São 
Paulo

Os territórios periféricos paulistanos se constituem em um ter-
reno de experimentação para a cadeia de produção dos serviços de 
saúde e de “novos territórios produtivos” (RIZEK, 2012), em uma 
das regiões mais estigmatizadas da cidade como lugar de pobreza 
e de violência, mas que por outro lado, tem sido palco de lutas his-
tóricas pelo direito à infraestrutura urbana, moradia, saúde, edu-
cação e cultura desde o começo do século XX até os dias atuais 
(ANDRADE, 1989; CALDEIRA, 1984; CABANES et al, 2010; 
D’ANDREA, 2013; GOHN, 1985; IFFLY, 2010; SADER, 1988; 
SPOSITO, 2010; RIZEK, 2017). 

Entre janeiro e fevereiro de 2020, em trabalho de campo na 
zona leste, mais especificamente no Jardim Helian, surgiu a opor-
tunidade de iniciar uma pesquisa com uma Associação de Bairro 
ligada ao Coletivo Horizontes e ao Fórum Popular de Saúde, que 
luta pela manutenção de uma Unidade Básica de Saúde (UBS) no 
bairro há décadas. Um movimento que remete a um contexto com-
pletamente diferente dos anos 1980 quando Eder Sader (1988) pu-
blicou seu livro “Quando novos personagens entram em cena”, a 
formação do movimento de saúde da periferia leste1. 

A partir do contato com os líderes comunitários foi possível 
perceber que suas ações deram visibilidade à população do bairro 
como coletivo singular assim como permitiram negociar seus di-
reitos tanto com as autoridades estatais (municipais), quanto com 
a Organização Social de Saúde (OSS), como também com uma 

1  A escolha do Jardim 
Helian e da sua Associação 
de Moradores se justifica 
pelo fato de este bairro, 
com 14 mil morado-
res, estar localizado na 
Subprefeitura de Itaquera e 
pela intensa atuação de sua 
Associação de Morado-
res na luta por melhores 
condições de vida e pelo 
direito à cidade. Sobre a 
histórica luta pelo direito à 
saúde ver: NUNES, 1981. 
e PETRINI, 1984.
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clínica médica localizada no centro de Itaquera. 
Nas caminhadas pelas ruas do bairro com os líderes comuni-

tários era comum ver e ouvir as solicitações diretas de consultas e 
exames por parte dos moradores, que se queixavam das dificulda-
des de acesso a determinadas especialidades de saúde. O cenário, 
observado no cotidiano do bairro, expresso na função social do 
acesso à saúde, levanta, fundamentalmente, a questão da paulatina 
filiação do eu como “empresa”, ativamente orientadas pela impor-
tância crescente da saúde individual nas práticas de constituição 
de si mesmo e das novas tecnologias de intervenção sobre o corpo 
(FOUCAULT, 1976 e 2008). Nota-se um deslocamento do Estado 
como responsável pelos procedimentos de saúde sobre o indiví-
duo e a coletividade para um cuidado cada vez mais privatizado e 
individualizado. 

Esta análise também referencia-se em Foucault, em especial 
em “Nascimento da biopolítica” (2008), obra na qual compreen-
dem-se as “políticas neoliberais” ancoradas na racionalidade do 
mercado, da concorrência, do modelo de sociedade empresarial 
e da individualização da política social. Retomando a análise de 
Foucault a respeito da Gesellschaftspolitik, política social ou polí-
tica de sociedade do ordoliberalismo alemão, compreende-se sua 
orientação pelo princípio da individualização, ou enfim, uma “po-
lítica social privatizada” (FOUCAULT, 2008, p. 199).  

Uma primeira explicação política reside no fato de que a ação 
política de grupos dos movimentos sociais e a resistência política 
produzida na ditadura encontraram uma via de expansão no re-
torno à democracia na década de 1980. Em trinta anos de gover-
nos democráticos pós-ditadura, devido a uma política consensual 
orientada para o princípio da governabilidade, por sua conivência 
para facilitar espaços de ação para poderes fáticos, por sua co-
optação na abertura dos espaços públicos e por sua não escassa 
disposição para permitir a tramitação aberta do conflito social2, a 
democracia funcionou com um núcleo mínimo de acordos e base 
para a leitura dos acontecimentos do momento histórico.

Recentemente, com a crise social, política e econômica que 
atinge o Brasil, especialmente desde 2015, observa-se uma ruptu-
ra do equilíbrio sustentado nas mediações negociadas socialmen-
te, características do passado recente. Algumas das questões que 
abordamos a esse respeito junto aos entrevistados3 giram em torno 
de como as reconfigurações de políticas públicas no atual con-
texto de forte contrarreformismo (Singer, 2018)4, caracterizado, 
em termos gerais, por cortes no volume das despesas públicas e, 
consequentemente, na atividade pública, tendem a fortalecer ou 
enfraquecer a capacidade de contestação dos grupos sociais ana-
lisados, principalmente nos casos associados a reivindicações nos 
setores da saúde. 

O roteiro da entrevista aplicada continha perguntas sobre a 

2  Luiz Werneck Vianna, 
no seu artigo, “O fim da 
história do Brasil e um 
novo começo para ela”. In: 
VIANNA, 2011.
3  Para a realização do 
artigo contou-se com 
entrevistas com três líderes 
comunitários da Asso-
ciação de Moradores do 
Jardim Helian e conver-
sas informais com três 
funcionários (dois gestores 
e uma agente de saúde) da 
UBS Jardim Helian. Além 
disso foi realizado uma 
live Diálogo IAU em 07 de 
maio de 2020 em conjunto 
com um dos líderes da 
Associação de Morado-
res do Jardim Helian. As 
entrevistas e conversas 
informais renderam troca 
de materiais complemen-
tares para a pesquisa como 
sites, atas de reunião e 
informativos do movimen-
to do bairro.
4  Tal movimento se 
expressou na aprovação 
da Proposta de Emenda 
à Constituição 241/55, 
conhecida como PEC do 
Teto de Gastos, em dezem-
bro de 2016, na reforma 
trabalhista sancionada em 
julho de 2017 e na reforma 
da previdência do governo 
de Jair Bolsonaro.

vida e trajetória dos entrevistados, além de outros quatro tipos de 
perguntas que pretendiam captar:

• Como eles perceberam os resultados de mudanças recentes 
no comércio popular da periferia, para desenvolver os significados 
das experiências diárias dos moradores; 

• De que modo se relacionavam com outros agentes comunitá-
rios, para saber mais sobre os relacionamentos entre associações 
locais, governo e mercado, na prestação de serviços de saúde; 

• Quais recursos estavam disponíveis para eles, para identifi-
car e entender as formas de operação dos recursos econômicos ou 
repertórios fornecidos por sua rede de interrelações sociais, para 
conceder acesso a serviços de saúde públicos ou privados; 

• Como eles se relacionaram com a expansão das clínicas po-
pulares no bairro ou na região, incluindo prestadores de serviços 
de saúde, para ter uma noção das qualificações, definições e va-
lores morais atribuídos a clínicas, policlínicas e laboratórios de 
saúde nos últimos anos.

 De certo modo, a universalização dos direitos à saúde, que 
dinamiza o debate e imprime novos sentidos às práticas de expan-
são de cobertura e modelos de atenção, convive com um expres-
sivo mercado de serviços e empresas de cuidado em saúde, que 
também incorporam esse novo cenário. As tensões entre a uni-
versalização e a segmentação do cuidado e sua transformação em 
solução de mercado vêm despertando a atenção das associações 
sociais e de seus integrantes na formulação e avaliação de polí-
ticas públicas para o acesso à saúde em tempos de crise política, 
econômica, social e sanitária.

A região onde se encontra o Jardim Helian tem sido o locus 
das mais recentes intencionalidades dos projetos governamentais 
de transformação para a Zona Leste, dentro de um cenário de rees-
truturação produtiva pelo qual passa a metrópole paulistana, desde 
o final da década de 1990 (BARROS, 2019). 

Além disso, o Jardim Helian apresenta uma interessante parti-
cularidade diante desse processo. Nesse local, há uma população 
que, a partir de sua Associação de Moradores, tem lutado por me-
lhores condições de vida e resistido aos processos de segregação 
socioespacial tão característicos de nossas cidades. Os processos 
de lutas por melhores condições de vida e de moradia não aconte-
cem apenas diante das transformações mais recentes, mas fazem 
parte do seu processo de formação, desde a década de 1970.

A partir desta perspectiva, é que lideranças, trabalhadores e 
moradores de periferia, estão sendo abordados a respeitos das 
transformações recentes no acesso aos serviços, em um territó-
rio que vem sendo ressignificado desde baixo pelo neoliberalismo 
(GAGO, 2018), e pelo processo de individualização na periferia 
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da cidade de São Paulo. Assim, as novas reconfigurações das re-
lações sociais e hábitos de consumo em diferentes conformações 
permitem cruzar a formulação e a operação das políticas sociais 
com as práticas de acesso aos serviços públicos e privados, entre 
as Organização Sociais e a Associação de Moradores. 

O presente trabalho busca enunciar as modulações das polí-
ticas e programas sociais como terrenos de disputa. Tendo como 
método a pesquisa de campo e utilizando-se de incursões etnográ-
ficas, entrevistas semiestruturadas e conversas informais, buscou-
-se apreender um mesmo universo periférico tão diverso. 

Assim, a descrição dos circuitos, práticas e processos possa 
conduzir ao entendimento das linhas de força social, econômicas 
e políticas inseridas na produção dos meios a partir dos quais, 
os programas de saúde como o Estratégia Saúde da Família, a 
Organização Social de Saúde (OSS) e as clínicas médicas popula-
res, situacionalmente, seguem construindo ou descontruindo sua 
legitimidade, práticas e modos de ação. A questão das clínicas 
médicas populares está inscrita nessas regulações, centralmente, 
servindo como parâmetro na definição de quais territórios, grupos 
sociais e trajetórias individuais e familiares serão mais ou menos 
acompanhados, ao mesmo tempo em que constitui e interconecta 
um labirinto institucional que extrapola o âmbito local. 

Mais especificamente, o estudo permite pensar os usuários, nas 
margens do Estado (DAS e POOLE, 2014), cujo acesso aos ser-
viços de saúde define a zona híbrida entre o mercado e o Estado, 
e como esses indivíduos situam-se na interface pública e privada 
da gestão social da saúde. A hipótese é que esses processos são 
empiricamente verificáveis, às margens do Estado, nas dimensões 
de regulação e gestão das redes de atenção primária administra-
das pelas OSS da zona leste da cidade de São Paulo. Neste en-
quadramento, os territórios periféricos oferecem um observatório 
relevante dos efeitos da reconfiguração das políticas de saúde, 
uma vez que as testam há várias décadas com ações e práticas de 
baixo custo, para uma clientela que substitui a cidadania. A clien-
tela acaba por se configurar como uma cidadania travestida de 
demanda de mercado. Mas a qualquer tempo se conformam como 
cidadãos subtraídos de seu estatuto de cidadania.

Além disso, por um lado, a pandemia de Covid-19 explicitou a 
urgência de uma discussão de natureza estrutural sobre o modelo 
de sistema de saúde que temos no Brasil. Esse sistema é marcado 
por um profundo subfinanciamento da saúde pública básica e por 
um sistema de acesso via emergência dos hospitais, sobredimen-
sionado pela prática hospitalocêntrica, e insustentável, para uma 
parte substancial dos usuários. Por outro lado, aprofundou os ne-
xos com os recentes movimentos que ampliaram a reivindicação 
pelo acesso aos serviços de saúde (Associações de Bairro e Co-
letivos como: Campanha Leitos para Todos, Redes Solidárias em 
Defesa da Vida, Mulheres Negras Decidem), evidenciando as re-

lações assimétricas entre as ações filantrópicas empresariais com 
as associações nos territórios periféricos. 

Dentre as questões que vão ser desenvolvidas a seguir, desta-
ca-se, as novas formas de participação da Associação de Morado-
res do Jardim Helian e o histórico da luta pela construção da Uni-
dade Básica de Saúde no bairro. Além das ideias de contestar uma 
democracia representativa falida, direitos que não eram atendidos 
e novas formas de gestão do social que chegaram ao território.

Tudo sempre acaba bem na mesa eucarística do bolo 
Pullman, da Coca Cola

Sóqueelafoiampliada,né?!De125m²para510m².Nãoé
oideal.Euachoqueaindaomeufilhovaiterquecontinuar
essalutaporqueemcasaalugadasofretambémoprocessode
especulação,né?!.Voufalarqueoalugueltámuitocaroea
gentepodesofrermaisumataquecomisso.Masnósestamos
presentes dentro da unidade (Entrevista com líder comunitá-
rio,em05defev.2020).

Em diálogo com os líderes comunitários, eles relatam que a 
UBS funciona em uma casa alugada. A luta contra o encolhimento 
da saúde pública no bairro é permanente. A Unidade Básica de 
Saúde Jardim Helian sempre sofreu ameaças de fechamento, que 
se intensificaram nas gestões Pitta mas, em 2012, após a notícia 
da proposta da gestão Kassab de transferência e junção com outra 
unidade no final da Gleba do Pêssego (bairro vizinho), reuniu e 
mobilizou a população do bairro, com a presença de 500 pessoas 
num dia de semana na comunidade São Sebastião, lugar que já foi 
ponto de formação política e de muita consciência para a luta da 
saúde e que produziu conquistas locais (ala progressista vincula-
da aos Padres Chico Falconi/Paulo Bezerra). Lá, decidiram por 
unanimidade não aceitar a tal proposta (unilateral) e reivindicar 
pela manutenção da UBS no Jardim Helian, uma vez que as uni-
dades misturadas ficariam em local nada favorável, apresentando 
os mesmos problemas e agora, mais distante, de difícil acesso para 
os moradores do bairro. Com a intensificação do processo de in-
dividualização, de desmobilização e indiferença, poderiam perder 
a UBS no bairro. 

Após a ameaça de transferência da unidade, aproveitaram para 
organizar a retomada do prédio da associação do bairro, então 
comunitariamente programaram uma espécie de impeachment da 
diretoria anterior da Associação do Helian, com muitas assinatu-
ras e, após esse processo, assumiram outras questões que de certa 
forma foram importantes para todo o bairro, no que se refere à 
retomada do poder local e assim assumiram a organização, mobi-
lização popular, ação coletiva e novas formas de resistência.  
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Em 2012, as reuniões com os gestores da administração mu-
nicipal de Gilberto Kassab, da OSS Santa Marcelina, chegou-se a 
um consenso sobre as necessidades de melhorias sem que nenhu-
ma realização concreta tivesse se concretizado.

Em 2013, cansados de promessas, mas não esgotados, a Asso-
ciação dos Moradores do Jardim Helian participou ativamente das 
jornadas de junho5, nas quais encontraram alguns elementos que 
trouxeram estratégias que fundaram e mudaram conceitos com re-
lação à interpretação ao enfrentamento e aos horizontes de tomada 
de decisão. Segundo os líderes comunitários do Jardim Helian, 
embora o Conselho Municipal de Saúde fosse constituído de mili-
tantes valiosos (e ainda o é), já não fazia e tão pouco dava respos-
tas e soluções que a população do bairro necessitava. Na ótica dos 
líderes comunitários, a participação sempre trouxe a compreensão 
que as reuniões do Conselho (sem exagero na metáfora): “Tudo 
sempreacababemnamesaeucarísticadoboloPullman,daCoca
Cola”.

Para o movimento social, de modo geral, esses espaços deli-
berativos eram de reprodução de poder. Ao invés de contestarem 
as desigualdades, não deliberavam e eram regulamentados com 
legitimação de ações injustas sobre a participação sem poder da 
comunidade, ou seja, sem ouvir e levar em conta realmente as ne-
cessidades mais urgentes. “Umaparticipaçãoeproduçãoatéboa,
mas sem o poder de decisão nos interesses da nossa comunidade. 
Nossa luta abriu precedente para que o governo municipal des-
considerasseocaráterdeliberativocomrelaçãoanossaunidade
de saúde e abriu um canal de diálogo local e com a luta coloca-
mosemantivemosesseequipamentocomoprioridadenapauta”.

Nesse processo, os líderes da comunidade indicavam incan-
savelmente imóveis que nunca alcançavam a metragem mínima, 
conforme asseguravam as muitas normas e outras deliberações de 
caráter sanitário que eles começaram a entender e conhecer bem. 
A inércia, incapacidade de resolução, os processos que perma-
necem entravados começavam a ser transferidos para as pessoas 
que participavam das reuniões enfadonhas e desrespeitosos que 
atravessam décadas no tempo e que serviam apenas para cansar 
a luta, para postergar e ganhar tempo. A insistência valeu a pena, 
a compreensão dos mecanismos foi criando mais indignação, co-
nhecimento e ensinando como o sistema funciona quando se trata 
do acesso, ampliação do direito social e como se deve agir e dar 
respostas diante da burocracia dominante.

(...)eláfomosnósfazeroserviçodopoderpúblicoprocuran-
do,investigandoeapontandoterrenosvaziosparainformara
gestãomunicipaldapossibilidadedatalconstruçãodoequi-
pamentodesaúde(acadainformeumprocessoadministra-
tivo aberto) e que ao nosso ver com o tempo não garantiria 
nada,aconstruçãodatãosonhadaunidadeadequada.Nesse

5  As jornadas de junho 
representariam um novo 
momento de atuação da 
Associação dos Moradores 
do Jardim Helian, que foi 
sendo construído a partir 
de novas articulações po-
líticas que seus membros 
irão realizar. Ainda que 
a Igreja Católica se faça 
presente, as referências 
para organização da luta 
política das novas lideran-
ças parecem vir também de 
diferentes atores sociais, 
que vinham ganhando ex-
pressão nas lutas urbanas 
na metrópole paulistana, 
como o MTST – Movi-
mento dos Trabalhadores 
sem Teto –, o MPL – 
Movimento Passe Livre e 
o Fórum Popular de Saúde 
de Itaquera (BARROS, 
2019).

sentido, concluímos que em muitas vezes a linguagem técnica 
éusadaparacamuflaratécnicadedominação,possibilitan-
domaiscriaçãodaburocraciaparadomíniodogrupo(Líder
comunitáriodoJardimHelian,em15defev.2020).v

O movimento começou a entender a lógica da privatização da 
saúde e percebendo que “por trás da placa da casinha pintada 
deverde” da Organização Social de Saúde na unidade improvisa-
da de 200m, há desigualdade nos atendimentos, onde o Programa 
Saúde da Família dá cobertura numa rua e outra não, por exemplo. 
O discurso humanizador, que muito ouviram virou apenas retó-
rica, e o surgimento da verdadeira percepção do real diante da 
utopia, “foiparaoralo”, afirma o líder comunitário.

“Fomos entendendo a lógica da saúde e percebendo (...) o me-
canismodeprivatizaçãoatravésdasOSS(OrganizaçõesSociais
deSaúde),organizaçõesbemintencionadas,porém,quevisamo
lucro e que não estão nesse negócio por caridade e tão pouco 
porpreferênciapelospobres”. A cada participação, a cada intera-
ção, foram surgindo faixas de protesto com o mote: “CadêaUbs
Jd.Helian?” Como relata Sergio, “parecia nossa segunda pele e 
os caras já não aguentavam mais em cada lugar de audiências e 
lutas estávamos nós, para lembrarmos da necessidade da melho-
riadonossopequenoequipamentodesaúde”.

Segundo Barros (2019), nesse percurso de luta, os moradores 
já conquistaram nos governos do Partido dos Trabalhadores (PT) 
na Prefeitura de São Paulo, duas vezes a promessa de constru-
ção da UBS no bairro, em terreno próprio, e para isso tiveram 
dois DUPs (Decreto de Utilidade Pública) decretados. Um desses 
decretos se deu na gestão da prefeita Marta Suplicy, do Partido 
dos Trabalhadores, em 2002, mas caducou em 2007; e o outro na 
gestão do prefeito Fernando Haddad, em 2014, também do Partido 
dos Trabalhadores, e que também caducou, em 2019. Este fato de-
monstra que, embora se tenha conquistado uma significativa me-
lhoria nos serviços de saúde, ainda se convive com a insegurança 
de uma possível transferência da UBS do bairro. Vale lembrar que 
a UBS é o único equipamento público presente no bairro e que du-
rante anos, antes da mudança para o atual imóvel, funcionou numa 
casinha verde, assobradada, com 200 metros quadrados, já men-
cionada acima, com uma equipe reduzida, poucos médicos, com 
apenas uma equipe de Saúde da Família e pouca acessibilidade.

Ao final do mandato do governo Haddad, os líderes da co-
munidade conseguiram uma reunião com o Secretário Municipal 
de Saúde Alexandre Padilha e obtiveram a formulação de duas 
propostas: uma, da locação de um espaço maior, com 788 m2, 
reformado e adaptado; e outra, viabilizada pelo Decreto Público 
Municipal n.55270/2014, de desapropriação de parte de um ter-
reno localizado ao lado da empresa “Vikstar”, de um especulador 
da região, procedimento esse que não seria fácil devido ao pro-
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prietário nunca concordar com o valor que a prefeitura se propôs 
a pagar.

Entre 2017 e 2019, novos encaminhamentos foram feitos à Pre-
feitura na gestão dos prefeitos do PSDB, João Dória/Bruno Covas, 
solicitando a ampliação dos serviços da UBS, alegando que essa 
unidade atendia, naquele momento, 15.980 famílias, totalizando 
cerca de 56.880 pessoas, com a previsão de um aumento de 2.400 
famílias ou aproximadamente 10.000 pessoas, dada a construção 
das moradias da Ocupação Copa do Povo. Esta ocupação foi rea-
lizada às vésperas da Copa do Mundo, pelo Movimento dos Tra-
balhadores Sem Teto (MTST), em área de 155 mil metros quadra-
dos, ao lado do bairro Jardim Helian, chegando a abrigar cerca de 
5 mil famílias, protagonizando diversos protestos por moradia na 
época em que os holofotes estavam voltados para a região. Hoje, 
uma placa informa a quem passa por ali que serão construídas 
2.650 unidades habitacionais por meio de política habitacional.

Nas margens do Estado, porosidades e fissuras surgem com 
a aproximação das lutas por direitos sociais (ROLNIK, 2015). 
Como relatam os líderes comunitários, há décadas que a popu-
lação do Jardim Helian espera pela construção da UBS em seu 
território. Essa espera não acontece de forma passiva, são 40 anos 
de um intenso processo de luta que se aproxima de outras lutas e 
movimentos sociais para garantir o direito à saúde pública de qua-
lidade, como garante a Constituição Brasileira de 19886.

6  Em uma síntese 
realizada pela geógrafa 
Marli Barros (2019) com 
antigos moradores e líderes 
comunitários, podemos 
encontrar dados a partir de 
1978 de luta insistente pela 
construção e manutenção 
da unidade básica de saúde 
no bairro Jardim Helian, 
passando por diversos 
governos, entre a ditadura 
e a democracia, incluindo 
diferentes constituições. 
7  Segundo os dados do 
Cadastro Nacional de 
Estabelecimentos de Saúde 
(CNES), o número de 
estabelecimentos públicos 
e privados cadastrados 
em todos os segmentos 

Planejamento Privado dos territórios periféricos:       
a busca pela demanda

Após encontrarmos esse imóvel que indicamos com muitas 
medições,idasevindas,finalmenteoSantaMarcelinaapro-
vou o imóvel com ressalvas. Haveria necessidade de constru-
çõeseadaptaçõesemtodososcantosdosprédiosdametalúr-
gicaatéainauguraçãodaUnidadeBásicadeSaúdeJardim
Helian,Todooprocessoteveaparticipaçãodacomunidade,
juntamentecomoparceiro(OSSSantaMarcelina).
(entrevistacomLídercomunitárioem15defev.2020)

Segundo Barros (2019), com as lutas pela ampliação da UBS 
vieram outros múltiplos processos do capital, pela mediação do 
Estado, para tentar superar as contradições temporais e espaciais 
da região. Marli Barros (2019) desenvolve em sua tese os projetos 
da Operação Urbana Consorciada Jacu-Pêssego e o Arco Jacu-
-Pêssego que apontam para o desenvolvimento socioeconômico e 
superação da pobreza na região, mas que na prática eles reafirmam 
e reproduzem a segregação socioespacial, como demonstram os 
processos de lutas e resistências pelo direito à cidade travados por 

aumentou em termos 
absolutos (120,5%), mas 
esse aumento foi bastante 
desigual. No âmbito do 
setor privado, o aumento 
foi 179,4%, ao passo que 
no setor público foi 42,3%. 
Como resultado, houve 
aumento proporcional 
dos estabelecimentos 
privados no período, que 
passaram a representar 
72% do total de estabele-
cimentos em 2013. Esse 
mesmo resultado pode ser 
observado quanto à divisão 
dos estabelecimentos nos 
dois ramos do Direito, com 
aumento mais acentuado 
dos estabelecimentos sob 
a égide do Direito Privado 
(VIANA; MIRANDA; 
SILVA, 2015).
8  Ainda neste tópico, eram 
frequentes nos relatos dos 
líderes comunitário, após 
a atual instalação da UBS 
Jardim Helian uma de-
manda cada vez maior de 
funcionários das empresas 
instaladas no território.  
Nesta região encontra-se a 
empresa de telemarketing 
Vikstar que recentemente 
passou a orientar os seus 
funcionários a fazerem uso 
da UBS no bairro Jardim 
Helian, o que sobrecarre-
gou o serviço para os mo-
radores (Nota de campo, 
em 15 de fev. 2020).
9  Pioneira em saúde da 
família em SP, missionária 
canadense deixa o Brasil.
https://www1.folha.
uol.com.br/equili-
brioesaude/2020/02/
pioneira-em-saude-da-fa-
milia-em-sp-missionaria-
-canadense-deixa-o-brasil.
shtml. Acesso em 25 fev. 
2020.

parte dos moradores da Zona Leste, no caso em análise, do Jardim 
Helian, em Itaquera. 

Além disso, as formas como as Organizações Sociais de Saúde 
(OSS)7 articulam o planejamento minucioso das atividades e ações 
sociais e de saúde em âmbito local e territorial, pode ser identifica-
da como planejamento social privado (PANTOJA, 2012) em terri-
torialidades periféricas (RIZEK, 2013). Cabe destacar que a busca 
pela demanda, a desregulação do Estado e a gestão do território se 
cruzam, reconfigurando o acesso aos serviços públicos e privados 
administrados pela OSS (RIZEK, 2016). No âmbito da constela-
ção de programas sociais (RIZEK; AMORE; CAMARGO, 2014), 
a atuação de programas como o Estratégia Saúde da Família (ESF), 
por exemplo, são fundamentais para compreender às transforma-
ções das práticas de acompanhamento e gestão das famílias, à luz 
do mito da eficiência,  a partir de critérios de cada programa social, 
geridos pelas Organizações Sociais de Saúde  e agentes envolvidos8.

Dados do Tribunal de Contas do Município, a partir da Comis-
são Parlamentar de Inquérito sobre as OSS (CPI OSS, 2018), mos-
tram que a Prefeitura Municipal de São Paulo tem na área de saúde 
782 unidades - dessas, 513 são geridas por organizações sociais. Ou 
seja, uma maioria já muito expressiva de unidades de saúde sob ge-
renciamento operacional das OSS. A prefeitura na área de saúde tem 
1.341 serviços de saúde - desses, 778 são geridos por organizações 
sociais. Isso dá bem uma ideia do peso que essa relação de parceria 
público-privada vem tendo na prestação de serviços de saúde. O 
que podemos considerar hoje é que as OSS já ocupam um espaço 
estrutural na prestação de serviços de saúde. 

Na execução orçamentária de 2014, foram 3 bilhões e 122 mil 
de reais de transferência. Em 2015, 3 bilhões e 357 mil de reais em 
transferências. Em 2016, 4 bilhões e 154 mil reais em transferên-
cias. E em 2017, 4 bilhões e 930 mil reais de transferência. Vejam 
que, mesmo num caso de crise e escassez de recursos orçamentá-
rios, temos assistido um crescimento grande e forte dessas transfe-
rências para as organizações sociais. Isso acontece em contratos de 
gestão e convênios (CPI OSS, 2018).

Mesmo assim, há uma grande evasão de médicos na zona leste. 
Sobre isso a diretora técnica da OSS afirma: 

Temqueterumapartederemuneraçãofinanceira,masaques-
tãodaestruturaoferecidatambéméimportante.Porexemplo,
naregiãode[Cidade]Tiradentes,com250milhabitantes,não
temumbanco.Aquestãodaviolênciatambémafasta,alémdas
estruturas das próprias unidades. Tem que ter vaga de estacio-
namento, por exemplo9.

Mesmo assim, o custo, como demonstrado na Comissão Parla-
mentar de Inquérito das Organizações Sociais de Saúde em 2018, 
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eleva os gastos públicos. O custo total com os hospitais foi em 
média 2,4 vezes mais caro do que com os hospitais administrados 
diretamente pelo governo10. O acordo com o poder público favo-
rece a implementação de medidas paliativas de baixo custo, antes 
que resolver a substância do problema para o qual a gerência local 
ou os atores profissionais não têm necessariamente a solução.

As OSS assumem a gestão integral das Unidades Básicas de 
Saúde e do programa Saúde da Família. As responsabilidades con-
tratuais incluem a gestão das unidades, apoio territorial, pagamen-
to, controle de recursos, novas ações e permissão do uso por meio 
de avaliação dos indicadores, educação permanente, cadastro de 
profissionais, cobertura vacinal, entre outros. 

Trata-se de uma intrincada forma de engenharia/tecnologia 
organizacional/social que combina investimentos e aplicação de 
recursos entremeando setores de saúde pública, como a Secretaria 
Municipal de Saúde e as instituições prestadoras de serviços do 
setor privado. Dentre elas a Escola Paulista de Medicina, o Sírio 
Libanês, o Einstein e o Santa Marcelina. Particularmente na Zona 
Leste os segmentos privados de saúde, de forma bastante com-
plexa, apreendem o manejo de meandros dos processos de finan-
ciamento, agenciamentos e mecanismos, que permitem caminhar 
pelos processos de terceirização da saúde no Estado de São Paulo 
(RIZEK, 2016).

É preciso mencionar que o que aparece neste texto como uma 
dimensão localizada é um modelo de gestão muito mais amplo, 
abrangendo 37 hospitais, 37 ambulatórios, 1 centro de referên-
cia, 2 farmácias e 3 laboratórios de análise clínica em São Paulo 
(RIZEK, 2016). Veja o exemplo do programa Saúde da Família, 
uma vez implantado em São Paulo, que levou o setor público a 
prestar serviços crescentemente vinculados às OSS e ao mesmo 
tempo com uma multiplicidade de programas sociais que estão 
atrelados a uma pluralidade de mercados, o que indica que há va-
sos comunicantes importantes de forma que é preciso ver o que há 
de Estado no mercado e o que há de mercado no Estado (RIZEK, 
2016); é importante enfatizar que o custo/efetividade, prevalece 
em detrimento da racionalidade social e pública. 

Vale ressaltar que o bairro Jardim Helian conta com uma única 
equipe de Estratégia Saúde da Família na sua unidade para atendi-
mento da população da região. Cabe inferir como essa tendência 
impacta o desenho das políticas sociais e o desmanche dos direitos 
(São Paulo, 2015)11. 

10  Pesquisa revela que 
hospitais terceirizados 
gastam 2,4 vezes mais 
que as unidades públicas. 
https://www.ataqueaosco-
frespublicos.com/noticias/
hospitais-terceirizados-
-gastam-24-vezes-mais-do-
-que-se-fossem-geridos-pe-
lo-poder-publico/. Acesso 
em 15 abr. 2019.
11  https://santamar-
celina.org/wp-content/
uploads/2018/04/Contra-
to-de-Gest%C3%A3o-AP-
S-RASTS-11.pdf. Acesso 
em 25 de jun. 2020.

As reconfigurações da gestão social da OSS
Hoje a atual UBS está em um imóvel alugado, localizado na 

rua Carmem Cardoso Bordini, 184, atende 56.850 moradores 
do Helian e de outros bairros no entorno, em uma estrutura com 
510 metros quadrados construídos. Conta com salas de medica-

ção, curativo, inalação, vacina e espaços para grupos educativos 
e atendimento de saúde bucal. A equipe é composta por médicos 
pediatras, ginecologistas, oftalmologistas, equipe de enfermagem, 
equipe de Saúde da Família. Todos esses serviços médicos foram 
frutos do processo de muita reivindicação por parte dos moradores 
ao poder público, pois a maioria dos moradores do Jardim Helian 
depende do serviço público de saúde. Na cidade de São Paulo, 
cerca de 845 mil pessoas ainda aguarda algum atendimento na fila 
da rede municipal para consultas e exames.

A presença da OSS Santa Marcelina no Jardim Helian expres-
sa como a gestão do social por estabelecimentos de saúde é capaz 
de produzir territórios em regiões de alta vulnerabilidade social 
da grande São Paulo. Assim, as transformações observáveis, em 
campo previamente estruturado pela lógica da Organização Social 
de Saúde, passam a ser orientadas por lógicas de mercado de bai-
xo custo combinadas e articuladas pela presença, retração ou au-
sência do Estado, o que revelam as formas de institucionalização 
dependentes do mercado. 

Entre as iniciativas que incluem o mercado de clínicas popu-
lares está o programa Doutor Saúde, também conhecido como 
Corujão da Saúde12,  o programa da prefeitura de São Paulo em 
parceria com a Organização CIES Global13, iniciado em janeiro 
de 2017, que oferece atendimento individual nos estacionamentos 
dos hospitais públicos14. 

Nesse caso, a institucionalização individualizada do acesso 
aos serviços de saúde é configurada como uma forma de governo, 
que permite (ou promove) a deterioração dos serviços públicos 
básicos, por exemplo, preparando e legitimando a entrada de ato-
res privados e sua transformação de práticas e modos de proteção 
em mercado (JURCA, 2020). A análise desses processos parece 
apontar seu caráter de controle, vigilância e modos de governo da 
pobreza com base na transferência de responsabilidade pelo aces-
so aos serviços pelo próprio usuário do sistema de saúde.

Esses elementos, apresentados de forma resumida, apontam 
para uma ampliação significativa da margem de ação das OSS, 
como operadoras de um regime de terceirização dos programas 
sociais de saúde no qual assume a gestão e o recrutamento do pes-
soal. Endossa, de fato, a nova onda de privatização da saúde por 
meio das parcerias de gestão dos equipamentos públicos estatais 
com organizações sociais públicas de direito privado, associadas 
à falência financeira dos estados e municípios, certamente fazem 
que esse novo procedimento de financiamento se traduza num fa-
tor de diferenciação interna do sistema de saúde, muito além da-
quela permitida pela constituição. Ao abrir espaço para o mercado, 
se expande a margem de ação para uma gama de serviços de saúde 
privados de baixo custo como as clínicas médicas populares, que 
chegam a operar “nichos de negócio” no segmento privado com 
fins lucrativos (laboratórios, clínicas e policlínicas populares).

12  Parceria da rede públi-
ca e filantrópica de saúde, 
com hospitais e clínicas 
particulares conveniados 
com a Secretaria Munici-
pal de Saúde para atendi-
mento de usuário do SUS 
fora do horário normal 
de atendimento. Dispo-
nível em: <http://www.
capital.sp.gov.br/noticia/
prefeitura-firma-convenio-
-para-consultas-de-reava-
liacao-do-201ccorujao-da-
-saude201d>.  Acesso em: 
30 jun. 2020
13  O CIES Global oferece 
atendimento ambulatorial 
móvel aos usuários do SUS 
por meio de parcerias com 
o Poder Público. Link: 
http://www.ciesglobal.
org/. Acesso em fevereiro 
de 2019.
14  Em 2018, esses percen-
tuais passam a ser quase 
duas vezes maior. Além 
disso, auditoria realizada 
pelo Tribunal de Contas do 
Município (TCM), aponta 
que o tempo médio na fila 
para fazer exames médicos 
de imagem na cidade de 
São Paulo não diminuiu 
após a parceria (GOMES; 
CAMBRICOLI, 2017). 
Link: https://sao-paulo.
estadao.com.br/noticias/
geral,sob-doria-fila-para-
-exames-cai-mas-cresce-
-demanda-por-consulta-
-e-cirurgia,70002130829. 
Acesso em agosto de 2018.
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Os líderes comunitários notam o aumento da demanda na uni-
dade básica e ao mesmo tempo temos uma pressão enorme pela 
dissolução de um conjunto de experiências coletivas. Segundo a 
socióloga Cibele Rizek em live15, afirma,  isto seria: “uma disso-
luçãoimportantedaexperiênciacoletivadotrabalho,porexem-
plo,comostrabalhadoresdeplataforma,comaindividualização,
comaterceirizaçãoeprincipalmentenoconsumo” (Live diálogos 
IAU, em 07 de maio 2020). 

O Brasil passou por profundas transformações sociais nos úl-
timos vinte anos, que alteraram estruturalmente as formas de re-
produção social das famílias, ancoradas crescentemente no acesso 
a produtos financeiros. Apesar do surgimento de novos programas 
e políticas sociais nesse período, a dinâmica prevalecente foi de 
retração gradual da provisão pública e expansão da cobertura pri-
vada (LAVINAS, 2017). Cresceu exponencialmente o patrimônio 
líquido dos fundos de capitalização aberto, enquanto as contribui-
ções ao regime público caem com a crise do “lulismo” (SINGER, 
2018), não se recuperando desde então; enquanto o desfinancia-
mento da saúde se manteve desde a criação do SUS, os planos de 
saúde privados alcançaram, na fase de expansão econômica, am-
plos estratos da classe trabalhadora, via contratos de trabalho for-
mais, “desfiliando” (CASTEL, 2010) de forma invisível amplos 
segmentos sociais da esfera pública universal, que retornam a ela, 
na crise, por força do desemprego e da perda de cobertura privada; 
os programas de combate à pobreza pouco evoluíram nesses anos, 
após um alargamento promissor do bolsa família, funcionando 
sobremaneira numa lógica pró-cíclica, acompanhando o avanço 
da austeridade em detrimento da proteção da população mais vul-
nerável - esta, na fase recente contrarreformista (pós-2016), foi 
ainda mais afetada pelo desmanche dos direitos sociais (RIZEK, 
2018). 

Portanto, o fracionamento da luta por direitos vai se caracteri-
zando de forma cada vez mais significativa em direito do consu-
midor (JURCA, 2018), mediados em grande medida pelo dinheiro 
na periferia de São Paulo (FELTRAN, 2014). O Bolsa Família e 
o Renda Brasil são exemplos. Isso mina, erode a ideia de direitos 
universais. Os direitos passam a ser vinculados à capacidade de 
consumo e de produção de cada um (JURCA, 2020. Segundo Ci-
bele Rizek, ao longo desse vasto processo que remonta às décadas 
de 1970 e 1980. no caso da ascensão do neoliberalismo há a emer-
gência de transformações subjetivamente de fato. 

Uma transformação subjetiva muito importante no proces-

Produção da demanda e Erosão da legitimidade dos 
direitos 

15  A live Diálogos IAU 
foi realizada em meio a 
pandemia de Covid-19 em 
07/05/2020 com o título: 
TERRITÓROS, PRIVATI-
ZAÇÕES E SAÚDE - Diá-
logo sobre o horizonte das 
políticas sociais de saúde e 
seus desmanches em tem-
pos de pandemia, e teve 
a participação de Ricardo 
de Lima Jurca, sociólogo, 
pesquisador de pós-douto-
rado do IAU-USP. Cibele 
Saliba Rizek, Professora 
Titular do IAU-USP. E 
de Sérgio Lima, líder 
comunitário na zona leste 
de São Paulo, estudante do 
Curso de Especialização 
em Cidades, Planejamento 
Urbano e Participação 
Popular do Campus Zona 
Leste da UNIFESP.
16  Ver Herzog (2014): Os 
novos capitalistas. Com 
46 bilhões de dólares nas 
mãos, uma nova geração 
de investidores criou uma 
fórmula para melhorar 
o mundo sem perder de 
vista o retorno financeiro. 
Revista Exame. Gestão/
Sustentabilidade. 14 mai. 
2014.

so do empresário de si: “eu me vejo como empresa e eu vou 
competircomosoutros”.Issovaierodindocompletamentea
legitimidade dos direitos universais, os direitos que são con-
quistas. Os direitos que colocam uma camada social que não 
énemEstadoenemmercado. Istoquecomeçaa fragilizar
imensamente um social que é cada vez mais mercado, uma 
sociedade que é cada vez mais mercantil. Então essa erosão 
acompanhaasgrandes transformaçõesdo capitalismocon-
temporâneo(LivediálogosIAU,em07demaiode2020).

Sociologicamente próximas desses círculos de negócios e en-
contrando fortes semelhanças em seu funcionamento, as clínicas 
rapidamente se acoplaram às políticas públicas e ao comércio po-
pular. Muito ligados às infraestruturas urbanas do varejo brasilei-
ro; centros populares de compras, empresas, hospitais e metrôs são 
outros exemplos de localidades especiais onde foram implantados 
esses centros médicos, que confirmam seu desejo de se posicionar 
nesse paradigma voltado para o mercado popular (JURCA, 2018).

Os médicos, autorizados a atuar tanto no setor público quanto 
no privado, também trabalham na elaboração de especificações 
que permitem a criação de hospitais, clínicas e laboratórios com 
capital exclusivamente privado de organização de cooperativas de 
crédito e holdings16 (BAHIA, et al, 2016; JURCA, 2018). O valor 
da saúde transmitido à população passa a ser o valor do acesso que 
as clínicas populares disparam pela linguagem do autosserviço de 
cada cliente no ato de pagamento das consultas e/ou exames.

A crença de que a cobertura universal17 à saúde deve estar 
disponível para todos, independentemente se paga ou não, cons-
titui a palavra de ordem dos fundos de investimentos das clíni-
cas populares18. Algumas dessas dimensões obscuras tratam dos 
múltiplos modos de acesso ao serviços de saúde privados, como 
uma espécie de proteção de mercado atrelada ao mundo do traba-
lho informal: da venda ambulante aos shoppings populares e seu 
“empreendedorismo” (GAGO, 2018; HIRATA, 2018; RANGEL, 
2019); da uberização do trabalho (ABÍLIO, 2020) à “uberização 
da sociedade”, como metáfora de um processo político de produ-
ção de novas mediações (normas, regulamentos, direito, etc) da 
proteção do trabalho “tradicional”  para uma “cobertura universal’ 
pelo desembolso direto19 (OMS, 2011; JURCA, 2018). 

Embora surjam dificuldades de gerenciamento nesse cenário, 
os projetos continuam fluindo nessa direção, devido a expansão 
do setor popular de atendimento médico. Serviços com contornos 
informais. O aprofundamento desse processo pode ser identifica-
do na expansão da financeirização popular, por parte das empresas 
de cartões pré-pagos, que direcionam ações financeiras do merca-
do para áreas de saúde, estética, educação e lazer às famílias de 
menor renda. Constituindo uma precária rede de sujeitos endivi-
dados, através do acesso ao crédito com taxas de juros relativa-

17  Ver relatório da OMS 
- ORGANIZAÇÃO MUN-
DIAL DA SAÚDE. Finan-
ciamento dos Sistemas de 
Saúde: o caminho para a 
cobertura universal. Rela-
tório Mundial da Saúde, 
Genebra, 2011. A taxa de 
dinheiro privado na saúde 
no Brasil também é muito 
superior à média mundial, 
de 38%. No Japão 82% 
de todos os gastos são 
cobertos pelo governo. 
Na Dinamarca essa taxa 
sobe para 85%. Em Cuba, 
os gastos privados de 
cidadãos com a saúde 
representam apenas 6% do 
que o país gasta no setor. 
Em países onde o sistema 
de saúde é praticamente 
inexistente, o cenário é 
bem diferente. No Afe-
ganistão, 78% dos gastos 
com saúde dependem dos 
cidadãos. No Laos, a taxa 
chega a 82%, e a 93% em 
Serra Leoa (OMS, 2011)
18  Segundo Kimakowitz 
e Lucena (2015) e Leme, 
Martins e Hornberger 
(2014), os critérios de 
elegibilidade para inves-
timentos são: • Modelo 
de negócios sustentável 
comprovado; • Tratamento 
justo de clientes; • Impacto 
social significativo; • 
Capacidade e integridade 
do proprietário e gestão; • 
Necessidade real de finan-
ciamento.
19  No Brasil a proteção 
social contributiva também 
tem uma parte priva-
da muito significativa: 
membros das classes altas 
- como as “classes médias 
emergentes” (SOUZA, 
2010) - recorrem ao seguro 
saúde. . Da mesma forma, 
os pobres recorrem cada 
vez mais a clínicas priva-
das (JURCA, 2018).
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mente mais baixas e a prazos maiores20.
De modo recorrente, foram aparecendo nas narrativas pessoais 

e familiares, às quais tivemos acesso ao longo da pesquisa (JUR-
CA, 2018), indicando que os setores populares buscam estratégias 
de acesso aos serviços de saúde mediante a compra de um cartão 
pré-pago em uma dessas clínicas privadas. Na prática, desconhe-
cem qual a real cobertura a que terão direito em caso de necessi-
dade. 

Pelo menos oito milhões de brasileiros já são usuários de car-
tões pré-pagos para atendimento em clínicas médicas populares, 
segundo levantamento feito pelo jornal Estado de São Paulo. Para 
fins de comparação o número ultrapassa a quantidade de clientes 
das duas maiores operadoras de planos de saúde do país juntas 
(KOIKE, 2018). 

Segundo Lavinas (2015), a grande arquitetura começa com a 
criação do crédito consignado, em 2003, que vai vincular acesso 
prioritário a linhas de crédito com taxas de juros menos extorsivas 
para funcionários públicos e assalariados formalizados. Em 2004, 
é estendido aos aposentados e pensionistas. A política social tor-
na-se, em particular no caso dos titulares de benefícios previden-
ciários, o colateral que faltava e que é garantido pelo Estado para 
além da renda do trabalho, esta, sim, um colateral relevante.

Em paralelo, também em 2004, foi regulamentado o Bolsa Fa-
mília, que vem, já com atraso, expandir a incorporação, sempre 
parcial e precária, ao mercado de milhões de famílias cujo grau 
de destituição não apenas restringia oportunidades, mas ameaçava 
sua existência e sua dignidade. Pouco a pouco, ampliam-se me-
canismos de acesso ao crédito de consumo, também aos benefi-
ciários do grande programa nacional de combate à pobreza, para 
incentivar um modelo de consumo que vem, finalmente, aquecer 
o mercado doméstico, dobrando as vendas no varejo entre 2003-
2014 (LAVINAS, 2017).

O usuário dos serviços públicos se percebe, e é constrangido a 
se perceber, como um elo entre o Estado e o mercado, um produ-
tor e ao mesmo tempo consumidor. É neste sistema de produção 
de si que a sua possibilidade de enfrentar um terreno de práticas 
cruzadas na busca pelo acesso à saúde em meio às formas sociais 
líquidas e transitórias, é colocada à prova. Eles acabam dizendo, 
se somos indivíduos é porque existe uma profunda acentuação das 
singularidades a partir das instituições. E temos como sujeitos que 
aprender a responder as prescrições das instituições, que passam 
a demandar cada vez mais soluções biográficas para contradições 
sistêmicas (JURCA, 2020). 

Se os estudos urbanos documentam há mais de uma década os 
efeitos espaciais da liberalização dos serviços urbanos na periferia 
da cidade de São Paulo, eles se concentraram nas principais ten-

20  Em teoria, os clientes-
-alvo das clínicas médicas 
populares cobrem todos os 
estratos sociais no Brasil 
por causa do inevitável 
mercado de cuidados 
de saúde. No entanto, a 
demanda atual deriva de 
clientes com um perfil de 
renda de R$ 1085 até R $ 
7475, que inclui a classe 
de renda média (65%) e a 
parte inferior da pirâmi-
de (35%). Os custos de 
consulta variam entre R$ 
65 – R$ 80 reais e podem 
ser pagos em várias parce-
las, em caso de restrições 
financeiras dos clientes, 
o que é especialmente 
importante para clientes 
pertencentes ao base 
da pirâmide econômica 
(LEME; MARTINS; HOR-
NBERGER, 2014). Em 
uma clínica popular de na 
favela de Heliópolis foram 
encontradas consultas 
a partir de R$ 69,90 ou 
10x de R$ 9,99 (JURCA, 
2018).

dências do comércio popular, serviços de rede pública ou mesmo 
habitação. No entanto, ao focar no acesso à saúde, questionamos 
os efeitos dessas mudanças na experiência urbana na zona leste 
de São Paulo, onde há uma grande concentração de equipamen-
tos públicos e privados. Essas economias já não podem mais ser 
consideradas como marginais dada a capacidade de relação íntima 
com a heterogeneidade metropolitana, que articula diferentes re-
pertórios de emprego e de proteção e até o comércio ilegal. Isto, 
num continuum que, em termos neoliberais, organiza-se de modo 
segmentado revelando o dilema das cidades sobre a simultânea 
visibilização e invisibilização da função produtivas dessas econo-
mias (GAGO, 2018).

Compreender essa experiência urbana o mais próximo possí-
vel, traz a pesquisa para o método multiescalar, o que permitiu ve-
rificar um conjunto objetivo de novas formas cruzadas de gestão 
da vida social e dos serviços de saúde, com fins lucrativos. Mas 
também é subjetivo do ponto de vista da perspectiva do processo 
de individualização, pois esses dados serão expressos menos pelos 
números do que pelas histórias de vida, experiências e represen-
tações pessoais. Fica claro que cada política criva um mercado ou 
ampliava as margens de mercado. De certa maneira, junto com o 
Bolsa Família chegavam as Casa Bahia, Magazine Luiza. O mer-
cado se vê acoplado às políticas públicas. Então essa binaridade 
Estado-mercado precisa ser deslocada no sentido dos vasos comu-
nicantes. Essa articulação perversa e paradoxal talvez seja resulta-
do de formas estruturantes dos modos de sociabilidade no Brasil. 
Talvez isso seja menos circunstancial e muito mais estruturante de 
uma suposta binaridade Estado-sociedade civil que são invisibili-
zadas (RIZEK, 2017; JURCA, 2020). 

O atual contexto de pandemia da Covid-19, contribuiu para 
tensionar o horizonte das políticas sociais de saúde e seus desman-
ches em tempos de pandemia. Ou seja, nesse processo de transi-
ção, mesmo na luta por direitos nós percebemos essa tensão. Um 
processo contraditório entre histórias de lutas, novos personagens 
que reentram em cena reivindicando direitos, reivindicando de-
mocracia e colocando no horizonte essa última grande palavra de 
ordem que foi a luta pela redemocratização. E de outro, as formas 
de “governamentalidade”, as novas e velhas formas de planeja-
mento social dessas populações, os cortes no volume das despesas 
públicas e, portanto, na atividade do Estado (FOUCAULT, 2008; 
PIERRU, 2012). O que veem reforçar ainda mais a posição do 
mercado enquanto mecanismo de distribuição das oportunidades 
de vida, de “justiça de mercado” (STREECK, 2018, p. 87), e, com 
isso, fortalecer o programa neoliberal, enfraquecendo ao mesmo 
tempo a importância simbólica dos direitos sociais. 

Desta forma, estabelece-se um ramo de atuação, permeado 
pela exploração da assistência social e à saúde no território por 
uma falta de oferta induzida, seja pela política nacional (agora 
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com a Portaria 2.979/201921), seja pela lógica de trabalho operado 
pelas OSS, no qual fica cada vez mais difícil de discernir a atua-
ção do Estado e sua soberania, generalizando o que foi chamado 
de “mercadoria política” (MISSE, 1997). Tanto no controle sobre 
os fluxos financeiros, como nas decisões políticas e no controle 
dos direitos, no âmbito da forma de concretização destas políticas 
sociais, se obscurece, e perde a perspectiva da reivindicação de 
algum direito coletivo, de cunho “universal” (LAUTIER, 2014).

No fundo, trata-se menos da primazia do estado social sobre 
a sociedade, e mais sobre a desestabilização protetiva que vai se 
consolidando como sistema coprodutor do mercado. Avançando 
sobre a realidade de dinâmicas de trabalho de baixo custo, que 
recentemente impõem novas categorias de percepção e ação no 
mundo do trabalho dos serviços de saúde (ABÍLIO, 2020; JUR-
CA, 2020). Analisar a penetração de discursos e interesses dessa 
ordem em equipamentos de saúde é, portanto, analisar fronteiras 
de uma mudança que deseja instalar-se nos direitos sociais à saú-
de, por meio de políticas, programas e por meio dos agentes que 
nelas atuam. Nesse caso, o laissez-faire configura-se como uma 
forma de governo que permite (ou promove) a deterioração dos 
serviços públicos básicos ao preparar e legitimar a entrada de ato-
res privados e sua transformação de práticas e modos de proteção 
no mercado.

Direito de ser usuário: o Jardim que não é “os Jardins”
Queanteserasinalizadocomofundodevaleagoraumano-
menclaturamaisatualéáreaderisco (A.R)explicaçãoco-
mercial para a negativa de investimentos na comunicação
internet de qualidade e tv à cabo (NET) o que ocasiona a in-
viabilidadenosserviçosdecomunicaçãodescritosestranho
né?Elesachamquevamosfurtarosinal?Nãovaleapena
comercialmente?Diversaslutasqueapopulaçãotravoutem-
pos atrás e continua resistindo e travando até hoje porque a 
periferianuncadormiu (Entrevista comSérgioLimaem15
defev.2020)

O bairro é por definição um conjunto de casas que foi alvo 
de uma sucessão de ocupações, vendas e revendas de modo pa-
ralegal, e que se conforma como um espaço quase sem direitos e 
acessos aos serviços básicos. As conexões precárias de internet e 
tv à cabo, à medida que o bairro cresce, chegam a um limite: tanto 
por questões de segurança como por aumento de consumo e por 
necessidade de integração social. Ao mesmo tempo, continuam 
existindo, porque é o modo de obter serviços básicos com uma 
infraestrutura mínima.

Em relato um líder comunitário reafirma: 

E aí você pensa, a gente tem dinheiro pra pagar internet tem 

21  Institui o Progra-
ma Previne Brasil, que 
estabelece novo modelo de 
financiamento de custeio 
da Atenção Primária à Saú-
de no âmbito do Sistema 
Único de Saúde, por meio 
da alteração da Portaria de 
Consolidação nº 6/GM/
MS, de 28 de setembro 
de 2017. Disponível em: 
https://www.in.gov.br/
en/web/dou/-/portaria-n-
-2.979-de-12-de-novem-
bro-de-2019-227652180. 
Acesso em 13 de nov. 
2020.

que ter (...)eapareceramumasempresas,comoéque fala,
opcionais, vamos se dizer assim, pra gente usar. Até outro dia 
agenteeradependentedaVivo.SóaVivoentravaeaVivo
não entrava pra todo mundo. Ela tinha um limite de absten-
ção por bairro. Se fala, poxa, se as pessoas querem pagar
então porque não trazer aí conversando com umas pessoas 
defora,elesfalamquetiponosJardins,esseslugaresassim,
mais na Paulista por ali, tem pra instalar a internet ‘master’ 
mas não têm público pra contratar essa internet. É muito, tipo 
loco,né.TemumaamigaminhaquetrabalhanaVivoecomo
assimpradentrodoHelianquerenãopodeeprafora,que
ninguém quer, tem. Então eles tinham que rever isso aí. Aí a 
genteficapreso(TrechodoblogSerginhoItaquera.Disponí-
velem:http://serginhomlimas.blogspot.com/.Acessoem:16
deset.2020.

As empresas e o governo negociam diante dessa situação. Ne-
gociam “tarifas sociais”22. A disputa pelo acesso à saúde, seja pú-
blica ou privada, entra na lógica da competitividade do mercado. 
O acesso dos moradores às clínicas do centro têm esse mesmo 
sentido e definição, estendendo o direito do usuário também no 
acesso aos serviços de saúde privados na região, em consultas 
chamadas por Antônio de “consultas sociais”, às quartas-feiras no 
centro de Itaquera. 

Em conversa com líder comunitário sobre as clínicas popula-
res que já haviam atendido a sua esposa, em consultas ginecoló-
gicas e oftalmológicas, pergunto como eles ficaram sabendo e ela 
responde dizendo que foi por panfletagem. Antônio comenta que 
eles panfletavam na esquina dos postos de saúde. Antônio nesse 
momento tira de sua carteira um endereço de uma clínica em Ita-
quera. No papel estava escrito “consulta social”, entre aspas, em 
letras garrafais. 

As parcerias entre as associações de bairro estão no baratea-
mento de consultas e exames particulares para os associados em 
troca da publicização da clínica com palestras e cursos públicos na 
sede da associação para os moradores do bairro (JURCA, 2018). 
Em outros bairros da zona leste da capital, além das faixas de 
consultas e exames espalhadas na quadra poliesportiva local a 
associação tem uma parceria com a empresa Prev Fácil Aposen-
tadorias, atuando em consultorias e assessorias previdenciárias. 
A cada morador de um dos setores mais precários do bairro, que 
consegue o direito ao Benefício de Prestação Continuada (BPC) 
ou a aposentadoria rural que hoje está na faixa de um salário-mí-
nimo R$ 998, através da consultoria, a empresa faz uma doação 
para a associação. As tentativas de parceria das associações de 
bairro com redes de clínicas médicas que atuam na zona leste de 
São Paulo, para custear laudos médicos (que chegam a valores de 
R$ 500) que dão o direito à aposentadoria, são comuns nos lugares 
pesquisados.

22  Em uma das incur-
sões a campo no bairro 
encontrei uma equipe de 
agentes da Sabesp na sede 
da associação do bairro 
renegociando o pagamen-
to da tarifa de água com 
os moradores através de 
inscrições para a tarifa 
social (Notas de Campo, 
18/02/2020).
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O avanço das formas de monetarização do acesso aos serviços 
de saúde mediadas pelas políticas sociais, nos fazem questionar o 
que pode vir a ser proteção social hoje, para pessoas que vivem 
num contexto de individualização crescente do corpo social, nesse 
novo contexto. Não há como não ver a dimensão política que a 
expansão desse negócio lucrativo assumiu, a partir das famílias de 
baixa renda, nas fronteiras do capital de um “neoliberalismo desde 
baixo” (GAGO, 2018). 

A importância do espaço das associações de bairro, promo-
ve e articula demandas públicas e privadas baseadas nas políticas 
públicas (GEORGES; SANTOS, 2013). De modo que é possível 
observar, principalmente em territórios periféricos da cidade de 
São Paulo como, de forma estrutural, as famílias de baixa renda e 
suas relações privadas de consumo representam um novo nicho de 
mercado do cuidado para o setor privado de clínicas e laboratórios 
populares, de forma bastante lucrativa (JURCA, 2020). 

Como afirma Cohn (2009), quando se observam as facetas da 
saúde e do desenvolvimento social do Estado produtor, provedor 
e/ou regulador, e de como está se criando um sistema híbrido de 
classe social, verifica-se o estabelecimento de direitos, semidirei-
tos ou quase direitos. Ou seja, projeto de vida e formas de traba-
lho-consumo se entrelaçam em sujeitos neoliberais (DARDOT e 
LAVAL, 2016), possibilitando uma tênue ascensão social tradu-
zida em status de uma posição diferenciada na comunidade, sem 
que isso represente mudanças substanciais em sua situação so-
cioeconômica. A própria ideia de liderança, nesses casos, estaria 
deslocada de um sujeito capaz de mobilizar a comunidade com in-
tuito da reivindicação política para a de um sujeito com potencial 
criativo que faz a gestão do próprio trabalho-negócio-comunidade 
(RIZEK, 2016).

A pandemia e as reconfigurações comunitárias

Em tempo, a pandemia de Covid-19 de 2020 produziu uma 
situação completamente inesperada para a conjuntura atual, que 
mudou as coordenadas de espaço-tempo de todas as relações, não 
importa a escala: as relações domésticas, as comunitárias, as na-
cionais e as internacionais. Segundo Spina (2020), um flanco se 
abre no pensamento neoliberal. O flanco aberto significa que tal 
racionalidade neoliberal (DARDOT e LAVAL, 2016) não fornece 
– ao menos na velocidade necessária – as respostas para a situação 
inesperada de uma pandemia. No vácuo das ausências de respostas 
rápidas e efetivas, surge uma oportunidade política para ofensivas, 
para deslocamentos que só podem ser realizados por meio do for-
talecimento de outras explicações que transformem os princípios 
básicos que norteiam o próprio pensamento hegemônico. Ocupar 
o espaço do neoliberalismo na conjuntura aberta pela pandemia 
quer dizer produzir outros formatos que possam ser aplicados e 

disputados, de maneira imediata, em cada local do globo.
É um estranho paradoxo que o advento desta pandemia da Co-

vid-19 faz da proteção da vida o bem supremo: prosperando no 
declínio da política e na erosão dos direitos sociais, tome a forma 
de uma “razão humanitária” consensual (FASSIN, 2010) que pode 
repolitizar, a partir de baixo, as consequências sobre o valor rela-
tivo das vidas das escolhas feitas nos territórios periféricos. Quer 
se trate de acesso aos serviços de saúde via crédito, a manutenção 
de pequenas estruturas de saúde de baixo como a UBS do Jardim 
Helian, ou ainda as consequências locais do planejamento privado 
realizado pelas OSS, a vida acaba por tornar-se a chave para poli-
tizar escolhas, explícitas ou implícitas, operadas por poderes cada 
vez mais inacessíveis, senão evanescentes.

A pandemia escancarou um conjunto de processos temporal-
mente diferentes que se aglutinaram de uma forma muito impres-
sionante. Crise em emergências, racionamento do atendimento, 
aumento do endividamento por gastos com a saúde etc. Os terri-
tórios periféricos oferecem um observatório relevante dos efeitos 
das políticas de austeridade em tempos de pandemia, uma vez que 
as testam há várias décadas com ações e práticas de baixo custo. 
Em particular, pensamos nas diferentes esferas da gestão e plane-
jamento do social, promovidas pela Organização Social de Saúde 
da Zona Leste. 

Nos últimos meses, ampliou-se o reconhecimento da neces-
sidade de que o SUS (Sistema Único de Saúde) utilize leitos pri-
vados para expandir sua oferta e organize uma fila única para ca-
sos graves da Covid-19. A necessidade e a urgência, levantam a 
discussão da desigualdade no acesso entre os serviços públicos e 
privados em tempos de pandemia e orienta os movimentos sociais 
de periferia nas lutas pela retomada dos direitos sociais. Diante 
da desigualdade de acesso no atendimento, líderes comunitários 
falam em carnificina nas favelas23. O princípio defendido é de que 
o acesso a cuidados hospitalares durante a pandemia deveria ser 
universal e igualitário através do SUS, independentemente da ca-
pacidade de pagamento, da condição socioeconômica e étnico-ra-
cial dos cidadãos, como prevê a constituição.

A proposta dos coletivos e movimento sociais (Campanha 
Leitos para Todos, Redes Solidárias decidem, Mulheres Negras 
Decidem24) parte do diagnóstico de que a desigualdade e o racis-
mo estrutural estão presentes também no sistema de saúde, que 
deveria ser único e para todos. Na prática, a ocorrência de dupla 
porta na qual os hospitais disponibilizam leitos a conveniados de 
planos de saúde em detrimento a pacientes do Sistema Único de 
Saúde (SUS) permite a segmentação da população entre clientes 
de planos e seguros de saúde, cerca de 22% da população brasi-
leira, maioria branca, de alta escolaridade e com trabalho formal, 
e a parcela que usa exclusivamente o SUS, os 78% da população, 
dos quais 65% são negros. Menos de 45% do gasto em saúde vêm 

23  Ver em: https://oglobo.
globo.com/sociedade/
diante-de-desigualdade-
-de-acesso-atendimento-
-lider-comunitario-fala-
-em-carnificina-nas-fave-
las-24407542. Acesso em 
05 de mai. 2020.
24  Ver em: https://www.
abrasco.org.br/site/noti-
cias/por-que-a-fila-unica-e-
-a-saida-para-salvar-vidas-
-artigo-de-anielle-franco-
-bernadete-perez-fabiana-
-pinto-leonardo-mattos-e-
-marcelle-decothe/49128/. 
Acesso em 5 de jul. 2020. 
Artigo publicado origi-
nalmente na Plataforma 
PerifaConnection da Folha 
de São Paulo.
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do Estado, e apenas 40% dos hospitais no Brasil são públicos. 
O subfinanciamento e a precarização avançaram com a emenda 
constitucional 95, que já retirou R$ 22,5 bilhões do SUS desde 
2018, muito mais que os R$ 8,1 bilhões gastos no enfrentamen-
to à Covid-19 pelo governo federal (FRANCO, PEREZ, PINTO, 
MATTOS, DECOTHÉ, 2020).

A distribuição dos leitos de UTI (unidade de terapia intensiva) 
também deixa claro o tamanho do problema. Apenas 48% estavam 
no SUS antes da pandemia, cerca de 0,9 leito para cada 10.000 ha-
bitantes, enquanto para clientes de planos a média era de 3,4. Ou 
seja, quase quatro vezes maior. Em um sistema unificado, seria de 
1,5 para todos, o que significaria um incremento de 66% na capa-
cidade do SUS. “Manter essa situação intocada durante a pande-
mia é reconhecer que algumas vidas valem mais do que outras” 
(FRANCO, PEREZ, PINTO, MATTOS, DECOTHÉ, 2020)25.

No final de abril de 2020, quando a curva de mortes por Co-
vid-19 já estava alta no centro expandido de São Paulo, as primei-
ras mortes chegavam na zona leste de São Paulo, principalmente 
em Sapopemba, São Matheus, Itaquera e Cidade Tiradentes.

Semanapassadaperdemosumapeça fundamentaldanossa
organização que foi o nosso presidente José Germano que
faleceudoCovid-19.Nósoenterramosemtrêspessoas.Eu
querialembrá-loaqui.Germanopresente.Asmorteselasco-
meçamagoraaterrosto.Enóstambémestamoscomoseu
Ernesto internado, né. E a proposta absurda agora do pre-
feito,né,deabrir6.000covasemItaquera,ondeagentetá
precisando de uma resposta pra além da necropolítica. Nós 
estamosprecisandodepolíticadesaúde.Nósjáfizemosuma
faixa de 6metros onde a inscrição é: “Covas não e vidas
sim”,né.Enósvamoscontinuarnessaluta.AUBShojecon-
tinuanumacasaalugada.Sóqueelafoiampliada,néde125
m²para510m².Nãoéoidealeuachoqueaindaomeufilho
vaiterquecontinuaressalutaporqueemcasaalugadasofre
tambémoprocessodeespeculação,né.De falarqueoalu-
gueltámuitocaroeagentepodesofrermaisumataquecom
isso.Masnós estamospresentesdentrodaunidade.Alguns
professoresquejáestãoaquitambémconheceramumpouco
oterritório.Eessasaúdepranóséumapreocupaçãocons-
tante.Agora entãonem se fala, né.Então, nós... nessa live
também reivindicamos aqui o nosso hospital de campanha da 
ZonaLeste,né.Entendendoqueoqueprecisamoséleito.Mas
assimnóstemosquefazeressalutatambémparaohospital
de campanha. Uma vez que o pico da pandemia ainda não 
chegou.Aindanãochegou.Nóstemososcasosdesubnotifica-
ção.OresultadodoSeuGermanosaiudepoisqueelemorreu,
né.Porpressãotambém,né.Comreportagem.Eaitivemoso
resultadodele.Quantaspessoasnãoestãonessasituação,né.
(LiveDiálogosIAU,em7demaiode2020)

25  A própria ANS mostra 
em boletim que as receitas 
das empresas não foram 
afetadas pela pandemia, 
nem a inadimplência e a 
sinistralidade. O que dimi-
nuiu foram despesas e taxa 
de ocupação hospitalar: 
51% com a Covid-19 e 
47% com outros agravos. 
Ver em http://www.ans.
gov.br/aans/noticias-ans/
coronavirus-covid-19/
coronavirus-todas-as-no-
ticias/5628-boletim-covi-
d-19-ans-divulga-novos-
-dados-do-monitoramen-
to-do-setor Acesso em 23 
jun. 2020.

Essa situação poderia ser lida como um presságio sobre quem 
seriam as pessoas que sofreriam as piores consequências da pan-
demia. Entretanto, o poder público e a sociedade não entenderam 
o recado e nem das vidas perdidas, como a do líder comunitário 
Seu Germano, sem a possibilidade de atendimento digno devi-
do ao colapso do sistema de saúde da periferia de São Paulo, ou 
mesmo a de um enterro digno. O colapso é a manutenção da se-
gregação socioeconômica e racial a despeito da calamidade e das 
necessidades coletivas. O risco sistêmico são pessoas morrendo 
sem serem atendidas. O que implica uma “bioresponsabilidade” 
dos governantes eleitos (BOURDELAIS, 2008), sejam eles nacio-
nais ou locais. A bioresponsabilidade da qual não podem escapar, 
pois o drama da vida desperta afetos e, consequentemente, mobi-
lizações individuais e coletivas (LORDON, 2016).

O colapso também é ético e moral quando se esgotam recursos 
do SUS e existem leitos privados ociosos. Que ao menos este de-
bate nos ajude a desnaturalizar as desigualdades em saúde e des-
nudar as políticas e forças sociais que impedem que nosso sistema 
de saúde seja de fato único e para todos. Pois as vidas que já se 
foram não voltarão (Franco, Perez, Pinto, Mattos, Decothé, 2020). 
Em um cenário, onde as desigualdades sociais em saúde não ten-
dem a mudança, como acesso aos serviços básicos, a política, por-
tanto, reaparece implacavelmente em voz baixa, na medida em 
que se inscreve no corpo e no “psíquico” (Pierru, 2012). Impõe-se 
uma outra forma de política na qual o Estado desempenhe outro 
papel, radicalmente distinto desse que nos levou a este desastre 
neoliberal26.

26  Ver Daniel Pereira de 
Andrade e Nilton Ota, 
“Uma alternativa ao 
neoliberalismo – Entre-
vista com Pierre Dardot 
e Christian Laval”, em 
Tempo Social: revista de 
Sociologia da USP, v. 27, 
n. 1, jun, 2015. Disponível 
em: https://www.scielo.br/
pdf/ts/v27n1/0103-2070-
ts-27-01-00275.pdf.
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Desenvolvimento e transformações urbanas: 
fios de um debate sobre a era de governos progressistas
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* Inicialmente, a pesquisa que origina este texto 
tinha um recorte delimitado territorialmente em São 
Paulo, especialmente na região do Grande ABC, e se 
debruçava sobre projetos e/ou propostas de desenvol-
vimento econômico que estavam submetidos e eram 
financiados pelo Programa de Aceleração do Cresci-
mento (PAC), programa federal laçado em 2008, no 
mandato da presidenta Dilma Rousseff. Ao longo da 
pesquisa, o campo ou recorte empírico do trabalho se 
alterou. Mais que mudanças relativas ou tributárias de 
aspectos práticos referentes à dinâmica do meu traba-
lho durante o pós-doutoramento, outros elementos do 
contexto brasileiro, lidos retrospectivamente, revelam-
-se mais importantes e me parecem achados de pesqui-
sa. Pensar o tema dos grandes projetos de desenvolvi-
mento face a face com o volume de investimentos que, 
no mesmo período, acorreram para a Grande São Paulo 
(ou mesmo para o Estado), sem que estes últimos es-
tivessem nomeados como projeto delimitado, abre um 
leque de questões que vão desde o lugar da metrópole 
paulista neste modelo de desenvolvimento e suas es-
pecificidades em relação a outras áreas em processos 
violentos de transformação; até a forma como São 
Paulo amalgama uma ideia de nação desde si, organiza 
a percepção do desenvolvimento e a política econômi-
ca concreta que este enseja.

Universidade Federal de São Paulo 
jsbarros@unifesp.br

Cidade-campo, urbano-rural e projetos de desenvolvi-
mento: do que se trata?

Os projetos financiados pelo Programa de Aceleração do Cres-
cimento (PAC), que foi desde 2008 o eixo organizador da política 
de desenvolvimento no país - incluindo aí as políticas urbanas, 
desde as obras de “revitalização urbana” até o Programa Minha 
Casa Minha Vida -, dão conta de uma similaridade no perfil de 
atividades financiadas e ao mesmo tempo, guardam as especifi-
cidades regionais. Em 2016, o impedimento da presidente Dilma 
Rousseff e a posse de um novo governo teve impacto significativo 
sobre nosso campo de estudo e debates. Se por um lado os pro-
jetos de desenvolvimento seguem em execução, como atestam os 
dados do próprio governo federal em relatórios do PAC e a recente 
aprovação da Agência de Desenvolvimento Regional do Matopi-
ba1, é preciso dizer que alguns programas importantes do período 
anterior foram alterados, não no seu escopo, mas sim, na forma 
de sua articulação no centro da política econômica e especialmen-
te com os programas sociais, dada a enorme retração do sistema 
de seguridade e assistência social, além da redução dos direitos 
sociais de caráter universal – o que diz muito do próprio caráter 
dos projetos em curso. Alguns destes projetos que estavam sob 
o guarda-chuva do PAC – marca importante do governo anterior 

1 Matopiba é a denominação do local que congrega áreas do bioma Cerrado 
nos estados do Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia, considerado como a “última 
fronteira agrícola” do Brasil, promissora e de grande  rendimento na atualidade; dá 
nome ao programa criado ainda no governo de Dilma Rousseff e congrega projetos 
de estímulo ao agronegócio. “O Plano Diretor para Desenvolvimento do Matopiba, 
projeto que fornece diretrizes até 2035 para que a região se torne referência mundial 
na tradução do desenvolvimento acelerado do agronegócio em avanços sociais em 
educação, saúde e infraestrutura básica”, foi lançado em 2015 junto com a Agência de 
Desenvolvimento Regional do Matopiba, e busca “atrair investidores e empresários 
mundo afora para investir na nossa região. Esse projeto está sustentado por fundos 
de investimento e pela iniciativa privada, entes que estão cada dia mais interessados 
no Matopiba”, nas palavras da então ministra da Agricultura, Kátia Abreu. A Agência 
recebeu parecer favorável à sua implementação já no governo de Michel Temer e foi 
votado pelo Congresso Nacional. Em novembro de 2019, já no governo Bolsonaro, 
a agência foi desfeita e os decretos revogados, embora os projetos e o avanço da 
expansão das atividades de mineração, agronegócios, hidronegócios e exploração do 
território que constituíam o leque de ações em Matopiba sigam em andamento.
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de Dilma Rousseff – migraram para o Programa de Parcerias de 
Investimentos, cujo nome fantasia é Programa Avançar Parcerias2. 
Se as continuidades podem ser observadas, o reposicionamento 
destes projetos no centro da ação estatal de privatização e de con-
cessões já anuncia o tipo de intervenção e centralidade que o go-
verno federal nas administrações pós-golpe e Bolsonaro terá na 
política de desenvolvimento. 

Se podemos concordar com André Singer sobre os limites do 
“ensaio desenvolvimentista” do segundo governo de Dilma Rou-
sseff, o que parece estar em cena é um aprofundamento do caráter 
neoliberal, nos termos do que Dardot e Laval nomearam em seu 
livro, com um espraiamento das formas de governança de merca-
do por todos os âmbitos da vida social, que não é apenas uma pri-
vatização das estruturas produtivas até ali estatais mas, sobretudo, 
uma forma de racionalidade de mercado que dá o tom e a cadência 
do tipo de intervenção que o próprio Estado engendra – a exemplo 
das políticas de desenvolvimento3. 

O passo adiante deste novo governo pós-impeachment em 
2016, parece ser o caráter abertamente regressivo do ponto de vis-
ta das garantias e dos direitos sociais e trabalhistas. Para além da 
crítica do que significa esta regressão do estado de direito e dos 
direitos sociais num país como o Brasil, o que se coloca em tela 
aqui diz respeito à articulação entre as políticas públicas e progra-

2 No site do Governo Federal, Programa Avançar Parcerias, o PPI é descrito 
como: “Programa de Parcerias de Investimentos (PPI) (...) criado pelo Governo 
Federal para reforçar a coordenação das políticas de investimentos em infraestrutura 
por meio de parcerias com o setor privado.  A ideia é ter um novo fluxo de decisões 
para a priorização e o acompanhamento dos projetos que serão executados por meio 
de concessões, Parceria Público-Privada (PPP) e privatizações, além de garantir um 
ambiente propício à expansão da infraestrutura, do desenvolvimento econômico e 
das oportunidades de investimento e emprego no País.” Junto com o PPI, houve a 
criação do Conselho do PPI e a Secretaria do PPI, estruturas da administração federal 
que tem como atribuição “avalia(r) e recomenda(r) ao Presidente da República os 
projetos que integrarão o PPI, decidindo, ainda, sobre temas relacionados à execução 
dos contratos de parcerias e desestatizações. A Secretaria, vinculada à Presidência da 
República, funciona como uma força-tarefa que atua em apoio aos Ministérios e às 
Agências Reguladoras para a execução das atividades do Programa”. Importa ainda 
mostrar estão entre os objetivos destas estruturas administrativas federais a garanti de 
estabilidade e segurança jurídica para a execução dos projetos em questão. Ver http://
www.avancarparcerias.gov.br

3 Minha pesquisa de pós-doutoramento não avançou na análise dos anos 
de governo Bolsonaro. As reflexões aqui apresentadas concentram-se no período até 
2018, entretanto, eventualmente, farei algumas observações sobre os desdobramen-
tos destes projetos quando couber, uma vez que os projetos mesmo sob este novo 
governo seguiram e fazem parte das “obras inauguradas” entre 2019 e 2020. Para 
um painel apenas ilustrativo ver as várias reportagens publicadas em jornais diários, 
dando notas de que parte substantiva do que estava sendo inaugurado pelo governo 
Bolsonaro referia-se a obras de governos anteriores. Ver: https://www1.folha.uol.
com.br/colunas/painel/2020/08/jair-bolsonaro-monta-roteiro-de-inauguracoes-de-o-
bras-iniciadas-por-lula-e-dilma.shtml

mas sociais presentes nos projetos de desenvolvimento. Dito de 
outra maneira, o encolhimento e o desmonte acelerado dos pro-
gramas sociais e das políticas públicas – tais como Bolsa Família, 
o programa habitacional Minha Casa Minha Vida e o programa 
de apoio e incentivo à agricultura familiar, como o Programa de 
Aquisição de Alimentos (PAA) e o Programa Nacional de Alimen-
tação Escolar (PNAE), entre outros - por um lado, abrem uma li-
nha de questionamento do sentido dos projetos de desenvolvimen-
to em curso, sobretudo, se considerarmos que no PAC estavam 
inscritos “programas de desenvolvimento social”. Não à toa, estes 
são programas e políticas sociais nos quais as mulheres compare-
cem como demanda prioritária e/ou público-alvo uma vez que são 
chefes de família que estão na base de funcionamento destas ações 
estatais/governamentais. 

Projetos de desenvolvimento e território: interroga-
ções sobre o urbano e o rural

Desde 2013 e ao longo do ano de atividades da pesquisa de 
pós-doutoramento, vimos acompanhando experiências cartográfi-
cas4 com grupos, coletivos e/ou movimentos sociais em Salvador 
e no Recife, bem como no Espírito Santo e no Rio de Janeiro, o 
que possibilitou construir um painel e um acervo de pesquisa e 
de questões, que colocou em perspectiva e em diálogo os proces-
sos de transformação urbana que identificamos em São Paulo5. 
O ponto de articulação mais evidente está no fato de que estes 
processos todos estão diretamente relacionados às transforma-
ções econômicas e urbano-territoriais impulsionadas pela política 
de desenvolvimento adotada no país nos últimos três governos, 
e também ligado ao ciclo de desenvolvimento econômico dos 
chamados governos progressistas na América Latina (ZIBECHI, 

4 Trabalho desenvolvido junto à Fase e com a participação de outros 
pesquisadores e educadores da entidade. Desde 2013, trabalho com as cartografias 
sociais como instrumento de educação popular, inspirada nas experiências da Nova 
Cartografia Social da Amazônia, e já desde 2004, na graduação em arquitetura, como 
professora, trabalho com os alunos em disciplinas de teoria e história e fundamentos 
socioeconômicos da arquitetura e do urbanismo inspirada livremente em uma suges-
tão de Walter Benjamin sobre os mapas afetivos. Voltaremos a isto neste texto mais 
adiante.

5 Um conjunto de teses e pesquisas tem sido desenvolvido, colocando em 
foco especialmente as políticas habitacionais (através do Programa Minha Casa Mi-
nha Vida) e de cultura. Caio Santo Amore e Cibele Rizek, Camila Camargo, Andrea 
Quintanilha de Castro entre outros são fontes importante de dados e sugestões de 
análise, além de importantes interlocutores deste trabalho. Por outro lado, os debates 
sobre os assim chamados governos lulo-petistas têm trazido elementos importantes 
sobre a reconfiguração da economia brasileira no passado recente e informam o 
contexto no qual se desenvolvem em tensão estas políticas acima apontadas com forte 
componente territorial.
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2010 e 2013), que articula políticas de incentivo e fomento econô-
mico, políticas de combate às desigualdades, programas sociais e 
políticas públicas.

A rede de mulheres que foi acionada para esta pesquisa revela-
va uma articulação que passava pelas instâncias dos movimentos 
sociais, partidos de esquerda, conselhos e espaços de decisão de 
políticas públicas. Além da intervenção/articulação nos espaços 
decisórios, parte destas pessoas está também em espaços de arti-
culação política de seus movimentos e são parte da demanda que 
acessa ou pleiteia acessar as políticas públicas e programas sociais 
que orbitam nestes empreendimentos. Esta sobreposição demons-
tra ou revela uma dubiedade e um imbricamento entre os projetos 
de desenvolvimento e os programas sociais, uma vez que parte 
dos impactados pelos projetos de desenvolvimento são o público 
ou a demanda a ser atendidos pelos programas sociais – seja na 
chave da política pública que garante direitos, seja nos programas 
sociais que mitigam os impactos dos projetos. Este limite – e daí 
a dubiedade – entre um e outro tipo de ação governamental ou do 
caráter das ações estatais/ governamentais estruturantes dos pro-
jetos de desenvolvimento não pode ser facilmente discernido ou 
precisado. 

Olhando desde os vínculos entre os processos de transforma-
ção em curso na metrópole paulista e em outras cidades brasi-
leiras, buscamos recuperar as linhas analíticas que reconstruam 
uma visão das políticas de desenvolvimento como um conjunto 
de ações em territórios não necessariamente contíguos. Aqui evi-
dentemente a inspiração está nos textos de Chico de Oliveira, cuja 
elaboração sobre desenvolvimento e questões regionais aponta-
va a intrínseca relação entre a expansão do espaço econômico da 
“região São Paulo”, e a configuração das regiões “nordeste açu-
careiro” e “nordeste algodoeiro-pecuarista”, por exemplo. Chico 
já apontava nos textos dos anos 1970 e 1980, uma forte relação 
de determinação entre estas regiões e o equívoco em sobrepor 
a definição de espaço geográfico e região. Ainda que seja uma 
dimensão importante, resumir as questões regionais a uma di-
ferença inscrita no espaço geográfico nos leva a imprecisões na 
análise dos processos de expansão e consolidação do espaço de 
produção econômica. A relação disto com o avanço das fronteiras 
produtivas e mesmo nacionais e o estabelecimento de uma visão 
reiteradamente dualista da constituição do país e da sua moderni-
zação, que rigorosamente significou a expansão e consolidação do 
avanço capitalista cujo centro hegemônico foi a “região Sudeste”, 
herança da “região São Paulo”.  

Parte do debate sobre a nova configuração imposta pelos pro-
cessos de mundialização do capital tem relação justamente com 
este aparente descolamento entre espaço e produção. Dito de ou-
tra maneira, uma face do que se vive como desterritorialização é 
justamente esta reconfiguração urbana/territorial flagrada em pro-

cesso. Entretanto, a noção de desterritorialização pode sugerir que 
há um descolamento e uma independência da produção material 
e os lugares onde se assenta. Os processos acompanhados através 
das cartografias sugerem e apontam, numa primeira aproximação, 
que esta desterritorialização do capital, partição dos processos 
produtivos e a intensa mobilidade das plantas industriais e par-
ques logísticos, significam não uma desnecessidade do território, 
mas sim uma importância demasiada destes territórios, daí todos 
estarem assentados sobre processos de remoção e desalojamento 
como momento primeiro e base concreta da implantação dos pro-
jetos de desenvolvimento econômico, os aqui chamados grandes 
projetos. Estas remoções e desalojamentos significam uma recon-
figuração de modos de vida, de produção cultural, de vida social 
e das formas organizativas e políticas das populações que vivem 
nestes territórios. Está em curso uma transformação brutal dos ter-
ritórios em função desta mobilidade do capital e da transformação 
do processo produtivo, mas a dimensão concreta da produção se-
gue fundamental e é a base, contraditoriamente, da financeiriza-
ção da natureza, da produção, das cidades e da vida que nela corre. 

Os dados referentes aos projetos financiados pelo PAC mos-
tram a importância enorme que os projetos de implementação 
de logística significaram – mostrando uma articulação entre os 
processos que acontecem em territórios aparentemente distantes 
justamente pelo caráter das obras e investimentos que eles cons-
troem. Vale a pena sublinhar que no âmbito das resistências aos 
impactos dos projetos de desenvolvimento nasceram articulações 
de movimentos locais em redes e fóruns temáticos, a exemplo do 
MovimentodosAtingidospelaMineração, a CampanhaNemum
Poço aMais (campanha antipetroleira e pela defesa de territó-
rios livres de exploração de petróleo) ou a campanha em defesa 
e pela delimitação de territórios pesqueiros – ou ainda num caso 
notório e eminentemente urbano, os ComitêsPopularesdaCopa 
e a ANCOP que articulava os comitês. Tais articulações demons-
tram o caráter capilar e articulador de territórios não contíguos dos 
projetos de desenvolvimento em curso, fazendo-nos reencontrar o 
debate regional/nacional por outras vias, repondo e aprofundando 
as desigualdades, ainda e estruturalmente na produção articulada 
do moderno e do atraso. 

A dinâmica local-regional-nacional está no centro desta reor-
ganização territorial no bojo do desenvolvimento econômico e do 
desenvolvimento regional. Recolocamos, avançando no argumen-
to, o debate sobre o nacional no centro do debate sobre o desen-
volvimento urbano e regional. 

O processo de transformação urbana em tela neste trabalho ar-
ticula expropriação da terra (e remoções ou relocação) de popula-
ções que ali viviam, como ponto fundamental e indispensável de 
formação de um banco de terras, conformando novos territórios 
onde se assentam os grandes projetos de desenvolvimento, con-
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cordando com a linha de argumentação de David Harvey (2004) 
acerca do que ele nomeia o capitalismo em sua fase atual assenta-
do na acumulação por despossessão - e sua reinserção no ciclo de 
valorização do capital como ativo financeiro, chamado lato senso 
de financeirização da terra. Por outro lado, e na direção sugerida 
por Raul Zibechi (2013), em sua análise dos processos de reconfi-
guração da economia e da política latino-americanas do ciclo pro-
gressista, marcado pelo enorme poder e centralidade que o Brasil 
significou na região, com a abertura de frentes de acumulação de 
capital em áreas estratégicas, tais como mineração, siderurgia, 
energia, petróleo e commodities agrícolas – estas especialmente 
nas fronteiras agrícolas associadas ao extrativismo, fronteiras que, 
também em território nacional, são fundamentais para a compre-
ensão da reconfiguração urbana em curso. A articulação entre estas 
dimensões que nomeamos como urbano, rural e ambiental desta 
perspectiva estão em questão, uma vez que as próprias categorias 
analíticas estão em mutação. Um dos elementos chave nas trans-
formações urbanas em curso é a articulação entre os processos de 
financeirização da terra urbana, as políticas de desenvolvimento 
econômico e as políticas públicas, notadamente as urbanas. 

Por outra entrada, olhar as linhas de força tecidas entre polí-
ticas de desenvolvimento, políticas públicas e seus efeitos sobre 
os territórios, abre-nos a possibilidade de discutir as formas pelas 
quais estas transformações estão sendo processadas pelos grupos 
impactados nos territórios, as formas pelas quais a experiência de 
conflito e da política, na acepção de Jacques Rancière (1996), vem 
se fazendo e nos sugere colocar em tela as formas de subjetivação 
política neste emaranhado de impactos, transformações, apaga-
mentos, conflitos e resistência. 

Outra questão importante a tratar, uma vez mobilizadas experi-
ências que se constituem em tensão pesquisa-ação, desde cidades 
e experiências na qual atuamos, diz respeito ao lugar de pesquisa 
pelo qual optamos6. Este lugar constitui-se a partir de uma inquie-
tação sobre as transformações urbanas em cursos e seus sujeitos, 
na tensão entre uma ação neste lugar de fronteira da universida-
de e fora dela, que é ao mesmo tempo um lugar de ação política 
junto a coletivos políticos ou movimentos sociais e de análise e 
elaboração intelectual. Ao colocar em perspectiva a experiência 
latino-americana das últimas duas décadas de governos populares 

6 Recuperei este lugar e trajetória de pesquisa (e as inquietações teóricas 
que ali surgiam) em duas comunicações ao longo do pós-doutoramento: na comu-
nicação apresentada no Seminário Tempos do Social, base para o texto “Da rua aos 
grandes projetos de desenvolvimento - os fios de um debate sobre formação social 
brasileira e as formas da política dos ‘de baixo´”, publicado em Tempos do Social e 
da Política, São Paulo: Alameda Editorial, 2017; e no texto “Um diálogo com muitos 
momentos” escrito em coautoria com Fábio Sanchez, para a mesa Expériences pro-
gressistes en Amérique Latine: entre pratiques militantes et engagement profession-
nel, do seminário (Re)pensando as conjunturas na América Latina, coordenado pelo 
Laboratório Misto Internacional-SAGEMM, em 2017.

ou progressistas, o que se desenha nesta perspectiva, de forma 
pungente, diz respeito à própria nomeação dos processos em curso 
e à forma como os sujeitos, grupos, coletivos populares, organi-
zações de trabalhadores, movimentos sociais constroem formas 
de subjetivação política e constituem critérios de julgamento e de 
ação política num mundo comum cada vez mais esvaziado ou com 
horizontes nublados. 

Algumas pistas de pesquisa surgiram da ação junto a movi-
mentos sociais nas cidades do Rio de Janeiro, Recife e Salvador: 
a constatação de reconfiguração das dinâmicas urbanas, das trans-
formações espaciais das cidades e intensa reorganização das for-
mas de luta e apropriação das cidades. Como processo correlato e 
subsidiário a constituição de políticas públicas com forte acento 
na intervenção estatal, algumas tendo no centro de sua consecução 
a participação de movimentos sociais e organismos da sociedade 
civil e a tecnificação dos debates sobre as cidades e a dinâmi-
ca urbana, apartada em certa medida dos debates sobre políticas 
de desenvolvimento econômico no contexto dos quatro governos 
petistas e de uníssono sobre as cidades-mercadoria, montam um 
quadro no qual as cidades têm papel central, sendo produto, mas 
também produtores deste urbano. Este contexto de mudanças es-
truturais na economia brasileira revela, pelo avesso, os vínculos 
(históricos e analíticos) entre desenvolvimento e projeto nacional, 
entre desenvolvimento e cidades/urbano. 

A reflexão sobre os mecanismos de participação popular e de 
democratização da vida política brasileira está umbilicalmente re-
lacionada ao debate sobre os sujeitos políticos, sua constituição no 
âmbito da formação social brasileira e sobre as disputas políticas 
em torno da concepção de país que daí emerge. O debate sobre de-
senvolvimento que tratamos neste trabalho lida com este feixe de 
questões através dos quais buscamos articular, desde a leitura do 
passado recente e da experiência de democratização no país, estas 
dimensões. Esta articulação abre uma perspectiva de compreen-
são das formas de nomeação dos “de baixo”, ou seja, das camadas 
populares e seus significados para a compreensão da formação 
social e da sociabilidade política brasileira.  

A tensão atraso/moderno perpassa toda a discussão sobre o de-
senvolvimento e está no coração do debate sobre os sujeitos políti-
cos e suas formas de representação no Brasil. As leituras dualistas, 
cujo acento está no desenvolvimento e no debate econômico, tra-
zem no seu âmago uma associação entre atraso e pobreza e sobre 
os portadores desta pobreza e atraso. No fundo a dualidade na lei-
tura sobre a formação brasileira revela a constatação da incomple-
tude, da ausência, do Brasil como cópia malfeita e rebaixada e da 
impossibilidade de um destino comum que escape do inevitável 
subdesenvolvimento, da dependência, das formas heterônomas de 
organização social. O que se faz presente então é mais do que o 
debate econômico, é um debate sobre as classes e os agentes do 
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processo de transformação social, do qual o Ornitorrinco (OLI-
VEIRA, 2003) é uma imagem potente. 

O contexto de grandes transformações urbanas é o do embara-
lhamento imenso no campo dos movimentos sociais - que alguns 
autores e analistas, e mesmo os militantes do campo popular e 
democrático, nomearam como fragmentação do campo da esquer-
da. Ao mesmo tempo, está em ato uma ebulição de organizações e 
coletivos, novas formas de nomeação do fazer político e de auto-
nomeações. Entretanto, aproximar-se deste campo em movimento 
requer alguns cuidados, uma vez que as categorias pelas quais se 
nomeava a ação e organização política não parecem abarcar as 
novas e profundas articulações entre o que se passa nas cidades e 
em suas bordas e os processos políticos ali experimentados. 

Ainda que não se pretenda analisar exaustivamente estes frag-
mentos da vida urbana, pretendemos flagrar através da aproxi-
mação/mobilização de algumas cenas destas transformações em 
curso, desde o campo empírico em São Paulo num diálogo, in-
formado pelas transformações que estão acontecendo em regiões 
fora de São Paulo, buscando estabelecer linhas de articulação e 
leitura. Assim, alguns fragmentos ou cenas são tomados em con-
sideração desde os casos e experiências de alguns territórios nos 
quais acompanhamos processos cartográficos, orientados a fim de 
constituir pontes e articulações analíticas que possibilitem melhor 
delimitar e aproximar dos que colocamos em foco em São Paulo. 
Tais fragmentos estão vinculados aos processos de expansão da 
indústria petroleira e de extração mineral, em cujos territórios se 
instalaram seus complexos logísticos que estão em processo de 
transformação urbana7.  Em texto no qual analisa o papel do Esta-
do nos últimos anos de política econômica num campo de disputa 

7 Acompanhei processos de resistência popular em quatro territórios, que 
serão trazidos em cenas flagradas, são elas:  ao norte de Vitória, no ES, no município 
de Aracruz, os distritos de Barra do Riacho e Barra do Sahy, território de expansão de 
petróleo onde está instalado o estaleiro Jurong (cuja área é maior do que a área dos 
dois distritos juntos) para construção de navios sondas para exploração de petróleo 
do pré-sal; Salvador, na Bahia, e na Baía de Todos os Santos que é área de expansão 
de petróleo no Recôncavo baiano; a região do Porto de SUAPE próximo ao Recife, 
na Zona da Mata pernambucana, esta por sua vez também em rápido processo de 
transformação; e no Rio de Janeiro, a área da Baía da Guanabara onde foi instalado 
o Comperj que seria o maior complexo de refino de petróleo, articulada com a Baía 
de Sepetiba, área de instalação de um grande porto para exportação de commodities 
especialmente minério e produtos da siderurgia. A promessa de reconstrução da eco-
nomia fluminense e carioca estava atrelada a uma dinâmica de expansão da indústria 
do petróleo e seu decrescimento ou crise relaciona-se mais fortemente com a queda 
do preço do petróleo e a diminuição do crescimento chinês do que como a crise polí-
tica e agora econômica desencadeada pela Operação Lava Jato. A “caça à corrupção” 
é menos impactante do que a diminuição do valor do barril no mercado internacional 
e do crescimento chinês em dois pontos percentuais, justamente porque a indústria do 
petróleo não é só petróleo, é um amálgama de petróleo, minérios, água, energia e toda 
a cadeia de extrativismos e suas decorrências de estruturação e transformação dos 
territórios onde se instala assim como fora deles em certa medida.

sobre a nomeação do que estava em foco, como neoextrativismo, 
neodesenvolvimentismo etc, a formulação de Miagusko (2015) 
permite estabelecer uma chave de leitura interessante em tensão 
com as políticas de desenvolvimento sobre o aparecimento dos 
ditos “novos movimentos sociais”, que se articulam em oposição 
aos impactos destas políticas econômicas.

OEstado,diferentedosanos1990,assumiumaiorprotago-
nismo mas não anulou e sim, sobrepôs as políticas, o que 
fez com que algumas características domodelo fossem até
mesmoampliadas.Podemosdizerqueumadascondiçõesdo
modeloextrativistaésuaconduçãoporgovernosprogressis-
tas que sabem lidar melhor com a resistência social. Um dos 
elementoschaveparaaimplementaçãodomodeloéaplacar
asconflitividadessociais,fundamentaisparaconstruirnovas
formasdegovernabilidadequeaplaquemeincorporemasre-
sistências ao modelo nos próprios territórios.
Destemodo,algumastendênciasqueseapresentavamforam
reforçadas.Oneodesenvolvimentismoestreitoutantoseusho-
rizontesquesetransformounumaideologiatecnocráticasem
aforçapolíticaemobilizadoraqueesseprojetotevequando
podia encarnar em certos sujeitos sociais. 
Num momento de crise desse projeto, como agora, as linhas 
deforçaedeconflitoaparecemdemodomaisclaro,apolí-
tica retorna e exige escolhas do modelo. Nesse caso, podem 
aparecernovosconflitosesujeitosgestadosapartirdoesgo-
tamento do modelo. Novos agentes surgiram no centro polí-
tico dos conflitos atuais gerados pela implementação desse
modeloneodesenvolvimentista.Dialogarcompossíveisresis-
tências que surgem e surgirão no calor desses processos deve 
seruma importante tarefadeumprocessocartográficoque
identifiquenocalordomomentoaconstituiçãodessessujeitos
(MIAGUSKO,2015,p.31).

Esta perspectiva dialoga com o esforço analítico desta pesqui-
sa que procurou restituir sentido e articulação a fragmentos da 
luta política e na constituição de sujeitos políticos no bojo des-
tes processos em tela: os movimentos de sem-teto e moradia, as 
populações ribeirinhas, pescadores, os coletivos de mulheres, os 
favelados, os sem-terra que conformam uma constelação de sen-
tidos em disputa. Trata-se, pois, da discussão sobre subjetivação 
política, na acepção de Jacques Rancière, num campo de forças e 
conflitos polarizado pelas políticas de desenvolvimento. 

A articulação em redes nacionais e regionais de movimentos 
e coletivos sediados em espaços não metropolitanos, terminam 
por articular-se em coletivos políticos cuja ação se dirige direta 
ou indiretamente às questões do desenvolvimento e às questões 
urbanas advindas daí. Importa dizer que parte destes movimentos 
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- até então apresentados na literatura sobre movimentos sociais, 
clivados em urbanos, rurais e ambientais - articulados em redes, 
lutas e processos políticos nos territórios misturam e nublam as 
fronteiras tanto da nomeação destes processos como da própria 
prática política que transborda as categorias analíticas. Este dado, 
para além de uma observação de corte analítico e classificatório, 
aponta para uma reorganização do campo de conflitos que procu-
ramos iluminar nesta pesquisa, um embaralhamento do campo de 
ação/organização popular e articulações novas entre as políticas 
de desenvolvimento econômico e as políticas urbanas, bem como 
a qualidade destas políticas urbanas no quadro da reconfiguração 
econômica brasileira com forte incidência e protagonismo urbano 
e das cidades.

A análise destes impactos sobre cidades significa também con-
siderar municípios muito diversos entre si, mas fortemente articu-
lados por uma maneira de organizar o território e uma disputa em 
torno deste território que em São Paulo acontece de uma maneira, 
no Recife acontece de outra, no Rio de Janeiro acontece de ou-
tra e, na região metropolitana da Vitória expandida (que chega a 
Aracruz, área de eucalipto) é de uma quarta maneira. Entretanto, 
estas outras cidades/experiências trazidas à pesquisa apresentam 
e iluminam o debate sobre o urbano e sobre a produção social do 
espaço; e esta consideração sobre os territórios e sobre a disputa 
que está em questão faz reconsiderar as clivagens urbano e rural. 
Considerar estas políticas de desenvolvimento e seus impactos 
embaralha as clivagens utilizadas tanto para a leitura dos terri-
tórios (como cidades e campo, rural e urbano, ambiental), mas 
também embaralha as políticas públicas e programas sociais que 
intervêm nestes territórios. 

Aqui já outra hipótese e pista de trabalho se desenham: o pa-
pel que cumprem as políticas urbanas e de regulação fundiária 
nas cidades mudaram em relação ao marco regulatório que têm 
os anos 1980 e a Constituição de 1988 como referenciais. Para 
além do desmonte das políticas públicas de corte universal que 
vimos ocorrer nos anos 1990, tão bem caracterizado por Roberto 
Scharwrz como o “desmanche neoliberal”, os anos 2000, espe-
cialmente nos governos petistas, parecem apontar para outra arti-
culação e um novo caráter para as políticas urbanas. André Singer 
destaca esta nova articulação, em artigo no qual analisa aquilo que 
chama de “ensaio desenvolvimentista”, a política de desenvolvi-
mento econômico dos governos Dilma. O autor destaca o papel 
dos investimentos (grande parte deles no novo modelo de PPP´s) 
ao longo dos anos de 2011 e 2012 para a realização da Copa do 
Mundo de 2014, que “garantiram crescimento de 2,3% em 2013 
(pela metodologia antiga; 2,7% pela nova). O índice passou longe 
dos números desejados, mas permitiu manter o nível de emprego 
e os ganhos salariais dos trabalhadores no terceiro ano de governo 
Dilma (SINGER, 2016, p. 39 – grifos no original) – apontando o 
caráter fortemente estratégico do ponto de vista da economia e do 

modelo implementado através de um conjunto de ações e estímu-
los econômicos que incidiram fortemente nas cidades brasileiras, 
especialmente aquelas que foram sede da Copa do Mundo. 

Em outro momento, André Singer aponta, em consonância 
com uma literatura recente de teses e dissertações sobre o PM-
CMV, o papel transmutado da política habitacional, um amálgama 
a la o ornitorrinco Brasil, nas pistas de Chico de Oliveira, entre 
garantidor de direito social e programa que esteia a política econô-
mica anticíclica implementada no período 2008-2014.  

Deacordocomosidealizadoresdoensaiodesenvolvimentista,
noentanto,apesardasenormespressõesvividas,aomanter
aspolíticasdeestímuloaoinvestimento,comoadesoneração
dafolhadepessoal,oIPIreduzidoparaosbensduráveis,o
ProgramadeSustentaçãodosInvestimentos(PSI)eoaporte
paraoMinhaCasaMinhaVida,seriapossívelmanterduas
conquistas:aestabilidadedoplenoempregoeaelevaçãoda
massasalarial(SINGER,2016,p.43)

Assim entendidos, no bojo do “ensaio desenvolvimentista”, 
são eles mesmos parte dos grandes projetos de desenvolvimen-
to, como assinala André Singer acima. Se é possível dizer que as 
obras dos megaeventos esportivos encerram mais do que um pu-
nhado de ações para adequar estádios e instalações esportivas para 
receber os jogos mundializados, é possível avançar na constatação 
que estes grandes projetos apontam ou revelam a construção da 
uma imagem para as “novas” cidades, fruto da concepção que em-
basa tais projetos e intervenções. Os megaeventos esportivos são 
uma parte desta política de desenvolvimento, não estão alheios a 
este processo de transformação da base econômica e do ponto de 
vista da justificação para a população e para a opinião pública, o 
fato de serem megaeventos esportivos (com seu apelo ao “país de 
chuteiras”) minora as violações de direitos e problemas que pos-
sam acontecer na sua implementação. 

Importa chamar a atenção para a articulação entre os mecanis-
mos de gestão e regulação urbana, as políticas públicas e o tipo 
de investimento que se consolidou como modelo operativo destas 
obras, via de regra financiados e articulados no Programa de Ace-
leração do Crescimento. 

A transformação das cidades a partir dos eventos esportivos se 
assenta sobre um consenso de que as cidades são mesmo merca-
dorias, que estes processos de transformação são unidimensionais 
e que a transformação das cidades em mercadorias é inevitável. A 
reorganização e rearticulação entre interesses privados e financia-
mentos públicos, tão bem desenhadas nos megaeventos esporti-
vos, é a ponta do iceberg que desnuda a prática pouco transparente 
e privatista dando o tom na construção neste tipo de intervenção. 
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Nas cidades-sede da Copa, assim como em territórios onde 
se implantam os grandes projetos de desenvolvimento, ocorreu 
uma adequação de imensas partes do território para a recepção 
das obras de implantação destes empreendimentos, sob a égide de 
parcerias público-privadas, fortemente calcadas em financiamento 
público como elemento central da acumulação de capital8. A pe-
dra-de-toque dessa adequação nos territórios tem sido a suspensão 
dos mecanismos de regulação social/pública (tanto os códigos ur-
banos quanto as normativas que freiam e regulam o uso dos ter-
ritórios, como o código florestal, o código de mineração, as nor-
mativas sobre reforma agrária e reflorestamento, a lei de partilha 
de petróleo etc.) em nome de um melhor aproveitamento dessas 
regiões com e para as atividades produtivas, modernizadoras. Tais 
mudanças foram nomeadas por alguns autores e pelos ativistas 
que se posicionaram contra os impactos das obras da Copa, por 
exemplo, como estadodeexceção9 nas cidades brasileiras, cuja 
origem, evidentemente, não são os megaeventos esportivos. No 
entanto, a tirar pela forma violenta e profunda de transformação 
causada, podemos dizer que consolida um processo em curso no 
Brasil desde os anos 199010. Não se trata de um rompimento das 
normas e condutas em vigor, embora haja uma sorte não pequena 
de contratos fraudulentos e ilegalismos que sustentam estas inter-
venções. O que está em curso é uma gestão dos ilegalismos, uma 
profunda privatização da gestão estatal, nos moldes do que Dardot 
e Laval (2016) nomearam de uma “racionalidade neoliberal”.  

Nesta chave de leitura, podemos ler nos processos de transfor-
mação urbana, decorrentes e intrínsecos aos projetos de desenvol-
vimento, mais do que uma simples adequação urbana. É possível 
perceber nestas “reformas” a disputa política pelos sentidos do de-
senvolvimento e do projeto nacional que estão no seu âmbito. No 
cerne desta disputa, aciona-se uma velha e conhecida dualidade 
da história do Brasil: arcaico/moderno. Por meio desta dualidade, 
os impasses de nossa formação reaparecem e são (re)lidos como 
empecilho à constituição de um projeto nacional; e neste sentido, 
a modernização e o desenvolvimento econômico e/ou produtivo 

8 Para o debate sobre a função dos fundos públicos na reprodução do capital 
no Brasil, cf. Francisco de Oliveira em Os Direitos do Antivalor: a economia política 
da hegemonia imperfeita. Petrópolis: Ed. Vozes, 1998.

9 Ver Carlos Vainer e outros que utilizaram esta terminologia para designar 
o uso de mecanismos jurídicos e de regulação urbanística para a construção das con-
dições de excepcionalidade, de burla e de transformação do corpo jurídico (note-se 
que não é ilegalidade) que possibilitaram a implementação das obras da Copa do 
Mundo.

10 Cf. Oliveira, F. Totalitarismo e Exclusão: a formação de um espaço anti-
público, Texto base para conferência no Simpósio Internacional “Espaços Públicos 
e Exclusão Social: práticas urbanas”. FAUUSP, São Paulo, nov.98. (mimeo.); cf. Id. 
O Estado e a Exceção ou o Estado de Exceção? In: Revista Brasileira de Estudos 
Urbanos e Regionais, v. 5, n. 1, 2003.

aparecem como o polo dinâmico e emancipador, capaz de reverter 
este atraso que nos acorrentava e impedia de realizar nosso futuro 
promissor. Esta leitura dual e por que não, dicotômica, da socie-
dade, ao opor estes dois polos, identificou com o atraso grupos so-
ciais e suas formas de vida – especialmente aqueles que lhe ofere-
ceram resistência à instauração de formas modernas de produção.

Em certo sentido, é possível olhar retrospectivamente e assina-
lar que há uma disjunção entre a temática urbana e rural, ao longo 
dos anos 1980 e 1990. É curioso perceber que ela acontece justa-
mente no momento de redemocratização do país e após a Cons-
tituição de 1988, momento em que são construídos mecanismos 
de regulação e controle social das políticas públicas. No âmbito 
das cidades, tal processo não foi diferente: vemos nos anos 1990 
o aparecimento de conselhos e fóruns governamentais e não go-
vernamentais dedicados a, além de discutir, implementar se não 
uma política urbana para o país, políticas setoriais a ela referida. 
A perda de centralidade das questões relativas ao desenvolvimen-
to é uma marca desse período, o que não quer dizer que tenham 
sumido da pauta e menos ainda da vida real/concreta. O desenvol-
vimento tornou-se nestas duas décadas quase uma não questão, 
justificada pelo amplo consenso que se formou em torno de uma 
forma específica de desenvolvimento.

“A cabeça pensa onde os pés pisam”

As cartografias sociais têm uma longa tradição de debates e 
acúmulo na geografia e na antropologia e, na última década, têm 
sido utilizadas como ferramenta de produção de conhecimento e 
de lutas políticas importantes, na interface e articulação entre pes-
quisadores e movimentos sociais. Já em minha tese de doutorado 
apontava o caráter seminal da experiência do Projeto Nova Carto-
grafia Social para este campo de debate e de ação política. Retomo 
e reafirmo aquilo que em 2012 dizia. Assim, há que se dizer da 
importância do Projeto Nova Cartografia Social da Amazônia que 
tem por objetivo a autocartografia de povos, grupos e comuni-
dades tradicionais da Amazônia. O processo de autocartografia é 
demandado pelos povos e comunidades ao PNCSA e deste contato 
constitui-se um processo de elaboração conjunta entre as comuni-
dades e os pesquisadores do Projeto. 

Estas territorialidades específicas, construídas socialmente
pelos diversos agentes sociais, é que suportam as identidades 
coletivas objetivadas emmovimentos sociais.A força deste
processode territorializaçãodiferenciadaconstituioobjeto
desteprojeto.Acartografiasemostracomoumelementode
combate.Asuaproduçãoéumdosmomentospossíveispara
aautoafirmaçãosocial.ÉnessesentidoqueoPNCSAbusca
materializaramanifestaçãodaautocartografiadospovose
comunidadesnosfascículosquepublica,quenãosópreten-
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demfortalecerosmovimentos,masofazemmedianteatrans-
parênciadesuasexpressõesculturaisdiversas(PNCSA,sítio
eletrônico). 

Estes momentos de construção da autocartografia e, sobretu-
do, seus desdobramentos, tornam visíveis sujeitos que estão fora 
dos sistemas consagrados de registro normativo e, mais que isto, 
fora da política. É importante sublinhar o fato de que esta ação de 
incorporação do tempo ao espaço mortificado dos mapas constru-
ídos tantas e muitas vezes para a dominação de territórios e dos 
povos que ali vivem, é uma ação política. 

Nestecontexto[deconflitosambientais],nosmapasquepro-
curam incorporar a historicidade dos processos sociais, o 
espaço torna-se um vasto tabuleiro de xadrez sobre o qual
os sujeitos sociais evoluem, se deslocam, se orientam. A de-
limitação do espaço torna-se, assim, nãomais ummeio de
representá-lo simplesmente pelos objetos geográficos que o
compõem,maspelosconhecimentosassociadosaseuusoe
pelaintençãopolíticaquepresideasuaapropriação.Arepre-
sentaçãodessesterritórios,ondeseincorporaoconhecimen-
todosdiferentesinteresses,assimcomooconflitoentreseus
distintos projetos, abre, pois, ao debate a questão da legitimi-
dade do poder que sobre eles se exerce (Acselrad, s/d). 

É importante também destacar a importância para este debate 
de Henri Ascelrad e seu trabalho à frente de grupos de pesquisa 
e de ação política. Num formato de cartilha e de divulgação/for-
mação para uso de instrumentos cartográficos e de mapeamento 
participativo. Interessante notar que todas estas experiências estão 
sediadas em universidades públicas e têm um caráter ao mesmo 
tempo formativo dos alunos e pesquisadores envolvidos e dos gru-
pos (auto)cartografados11.  

Compreendemos a construção das cartografias sociais inse-
ridas em uma constelação de debates que se filiam às questões 
relativas à narração, à nomeação e à imaginação política, aqui 
tomadas na acepção de Hannah Arendt e Walter Benjamin, mas 
também como um lugar privilegiado para o debate sobre a cidade. 

Esta perspectiva está fortemente apoiada na ideia de que os 
sentidos do passado estão em disputa no presente, e como tal es-
tão em constante construção. Por outro lado, esta perspectiva de 
análise compreende os campos disciplinares (em especial aqui a 
arquitetura e urbanismo e a sociologia) como obra do pensamento, 
como ação política, constituindo-se na tensão da vida. A elabora-

11 Ver do autor citado Cartografia Social e Dinâmicas Territoriais: marcos 
para o debate (2010) e Cartografias sociais e território (2008). Há também um vídeo 
bastante interessante produzido por H. Ascelrad, Guia para experiências de mapea-
mento Comunitário, editado pelo ETTERN/IPPUR da UFRJ, em 2013.

ção intelectual é, desta maneira, um ato político, constituído (e 
constituinte) em diálogo público em acepção arentiana.  

Não por acaso as questões relativas ao trabalho e à vida produ-
tiva – extrapolando a atividade econômica e ampliando-se para as 
formas como as pessoas se relacionam com o território, a maneira 
de estar no mundo através do trabalho e das formas de produção 
coletivas e comunitárias (ou já reelaboradas) – é um foco cen-
tral nos processos autocartográficos. Tanto na descrição da vida 
quanto na descrição dos impactos e na reestruturação (econômica, 
social, territorial etc.) causada pelos grandes projetos de desenvol-
vimento ou seus efeitos urbanos. De alguma maneira, todos estes 
coletivos recolocam a questão do trabalho e suas articulações com 
a cidade. 

George Simmel (1973) trata do caráter em tensão da moderni-
dade, que leva o indivíduo a se constituir e ao mesmo tempo lutar 
pela preservação de sua autonomia diante da cultura objetiva, mas 
não como variável dependente das condições econômicas. Para 
o autor, o lugar desses conflitos e desta nova personalidade ur-
bana são as grandes cidades, nas quais a intensificação da vida 
nervosa resulta na mudança rápida e intensa das impressões exte-
riores e interiores. Simmel adota a visão das grandes cidades na 
mesma chave de sua percepção do caráter problemático e fugidio 
da modernidade, e é um dos primeiros a perceber esse traço de 
mobilidade do social. Simmel é quem nos demonstra que em sua 
constituição o social é móvel e não estático como a maior parte 
das teorias e metodologias nas Ciências Humanas apresentaram 
no decorrer do século XX. Esse caráter móvel do social será reto-
mado por outros autores contemporâneos, mas é no ensaísmo sim-
meliano que ela aparece em seu caráter seminal. O debate sobre 
e a partir da cidade aponta uma fértil construção sobre as cidades 
para além de seu aparecimento fenomênico: urbanizar-se é mais 
que construir cidades de tijolo e cimento, é um processo lento 
e subterraneamente transformador das relações sociais em uma 
nova forma social, urbana. 

Por outra entrada, Walter Benjamin constrói a imagem da ci-
dade moderna como labirinto, que não está somente fora dos su-
jeitos, mas é constituído também da subjetividade e constitui os 
indivíduos neste processo. Daí decorre a importância dos mapas 
afetivos, das marcações, dos lugares, das passagens não tomadas 
somente como as grandes vitrines do capitalismo moderno mas, 
sobretudo, como imagens de uma nova sociabilidade, de uma 
nova subjetividade, de uma nova sensibilidade, de novas relações 
sociais. E, portanto, o trabalho do pensamento tem sentido político 
precisamente por estar nesta tensão: instituir e refletir. A sugestão 
tem eco em Immanuel Wallerstein e em sua crítica aos modelos 
de análise das ciências sociais. O autor defende que a própria per-
cepção do Estado e da Sociedade como entes separados e que se 
congelaram em disciplinas estanques e diferentes tem a ver com o 
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processo de instauração e autonomização do mercado e do Estado 
no âmbito do capitalismo moderno, da modernidade e de seus ar-
ranjos históricos ao longo dos últimos 200 anos pelo menos.  

Em outra chave de leitura, o debate contemporâneo que vem 
da antropologia sobre as margens do Estado, especialmente atra-
vés de autoras como Veena Das e Deborah Poole (2008), ilumina 
a tensão, o vazio, aquilo que está fora do cânone disciplinar. Desta 
perspectiva, é possível perceber o movimento do real, tensionando 
inclusive os próprios conceitos que constituíram a fortuna crítica e 
que formataram, em certa medida, nossa compreensão do mundo 
e que o formatou também, apontando para os sentidos possíveis 
de um mundo em crise e em disputa. O que resta deste debate é 
a importância da nomeação (que também é o ato de instituição 
de categorias analíticas e composição deste corpus teórico) e sua 
relação com o lugar de enunciação da experiência. 

Os processos cartográficos guardam estas possibilidades de 
debates, justamente por se situarem entre a atividade de pesquisa 
e a extensão universitária; seja através dos conteúdos dos impac-
tos dos projetos de desenvolvimento (objeto de meu projeto de 
pesquisa especificamente), seja como produção de conhecimento 
que se faz na fronteira da universidade através de extensão uni-
versitária, seja como lugar fértil de elaboração sobre as questões 
metodológicas apontadas brevemente acima. Assim, desde esta 
perspectiva, foram mobilizados ao longo do ano como elementos 
importantes da construção de um acervo de pesquisa e por decor-
rência, de questões a serem enfrentadas. 

Olhar/analisar os “grandes projetos de desenvolvimento” em 
ato possibilita flagrar um intrincado conjunto de relações e de pro-
dução de conflitos políticos, das formas de aparecimento dos con-
flitos e de subjetivação política (Rancière), à luz da constituição 
dos mecanismos de gestão e controle de populações no seio deste 
projeto neodesenvolvimentista. Ali mesmo delineiam-se no âma-
go da experiência recentíssima brasileira dos anos de lulo-petis-
mo, as relações necessárias (e tensas) entre projeto ou modelo de 
desenvolvimento posto em marcha neste período e movimentos 
sociais com o Estado, com partidos, com organizações. Tudo isto 
atravessado por um conjunto significativo de alterações profundas 
no mundo do trabalho, que resignificam a própria relação dos su-
jeitos com seus territórios.  

A violência institucional - e policial mais especificamente -, 
surge como um dado estrutural e fundamental nas transformações 
em curso nestes “grandes projetos”. O debate da militarização das 
favelas no Rio de Janeiro parece ser a ponta mais visível (justa-
mente pelo seu caráter trágico e de exceção permanente) deste 

Violência e expropriação base dos projetos de desen-
volvimento ou um caminho tortuoso *

* Suape em língua tupi 
significa “caminho tortuo-
so”, e é o nome pelo qual 
é conhecido o Complexo 
Industrial Portuário instala-
do na região metropolitana 
de Recife desde a ditadura 
civil-militar e que é um 
dos “grandes projetos de 
desenvolvimento” que ti-
veram impulso com o PAC 
(Programa de Aceleração 
do Crescimento), no gover-
no Dilma.

conjunto intrincado de ações de controle e gestão territorial que 
apontam uma articulação fina entre os processos de violência e 
ocupação dos espaços, com os sabidos e denunciados atos de in-
tervenção policial e militar sobre partes do território, quase sem-
pre territórios pobres. Entretanto, um elemento há que ser con-
siderado para além da ocupação de pedaços inteiros da cidade, 
seja de forma permanente, via controle dos territórios precários e 
das periferias, seja de forma “esporádica”, em momentos de inter-
venção policial para garantia dos “usos legítimos” da cidade (nas 
manifestações políticas ou nos grandes eventos esportivos e cul-
turais). Note-se que o par acionado nestes momentos diz respeito 
ao fluxo e a permanência na e das cidades. Assim, o controle dos 
fluxos urbanos é uma das faces desta militarização dos territórios. 

Há uma imbricação entre a mobilização e permanência de po-
pulações em seus territórios segregados e vigiados, a “retomada” 
de partes dos territórios urbanos para a “população em geral” (e, 
claro, as “revitalizações” associadas) e o controle dos fluxos dos 
corpos por entre os espaços urbanos12. Às antigas clivagens socio-
espaciais agregam-se novas formas de acesso e permanência nos 
espaços urbanos. Pensando com Simmel quando se refere às então 
recentes metrópoles modernas, a construção desta nova sociabili-
dade moderna construiu territórios físicos, mas também formas de 
subjetividade do novo homem moderno, é possível dizer que tanto 
quanto novos territórios são construídos e emergem desta milita-
rização novas formas de uso e apropriação também se constituem 
neste processo. Podemos avançar no argumento, iluminando não 
só os comportamentos e formas de sociabilidade urbanas que es-
tão a se construir, mas também as formas mesmo de regulação 
das cidades – seja através de políticas públicas ou das formas de 
apropriação e uso urbano, assim como os sentidos construídos e 
em disputa que instituem esta cidade e seus sujeitos. Importa con-
siderar a feminilização das políticas públicas e programas sociais, 
bem como sua importância para a gestão dos conflitos urbanos 
especialmente quando consideramos na produção e reprodução da 
vida cotidiana nas cidades, suas consequências face aos novos ar-
ranjos familiares e de trabalho em curso, e suas articulações com 
o espaço. 

É possível dizer que o território mesmo está em disputa: o ter-
ritório físico geográfico e as mudanças urbanas cumprem papel 
chave nesta fase de reorganização do capital, sendo ao mesmo 

12 Pedro Cunca Bocayuva, desde o debate sobre direitos humanos, vem 
tematizando estes elementos de disputa pelas e nas cidades, através da análise e 
elaboração sobre a circulação urbana dos “corpos negros, jovens e das mulheres” 
frente à tragédia que é a experiência de militarização das favelas do Rio de Janeiro 
através das UPPs. Cunca insere este debate nos marcos estruturais da reorganiza-
ção do sistema mundi por um lado, mostrando como se trata de um fenômeno não 
pontual, de caráter sistêmico, e, por outro lado, mostrando como estes novos arranjos 
desafiam os movimentos sociais, organizações populares e o conjunto de seus aliados 
e intelectuais a pensar sobre sua própria maneira de intervenção.
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tempo ponto de partida e condição sine qua non, é o motor das 
transformações urbanas e também seu fim. Assim como ilumina-
mos as disputas pelas “novas” fronteiras de expansão do capital 
e sua consequente tomada de território em lugares como a Ama-
zônia, especialmente desde os anos 1990 (OLIVEIRA, 1997), e 
recentemente do cerrado brasileiro para expansão da fronteira 
agropecuária e de extração de minérios, estão acontecendo dentro 
das cidades uma expansão do urbano nele mesmo. Chamei esta 
reconfiguração urbana como dobra do urbano sobre si mesmo, a 
partir de uma livre apropriação de uma sugestão de análise pre-
sente no texto O Estado e o urbano, de Chico de Oliveira (1983). 
No texto o autor argumenta que a produção deste urbano é o pró-
prio processo de industrialização, de produção e de valorização 
do capital - à época entendido como uma defasagem em relação 
à industrialização do país que lhe estruturava, e qualificado como 
informal, ilegal pela literatura, mas lido por Oliveira como neces-
sário nestes termos e não “incompleto”. 

Esta sugestão da importância do território dá uma importante 
chave de leitura para os processos de expropriação e remoções 
forçadas em curso no país, e nestas cidades em tela e permite 
reconsiderar a relação entre cidade e campo; ou seja, a fronteira 
agrícola na Amazônia, a fronteira de expansão da mineração na 
Amazônia e de commodities no cerrado, o avanço da extração de 
petróleo em camada de pré-sal ou campos maduros é tão urbana 
quanto às remoções do centro do Rio de Janeiro, Salvador, Recife 
ou São Paulo. 

 Esta sugestão toma aquilo que em parte da produção sobre as 
transformações em curso nas cidades brasileiras está sendo nome-
ada de financeirização da terra urbana como um elemento impor-
tante, um momento de análise das transformações urbanas, mas 
não como seu epicentro13. Os processos flagrados nesta pesquisa 
estão na base da constituição destes novos territórios produtivos 
que recebem os grandes projetos de desenvolvimento, a confor-
mação de um território conformado por expropriação de terra, 
configurando mais uma vez aquilo que Karl Marx nomeou como a 
origem e fundamento da acumulação primitiva de capital. 

O impacto territorial da matriz produtiva extrativista realizada 
no Brasil, no assim chamado lulismo, articula a partir de múlti-
plos níveis e contradições, escalas territoriais e políticas e produz 
consequências, tanto no nível econômico da reprodução do ca-

13 Este argumento está melhor desenvolvido no artigo ‘Háterraparafinan-
ciarnesseverão’:areposiçãodaexpropriaçãoedaviolêncianosgrandesprojetos
dedesenvolvimentoeconômicooBrasileumacríticaaosdebatesobrefinanceiri-
zação, em coautoria com Gustavo Prieto, apresentado  no Seminário Internacional 
Financeirização e Estudos urbanos: Olhares Cruzados Europa e América Latina. Seu 
argumento central está calcado nas observações e pistas desta pesquisa e analisa de 
forma mais detida o Complexo Industrial Portuário de Suape. Reproduzo aqui trechos 
deste artigo.

pital como na redefinição do espaço urbano e agrário. Os fundos 
públicos, que foram mobilizados através do Programa de Acele-
ração do Crescimento (PAC) e os programas e políticas sociais, 
notadamente as urbanas e as de complementação de renda, são 
centrais na gestão social da expropriação tanto dos camponeses 
e dos povos indígenas, em áreas rurais quanto dos trabalhadores 
nas periferias urbanas ou cidades nas “fronteiras de expansão ca-
pitalista” e na redefinição da propriedade privada da terra (seja ela 
urbana ou não). 

A violência da urbanização ensejada pelos “grandes projetos 
de desenvolvimento” constitui novos vínculos entre cidade, cam-
po e seus sujeitos, nos quais a produção do espaço urbano e suas 
formas de regulação neoliberal reproduzem aspectos centrais da 
acumulação originária, repondo a barbárie como conteúdo domi-
nante da formação social brasileira. A desmesura da violência na 
base da expropriação de terras e seu caráter estruturante anuncia 
o embaralhamento dos termos do debate sobre a gestão de vastos 
territórios, que expandem o tecido urbano a partir da desapropria-
ção e do esbulho e reconfiguram as frações dos territórios campo-
neses e quilombolas e das terras indígenas, redimensionando os 
vetores da urbanização brasileira e da reprodução do espaço.

As expropriações primárias (da terra) e secundárias (no que 
tange a transformação, por exemplo, do direito às águas em ne-
gócios hídricos, da vida biológica e humana através das patentes 
etc.) se aprofundaram em velocidade inédita na segunda metade 
do século XX, em proporções diversas segundo os países (FON-
TES, 2009), mas atingindo a todos, fundamentando um desenvol-
vimento geográfico desigual (SMITH, 1988) combinado e contra-
ditório (OLIVEIRA, 2007).

Essas expropriações não são um fenômeno meramente econô-
mico (ou financeiro), ainda que sejam impulsionadas pela expan-
são econômica do capital, mas constituem sobremaneira a base 
da vida social e de uma sociabilidade contraditória, pois cada vez 
mais dependente (e necessitada) da expansão do capital (e das 
relações de mercado) para sua reprodução e, ao mesmo tempo, 
prova cabal de que essa expansão recompõe sem cessar a degrada-
ção que se imaginava superar (FONTES, 2009), ao menos como 
discurso ideológico e fetichista. É o que Mészàros (2002) chama 
de mecanismos de administração das crises, que se realiza por in-
termédio da linha de menor resistência do capital. Os camponeses/
as e seus territórios são, mais do que em qualquer período da his-
tória, centrais para a reprodução do capital a partir da reprodução 
do espaço.

Assim, na periferia da periferia do capitalismo revela-se a 
centralidade da reconfiguração urbana brasileira assentada na 
inclusão precária de sujeitos sociais ao nível da vida cotidiana. 
De forma articulada, evidencia também os limites da financeiri-
zação como noção-chave explicativa da totalidade dos processos 
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ensejados pelo capitalismo financeiro-imobiliário. Os projetos e 
programas aparecem como nacionais, são parte estruturante da 
política de retomada de desenvolvimento regional, e revelam-se 
como centrais no ajustamento econômico de alinhamento brasi-
leiro à mundialização do capital e à destituição da autonomia e o 
bloqueio às formas de reprodução das classes camponesas (e das 
tradições, territórios e cosmologias indígenas e quilombolas) e a 
subsunção de trabalhadores rurais.

As formas tradicionais e populares de vida estão na fronteira 
de expansão dos grandes projetos e, portanto, são os alvos prefe-
renciais da violência da expropriação da terra, mas também são o 
público-alvo de novas políticas e programas públicos e/ou sociais. 
A mais imediata destas formas de rearticulação parece ser o PM-
CMV, mas outros exemplos em operação nos territórios de Suape 
- como a articulação do PNAE (Programa Nacional de Alimenta-
ção Escolar) e PAA (Programa de Aquisição Antecipada) com os 
assentamentos na região “impactada” pelo Complexo - também 
revelam pistas importantes dessa rearticulação, que faz reconside-
rar as clivagens urbano e rural na própria caracterização tanto das 
políticas sociais quanto dos movimentos de resistência a expansão 
desses projetos. Considerar estas políticas de desenvolvimento e 
seus impactos ressignifica as clivagens utilizadas tanto para a lei-
tura dos territórios (como cidades e campo, rural e urbano, am-
biental e social), mas também embaralha as políticas públicas e 
programas sociais que intervêm nestes territórios. 

Todos estes elementos se articulam desde a construção e atra-
vés da implementação das políticas públicas e programas sociais, 
notadamente aquelas que incidem sobre a gestão dos territórios. É 
possível afirmar neste momento que parte destas transformações 
urbanas rearticulam as formas tradicionais de existência, produ-
ção e apropriação destes espaços, às formas de resistência a este 
processo de expropriação urbana e territorial, com forte incidência 
das políticas urbanas. As políticas e formas de regulação urbana e 
territorial cumprem o papel de indução absolutamente necessária 
e estrutural nas políticas de desenvolvimento e crescimento eco-
nômico. Não apenas como contenção dos efeitos colaterais e im-
pactos negativos destas políticas, mas como elementos dinâmicos 
e estruturantes destas novas formas de estruturação da produção e 
do território. Assim, uma nova camada de leitura e conflito se co-
loca: as políticas públicas oriundas da Constituição de 1988, esta-
belecidas e consolidadas nos anos 1990 como forma de regulação 
pública das cidades e da vida transmutaram-se, transformando-se 
em elementos de liberalização da vida nas cidades e das relações 
de trabalho e de produção que encontram nas cidades não apenas 
sua expressão, mas também uma dimensão produtiva. A “dobra 
do urbano sobre si”, em certa medida, é operada por políticas pú-
blicas e programas sociais que regulam a cidade, seus fluxos, sua 
produção e a vida de seus sujeitos. 

Neste percurso, entretanto, novos sentidos são forjados por 
aqueles que vivem nas cidades. Campo em disputa, espaço de 
construção, novas subjetividades e seus sentidos emancipatórios. 
As resistências de organizações e movimentos no território e os 
novos conteúdos da acumulação primitiva permanente, fundamen-
tado na produção do capital no Brasil em associação à financei-
rização de terras indígenas, camponesas e quilombolas, apontam 
alguns “embaralhamentos” nas relações campo e cidade nestes 
espaços nas franjas metropolitanas. Estas formas de resistência 
são as formas “arcaicas” de vida revisitadas, ressignificadas. Há 
novos e importantes avanços. 

Mas há um imbróglio - diante do avanço do capital nesta nova 
fase como se organiza (como se nomeia esta resistência) e muitas 
vezes ela é a pedra-de-toque para as políticas públicas. A resis-
tência ao processo de expropriação de terra e de produção das 
imensas periferias do “novo” tecido urbano que Suape cria, faz-se 
desde os modos de vida e formas tradicionais de vida das comu-
nidades atingidas e dos trabalhadores nas periferias da metrópo-
le pernambucana. Do ponto de vista da leitura do que são estes 
novos sujeitos, a reconfiguração dos movimentos sociais, tanto 
os assim chamados povos e comunidades tradicionais, campone-
ses, trabalhadores rurais como os “urbanos”, revela um jogo que 
se rearticula desde o enfrentamento da barbárie da expropriação 
da terra como ponto fundamental - origem e fundamento - deste 
projeto de desenvolvimento calcado nos grandes projetos, como 
o Complexo Industrial Portuário de Suape. Está no centro des-
te argumento a preocupação com a configuração do que, grosso 
modo, vem sendo nomeado como novas formas de fazer política, 
produção e debates muito informados pelo aparecimento de mo-
vimentos de forte cunho autonomista, de ação direta, de rejeição 
aos formatos partidários e de afirmação das pautas de grupos e/ou 
coletivos identitários ou ainda dos movimentos de povos e comu-
nidades tradicionais. 

A temporalidade dessa modernidade desenvolvimentista não é 
a da experiência, do conhecimento, da vida cotidiana; é institucio-
nalmente organizada e este é o atributo mais eminente da domina-
ção - que corresponde a um encolhimento do espaço de experiên-
cias na vida social e de liberdade; liberdade de acesso ao passado 
e ao futuro como construção de uma subjetividade democrática 
(MATOS, 2007), - não se colocam no horizonte de expectativa. A 
segregação socioespacial e a permanência na condição de excluí-
do até a inclusão capitalista via mercado é viabilizada na política 
pública a partir da alienação da garantia de direitos. 

Trocando em miúdos, a política pública se realiza e se institui 
cada vez mais como a forma per se de realização da violação de 
direitos humanos e forma acabada de regulação e gestão social da 
reprodução de trabalhadores como subproletários na tentativa de 
apagamento da experiência e da subjetividade da vida cotidiana 
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produzida nas frações dos territórios de camponeses, pescadores, 
indígenas e quilombolas.

Neste percurso, entretanto, novos sentidos são forjados por 
aqueles que vivem nas cidades. Campo em disputa, espaço de 
construção novas subjetividades. No centro da disputa a cidade e 
seus sentidos emancipatórios. Flores no asfalto. 
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tem como principal foco as ruínas fabris da 
zona Leste de São Paulo e seguiu as diretri-
zes de pesquisa em poéticas visuais.

http://www.renatapedrosa.com.br/

apresentação

Neste texto que ora apresento descrevo o processo de criação 
de um trabalho poético que tem como principal foco as ruínas 
fabris da zona Leste de São Paulo, uma área que recebeu as pri-
meiras instalações industriais da cidade no início do século XX. 
Para intensificar a familiaridade com esse lugar, busco referências 
visuais e teóricas, visões de mundo que me parecem relevantes 
para o processo de criação deste trabalho visual. Da junção entre 
observar e pesquisar é que encontro as formalizações visuais que 
mais me interessam.

Para descrever este processo de criação busquei uma forma 
gráfica que melhor contemplasse aspectos da minha pesquisa po-
ética. O desenvolvimento desta forma deu-se numa relação visual 
entre a documentação dos friches industriais e as pesquisas visuais 
e teóricas. A relação entre elas foi ficando cada vez mais rica e 
complexa, até chegar ao formato que descrevo a seguir1.

Inicio o texto com a introdução dos fundamentos teóricos que 
motivaram a criação do trabalho poético. Em seguida, descrevo 
as etapas de criação da obra, que passa pelo mapeamento dos fri-
ches industriais que persistem nas margens das linhas férreas, pelo 
registro fotográfico das ruínas e considerações sobre os aspectos 
conceituais do projeto. Termino com a descrição da montagem e 
documentação da apresentação pública da obra, uma vídeo insta-
lação. Nos textos em cinza e nas imagens em preto e branco, que 
intercalam o texto principal, componho as referências teóricas, li-
terárias, poéticas e visuais.

Pelo modo como ordenei os textos, as documentações foto-
gráficas e as referências pretendo mostrar o processo que levou à 
criação de uma obra poética que busca pensar a potência de sig-
nificação da paisagem da cidade para além da sua aparência por 
meio de uma abordagem alegórica das ruínas, uma reflexão sobre 
os processos de urbanização, industrialização e desindustrializa-
ção da cidade de São Paulo.

1 Esta versão do texto foi 
adaptada para o formato 
da presente publicação.
Para a versão original e 
completa: http://www.
renatapedrosa.com.br/
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“Os limiares são zonas menos definidas que as fronteiras.
Lembramfluxose contrafluxos, viagens,desejo.Aconfusão
linguísticaesemânticaentrelimiteelimiarfazesquecerque
esse último aponta para um lugar e um tempo intermediários 
eindeterminadosquepodemterextensãoindefinida.Olimiar
éumentre,umazonacinzentaquefundecategoriasemistura
oposições”.

Limiteselimiares/Corpoeexperiência,CibeleRizek2 

A cidade está em crescimento constante. Seus limites alteram, 
suas fronteiras expandem. Construções são demolidas para então 
serem reconstruídas ou substituídas. A expansão da cidade recon-
figura os bairros, expulsa os moradores, redesenha a paisagem. As 
constantes mudanças deixam traços de outros tempos, ruínas que 
ocupam os interstícios das novas construções e que sedimentam 
indícios dos usos e costumes passados.

Ao longo do século XX, as cidades passaram por mudanças 
para satisfazer as necessidades de circulação do capital. A cada 
novo ciclo de acumulação capitalista, novas estruturas espaciais 
são criadas para atender a reprodução do valor, enquanto outras 
são desertadas, relegando muitas vezes territórios inteiros ao 
abandono. Os resíduos deixados pelas demolições e pelo abando-
no de infraestruturas testemunham as transformações constantes 
no espaço urbano. Essas transformações acompanham a veloci-
dade das exigências dos ciclos reprodutivos do capital financeiro 
que, principalmente a partir da década de 1990, determinaram a 
especulação imobiliária como alternativa à crise dos setores pro-
dutivos e manufatureiros.

As ruínas são os estratos do tempo depositados na paisagem 
urbana, fragmentos de prédios abandonados e esquecidos durante 
os inúmeros processos de requalificação das cidades. São resídu-
os, restos de tempos diversos que persistem diante das transforma-
ções e assim evidenciam esses mesmos processos.

Comportam-se como zonas indeterminadas, tempos interme-
diários, lugares de usos indefinidos. Podemos trata-las como so-
leiras, umbrais ou limiares que deixam entrever as transições e 
passagens dos espaços e tempos urbanos.

Elas portam as marcas da história e quando tratadas como ale-
gorias são instrumentos para reflexão sobre as camadas de trans-
formações das cidades contemporâneas.

As alegorias resgatam as ruínas do esquecimento para redi-
mi-las no presente, ao mesmo tempo em que são um emblema da 
mortalidade, da inevitável decadência a que tudo está submetido.

2 RIZEK, C. S. Limites e 
limiares/Corpo e experiên-
cia. In: Revista Redobra.
3 BENJAMIN, W. The 
Origin of German Tragic 
Drama, Nova York e Lon-
dres: Verso, 1977, p. 166. 
Tradução livre da autora.
4 LINGWOOD, J. The 
weight of time. In: Ruins: 
documents of contempo-
rary art. B. Dillon (Org.). 
Cambridge: MIT Press, 
2011. p. 109. Tradução 
livre da autora.

“Naruínaahistóriafunde-sefisicamentenocenário.Enesta
visãoahistórianãoassumemaisaformadeumprocessode
vida eterna mas de uma irresistível decadência. A alegoria de-
clara estar então para além da beleza. Alegorias são, no do-
míniodasideias,oqueasruínassãonodomíniodascoisas”.

TheOriginofGermanTragicDrama,WalterBenjamin3.

Carmela Gross, Buracos, 
1994

“Emumdiafriodedezembroem1968,BerndBecherlevou
ogaleristaalemãoKonradFichereoartistavisitantenorte
americano Robert Smithson para um passeio no campo. Ru-
maramparaDüsseldorf,ondeFicheracabaradeabriruma
galeria,edepoisseguiramparaOberhausen,a20milhasde
distância, um dos maiores complexos industriais no distrito 
deRuhr,umadasregiõesquemaisconcentravaindústriasna
EuropaOcidentalnaquelaépoca”.

Theweightoftime,JamesLingwood.4
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“O panorama zero parecia conter ruínas no avesso, ou seja 
– todas as novas construções que pudessem eventualmente
ser construídas. Isto é o opostoda ruína românticaporque
asedificaçõesnãodeterioramdepoisdeteremsidoconstruí-
das mas pelo contrário crescem como ruínas antes de serem 
construídas. Esta cena antiromântica sugere o descrédito da 
ideiadetempoemuitasoutrascoisasforademoda.Masos
subúrbios existem sem um passado racional e sem os ‘gran-
des eventos’ da história. Oh, talvez existam algumas estátuas, 
uma lenda e um par de curiosidades, mas não passado – só 
ascoisasquepassamparao futuro.Umautopiamenosum
botão,umlugarondeasmáquinassãopreguiçosas,eosolse
transformouemvidro,eumlugarondeaPlantadeConcre-
todeassaic(253EstradadoRio)fazbonsnegóciosemPE-
DRA,BETUME,AREIAeCIMENTO.Passaicparecerepleta
de“buracos” comparado coma cidade deNovaYork, que
parece solidamente empacotada e sólida, e aqueles buracos 
sãodealgumaformaasvagasmonumentaisquedefinem,sem
tentar,ostraçosdememóriadosconjuntosabandonadosdos
futuros.TaisfuturossãoencontradosemfilmesUtópicostipo
B,edepoisimitadospelossubúrbios.Asvitrinesdeliquida-
çãodeautomóveisdaCityMotorsproclamamaexistênciada
UtopiaatravésdePONTIACSWIDETRACK,1968–Execu-
tivo,Bonneville,Tormenta,GrandePrêmio,Firebirds,GTO,
Catalina,eLeMans–aqueleencantamentovisualmarcavao
finaldaconstruçãodarodovia”.

ATouroftheMonumentsofPassaic,RobertSmithson5. 

5  SMITHSON, R. A Tour 
of the Monuments of 
Passaic. In: The Collected 
Writings. New York: New 
York University Press, 
1996. p. 72. Tradução 
livre da autora.

Robert Smithson, A Tour of the Monuments of Passaic, 1967
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“Istolevantaquestõessobreacolocaçãodoseutrabalhohis-
toricamente.Elerelaciona-semaiscomoDadaísmooucom
aLandArt?
RespondereiaúltimaparteprimeiroporqueLandArtémais
recente e minha ruptura com ela é mais evidente. Primeiro, a 
escolha de lidar com o ambiente urbano em geral, e com as 
estruturasdosprédiosemespecífico,alteratodomeuuniver-
sodereferênciasedesloca-odograndetemadavastanature-
za vazia a qual, para os artistas da Earth Art, era literalmente 
comodesenharemuma telabranca.Mas,mais importante,
nãoescolhioisolamentodacondiçãosocial,masemlidardi-
retamentecomacondiçãosocialsejapelaimplicaçãofísica,
como na maioria dos meus trabalhos com prédios, ou atra-
vés de um envolvimento mais direto com a comunidade, que é 
comoqueroverotrabalhodesenvolvidonofuturo.Achoque
diferençasnocontextosãominhapreocupaçãoprimária–e
umagrandeseparaçãodostrabalhosdeEarthArt.Defato,é
aatençãodadaaáreasocupadasespecíficasdacomunidade.
NestepontodevomencionarmeussentimentossobreoDadá
umavezquesuas influências têmsidoumagrande fontede
energia.Seudesafioemrelaçãoàrigidezdalinguagemtan-
to formalquantopopular,assimcomonossapercepçãodas
coisas,éagoraumapartefundamentaldaarte.Adevoçãodo
Dadáàquebraimaginativadasconvençõeséumaliberação
essencialdeforça.NãopossoimaginarcomooDadárelacio-
na-se estilisticamente com o meu trabalho, mas em espírito é 
fundamental”.

GordonMatta-ClarkentrevistadoporDonaldWall6.

6  MATTA-CLARK, G. 
Gordon Matta-Clark: 
Works and Collected ritin-
gs. Barcelona: Poligrafa, 
2006. p. 61 e 62. Tradu-
ção livre da autora.

O presente trabalho teve início com a exploração dos friches 
industriais da primeira fase da industrialização de São Paulo, lo-
calizados no entorno das ferrovias. A ideia era buscar o resto, a 
sobra, o refugo nas antigas fábricas da Zona Leste da cidade.
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Após a análise da bibliografia e iconografia, das incursões da 
pesquisa de campo e dos registros por meio de fotografias e víde-
os, teve início a elaboração do trabalho prático.

Para isso, criei um painel para visualizar o registro das ruínas 
das seguintes fábricas: Tecidos Labor, Antártica, Moinho Minetti 
Gamba e Fábrica de Borrachas Orion.

Os registros destas ruínas evidenciaram a presença de grades, 
telas e arames farpados nas janelas das fábricas. Algumas des-
sas vedações foram colocadas para evitar a invasão dos prédios 
desativados, outras foram instaladas quando as indústrias ainda 
estavam em funcionamento.

A presença de vedações em grande parte das janelas das ruínas 
fabris indicou para uma associação formal entre fábrica e presídio 
ou campo de concentração. Um procedimento alegórico que busca 
criar uma projeção, ao mesmo tempo espacial e temporal, daque-
las estruturas construtivas e que consiste em reivindicar um novo 
significado para aquelas ruínas.

As fábricas, como espaços fechados que concentravam os ope-
rários durante suas jornadas de trabalho, em regime de perma-
nente vigilância e controle guardam semelhanças com os cárceres 
e os centros de confinamento. No entanto, ao operário ainda era 
concedida uma pausa, à sombra do rígido controle, nos momentos 
em que não vendia sua hora de trabalho. 

Antártica, Moinho Minetti Gamba, Fábrica de Borrachas Orion e Tecidos 
Labor
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Harun Farocki, A saída dos operários da fábrica, 1995

“Atualmente, terdívidasestá se tornandoacondiçãogeral
da vida social. É quase impossível viver sem contrair dívidas: 
créditoeducativoparaafaculdade,hipotecaparaacasa,fi-
nanciamento para o carro, seguro para a saúde etc. A rede de 
segurançasocialpassoudeumsistemadebem-estarsocial
para um de endividamento, pois os empréstimos se tornaram 
o principalmeio de satisfazer as necessidades sociais. Sua
subjetividadeseconfigurasobreabasedadívida.Vocêsobre-
vive se endividando, e vive sob o peso de sua responsabilidade 
emrelaçãoàdívida.
Você é controladopela dívida.Ela disciplina seu consumo,
impondolhe austeridade e muitas vezes o submetendo a es-
tratégias de sobrevivência. Mas, além disso, a dívida dita
seus ritmos e escolhas de trabalho. Se você terminar o curso 
superiorendividado,deveráaceitaroprimeiroempregoofe-
recidoafimdehonrarsuadívida.Secomprarumapartamen-
tohipotecado,nãodeveráperder seuemprego, tirar férias,
nempensaremdeixaro trabalho.Oefeitodadívida,como
o da ética do trabalho, é forçá-lo a trabalhar arduamente.
Enquanto a ética do trabalho nasce no interior do sujeito, a 
dívidacomeçacomoumacoaçãoexterna,maslogosegueseu
caminho tortuoso rumo ao interior. A dívida exerce um po-
der moral cujas armas principais são a responsabilidade e 
a culpa, que podem rapidamente se transformar em objeto
deobsessão.Vocêéresponsávelporsuasdívidaseseculpa
pelasdificuldadesqueelascriamemsuavida.Oendividadoé
umaconsciênciainfeliz,quefazdaculpaumaformadevida.
Aospoucos,osprazeresdaatividadeedacriaçãoseconver-
tem num pesadelo para aqueles que não possuem os meios de 
aproveitarsuasvidas.Avidafoivendidaaoinimigo”.
Declaração:istonãoéummanifesto,AntonioNegrieMicha-

el Hardt7.

7  NEGRI, A., HARDT, M. 
Declaração: isto não é um 
manifesto. Trad. C. Szlak. 
2º ed. São Paulo: n-1 edi-
ções, 2004. p. 22-25.
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Com a crise do setor produtivo e manufatureiro as relações de 
trabalho vêm mudando. A acumulação do capital não tem mais o 
seu principal foco na fábrica onde o detentor do capital fiscaliza-
va, comandava e disciplinava o trabalhador para a geração de mais 
valia. Embora a mais valia continue sendo a base de sustentação 
capitalista, a extração de capital se intensificou  com a participa-
ção no sistema financeiro. Ou seja, se antes predominava a troca 
da força de trabalho por salário, agora troca-se força de trabalho 
por compromisso de dívida.

A força de trabalho assalariada foi substituída por trabalhado-
res precarizados e endividados. O endividamento ajuda a produzir 
um excedente social e garante um aprofundamento do processo 
de acumulação. A cidade é agora uma imensa fábrica, uma vez 
que a sociedade constituída por trabalhadores precarizados e en-
dividados, está subordinada ao controle capitalista, a quem deve 
trabalho, dinheiro e, portanto, obediência.

Por outro lado, intensifica-se também o capitalismo patrimo-
nialista. A produção de mercadorias é progressivamente substituí-
da pela renda fundiária. Se, por um lado, as grades, telas e arames 
farpados nas janelas das fábricas protegem a propriedade privada, 
por outro, simbolizam o desejo de retenção do trabalho por meio 
da renda não produtiva.

“Masnósestamosnoespaçodaimplementaçãodotrabalho.
Comoexplicaofatodequeesseadestramentoseestendeao
espaço urbano inteiro,moldando seu interior, geometrizan-
do à vontade, até o interior de suas casas, utilizadas também 
como‘microscópiosdeconduta’?”8 

8  MURARD, L., ZYL-
BERMAN, P. Le Petit 
Travailler Infatigable: ou le
prolétaire régénéré. In: Re-
cherches. Fontaenay-sous-
-Bois, nº 25, 1976. p. 56.
Tradução livre da autora.
9  Op. cit. p. 67.
10  Op. cit. p. 72.

“Também, toda política, toda estratégia urbana se resume, ao 
finaldascontas,noséculoXIX,acolocarempráticatodosos
modospossíveisparasubstituirocorpoacorpopelaaçãoà
distância”9 

“A higiene pública pode empregar toda a amplidão de sua 
eficáciapararecobriracidadedeumapedagogiatotalitária,
masmuitosutil,dehábitos.NoséculoXIX,acidadeéportan-
to campo de uma tecnologia de comportamento, de condutas, 
antesdeserumlugardeumapolíticadeequipamentos”.
LePetitTravaillerInfatigable:ouleprolétairerégénéré,Lion
MurardePatrickZylberman10.
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Usar imagens das janelas das ruínas fabris foi a maneira que 
encontrei de criar uma alegoria para a expansão do controle, antes 
confinado ao espaço fabril, para além das instalações industriais.

Essa expansão está também explicita nas grades e arames far-
pados que estão por toda a cidade, isolando e protegendo proprie-
dades privadas, generalizando um estado de isolamento, controle 
e restrição.

Para enfatizar a associação entre fábrica e presídio, um relato 
sobre os  campos de concentração nazistas me pareceu o exem-
plo mais contundente. Decidi acrescentar uma narração ao vídeo 
de um trecho do livro Os afogados e os sobreviventes de Primo 
Levi. O trecho escolhido discorre sobre o choque do ingresso dos 
prisioneiros no Lager e também sobre o fenômeno intitulado pelo 
autor de “zona cinzenta”, uma zona de inter relações com contor-
nos mal definidos, que ao mesmo tempo separa e une os senhores 
e os escravos.

Gustave Doré, Over 
London – by Rail, 1872

Bertolt Brecht, War Pri-
mer
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“É a partir destes terrenos incertos e sem-nome, destas ás-
peraszonasdeindiferença,quedeverãoserpensadasasvias
emodos de uma nova política.Ao final de Vontade de Sa-
ber, após ter tomado distância do sexo e da sexualidade, nos 
quais a modernidade acreditou encontrar o próprio segredo e 
apróprialiberação,enquantonãotinhaentreasmãosnada
mais que um dispositivo do poder, Foucault acena para uma 
‘outra economia dos corpos e do prazer’ como possível hori-
zontedeumaoutrapolítica.Asconclusõesdanossapesquisa
impõemumaulteriorcautela.Atémesmooconceitode‘cor-
po’, bem como aqueles de sexo e sexualidade, já está desde 
sempre preso em um dispositivo, ou melhor, é desde sempre 
corpo biopolítico e vida nua, e nada, nele ou na economia 
deseuprazer,pareceoferecer-nosumterrenofirmecontraas
pretensõesdosoberano.Nasuaformaextrema,aliás,ocorpo
biopolíticodoOcidente(estaúltimaencarnaçãodavidado
homo sacer) se apresenta como um limiar de absoluta indis-
tinçãoentredireitoefato,normaevidabiológica.Napessoa
doFühreravidanuatransmuta-seimediatamenteemdireito,
assim como na do habitante do campo (ou do néomort) o di-
reito se indetermina em vida biológica. Uma lei que preten-
de-sefazerintegralmentevidaencontra-sehojecadavezmais
frequentementediantedeumavidaquesedesanimaemortifi-
caemnorma.Todatentativaderepensaroespaçopolíticodo
Ocidentedevepartirdaclaraconsciênciadequedadistinção
clássica entre zoé e bíos, entre vida privada e existência polí-
tica, entre homem como simples vivente, que tem seu lugar na 
casa, e o homem como sujeito político, que tem seu lugar na 
cidade,nósnãosabemosmaisnada.Poristoarestauração
dascategoriaspolíticasclássicaspropostasporLeoStrauss
e, em sentido diverso, por Hannah Arendt, não pode ter ou-
trosentidoanãosercrítico.Doscamposnãoháretornoem
direçãoàpolíticaclássica;nelescidadeecasatornaram-se
indiscerníveis, e a possibilidade de distinguir entre o nosso 
corpo biológico e o nosso corpo político, entre o que incomu-
nicávelemudoeoqueécomunicáveledizível,nosfoitolhida
de uma vez por todas. E nós não somos apenas, nas palavras 
de Foucault, animais em cuja política está em questão suas 
vidas de seres viventes, mas também, inversamente, cidadãos 
emcujocorponaturalestáemquestãoasuaprópriapolítica”.
HomoSacer:OpodersoberanoeavidanuaI,GiorgioAgam-
ben11.

11  AGAMBEN, G. Homo 
Sacer: O poder soberano e 
a vida nua I. Trad. H. Bur-
go. 2. ed. Belo Horizonte: 
Editora UFMG, 2010. p.  
81-182.
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Essa relação dialética do senhor e do escravo de Hegel rea-
parece, nos dias de hoje, mas de uma forma não dialética: a não 
existência da figura do senhor impossibilita ao escravo transcen-
der-se por negação de seu estado, de suprimir dialeticamente a sua 
sujeição. Assim, a dívida não é uma subordinação que cria uma 
linha de atividade pelo trabalho, que transcende o mundo dado, 
inclusive o próprio senhor que está ligado ao dado que ele deixa 
intato uma vez que não trabalha; a dívida não propicia um impulso 
de libertação.

Como referir ao trabalhador precarizado dos tempos atuais e 
sua servidão indefinida? Como representar os efeitos da gestão 
neoliberal do trabalho, sua desigualdade social, dominação e con-
trole coextensivos? Apenas o vídeo das janelas acompanhado do 
trecho literário do Primo Levi pareceu insuficiente para referir a 
tais questões.

Em um primeiro momento pensei em compor o vídeo com 
imagens de um trabalhador contemporâneo que repetisse gestos 
banais, uma conduta destituída de sentido ou envolvimento pes-
soal. Para isso, elaborei um estandarte de madeira e feltro que ser-
visse de instrumento para a ação de um ator. Esse ator realizaria a 
ação de montar e carregar o estandarte, repetidas vezes, sem qual-
quer tipo de comando ou supervisão, demonstrando autocontrole 
e zelo na execução da tarefa.



114 Entre tempos e faces da política 115Sobras

Bertolt Brecht, War Pri-
mer

12  ARANTES, P. O novo 
tempo do mundo: e outros 
estudos sobre a era da 
emergência. 1. ed. São  
aulo: Boitempo, 2014. p. 
110-111.

“Pois é justamente a experiência (clinica no caso) do mal 
comoinjustiçainfligidaaosoutroscomoformabanalizadada
gestão neoliberal do trabalho que não só́ permite mas obriga 
politicamenteareinterpretaroflagelonazicomoumamobi-
lização para omassacre que seria, agora sim, impensável,
sem essa mise au travail de todo um povo: só́ o trabalho tor-
nou possível organizar essa conduta de massa em proveito do 
horror. PrimoLevi teria revelado uma zona cinzenta ainda
mais recôndita em que trabalho e o mal seriam coextensivos, 
quandomaisnãosejaporqueéatravésdarelaçãodotrabalho
enquantorelaçãosocialdedesigualdadequenosconfronta-
mos primordialmente com a dominação e a experiência da
injustiça.Emnomedotrabalho,sempresepoderá́ valorizar 
umadesgraça.Esteosegredodetodacolaboração.
(...)arigor,omalcomoqualestamosvoltandoanosdefron-
tar, e que se distingue pela capacidade de mobilizar vonta-
des,emprincipiorefratarias,nadamaisédoqueaquiloque
em linguagem coloquial se chamaria banalmente de trabalho 
sujo.Nolimite,aclinicadotrabalhoédefatoumaclinicado
saleboulot–um inventarioanalíticodasestratégiasdefen-
sivas que asseguram a sobrevivência psíquica de quem, no 
sistemacontemporâneodasempresas,vaifundono‘trabalho
sujo’, sem no entanto abrir mão da recompensa moral pelo 
devercumprido”.
O novo tempo do mundo: e outros estudos sobre a era da 
emergência, Paulo Arantes12.

No entanto, criar uma sequência de movimentos para o ator 
realizar na execução de uma tarefa repetitiva não foi nada fácil. 
Foi então que pensei na possibilidade de usar uma sequência pre-
definida que expressasse as questões que buscava enfatizar com 
esta ação. Por isso, recorri a um dramaturgo que conhece bem o 
desespero do homem moderno: Samuel Beckett. De suas produ-
ções, interessavam-me principalmente as ações repetitivas e des-
tituídas de sentido.

Escolhi a pantomima Atos sem Palavras II que explora uma 
dimensão interna do homem, o fato dele ser impelido por uma for-
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ça compulsiva que nunca o deixará muito tempo na inação. Essa 
ideia é apresentada nos padrões de ação de dois homens, A e B. A 
e B são dois tipos bem diferentes: A é lento, esquisito e ausente, 
B é rápido, eficiente e crente. A ação começa com um aguilhão 
que entra em cena para despertar um e outro, e que representa 
a compulsão interna do homem à atividade. Enquanto A reluta 
em começar sua rotina diária, sugerida pelo fato de que o agui-
lhão tem que cutuca-lo duas vezes para despertá-lo, B só precisa 
de uma cutucada para levantar com muito mais entusiasmo por 
seu dia do que A. Começando por A, ambos realizam um ciclo 
completo de despertar, agir e tornar a descansar, sugerindo que o 
mundo em que atuam pode ser absurdo e o progresso em nome do 
qual trabalham pode ser tão sem sentido quantoas repetidas ações 
que executam diariamente.

Adaptei a pantomima de Beckett para uma ação com um único 
homem que representasse uma síntese dos personagens A e B de 
Samuel Beckett, intitulado J, e incluí na ação elementos contem-
porâneos como um celular e uma barra de cereais.

Características do personagem: Ausente e preciso

Figurino: Camisabrancacombolso,cuecasamba-canção,
calça,paletóesapatopretos.

J, vestido com uma camisa branca, sai de quatro do saco de 
dormir, se levanta, saca o celular/relógio do bolso da camisa, o 
consulta, o devolve a seu lugar, tira do bolso da camisa um peque-
nofrascoderemédios,tomaumapílula,guardaofrasco,consulta
de novo o celular/relógio, tira uma escova de dentes do bolso e es-
cova sem energia os dentes, guarda a escova de dentes, consulta 
ocelular/relógio,coçaviolentamenteocourocabeludo,consulta
o celular/relógio, vai em direção à roupa, se veste, consulta o
celular/relógio, tira uma barra de cereais do bolso da jaqueta, 
a morde, mastiga e come sem apetite, guarda a barra de cereais, 
consulta o mapa do celular, carrega o saco de dormir e o leva 
titubeando, o deposita no chão, consulta o celular/relógio, tira 
aroupa(conservaacamisa),fazcomasroupasummonteorde-
nado idêntico ao do princípio, consulta o celular/relógio, escova 
os dentes, consulta o celular/relógio, entra de quatro no saco de 
dormireficaimóvel.

A ação foi registrada com câmera de vídeo digital em duas 
tomadas, uma em grande plano e plano detalhe e outra em plano 
médio e em preto e branco, simulando o ponto de vista de uma 
câmera de vigilância.
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Elaborei uma instalação para exibir o vídeo das janelas (So-
bras - parte 1) em três monitores de 22 polegadas, dividido em 
três partes, veiculadas simultaneamente. O vídeo da ação em cor 
(Sobras - parte 2) exibido diretamente na parede e o terceiro vídeo 
(Sobras - parte 3) em um monitor LCD de 10 polegadas. Todos os 
vídeos permanecem em loop.

Nesta instalação, as imagens das janelas arruinadas, acompa-
nhadas da narração entrecortada do ritual de entrada no campo de 
concentração de Auschwitz, são multiplicadas em três monitores. 
A concomitância das imagens e do som intensificam o embaralha-
mento das vozes e a pulsação das janelas, que são apresentadas 
ao lado do vídeo que mostra o ciclo diário, solitário e ininterrup-
to de um trabalhador. Ao mesmo tempo, na parede adjacente, no 
monitor de 10 polegadas, o mesmo trabalhador é visto de cima e 
a distância, do ponto de vista de uma câmera de vigilância. As-
sim articulados, os vídeos buscam evidenciar o deslocamento do 
trabalhador assalariado e controlado no interior das antigas fábri-
cas para o trabalhador precarizado, autogerido e constantemente 
monitorado. Associados, os três vídeos expõem as transformações 
nas relações do trabalho em tempos de capitalismo financeiro que 
caracteriza-se por uma dependência econômica servil e por um 
regime de vigilância permanente.
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introdução

Estamos em 1989, ano marcado por profundas transformações 
nos cenários político e econômico mundiais. Símbolo de uma épo-
ca de transição, a queda do muro de Berlim e o iminente processo 
de reunificação da Alemanha, anunciam, entre outros, o fim da 
Guerra Fria, o declínio do socialismo real na União Soviética e 
do regime comunista na Europa, a desaparição das barreiras polí-
ticas que ameaçavam a livre expansão do mercado internacional 
no mundo ocidental. 

Os Estados Unidos passam então a empreender e difundir de 
maneira ainda mais agressiva a política neoliberal em escala glo-
bal, direcionando-as em especial aos países latino-americanos. 
Também em novembro do mesmo ano de 1989, sob a condução 
do Fundo Monetário Internacional (FMI) e do Banco Mundial, 
realizava-se, em Washington, um seminário aparentemente des-
pretensioso, não deliberativo, com o objetivo de avaliar o proces-
so de reorganização da economia dos países da América Latina, 
muitos deles recém-saídos de regimes ditatoriais. O Consenso de 
Washington, como ficou conhecido o evento, reuniu, além de re-
presentantes das já citadas instituições, funcionários das diversas 
entidades norte-americanas ou internacionais envolvidos com a 
América Latina, os quais atestaram o sucesso das reformas de ca-
ráter neoliberal já iniciadas em alguns países, e chegaram ao con-
senso quanto a um conjunto de medidas econômicas a serem então 
consolidadas em terras latino-americanas. Nelas estavam incluí-
das recomendações como: a não intervenção do Estado na econo-
mia, a abertura dos mercados nacionais para importações e para a 
entrada do capital estrangeiro, a privatização de empresas estatais, 
a redução dos investimentos na área social como estratégia para 
o equilíbrio do orçamento público, entre outras. Sob o discurso 
da modernização, os especialistas do FMI e do Banco Mundial 
difundiam os resultados do Consenso de Washington como única 
alternativa para a reestruturação dos países de maneira democrá-
tica e para que se alcançasse a estabilidade econômica necessária. 
A condição para acordos e cooperações financeiras externas esta-
vam, portanto, vinculadas diretamente à aceitação e obediência 
aos preceitos do ideário neoliberal (BATISTA, 1994).
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No Brasil, neste mesmo período, celebrava-se a promulgação 
da Constituição Federal de 1988, conhecida como “Constituição 
Cidadã” por incorporar demandas de diversos segmentos da so-
ciedade, incluindo emendas populares e incorporando um capítulo 
dedicado à Política Urbana (reflexo das reivindicações de movi-
mentos sociais). Ela promove, ainda, no seu artigo número 13, a 
criação do estado do Tocantins, a partir do desmembramento do 
norte do Goiás. Em 1989, deram-se as primeiras eleições presi-
denciais pós redemocratização, que elegeram – em segundo turno, 
contra Luiz Inácio Lula da Silva – Fernando Collor de Mello, em-
possado em 1º de janeiro de 1990.  

Este breve panorama busca oferecer uma noção prévia do ce-
nário histórico político-econômico no qual se inscreve a idealiza-
ção e construção da cidade de Palmas, fundada em 20 de maio de 
1989, capital do estado do Tocantins, criado um ano antes. Con-
cebida em um mundo já em vias de reorganização para atender ao 
mercado financeiro global e nascida no ano que simboliza a aber-
tura do mundo ocidental à política econômica neoliberal, Palmas 
hoje, com pouco mais de 30 anos de existência e uma população 
de cerca de 300 mil habitantes, apresenta o mesmo perfil exclu-
dente e os mesmos problemas urbanos encontrados nas grandes 
capitais brasileiras: segregação socioespacial, espraiamento, va-
zios urbanos centrais, especulação imobiliária, crescimento peri-
férico, verticalização desenfreada e toda sorte de efeitos indesejá-
veis que compõem a paisagem comum das cidades periféricas do 
sistema capitalista nesse início de século XXI. O senso comum 
questiona: o que justifica uma cidade planejada apresentar proble-
mas urbanos tão sérios, em um período tão curto de tempo? 

No intento de elaborar uma possível leitura para esta questão 
tão frequente, dispensamos o olhar característico do espírito tec-
nocrata, que atribui ao saber técnico implícito no planejamento 
urbano prévio o poder e a responsabilidade de nos conduzir a ci-
dades mais ordenadas e menos desiguais. Nas últimas três déca-
das, o hiato existente entre as intenções contidas no projeto urba-
nístico inicial de Palmas e a sua concretização enquanto espaço 
urbano construído tem sido continuamente analisado1, provando 
que a produção da cidade real tem implicações sociais, políticas e 
econômicas que extrapolam os limites do previsível.

Recolocamos então a questão: em se tratando de uma cidade 
capitalista, com as mesmas questões estruturantes das demais ci-
dades brasileiras, como poderia Palmas ser diferente?

Buscando outras chaves interpretativas, detemo-nos em ana-
lisar o seu processo de produção do espaço urbano sob a ótica da 
convergência entre dois aspectos complementares relacionados ao 
contexto político e econômico no qual se insere a sua criação: o 
primeiro deles é uma premissa a partir da qual se constrói toda 
a nossa argumentação e diz respeito à sua condição de Cidade 
Neoliberal; o segundo aspecto, que se constitui como a hipótese 

1. Para estudos críticos 
sobre o projeto da cidade 
e sobre o seu descompasso 
com relação à construção e 
à ocupação ver Cerqueira 
(1998), Trindade (1999), 
Cocozza (2007), Coriolano 
(2010), Bessa & Oliveira 
(2017), Reis (2018), 
Carvalho, Pereira & Santos 
(2018), Lucini (2018).

central da tese de doutorado que dá origem ao presente capítulo, 
é a observação de uma aparente fragilidade de forças populares 
de resistência à produção capitalista do espaço urbano, aqui en-
tendida como conformadora da cidade de Palmas enquanto um 
Laboratório socioespacial da política engendrada pela ideologia 
do neoliberalismo.

A produção da Cidade Neoliberal

Nossa reflexão acerca da Cidade Neoliberal, parte do princípio 
de que, nos movimentos de reprodução e de expansão dos limi-
tes geográficos de acumulação do capital, a produção do espaço 
possui um papel central. Os excedentes continuamente produzi-
dos pelo sistema capitalista, e que se constituem como condição 
necessária à sua manutenção, são absorvidos, em particular, pelos 
processos de urbanização, gerando, entre eles uma conexão inter-
na (HARVEY, 2011). Inserido, então, dentro da lógica de produ-
ção capitalista, que transforma toda a produção em mercadoria, 
o próprio espaço produzido assume a condição de mercadoria, o 
que pressupõe a expansão da propriedade privada do solo urbano 
e da terra. 

Por essa intermediação, a produção da cidade ganha uma nova 
perspectiva e as estratégias dos empreendedores imobiliários, dos 
bancos e do Estado orientam suas estratégias de acumulação na 
produção da mercadoria-espaço. Generaliza-se, assim a produ-
ção do espaço urbano na determinação do “mundo mercadoria” 
(CARLOS, 2016, p. 60-61). Ao posicionar a propriedade privada 
no centro do debate sobre a produção do espaço urbano, observa-
-se que a noção de espaço-mercadoria se vincula à destituição do 
seu valor de uso pelo valor de troca, em termos lefebvrianos, sub-
jugando, portanto, a realização da vida social (representativa do 
público) aos interesses do mercado (representativo do privado). 

Por outro lado, como defende Ana Fani Carlos (2016), a pro-
dução/reprodução do espaço configura-se como aspecto funda-
mental da reprodução ininterrupta da vida. As atividades humanas 
e as relações sociais têm sua concretude no espaço e no tempo, 
considerando a relação dialética entre o público e o privado, ou 
seja, elas se realizam na relação contraditória entre o uso dos lu-
gares de realização da vida e os lugares produzidos como valor de 
troca. Assim, na cidade capitalista, o espaço se produz refletindo 
estratégias, possibilidades e práticas dos seus múltiplos agentes 
sociais, cujos interesses diversos explicitam os conflitos e contra-
dições latentes de uma sociedade fundada na desigualdade. 

Admitindo-se que a produção do espaço – a partir da intera-
ção dos seus diferentes agentes – reflete as condições históricas 
e culturais de uma determinada sociedade (CARLOS, 2016), às 
quais acrescentamos as condições econômicas e políticas, toma-
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mos como campo de estudos a cidade produzida na atual etapa 
do desenvolvimento capitalista, cuja reprodução e acumulação do 
capital estão regidas pela doutrina neoliberal. A produção da cida-
de neoliberal, como assim a chamamos, apresenta-se então como 
condição, meio e produto da reprodução da sociedade em tempos 
de neoliberalismo. 

Segundo Dardot e Laval (2016), o neoliberalismo, tal como o 
conhecemos hoje, não se constitui como uma mera continuidade 
revisitada do velho liberalismo de John Locke e Adam Smith, sob 
a doutrina do direito natural e o dogma do laissez-faire, associados 
à limitação da ação governamental. Os autores afirmam que, mais 
que uma ideologia ou uma forma econômica, o neoliberalismo 
se constitui como uma forma de viver e de existir. As normas ne-
oliberais que vêm orientando as políticas públicas e as relações 
econômicas mundiais há mais de trinta anos se estendem a todas 
as dimensões da existência humana (política, econômica, social, 
subjetiva...), configurando-se como uma nova razão do mundo. 
Entendido enquanto uma racionalidade, tende a estruturar e orga-
nizar, não apenas a ação dos governantes, como também a condu-
ta dos próprios governados. “Oneoliberalismopodeserdefini-
do como o conjunto dos discursos, das práticas, dos dispositivos 
que determinam um novo modo de governo dos homens, segundo 
o princípio universal da concorrência” (DARDOT e LAVAL, 
2016, p.17). 

A cidade neoliberal seria, pois, o palco de tais dinâmicas, um 
produto de elevada complexidade, uma vez que é ponto de con-
fluência de todas as dimensões dessa nova “razão-mundo”. E essa 
racionalidade, ao mesmo tempo produto e elemento instituinte de 
uma sociabilidade neoliberal, estende-se desde os dispositivos de 
subjetivação até as formas de inserção mundial dessas dinâmicas 
societárias e urbanas. 

Também podemos definir a cidade neoliberal como sendo o 
lugar onde a competitividade como meta de governança se faz 
palpável e que tem como uma das principais características a in-
tensificação e perpetuação da desigualdade social, sendo que as 
políticas sociais, quando existentes, frequentemente se associam 
à criação de novos nichos de mercado. Contrariamente à premissa 
liberal da retirada do mesmo em prol da autorregulação do merca-
do baseado na livre economia, a razão neoliberal depende direta-
mente da intervenção estatal para o provimento de uma estrutura 
institucional apropriada, através de redução de impostos em favor 
do mercado, manobras constitucionais, transferência de empresas 
públicas para o setor privado, restrições à proteção social, adoção 
de políticas cada vez mais austeras, que conferem ao governo

(...) um papel de guardião vigilante de regras jurídicas, mo-
netárias,comportamentais,atribuindo-lheafunçãooficialde
controlador das regras de competitividade no marco de um 

conluioextraoficialcomgrandesoligopóliose, talvezainda
mais,atribuindo-lheoobjetivodecriarsituaçõesdemercado
eformarindivíduosadaptadosàslógicasdemercado(DAR-
DOTeLAVAL,2016,p.191).

A cidade neoliberal reflete diretamente essa necessária relação 
de parceria do Estado com o mercado: nos limites difusos entre 
esfera pública e esfera privada; na promoção intencional e natura-
lização da segregação socioespacial como ideologia; no desenho 
urbano que, ao passo que privilegia o automóvel, empobrece ou 
mesmo impossibilita a experiência coletiva por meio do uso dos 
espaços públicos; no direcionamento de obras públicas de manei-
ra a favorecer a especulação imobiliária; na sujeição a qualquer 
negócio visando a atração de investimentos. Tudo em nome de 
tornar as cidades cada vez mais competitivas.

Cidade Neoliberal à brasileira

No Brasil, país situado à periferia do desenvolvimento capita-
lista, a lógica neoliberal se institui em condições estruturais com 
modulações distintas àquelas encontradas em países europeus e 
nos Estados Unidos. Anterior a isto, a inserção e expansão da eco-
nomia capitalista se dão em um padrão diferenciado com relação 
aos países centrais, na medida em que são impulsionadoras de um 
acelerado processo de conversão de uma economia de base agrá-
rio-exportadora em economia urbana industrial. De acordo com 
Francisco de Oliveira (2013), “[...] a expansão do capitalismo
noBrasilsedáintroduzindorelaçõesnovasnoarcaicoerepro-
duzindorelaçõesarcaicasnonovo,ummododecompatibilizara
acumulaçãoglobal[...]” (OLIVEIRA, 2013, p.60). Essa conexão 
entre o arcaico e o novo à qual o autor se refere, diz respeito à ma-
nutenção de formas de acumulação primitiva atuando como ele-
mento funcional no interior da máquina capitalista, representativa 
do moderno. Desta maneira, o autor rebate a teoria desenvolvi-
mentista polarizada em torno da oposição formal entre um “setor 
atrasado” versus um “setor moderno”. No Brasil, atraso e moder-
nidade não se constituem enquanto etapas de desenvolvimento, 
mas sim, enquanto engrenagens de um mesmo motor, uma vez 
que “a acumulação primitiva é estrutural e não apenas genética” 
(OLIVEIRA, 2013, p.43). 

A convivência entre o arcaico e o moderno está, portanto, no 
cerne da concentração de renda, de propriedade e poder, caracte-
rísticos do capitalismo à brasileira, que pode ser entendido como 
periférico ao capitalismo global dadas as suas especificidades. O 
subdesenvolvimento, assim, se configura como exceção perma-
nente do sistema produtivo na sua periferia. E é este contexto 
que, na visão do autor, produz o Ornitorrinco, animal usado como 
metáfora para ilustrar o caráter estranho e híbrido do desenvol-
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vimento desigual no país: semiaquático, mamífero e ao mesmo 
tempo ovíparo, com bico e pés semelhantes aos de um pato e que 
conserva características de répteis. Combinações esdrúxulas que 
resultam em um animal bem particular, tal como a sociedade e a 
economia brasileira.

No contexto da implementação da racionalidade neoliberal, o 
ornitorrinco se normalizou e o que antes era visto como atraso se 
redefine e ganha novos sentidos no processo de modernização. 
Assim, na cidade neoliberal made in Brazil neocoronelismo, tra-
balho informal, autoconstrução, desemprego e violência vão de 
mãos dadas com a especulação imobiliária, reflexos do agronegó-
cio, proliferação de condomínios fechados, processos de vertica-
lização em meio a vazios urbanos, em uma relação normalizada, 
trabalhando em total simbiose dentro do sistema de acumulação 
capitalista.

A cidade neoliberal, produzida a partir da década de 1990, da 
qual Palmas é exemplar -  e como pretendemos explorar no pre-
sente trabalho – laboratório, reproduz e intensifica, com as tintas 
da ideologia neoliberal, os processos já instaurados desde a mo-
dernização da economia brasileira via intensificação da industria-
lização, no início do século passado. Como analisar uma cidade 
que já nasce sob os fundamentos do capitalismo neoliberal à bra-
sileira? Em que medida se entrelaçam os processos estruturantes 
e as especificidades? 

Antes de tudo e, com base no exposto até então, é preciso reco-
nhecer, não apenas o Brasil, como toda a América Latina, como la-
boratório da expansão do capital: em apenas um século se viu nos 
países latino-americanos o surgimento da indústria, crescimento 
e desenvolvimento dos meios de produção, e consequentemente 
das cidades, em um nível tal que a Europa levou alguns séculos 
para alcançar (evidentemente sobre bases socioculturais e econô-
micas distintas em termos de solidez). A aceleração de processos, 
portanto, é parte das dinâmicas de estruturação interna do nosso 
país, o que significa dizer que a construção de uma cidade nova, 
para além do discurso que deriva da utopia de cidade ideal, revela 
a inevitável tendência à reprodução das forças estruturantes pre-
sentes na sociedade brasileira desde sempre. E é principalmente 
por esta razão, e não tão somente pela ação política aparentemente 
desvinculada desse processo histórico, que a cidade de Palmas, in-
serida no tempo histórico marcado pelo capitalismo neoliberal, já 
nasce segregada, dispersa e orientada para e pelo capital privado.

Palmas, capital da livre iniciativa

Tomamos como ponto de partida a reflexão sobre o papel do 
Estado na produção da cidade neoliberal para situar Palmas dentro 
deste debate. 

Convém lembrar que o estado do Tocantins, como citado an-
teriormente, foi criado em 1988, a partir da emancipação do norte 
goiano, região predominantemente rural, marcada pela pobreza e 
pela ausência de políticas públicas. Situado no coração do país, 
referimo-nos a um pedaço de Brasil que, na década de 1980, ainda 
era tido como atrasado e, portanto, alvo de políticas de interioriza-
ção e desenvolvimento agrícola, com vistas à sua modernização, 
ou, como damos preferência, com vistas à expansão das fronteiras 
de acumulação do capital do interior do território brasileiro.  

Em artigos anteriores (BOTTURA, 2017a, 2017b, 2018), dis-
cutimos os principais pontos de interseção entre a razão neoliberal 
em implantação no país e os motivos que fundamentam a criação 
do estado, bem como seus reflexos na construção da sua capital, 
Palmas. No recorte do presente capítulo, destacamos:

a.  Noprocessodecriaçãodoestado,oatendimen-
to aos anseios dos grupos políticos e econômicos dominantes 
donortedeGoiás, liderados por grandes fazendeiros ligados à 
agropecuária de baixa produtividade. A expansão das frontei-
ras agrícolas, impulsionada pelas políticas públicas de desen-
volvimento das regiões Centro-Oeste e Norte do país, aliada às 
condições geográficas, bioclimáticas e econômicas favoráveis, 
propiciaram a modernização da agricultura e a expansão do 
agronegócio no Cerrado, voltados majoritariamente para o cul-
tivo de grãos, com ênfase na soja;

b. NoprocessodecriaçãodePalmas,ofatodeter
o Estado ao mesmo tempo como proprietário do solo urbano, 
seu primeiro especulador e encarregado da venda de lotes, 
atuando em consórcio com grandes empresários de todo o 
país do ramo da construção civil e da incorporação imobili-
ária e fazendo com que a ocupação do solo urbano estivesse 
desde sempre associada ao mercado imobiliário. Criada dentro 
da premissa do autofinanciamento, a viabilização da cidade 
dependia diretamente da sua capacidade de comercialização 
e rentabilidade. Assim, as terras compradas como rurais – e, 
portanto, avaliadas de acordo com parâmetros compatíveis a 
esta condição – eram transformadas pelo Estado em glebas ur-
banas, loteadas por empresas construtoras parceiras e vendidas 
pelo próprio poder público como lotes urbanos, numa mano-
bra que, ao mesmo tempo que lesava os antigos proprietários, 
gerava receita para os cofres públicos e “destravava valores” 
(Rolnik, 2015)   para o mercado imobiliário.
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Naimplantaçãodacidade,osrecursosdogovernoserãousa-
dosparaconstruirosgrandeseixos,ainfraestruturabásica
dasgrandesquadraseosedifíciosquepermitamsuaprópria
instalação,ou seja,paraabrigaros serviçospúblicos esta-
duais.Aocupaçãorestante,comércio,serviçoseresidências,
seráfeitaporpessoasouempreendedores,queisoladosouem
conjunto,disporãodestaestruturaprincipal feitapelosetor
público. 
Édestadiversidadequesurgiráafeiçãodacidade,dentroda
organização básica que está sendo proposta.O empresário
ou a empresa que quiser servir a este mercado, comprará a 
quadramaior,agenciaráosfinanciamentosjuntoaosistema
financeiropúblicooubancosprivadosevenderálotes,con-
juntosurbanizadosesimilares,apartirdeprojeções.Omer-
cado residencial existindo, as outras atividades se seguem na-
turalmente,afimdeserviraosmoradores(GRUPOQUATRO,
1989,grifonosso).

O texto acima, extraído do Memorial do Plano Básico da ci-
dade, revela que já era previsto, que a feição da cidade estaria 
delineada pela diversidade de interesses ligados aos empreende-
dores urbanos que estivessem dispostos a servir a este mercado. 
A “ingenuidade” no discurso era a crença em que a organização 
urbanística básica proposta estaria acima destes interesses priva-
dos. No entanto, uma cidade que já nasceu orientada para o mer-
cado em suas dimensões políticas, econômicas e administrativas, 
não comportaria desdobramentos espaciais em dissonância com a 
lógica neoliberal. Em sua condição de criação ex nihilo, ela não 
promovia a destruição criativa de paisagens herdadas (BRENNER 
e THEODORE, 2002), uma vez que já é modelada a partir dos pa-
radigmas econômicos vigentes. Não faz sentido falar em gentrifi-
cação enquanto estratégia de regeneração urbana (SMITH, 2002), 
pois não havia o que regenerar ou elitizar: ela já nasceu segregada 
socioespacialmente, com espaços claramente reservados para um 
mercado de luxo. O espraiamento urbano e a fragmentação do ter-
ritório não se trataram de fenômenos gradativos e ligados ao es-
vaziamento de áreas centrais: pelo contrário, foram instantâneos, 
pois os vazios urbanos e zonas de interesse do mercado já estavam 
dados desde o princípio. A desigualdade, portanto, não foi produ-
zida neste novo espaço-mercadoria (pelo menos inicialmente), ela 
foi tomada como paradigma;

c.  Oprocessodeperiferizaçãoquesedesenvolve
concomitantementeàconstruçãodacidade, que, longe de ser 
consequência indesejada ou desvio, revela-se como elemento 
estruturante do próprio sistema capitalista de produção do es-
paço urbano. 
Em entrevista concedida a Hugo Segawa, publicada na revista 

Projeto em 1991, os autores do plano falam da deturpação das suas 

premissas iniciais por Siqueira Campos2, governador do estado:
Por razões que para nós não são claras, o governo resolveu 

abrir frentes de ocupação de maneira diferente daquela planejada, 
doando lotes em áreas afastadas da parte central da cidade para 
migrantes. Na realidade, o governo fez uma distinção entre pes-
soas de maior e menor poder aquisitivo. Na cabeça deles parece 
que não entrou o conceito de que as diversas classes sociais eram 
indistintas para efeito do plano: você tem que abrigar todas (TEI-
XEIRA & FILHO, 1991, p.107).

Contra o discurso da ingenuidade projetual, que atribui à von-
tade soberana de Siqueira Campos a responsabilidade pela ocu-
pação segregada, argumenta-se que a ausência de qualquer refe-
rência no memorial do projeto a possíveis áreas reservadas para 
o assentamento da população de baixa renda –  tão necessária à 
sua edificação e, ao mesmo tempo, desprovida do poder aquisitivo 
para cumprir com as exigências da urbanização liderada pelo mer-
cado imobiliário – torna explícito o fato de que não havia espaço 
para a mesma no interior da cidade projetada. As experiências de 
Goiânia e Brasília já haviam provado, sessenta e trinta anos antes, 
respectivamente, o papel e a precocidade das ocupações periféri-
cas. Poderia Palmas ser diferente, tendo em vista o seu surgimento 
em tempos neoliberais?

Kowarick (1979) nos ensinou há algumas décadas que acu-
mulação e especulação andam juntas na cidade capitalista, que a 
especulação imobiliária é estrutural e que não existe crescimento 
desordenado. A ordem urbana, definida pelos grupos privados e 
pelos fluxos dos interesses imobiliários, determina que o lugar da 
população trabalhadora é a periferia. Os setores periféricos con-
tinuam sendo reflexo dos processos socioeconômicos e políticos 
que resultam da produção do espaço urbano e, nestes, a habitação, 
necessidade básica do ser humano, vincula-se diretamente à des-
valorização da terra. Para o autor, os problemas habitacionais no 
país decorrem da pauperização da população em função da explo-
ração pelo trabalho interligada e retroalimentada pelo processo de 
espoliação urbana, através da precarização das condições básicas 
de sobrevivência humana.

No caso de Palmas, o Estado, em associação a agentes imobi-
liários, aparece, flagrantemente, como peça-chave na constituição 
de um tecido urbano fragmentado, disperso e socialmente segre-
gado. Como vimos anteriormente, do ponto de vista da produção 
capitalista do espaço urbano, sobretudo tratando-se da sua etapa 
neoliberal, o “mito” do Estado mínimo se traduz em uma inten-
sa participação do poder público no papel de facilitador de ações 
direcionadas à venda e gestão da cidade-empresa-mercadoria. Ao 
abordar esta dinâmica em escala macro, entendendo-a enquanto 
estrutural no sistema capitalista, amplia-se o horizonte das dis-
cussões focada nos caprichos e interesses dos gestores políticos, 

2. José Wilson Siqueira 
Campos, político que 
liderou na Assembleia 
Constituinte de 1988 as 
articulações políticas 
que levaram à criação do 
estado do Tocantins, tendo 
sido nomeado primeiro go-
vernador, com um mandato 
tampão de 2 anos.
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agregando ao olhar os artifícios sob os quais a lógica do capital 
se atualiza e instaura sua própria ordem onde se vê a desordem.

Conflitos e produção de consensos na cidade Neoliberal

A noção de “conflito” é corriqueiramente aplicada nos sentidos 
de divergência, falta de entendimento incompatibilidade, discor-
dância, ocorrência de situações antagônicas ou, ainda, com um 
viés ligado a embates físicos, lutas e choques, entre outras acep-
ções possíveis. Os conflitos aos quais aqui nos referimos restrin-
gem-se àqueles de natureza social, envolvendo grupos minoritá-
rios nas escalas de poder, desencadeados por disputas em torno 
do suprimento de carências de base material do qual depende a 
sobrevivência dos seus protagonistas. O enfoque está na luta pela 
moradia digna, empreendida por movimentos sociais urbanos e 
suas configurações prévias, em um esforço de visibilização e re-
conhecimento do seu papel na tentativa de mitigar as desigualda-
des produzidas e enraizadas no processo de produção da cidade 
capitalista. 

Fundamentado no conceito hegeliano de “luta social”, Hon-
neth (2003) elabora a sua concepção do conflito enquanto base 
da interação social, tendo sua gênese atrelada ao sentimento de 
injustiça e experiências de desrespeito. As lutas sociais, portanto, 
estariam relacionadas à materialização das necessidades de reco-
nhecimento mútuo entre as partes nelas envolvidas. 

Quanto às diversas formas de manifestação pública do conflito 
(passeatas, mobilizações, ocupações...), buscamos referência na 
noção de “ação coletiva de confronto” (TARROW, 2009), enten-
dida enquanto 

(...) ato irredutível que está na base de todos os movimentos 
sociais, protestos e revoluções [...]Aaçãocoletivade con-
frontoéabasedosmovimentossociaisnãoporseremsempre
violentos ou extremos, mas porque é o principal e quase sem-
pre o único recurso que as pessoas comuns têm contra opo-
sitoresmaisbemequipadosouestadospoderosos(TARROW,
op.cit.,p.19).

Em Rancière (1996) o conflito aparece como meio para insti-
tuição da política e, portanto, de uma ordem dissensual, continu-
amente combatida por meio de uma lógica policial que tem como 
fim a produção do consenso. O que significa dizer que, na “demo-
cracia consensual”, caraterística dos tempos neoliberais, o destino 
dos conflitos e suas ações coletivas de confronto é a “mediação”, 
a “concertação”, a “conciliação”, ou, como preferimos, a “pacifi-
cação”. 

Associados a estes mecanismos de natureza disciplinar, dire-
cionados às ações coletivas de confronto, identificamos a institui-
ção de uma racionalidade neoliberal (DARDOT e LAVAL, 2016) 
calcada na concorrência, que se estende às formas de sociabilida-
de e dispositivos de subjetivação e que, por sua vez, tendem a de-
bilitar a ação coletiva, uma vez que “os indivíduos são submetidos 
a um regime de concorrência em todos os níveis. ” (Idem, p.9). 
Entendemos, assim, que na cidade neoliberal, o “enfraquecimento 
da capacidade de agir contra o neoliberalismo” (Ibidem), caracte-
rístico da “era pós democrática” (Idem, p.8), relaciona-se com a 
ideia de democracia consensual (RANCIÈRE, 1996) e, portanto, 
com a produção do consenso: e “o que é o consenso senão a pres-
suposição de inclusão de todas as partes e de seus problemas, que 
proíbe a subjetivação política de uma parcela dos sem-parcela, de 
uma contagem dos incontados? ” (Idem, p.117).

Cidade Laboratório

Voltemos ao período da redemocratização brasileira, mais es-
pecificamente ao processo de discussão da Constituição Federal 
de 1988, quando a articulação de um conjunto de movimentos 
sociais, entre eles o Movimento Nacional pela Reforma Urbana, 
trouxe ao centro do debate temas como a sociabilidade e a repre-
sentação social construída nas décadas anteriores, nomeadas por 
Francisco de Oliveira (2007) como “era das invenções políticas”. 
De acordo com o autor, no período entre 1964 e 1990, identifi-
ca-se a ocorrência de um movimento de reinvenção política e a 
emergência de uma nova sociabilidade e de um novo campo de 
forças gestado por um conjunto heterogêneo de atores que foi ca-
paz de produzir novas formas de representação social. Deste gru-
po de novos sujeitos faziam parte, principalmente, os movimentos 
sindicais, movimentos populares, artistas e intelectuais.

A arena de conflitos estabelecida por estes atores políticos e 
pela articulação de alguns deles em torno das emendas populares 
que contribuíram para a “Constituição Cidadã” teria o início do 
seu declínio nas eleições diretas de 1989. Sob a promessa do com-
bate à corrupção e à inflação galopante, a eleição de Collor seria 
o início do “desmanche”3, o golpe de morte de uma fase fértil de 
possibilidades no campo da construção democrática de uma esfera 
pública:

Desregulamentaçãodomercado,aberturaindiscriminadaàs
importações,perdadocontrolecambial,financeirizaçãototal
da dívida interna e da dívida externa e, não menos importan-
te,aconstruçãododiscursocomoqueseacusavaosadver-
sáriosde“corporativismo”,negandoa“açãocomunicativa”
anterior e tentando instaurar uma nova sociabilidade, cuja 
matriz central era tanto o discurso liberal da iniciativa dos 

3. Termo proposto por 
Roberto Schwarz para 
determinar a combina-
ção da globalização com 
a desregulamentação 
registrada nos países lati-
no-americanos a partir da 
década de 1990. A noção 
de desmanche serve como 
inspiração de projeto 
desenvolvido por pesquisa-
dores do Cenedic (Centro 
de Estudos dos Direitos da 
Cidadania) cujo resultado é 
a publicação de “A Era da 
Indeterminação” (2007).
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indivíduosquantoadesregulamentaçãoeodesmancheque
davam basesmateriais à nova “ação comunicativa” (OLI-
VEIRA,2007,p.30-31).

O desmanche neoliberal, aprofundado pelo governo de Fer-
nando Henrique Cardoso (FHC) e, posteriormente pelos governos 
Lula, conduziu o país, assim, a uma cada vez mais grave destitui-
ção da política, solapada pela lógica policial por meio de constan-
tes e renovadas formas de produção do consenso, substituindo a 
“era das invenções políticas” pela “era da indeterminação”, que 
representa a suspensão, a incerteza na qual submergia o campo 
de conflitos então desconsertado. Nas palavras de Vera da Silva 
Telles (2007), trata-se da impossibilidade da realização das pro-
messas contidas nas noções de leis, direitos, cidadania e espaço 
público, que compunham o horizonte emancipatório delineado 
nos anos 1980, pelo esvaziamento da sua potência crítica. Impos-
sibilidade, portanto, de constituição das classes como sujeitos po-
líticos (RIZEK, 2007).  

 Este quadro é reforçado pela identificação de uma espécie 
de “exceção permanente”, que, na visão de Oliveira (2007) se-
ria representativo da parcela coerção, na fórmula gramsciana que 
propõe a associação da coerção ao consenso como fundamento à 
conquista da hegemonia. A noção, em Agamben, de “estado de 
emergência permanente” relaciona-se às práticas do totalitarismo 
moderno (também adotada por Estados democráticos contempo-
râneos) na instauração de uma guerra civil legal, na qual autoriza-
-se o uso permanente de medidas provisórias e excepcionais como 
paradigma de governo dominante e a partir do qual chega-se ao 
consenso (AGAMBEN, 2004). 

Partindo do conceito de estado da exceção discutido por 
Agamben e Poulantzas, Vainer (2011) resgata a ideia da exceção 
legitimada pelo poder público em virtude de situações extraordi-
nárias e a transpõe para o âmbito da preparação de cidades-sede 
de megaeventos, traduzindo-a no termo “Cidade de exceção” e 
caracterizando-a como uma nova forma de regime urbano e como 
lugar da democracia direta do capital. A crise urbana (que também 
é política e econômica) seria o correlato da guerra, da maneira 
como propõe Agamben, e o argumento que “autoriza, mais do 
que isso, exige e instaura, como necessidade emergencial, uma 
nova formade constituiçãodopoderna/dacidade” (VAINER, 
2011, p.10). 

No exercício de construção de pontes com o nosso campo de 
estudo encontramos na noção de Cidade de Exceção possíveis co-
nexões com aspectos que compõem o processo de conformação 
de uma cidade produzida enquanto fronteira de acumulação do 
capital em tempos de destituição da política e de entrada na “era 
da indeterminação”. A necessidade da mobilização de estratégias 
e recursos extraordinários no sentido da construção, partindo do 

zero, de uma capital para um novo Estado, seriam, assim, a justi-
ficativa para a instauração do ambiente de excepcionalidade. E é 
partir desta excepcionalidade que, em Palmas, o Estado justifica 
as expropriações de terras para a construção da cidade, a institui-
ção de barreiras policiais para o controle do acesso da população 
pobre à nova área urbana, a utilização dos mecanismos inovadores 
de financiamento (ROLNIK, 2015) para a construção da infraes-
trutura urbana em parceria com agentes privados, a doação de ter-
ras públicas em regime de comodato4 (cujos prazos de execução 
do contrato nunca foram cumpridos) a empresários com o objetivo 
de atrair comércios e serviços, uma infinidade de atos tidos como 
inquestionáveis em função do contexto emergencial de consolida-
ção de um novo território urbano.  

Entende-se, portanto, que o elemento da “exceção permanen-
te” no nosso campo de estudo tem o consenso como fim e meio 
para a instauração da hegemonia do capital. O respaldo para a 
produção do consenso passivo5, vem, em primeira instância, pelo 
plano urbanístico, construído no plano simbólico e discursivo en-
quanto instrumento incontestável ou, como propõe Villaça (2005), 
enquanto ideologia: “Avalorizaçãodosplanosurbanosseinsere
nocontextodasupremaciadoconhecimentotécnicoecientífico
comoguiadaaçãopolítica,ouseja,aideologiadatecnocracia” 
(VILLAÇA, 2005, p. 21). Em nome da tecnocracia, clama-se à 
obediência civil, rebaixando a possibilidade do dissenso ao status 
de contravenção. 

Este é o pano de fundo a partir do qual construímos a nossa 
ideia de Cidade Laboratório, entendida enquanto campo amplia-
do de consensos produzidos e reproduzidos pela lógica neolibe-
ral e para a sua sustentação enquanto razão-mundo. No processo 
de produção do espaço urbano, a constituição de um “estado de 
exceção permanente”, apoiada na dissolução da esfera pública e 
na assimilação do político pelo econômico, configura-se como o 
principal meio através do qual os agentes detentores do poder he-
gemônico na cidade neoliberal pacificam e suprimem os conflitos 
que, por sua vez, tendem a ser rejeitados por aqueles a quem mais 
interessa o embate: os agentes populares. As estratégias direciona-
das ao controle, cooptação, desmobilização consensuada destes, 
buscam fragilizar a construção de sujeitos políticos capazes de se 
constituírem enquanto campo de resistência e criar as condições 
propícias à fabricação do neosujeito despolitizado, empreendedor 
de si (DARDOT e LAVAL, 2016), “mercadificado” (HARVEY, 
2008). 

Palmas, cidade sem infância (MARTINS, 1996), parida já 
adulta enquanto espaço-mercadoria, repleta de processos urbanos 
instantâneos e etapas atropeladas, já nasce neoliberal. Do ponto de 
vista urbanístico, já nasce segregada, fragmentada, dispersa, com 
uma periferização que se confunde com a sua própria história, for-
temente permeada pelas premissas do consenso e da polícia em 

4. Empréstimo gratuito 
de um bem para o uso 
temporário, devendo ser 
restituída ao proprietário 
após o término do prazo 
estabelecido em contrato.
5. Gramsci propõe uma 
diferenciação entre o con-
senso ativo e o consenso 
passivo, sendo este último 
aplicável em contextos nos 
quais a auto-organização 
das massas dá lugar à 
resignação (COUTINHO, 
2010).
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lugar da política. A condição de Cidade Laboratório, da maneira 
como a propomos, insere-se nesse contexto de controle do público 
pelo privado e da supressão do poder de discordância dos agentes 
populares participantes da produção do espaço com as regras do 
jogo “apitado” por quem detém o poder hegemônico6. Mas não 
apenas isto, uma vez que a produção de consensos é intrínseca 
à lógica neoliberal, não sendo, portanto, uma especificidade de 
Palmas. O que faz dela, hipoteticamente, um laboratório é a ra-
pidez com que os processos urbanos e sociais se instauram, dei-
xando-nos a impressão inicial de que a cidade já nasce pacificada, 
ausente do conflito e deficiente do poder de resistir à naturaliza-
ção das desigualdades, manipulada como um ambiente altamente 
controlado, de maneira que nenhum agente indesejado provoque 
algum tipo de desequilíbrio no experimento realizado.

As estratégias de controle deste “ambiente laboratorial” cons-
tituíram o enfoque da pesquisa de campo, dedicada a investigar 
em que medida o conflito, e, portanto, as possibilidades da po-
lítica, fizeram-se (ou se fazem) presentes no processo de produ-
ção do espaço urbano desta cidade neoliberal “de berço”, em que 
medida se pode encontrar algum nível de resistência ao efeitos 
segregadores deste processo e quais são os possíveis significados 
desta relação do ponto de vista da disputa pela constituição do 
espaço. Para tanto, buscamos, na abordagem histórica dos confli-
tos por moradia registrados em Palmas, identificar os mecanismos 
pacificadores e produtores de consensos, assim como a relação 
do Estado com os agentes populares neles envolvidos, dentre os 
quais destacamos os movimentos de luta pela moradia, entendidos 
como sujeitos políticos em potencial, de destacada importância na 
produção da cidade.

O recorte temporal coberto pela pesquisa teve como foco prin-
cipal a ação dos movimentos de luta por moradia, desde as suas 
primeiras organizações no início da ocupação da cidade, em 1989, 
até o período mais recente, marcado pela atuação institucionali-
zada dos movimentos sociais, coordenada diretamente pelo poder 
público. Para efeitos de estudo definiu-se o ano de 2013 como 
limite para a análise, findando-se, mais especificamente, com a 
conquista de um terreno para a construção de empreendimentos 
através do Programa Minha Casa Minha Vida Entidades, em uma 
ação coletiva que envolve todos os principais movimentos de luta 
por moradia atuantes na cidade. Tal evento é interpretado como 
fato simbólico local representativo dos efeitos do Lulismo7 na re-
configuração da luta por moradia em todo o país, tendo o progra-
ma do governo federal como ponto chave no redirecionamento e 
reestruturação da militância. Estes elementos constituem o cerne 
da discussão que aqui se propõe em torno da pacificação dos con-
flitos na produção da cidade neoliberal brasileira.

Com base no levantamento de campo detalhado acerca das 
organizações populares em torno da moradia em Palmas, foi pos-

6. Poder este ligado 
diretamente à propriedade 
do solo urbano e ao capital 
imobiliário.
7. Termo discutido por 
André Singer (2009), 
entendido como uma 
invenção política que se 
deu nos governos de Lula e 
Dilma a partir de uma con-
ciliação entre um “pacto 
conservador” e um “re-
formismo fraco”. Oliveira 
(2010) propõe a noção de 
“hegemonia às avessas” 
para discutir o fenômeno 
enquanto uma nova forma 
de dominação, diferente 
de qualquer outra já vivida 
no nosso país, na qual 
a hegemonia, ainda que 
operada pelos dominados, 
pertence aos dominadores. 
No que diz respeito aos 
movimentos sociais, a he-
gemonia lulista contribuiu 
para o agravamento de um 
quadro de desmobilização, 
despolitização e esvazia-
mento das potencialidades 
políticas.

sível identificar três fases a partir das quais foram analisados os 
distintos momentos que compõem a sua história: 

• 1ª Fase: Pioneiros periféricos – de 1989 a 1995 
Esta fase compreende o período que se inicia com a fundação 

de Palmas e sua periferização concomitante à construção da re-
gião central da cidade e vai até a fundação do Movimento Nacio-
nal de Luta pela Moradia (MNLM) em nível local, primeiro grupo 
a se estruturar enquanto entidade. Caracteriza-se pelo surgimento 
e consolidação das primeiras ocupações informais de baixa renda8 
e pela criação dos primeiros loteamentos formais direcionados a 
este público na periferia da cidade. Importante ressaltar que tudo 
o que acontece em termos de produção do espaço urbano nestes 
primeiros seis anos produz marcas indeléveis no território e dinâ-
micas que apenas serão intensificadas a partir de então. Na política 
nacional, esta fase corresponde ao processo de redemocratização 
brasileira, compreendendo a eleição e impeachment de Collor, o 
governo Itamar Franco e a implantação do Plano Real como me-
dida de ajuste econômico.

 O mapa síntese desta 1ª fase (figura 1) mostra as áreas 
alvo de conflitos por moradia nos primeiros anos de ocupação da 
cidade, revelando uma forte concentração destes na região noroes-
te da malha urbana projetada, incialmente idealizada como “setor 
das mansões” e, portanto, de perfil elitizado. Entre as ocupações 
informais identificou-se a ocorrência de ações dirigidas por agen-
tes políticos de oposição ao Siqueira Campos, que resultaram em 
mobilizações populares em diversas quadras da cidade (marcadas 
no mapa em amarelo), a maior parte delas consolidadas posterior-
mente na 2ª fase. No extremo sul, região conhecida como Palmas 
Sul (pensada inicialmente como zona de expansão urbana após 
ocupação integral da área projetada), observa-se já nos primeiros 
anos, a ocupação massiva por loteamentos populares, inicialmen-
te doados pelo poder público e posteriormente promovidos pelo 
mercado imobiliário, direcionados à população de baixa renda. 
Produz-se assim, já neste primeiro momento, não apenas a segre-
gação socioespacial, como também a dicotomia da formalidade 
X informalidade no processo de ocupação da cidade, atribuindo à 
população que opta pela segunda o estigma de “invasores” e “cri-
minosos”, que vai perdurar até os dias atuais na região noroeste, 
conhecida como ARNOs (Área Residencial Noroeste).

• 2ª Fase: Insurgências – de 1995 a 2005:
Inicia-se com a fundação do MNLM e corresponde à fase de 

maior expressividade na sua atuação sendo, durante 10 anos, o 
único movimento de luta por moradia organizado da cidade. Ca-
racteriza-se pela realização de ocupações em áreas centrais, ma-
nifestações políticas e constantes tensionamentos junto ao poder 
público com vistas à regularização urbanística e fundiária de as-
sentamentos informais, em grande parte iniciados na fase anterior. 

8. A história de cada 
umas dessas ocupações 
é contada na Tese que dá 
origem ao presente artigo 
(BOTTURA, 2019), a 
partir de narrativas dos 
seus pioneiros.
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Também corresponde ao período no qual o Estado cria e fortalece 
o seu “aparato repressor”, direcionado à coibição e desmobiliza-
ção das chamadas “invasões” a partir da força policial em ações de 
despejos forçados e perseguição do movimento popular, apoiado 
pela mídia, formadora da opinião pública e forte aliada na crimi-
nalização das estratégias de confronto. A fase estudada se conclui 
com a fragmentação interna do MNLM e inauguração de um novo 
momento no panorama da militância local. Em escala nacional, 
corresponde ao período dos governos FHC e os primeiros anos do 
período conhecido como Lulismo.

A Figura 2 reúne as ocupações informais que foram alvo de 
despejos e conquistas nesta 2ª fase dos conflitos por moradia em 
Palmas. Com o apoio do MNLM, a resistência às constantes pres-
sões e tentativas de remoção de ocupações iniciadas na 1ª fase 
levaram à consolidação e posterior regularização das famílias em 
quadras centrais, além da conquista de novas quadras. Na região 
noroeste, observa-se a conformação do que chamamos de um 
“quadrante insurgente”, fruto da ação popular e símbolo de resis-
tência dentro dos limites da malha urbana projetada. 

• 3ª Fase: De Movimento a Entidades – 2005 a 2013
Fase caracterizada pela fragmentação do MNLM e surgimen-

to de novos grupos institucionalizados, com atuação direciona-
da para a produção habitacional e captação de recursos federais 
através do Minha Casa Minha Vida Entidades. Conclui-se com a 
vitória coletiva dos movimentos de moradia da cidade no pleito de 
doação de terras públicas para a construção de empreendimentos 
de Habitação de Interesse Social. No panorama nacional, a discus-
são abrange os impactos do Lulismo e do Programa Minha Casa 
Minha Vida junto aos movimentos populares.

A Figura 3, ao reunir as conquistas populares desde o início 
da ocupação da cidade até os dias atuais, conduz à leitura de uma 
paulatina periferização dos conflitos por moradia, que tendem a 
se concentrar, nesta 3ª fase, na extremidade sul da cidade. Em pa-
ralelo, observa-se a estreita relação entre a ampliação dos canais 
de comunicação dos movimentos sociais com o Estado e a con-
tenção das ações diretas de confronto, que são substituídas pelos 
consensos nas mesas de negociações, mediadas pelo processo de 
institucionalização destes movimentos. 

Figura 1 – Mapa de 
conflitos por moradia 
– 1989 a 1995. Fonte: 
BOTTURA, 2019
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Figura 2 - Mapa de con-
flitos por moradia – de 
1989 a 2005. Fonte: 
BOTTURA, 2019.

Figura 3 - Mapa geral de 
conflitos protagoniza-
dos por movimentos de 
moradia – 1989 a 2019. 
Fonte: BOTTURA, 
2019.
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considerações finais

Após os levantamentos de campo, documentais e entrevistas 
realizadas no âmbito da pesquisa, verificamos que em Palmas, a 
condição de Laboratório Neoliberal incialmente proposta, não se 
dá pela ausência do conflito, mas sim por uma intensa construção 
de consensos no processo de produção do espaço urbano, que se 
realiza por meio de um amplo leque de mecanismos de pacifica-
ção dos conflitos e que, como consequência, promove a sua invisi-
bilização. Tendo em vista esta constatação, propomos, assim, uma 
determinada classificação, expressa no diagrama a seguir (figura 
4):

a.  Mecanismos Discursivos – relacionados à pro-
dução e reprodução indistinta de discursos hegemônicos vin-
culados à defesa dos interesses privados na cidade neoliberal, 
com teor apelativo e direcionados à manutenção da naturaliza-
ção das desigualdades. Entre eles identificamos: a “ideologia” 
da cidade planejada, que justifica por meios técnicos e econô-
micos a segregação socioespacial; a defesa à necessidade de 
ampliação das condições de competitividade das cidades fren-
te aos mercados nacional e internacional; e a influência dos 
principais meios de comunicação locais na difusão da crimina-
lização dos conflitos por moradia, bem como na ocultação do 
protagonismo em conquistas resultantes da mobilização popu-
lar.

b. Mecanismos de Cooptação – dedicados ao ali-

Figura 4 - Diagrama de 
mecanismo de pacifi-
cação dos conflitos por 
moradia. Fonte: BOT-
TURA, 2019.

ciamento dos agentes sociais, direcionados à desmobilização e 
enfraquecimento da ação dos movimentos sociais, bem como 
ampliação de bancada eleitoral junto à população. Ao longo da 
pesquisa destacamos: a política de doação de lotes na periferia 
sul da cidade promovida pelo governo do estado nos primeiros 
anos da sua ocupação, que gera no receptor a “consciência da 
obrigação de retribuir”; a cooptação de lideranças dos movi-
mentos de moradia, quer seja para a gestão pública, por meio 
da oferta de cargos comissionados ou qualquer tipo de empre-
go ou benefício capaz de afastá-las das ações de confronto; a 
manutenção de cadastros habitacionais (nos âmbitos estadual 
e municipal) que, ao criar a expectativa do atendimento à de-
manda, contribui para a desmobilização da população.

c.  Mecanismos Coercitivos – dedicados ao cons-
trangimento e à repressão violenta de ações indesejáveis. 
Seriam eles: as barreiras policiais implantadas por Siqueira 
Campos na entrada da cidade nos primeiros anos de sua im-
plantação, de maneira a coibir ocupações de baixa renda na 
área do “plano diretor”; a organização de um “aparato repres-
sor” a partir da segunda gestão de Siqueira no governo do 
Estado, com uma ação fortemente direcionada à coibição de 
ocupações nos limites da malha urbana projetada; as ameaças 
violentas pronunciadas pelo mesmo governador e propagadas 
pela imprensa, em uma atitude “coronelista” que prometia o 
uso da força em casos de desobediência civil; a realização de 
despejos violentos, cujo modelo emblemático na cidade é o do 
acampamento Olga Benário (ARSE132), que contribuiu para a 
disseminação do medo e fragilização da organização de novas 
ocupações.

d. Mecanismos Institucionais – derivados da rei-
vindicação dos movimentos sociais à participação na gestão 
democrática da cidade. A criação de canais oficiais de parti-
cipação popular na formulação de políticas públicas, além do 
estabelecimento de critérios pela Caixa Econômica Federal e 
Ministério das Cidades com vistas à captação de recursos para 
a produção habitacional por meio de programas financiados 
pelo governo federal, resulta na necessidade da reestruturação 
interna dos movimentos de moradia, que passam a constituir 
entidades jurídicas. Tais aproximações com a gestão pública 
associadas aos efeitos do lulismo registrados em todo o país, 
produzem uma crescente despolitização dos conflitos por eles 
protagonizados no sentido da capacidade de estabelecer o con-
fronto político, substituído pela mesa de negociações e por ge-
renciamentos burocráticos.
Este conjunto de mecanismos constitui o arcabouço da pacifi-

cação dos conflitos na cidade de Palmas, a partir do qual se dá a 
sua invisibilização, em paralelo à produção do campo de consen-
sos fundamental à sua constituição enquanto cidade neoliberal. 
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Entendemos que a classificação geral aqui proposta, ainda que 
elaborada com base em particularidades locais, não se constitui 
enquanto privilégio do nosso campo de pesquisa, podendo ser es-
tendida a outras realidades brasileiras. Tampouco a consideramos 
como um esquema fechado, estanque e concluso, admitindo poro-
sidades e deslocamentos entre as categorias propostas. Seu objeti-
vo principal é o de entrelaçar os achados de pesquisa no sentido da 
construção de parâmetros descritivos e ao mesmo tempo críticos 
que nos permitam “colocar em perspectivas realidades urbanas 
em mutação” (TELLES e CABANES, 2006, p.14).
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A inclusão da usucapião urbana no artigo 183 da Constituição 
Federal Brasileira, aprovada em 1988, foi resultado da reivindica-
ção do Movimento Nacional pela Reforma Urbana, pelo reconhe-
cimento da posse da terra para fins de moradia e reflete a aposta 
daquele período de que a garantia de direitos está associada ao 
conteúdo da legislação. Por isso, o instrumento jurídico da regula-
rização fundiária esteve, historicamente, associado à luta por mo-
radia no Brasil. Como a insegurança da posse está no centro desse 
conflito, a reivindicação consistiu na inclusão desse instrumento 
com potencial de relativização do pleno direito de propriedade a 
partir do reconhecimento jurídico da posse para fins de moradia.

Após a aprovação do texto da Constituição Federal, a aprova-
ção da Lei Federal nº 11.977 em 2009 criou, pela primeira vez, 
mecanismos que respaldam os municípios para a execução da re-
gularização fundiária de interesse social em larga escala. A pro-
messa de construção de uma política habitacional dava indícios de 
efetivação com a criação do Ministério das Cidades, da Secretaria 
de Habitação, do Departamento de Assuntos Fundiários e com a 
nomeação de profissionais historicamente ligados ao Movimento 
pela Reforma Urbana.

Por outro lado, a ascensão do circuito financeiro como estrutu-
rador da economia capitalista destaca o capital fictício e a extração 
de renda como os principais geradores de riqueza. Como uma das 
bases para essa lógica, busca-se incluir um maior número de con-
sumidores por meio de diferentes estratégias de financiamento ha-
bitacional, além de diferentes sistemas de empréstimo (ROLNIK, 
2015). Para isso, contou-se com a disseminação e consolidação da 
ideologia da casa própria e a “inclusão de consumidores de média 
e baixa rendas com ampliações de sistemas de crédito” (ROLNIK, 
2015, p.26). Esse pensamento foi disseminado pelas principais 
agências multilaterais e é adotado pelos governos em todas as par-
tes do mundo (ROLNIK, 2015; ARANTES, 2004; MARANHÃO, 
2009). Rolnik (2015) destaca que a ação estatal é fundamental na 
transmutação da moradia de um bem social em mercadoria e ativo 
financeiro e aponta três modelos de financeirização da moradia: 

Introdução
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o sistema baseado em hipotecas, sistemas baseados em subsídios 
governamentais associados a créditos financeiros para compra de 
habitações produzidas via mercado – modelo implantado no Pro-
grama Minha Casa Minha Vida – e sistemas de microfinancia-
mento. Sobre este assunto, Gilbert (2004) aponta um importante 
pressuposto quanto ao interesse das agências multilaterais nos pro-
cessos de regularização fundiária dos países em desenvolvimento, 
para os quais têm financiado projetos e pressionado os governos 
locais para que a população atendida use a habitação regularizada 
como garantia para contrair empréstimos. Essa hipótese baseia-se 
nas proposições de Hernando De Soto para a monetarização da 
população de baixa renda (FERNANDES, 2001).

A aprovação da Lei Federal nº 11.977/2009 ocorre nesse con-
texto e foi associada por diferentes pesquisas ao circuito de flu-
xo de capital no que tange ao Programa Minha Casa Minha Vida 
(PMCMV). Foi, por outro lado, bastante celebrada no contexto 
nacional com relação à regulação da regularização fundiária de 
interesse social, com a promessa de remover obstáculos jurídicos 
que historicamente inviabilizaram os processos de regularização 
fundiária. Entretanto, o comprometimento com a manutenção das 
instituições de mercado foi garantido e fortalecido graças ao “re-
formismo fraco” e à inclusão pelo consumo, características que 
foram cruciais para o momento de inflexão provocado pela crise 
de 2008. Deste modo, a Lei Federal nº 11.977/2009 instituiu as 
normas para realização da política habitacional quando foi dis-
ponibilizado grande aporte de recursos para esse fim, mas com 
objetivos múltiplos. A Lei regulamentou o Programa Minha Casa 
Minha Vida (Capítulo I), a revisão do sistema de registros pú-
blicos (Capítulo II) e a revisão dos critérios para a regularização 
fundiária de assentamentos urbanos, inclusive de interesse social 
(Capítulo III).

Podemos chamar esse período de uma “nova fase” para a 
promoção da regularização fundiária no Brasil, que teve início 
com a incorporação de medidas para viabilizar a regularização 
fundiária e a urbanização de assentamentos precários no âmbito 
do Ministério das Cidades. Isso pode ser dito se considerarmos 
o instrumento da regularização fundiária como essa ferramenta 
que reconhece o direito de posse dos ocupantes do ponto de vista 
jurídico (dissociando-o do direito de propriedade), reivindicado 
e conquistado por movimentos de moradia como alternativa às 
remoções de favela. Dessa forma, entende-se como avanço a regu-
lação do programa de regularização fundiária de interesse social 
pela Lei Federal nº 11.977/2009. Entretanto, evidências da im-
plantação dos programas de regularização fundiária pelos municí-
pios demonstram que predominam processos que visam solucio-
nar casos de informalidade criados pelo próprio Estado, com foco 
em procedimentos estritamente documentais. Ao mesmo tempo, 
o PMCMV associado a obras de grande porte promoveu um alto 
número de remoções, higienizando e liberando áreas em diferen-

tes cidades, que se somam às – também numerosas – sentenças de 
reintegração de posse1. Desse modo, as mudanças que ocorreram 
na legislação desde a inédita abordagem da Lei Federal nº 11.977 
em 2009 evidenciam que esse instrumento passa a ter a função 
de titulação em massa, mas que segue uma tendência de perda do 
potencial de relativização do pleno direito de propriedade.

Com relação ao conteúdo da Lei nº 11.977/2009, foi garantida 
a gratuidade dos procedimentos cartoriais para regularização de 
interesse social e o Capítulo II criou o Sistema de Registro de 
Imóveis Digital do Brasil, prevendo que todo o banco de dados 
físico dos cartórios será inserido em um sistema eletrônico único 
nacional e protocolado em meio eletrônico acelerando as trocas de 
informações pelo meio digital. Mas por que regular isso em con-
junto com instrumentos da política habitacional? A resposta para 
esta pergunta aponta para a função que a regularização fundiária 
exerce do ponto de vista da economia.

A polêmica aprovação da Lei Federal nº 13.465 em 2017, que 
revogou o Capítulo III da Lei Federal nº 11.977/2009, no contex-
to político controverso após o impeachment da presidenta Dilma 
Rousseff em 2016, suscitou uma série de debates sobre a incons-
titucionalidade da Lei e os efeitos ambientais e sociais de sua im-
plantação. Os questionamentos estiveram associados, principal-
mente, à legalização massiva de terras griladas e de loteamentos 
fechados.

Procuramos dar ênfase a alguns desses aspectos dos novos 
marcos legais acerca da regularização fundiária, associando-os a 
outras alterações na legislação sobre procedimentos imobiliários, 
a fim de demonstrar a captura desse instrumento pelo mercado, 
que simboliza o cumprimento de uma função muito próxima a 
que cumpriu a Lei de Terras no século XIX. Essa discussão está 
ancorada em quatro argumentos principais, que reúnem evidên-
cias coletadas durante pesquisa exploratória e em pesquisa docu-
mental2: o protagonismo dos cartórios de registro de imóveis nos 
procedimentos da regularização fundiária; a retomada da teoria de 
Hernando de Soto e a agenda do Banco Mundial para criação de 
ambientes favoráveis aos negócios; as mudanças que ocorreram 
nos últimos anos na legislação que regula os negócios imobiliários 
no Brasil e os sentidos das alterações trazidas pela Lei Federal nº 
13.465 de 2017 e, agora, pelo PL nº 413/2020. Desse modo, este 
trabalho confronta e associa esses argumentos que permitem ca-
racterizar um processo de reestruturação a partir de demandas de 
mercado com referências que remontam ao cenário em que se deu 
a aprovação da Lei de Terras em 1850.

1  Dados desses des-
locamentos recentes 
podem ser encontrados no 
Observatório de Remoções 
disponível em: http://
www.labcidade.fau.usp.br/
observatorio-de-remocoes/. 
Acesso em 20 de novem-
bro de 2020.
2  Essa pesquisa corres-
ponde a um desdobramen-
to de pesquisa exploratória 
que resultou na Tese de 
Doutorado intitulada 
“Programas Habitacionais 
e a gestão dos ilegalismos: 
regularização fundiária e 
remoções em Londrina-
-PR”, defendida em 2019.
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Regularização fundiária e os negócios imobiliários
Argumento 1: O protagonismo dos Cartórios de Regis-
tro de Imóveis

A atividade do registro imobiliário é abordada principalmente 
no Capítulo II da Lei Federal nº 11.977/2009 que trata dos pro-
cedimentos e da gratuidade das custas e emolumentos da regu-
larização fundiária de interesse social, e regula o sistema de re-
gistro eletrônico de imóveis no Brasil. O conteúdo da lei também 
confere protagonismo aos cartórios de registro de imóveis nos 
procedimentos da regularização fundiária, já que a abordagem dá 
foco ao aspecto documental da regularização. Outra novidade que 
visa agilizar o procedimento da regularização fundiária prevista 
no conteúdo da Lei Federal nº 11.977/2009 é a criação da usuca-
pião administrativa ou extrajudicial3, que possibilita a aplicação 
da usucapião com dispensa de intervenção judicial. Nesse caso, 
o pedido de usucapião pode ser feito no Cartório de Registro de 
Imóveis, que passa a ser o mediador dos casos de conflito fundi-
ário.

A necessidade de reconfigurar o sistema cartorial no que tan-
ge ao registro de imóveis para fins de regularização fundiária foi 
reconhecida em 2004, e resultou em um convênio firmado entre o 
Ministério das Cidades e a Associação dos Notários e Registrado-
res do Brasil – Anoreg (FERNANDES, 2007). Mas somente com 
o texto da Lei Federal nº 11.977/2009 foi garantida a gratuidade 
total das custas e emolumentos referentes à regularização fundiá-
ria de interesse social. Considerando esse papel central assumido 
pelos Cartórios de Registro de Imóveis, cabe recuperar a origem e 
os fundamentos da atuação dos Cartórios de Registros no Brasil, 
que se misturam com os marcos que remetem à propriedade pri-
vada da terra.

Segundo o panorama construído por Silva (2014), a atividade 
registral teve início ainda durante a vigência do sistema de Ses-
marias, no início da colonização do Brasil, que funcionava como 
o que mais se aproxima de uma normativa para a propriedade de 
bens imóveis. O primeiro destaque é relativo ao marco jurídico de 
1548 quando é estabelecido o Governo Geral, que atua como uma 
administração central da qual fazem parte as capitanias hereditá-
rias, e passa a exigir o registro de todas as Cartas de Sesmarias 
expedidas. Em 1822 foram suspensas as concessões de Sesmarias 
em decorrência justamente de conflitos em torno da posse (SIL-
VA, 2014). Em 1824, após a independência do Brasil, é regula-
mentada a Constituição Imperial que “tem por base a liberdade, a 
segurança individual e a propriedade” inspirada nos dispositivos 
do Código Civil Francês de matriz liberal, sendo que contradito-

3  Os institutos da 
usucapião existentes 
anteriormente à criação 
da Usucapião Adminis-
trativa são: a usucapião 
extraordinária prevista no 
Art. 1.238 do Código Ci-
vil; a usucapião ordinária 
prevista no Art. 1.242 do 
Código Civil; a usucapião 
especial rural prevista no 
Art. 191 da Constituição 
Federal e no Art. 1.239 do 
Código Civil; a usucapião 
urbana prevista no Art. 183 
da Constituição Federal e 
no Art. 1.240 do código 
civil; a usucapião coletiva 
prevista no Art. 10 do 
Estatuto da Cidade; e a 
usucapião especial que foi 
incluída no Código Civil 
(Art. 1.240-A) pela Lei 
Federal nº 12.242/2011.

riamente a sociedade imperial brasileira naquele momento tinha 
como pilares econômicos o latifúndio agrícola e a mão de obra 
escrava (SILVA, 2014, p.64).

Em 1888, momento da abolição da escravidão no Brasil, teve 
início uma transformação no pensamento econômico, em que a 
riqueza até então concentrada na propriedade do escravo foi trans-
ferida para a terra. Isso foi possível com a aprovação da Lei de 
Terras em 1850, que representou o marco da individualização da 
propriedade imobiliária brasileira e instituiu a compra como a úni-
ca forma de aquisição da propriedade imobiliária no Brasil (SIL-
VA, 2014; ROLNIK, 2007; FERNANDES, 2007; ALFONSIN, 
2007). Segundo Prieto (2017), os fundamentos para isso foram 
garantidos pela Constituição de 1824.

Também nesse período, por meio desses mecanismos jurídicos 
criados, se consolidou a grilagem como forma de aquisição e con-
centração de terras pelos grandes proprietários, “realizadas diante 
dos olhares cúmplices dos representantes da justiça” (MOTTA, 
2002, p.77). O papel dos Cartórios de Registro na legalização das 
terras griladas se dava tanto com a realização de registros sobre-
postos, ou seja, registravam terras existentes apenas no papel, 
como para alteração das extensões da terra registrada (MOTTA, 
2002). Nas palavras de Motta (2002, p.91), “(...) os intermitentes 
conflitos de terra no país demonstram que a legalização das terras 
se dá nos bastidores dos Cartórios locais, com a conivência de 
tabeliães e testemunhas que alteram a extensão da terra e forjam 
cadeias sucessórias”.

Assim, os traços da Lei de Terras responderam aos anseios de 
preservação da propriedade privada no Brasil, decorrentes da dis-
cussão sobre abolição da escravidão na Europa. Como, no Brasil, 
a economia (e, consequentemente, o poder) estava fundamental-
mente pautada na produção agrícola pelo trabalho escravo, as ga-
rantias da Lei de Terras preservaram a propriedade da terra no 
caso de questionamento da validade da propriedade do escravo. 
Foi nessa mesma época que o sistema de registro também se apri-
morou.

Quatro anos após a aprovação da Lei de Terras, foi criado o 
“Registro do Vigário”, principal marco para a matéria do regis-
tro de imóveis, que tratava de um levantamento estatístico dos 
possuidores das terras devolutas que agora podiam registrar e le-
gitimar a posse. Dez anos depois foi regulamentado oficialmente 
como Registro Geral, sobre o qual Silva (2014, p.77) destaca que 
“o atual registro de imóveis é, em verdade, uma atualização do 
Registro Geral, criado pela Lei nº 1.237 de 1864”.

Fortalecendo a individualização e mercantilização da terra a 
regulamentação do Código Civil em 1916 consolidou o pensa-
mento liberal no Direito Civil e manteve a ideia da propriedade 
privada constituída pelo registro de imóveis (ALFONSIN, 2007; 
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SILVA, 2014). Diferente da proposta original para o Código Civil, 
o texto aprovado retirou o artigo que tratava das obrigações do 
proprietário.

Assim, observa-se que a consolidação do registro de imóveis 
no Brasil se deu na mesma medida em que a propriedade imobi-
liária assumiu papel de mercadoria de valor econômico e do for-
talecimento do direito de propriedade, o que enfatiza seu papel de 
controle e de reforço das estruturas que garantem o pleno direito 
de propriedade. Da mesma forma, verifica-se o comprometimento 
de sua função com a apropriação da terra pelos grandes proprie-
tários e sua relação com a estratégia de legalização e legitimação 
das terras griladas.

Desse modo, os Cartórios de Registro de Imóveis alinham-se 
ao pensamento proprietário no Brasil, estando na sua origem li-
gados ao fortalecimento da propriedade privada no contexto da 
economia nacional. Ainda, são profissionais do Direito formados4 
na tradição do Direito Civil de matriz liberal. Esse fato interfere 
diretamente na interpretação da situação posse versus proprieda-
de, ou seja, na visão do cartorário sobre o papel da regularização 
fundiária. A resistência dos cartorários a respeito do tema da re-
gularização fundiária é patente. Sem dúvida, o vínculo da própria 
criação e função dos cartórios com o surgimento e fortalecimento 
da noção de propriedade privada é condicionante. Mas, para com-
preender como isto interfere diretamente no cotidiano do cartório, 
no que se refere aos processos de regularização, cabe a reflexão a 
partir de alguns conceitos fundamentais que embasam a interpre-
tação e a atuação dos Cartórios de Registro de Imóveis: os direitos 
reais e o conceito de segurança jurídica, frequentemente citados 
pelos cartorários.

A primeira questão é que dentre treze direitos5 considerados 
direitos reais pelo Art. 1.225 do Código Civil, o primeiro deles é 
a propriedade, a posse não está enumerada entre esses direitos e, 
portanto, não é considerada um direito real. Não existe margem 
para esta interpretação por sua característica de enumeração taxa-
tiva dos direitos reais na norma que é proposital na sua essência 
para evitar a criação de outros tipos de direito de propriedade que 
não aqueles já previstos pela legislação (DANTAS, 2018). E é 
justamente o Cartório de Registro de Imóveis que vai assegurar, 
por meio da transcrição e da publicidade, o direito do proprietário. 
No caso do sistema romano-germânico adotado no direito brasi-
leiro6, o domínio dos imóveis é transferido pela tradição (entre-
ga do bem) e pela transcrição (transmissão transcrita no livro de 
transcrições) e não apenas pelo contrato, o que coloca o registro 
imobiliário no centro dessa questão7.

Além do direito de propriedade fortemente amparado no Có-
digo Civil, por outro lado, o Direito à Moradia tratado na Consti-
tuição Federal, no capítulo que abrange os direitos sociais, foi in-
cluído por emenda apenas em 2000, e pode ser interpretado tanto 

4  Devem ser bacharéis 
em Direito ou exercer a 
atividade por pelo menos 
dez anos a partir da data 
de publicação do edital do 
concurso.
5  Dentre eles foram 
incluídos posteriormente 
decorrente das novas 
normas de regularização 
fundiária a Concessão de 
Uso Especial para Fins de 
Moradia; a Concessão de 
Direito Real de Uso; os 
direitos oriundos da imis-
são provisória da posse, 
quando concedida à União, 
aos Estados, ao Distrito 
Federal, aos Municípios 
ou às suas entidades dele-
gadas e respectiva cessão 
e promessa de cessão; e 
a laje.
6  O sistema romano-ger-
mânico, ou Civil-Law 
originalmente adotado 
no Brasil apresenta as 
normativas organizadas 
em códigos e de caráter 
generalista. Segundo Fer-
nandes (2001), nas últimas 
décadas assistimos a uma 
“americanização” do di-
reito brasileiro, que seria a 
influência do sistema Com-
mon-Law utilizado nos 
Estados Unidos, em que 
as normas são aplicadas 
sempre com base em um 
precedente jurisprudencial 
que foi gerado pelo próprio 
sistema.
7  Como a forma de ad-
quirir a propriedade, como 
foi citado, pode ser por 
tradição, quando a aqui-
sição se dá por meio de 
contrato e, quando a posse 
é reconhecida, a proprieda-
de pode ser adquirida por 
meio da Usucapião. Como 
o termo ocupação pres-
supõe o reconhecimento 
legal da posse, destaca-se 
a importância na precisão 

como direito fundamental de primeira como de segunda dimensão 
(FACCHINI, 2019)8.

É justamente por causa dessas normas e dessa forma de in-
terpretação decorrente da formação conservadora dos cartorários, 
que a segurança jurídica atribuída como função dos cartórios pode 
ser outro obstáculo na interpretação do conceito da regularização 
fundiária. Este aspecto central do papel dos registros de imóveis 
na sociedade, a segurança jurídica – bastante enfatizada nas en-
trevistas com cartorários – é garantida pelo cadastro e publicida-
de decorrentes do ato de registro do imóvel. De acordo com os 
questionamentos dos próprios cartorários em relação aos conflitos 
fundiários, o papel do cartório ficaria ambíguo ao ter como função 
a garantia da segurança jurídica, enquanto dá a usucapião em de-
trimento do proprietário original.

A ênfase na segurança jurídica ocorre devido à histórica preca-
riedade no registro de imóveis no Brasil. Apesar de ser uma ativi-
dade consolidada e antiga, os procedimentos evoluíram pouco em 
dois séculos de existência. A primeira modernização significativa 
no procedimento dos registros é com relação ao vínculo do imóvel 
a uma matrícula única, que ocorreu em 1973, com a aprovação 
da Lei Federal nº 6.015. Até então, os lançamentos eram feitos 
em uma sequência única nos livros correspondentes a cada ato 
registral de transmissão ou averbação, por exemplo. Portanto, não 
havia uma única descrição do imóvel, com as características físi-
cas, identificação do proprietário, os registros e as averbações. Es-
tas informações ficavam dispersas nos livros. Além disso, quando 
apenas parte do imóvel era vendida, permanecia uma descrição 
com a área total e o nome do proprietário, e depois outro ato era 
realizado com o novo proprietário da área desmembrada. Dessa 
forma, o controle era bastante precário, com grande quantidade 
de informações imprecisas e sobrepostas. São imprecisas pois as 
informações lançadas no ato do registro não exigiam dados como 
RG e CPF, portanto lançava-se apenas o nome, estado civil, cida-
de de domicílio etc. Por esses motivos, a segurança jurídica nas 
transações envolvendo imóveis era muito baixa, evidenciando 
mais uma vez a manutenção do atraso que dificultou o controle 
sobre a terra e que tem sido bastante oportuna para viabilizar a 
legalização das grilagens (MOTTA, 2002).

Agora, a partir da abordagem do Capítulo II da Lei Federal 
nº 11.977/2009 que regulamenta a criação do registro eletrônico 
de imóveis no Brasil, a partir da abertura da matrícula do imóvel, 
todos os atos relativos àquele imóvel ficam registrados na mesma 
matrícula em um cadastro único nacional. Assim, com base nesta 
previsão legal, todo o banco de dados físico dos cartórios será in-
serido em um sistema eletrônico único nacional e será protocolado 
em meio eletrônico, acelerando a troca de informações pelo meio 
digital. Segundo cartorários entrevistados, há de fato interesse que 
o poder público disponibilize as informações sobre os imóveis 

dos termos “invasão” e 
“ocupação” nos discursos.
8  Os direitos fundamentais 
de primeira dimensão são 
ligados à noção de liberda-
de, civis ou políticos, e por 
isso têm caráter negativo, 
ou seja, exigem que o Esta-
do não interfira na garantia 
do direito. Já os direitos 
fundamentais de segunda 
dimensão são direitos 
culturais, econômicos e 
sociais e de caráter positi-
vo, ou seja, que demandam 
uma ação do Estado como 
forma de garantir esses 
direitos. Existem ainda os 
direitos de terceira e quarta 
dimensão (Novelino, 
2009).
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brasileiros e, portanto, essa também é uma das finalidades do re-
gistro eletrônico. Do mesmo modo, a regularização fundiária em 
massa significa maior controle e precisão, principalmente associa-
da à criação de um sistema único de registro eletrônico nacional.

Argumento 2: A retomada da teoria de Hernando De 
Soto e a agenda do Banco Mundial

A retomada da teoria de De Soto é a garantia de legitimação 
do discurso em torno da regularização fundiária, mascarando o 
caráter de mercado ao usar um instrumento fruto da reivindicação 
de movimentos sociais de luta por moradia.

De Soto (2000) aborda a informalidade, que ele chama de “ca-
pital morto”, como uma das causas para o fracasso do capitalis-
mo nos países subdesenvolvidos e, por isso, a economia informal 
precisa ser englobada ao circuito formal de capital como forma de 
superar os obstáculos do desenvolvimento capitalista. Essa abor-
dagem se aplica, sobretudo, à propriedade privada do solo. Por 
isso De Soto propõe a regularização fundiária em massa das ex-
tensas ocupações irregulares situadas nesses países, como forma 
de incluir essa população pobre no circuito de capital por meio 
de micro empréstimos que tomariam essas unidades regularizadas 
como garantia. Apesar da experiência considerada fracassada no 
Peru, parece haver uma referência direta à abordagem de De Soto 
nos documentos do Banco Mundial, principalmente em relação 
ao papel da titulação dos imóveis. Quando De Soto desenvolve a 
ideia sobre a fixação do potencial econômico em ativos, exempli-
fica-a chamando a atenção para a forma como se olha para uma 
casa. Se focarmos no título da casa, o que veremos será o poten-
cial econômico daquela casa, filtrando toda a confusão que pode 
estar relacionada aos aspectos físicos e locacionais. Assim, a casa 
passa a ser vista não como um abrigo, que ele chama de ativo mor-
to, mas como capital vivo. De Soto também argumenta sobre a ne-
cessidade de integrar as informações sobre as propriedades em um 
sistema de informação único integrado, para que as informações 
não fiquem dispersas, para garantir controle e criar um mercado 
único integrado e, assim, transformar efetivamente a propriedade 
em ativo.

O primeiro diálogo oficial entre o sistema registral brasileiro e 
Hernando De Soto foi por meio de uma videoconferência promo-
vida pelo Presidente da Comissão de Desenvolvimento Urbano da 
Câmara dos Deputados à época, Julio Lopes do Partido Progres-
sista, da qual participou a Diretora de Regularização Fundiária, 
Meio Ambiente e Urbanismo do Instituto de Registro Imobiliário 
do Brasil em 2005. Segundo consta na notícia sobre o evento9, a 
iniciativa foi do deputado que demonstrava “firme interesse na 
questão da regularização fundiária em nosso país e sensibilidade 

9  Disponível em: https://
irib.org.br/boletins/deta-
lhes/2192. Acesso em: 20 
de novembro de 2020.

quanto à sua urgência para o combate à pobreza”.
A teoria de De Soto a respeito da promoção da regularização 

fundiária em massa em países em desenvolvimento é constan-
temente citada pelos cartorários e está fortemente presente nos 
enunciados de textos, entrevistas e palestras dos registradores. La-
mana Paiva10 resgata a ideia de De Soto (2000) como uma lição e 
mostra como isso está de fato incorporado ao pensamento legisla-
tivo e judiciário, sobretudo no âmbito do registro dos imóveis. Ar-
gumenta quanto à importância do Brasil se dedicar à regularização 
fundiária para a promoção do desenvolvimento.

Na visão do cartorário, a Regularização Fundiária compreen-
de a regularização do assentamento (compreendendo as medidas 
definidas na lei) e a titulação dos seus ocupantes e, com isso, pro-
movem a regularização documental e, assim, a segurança jurídica. 
Desse modo, ele defende que os imóveis regularizados oferecem 
a garantia da tributação e a possibilidade da obtenção de crédito. 
O papel do cartório, portanto, neste contexto, é apresentar as solu-
ções jurídicas para possibilitar a regularização fundiária.

Ele destaca ainda (compatibilizando a visão de De Soto com 
as normativas dos bancos), que os bancos estrangeiros começa-
ram a investir no Brasil depois de 2006, o que coincide com o 
amadurecimento do instrumento da alienação fiduciária, que será 
comentado mais adiante.

Segundo reportagem da Folha de São Paulo de 2008, com o 
título “Empresas com lastro em terra vão à bolsa de valores”, diz 
que empresas internacionais investiram na compra de terras no 
Brasil em diferentes regiões, com o objetivo de explorar o “mer-
cado imobiliário agrícola brasileiro”, principalmente a partir de 
2006. Na descrição das oportunidades, o potencial de valorização 
das terras foi mencionado, a Amazônia ainda não era considerada 
para investimentos, e o potencial de valorização de áreas degra-
dadas compradas a baixos preços é colocado como chances de 
propiciar maior lucratividade em períodos de 10 a 15 anos11.

Estas questões são reforçadas nas entrevistas com cartorários. 
Segundo a entrevistada, as diretrizes do Banco Mundial tiveram 
muita influência sobre a regulação da regularização fundiária no 
Brasil. Ela argumenta que um dos principais problemas em nível 
jurídico no Brasil é a informalidade que contribui para que a ca-
mada de menor poder aquisitivo não tenha acesso a recursos para 
montar um negócio, por não ter o que oferecer como garantia. 
Dessa forma, ela argumenta que como a pessoa não tem bens para 
garantir a abertura de um negócio, permanece na informalidade. 
Por isso, acredita que por trás da lei há de fato esse conceito eco-
nômico, um conceito de desenvolvimento e “giro econômico”, 
uma tendência do legislador de ampliar o acesso à propriedade.

Lamana Paiva12 reforça o papel dos cartórios citando o Arti-
go 1.240 do Código Civil: “Só é dono quem registra”. Segundo 

10  João Pedro Lamana 
Paiva foi citado diversas 
vezes por vários entrevis-
tados e se destaca como 
interlocutor do tema da 
regularização fundiária 
por meio de palestras e 
textos e tem protagonismo 
no âmbito dos Cartórios 
de Registro de Imóveis. 
É registrador titular do 
Registro de Imóveis da 
1ª Zona de Porto Alegre 
(RS) e foi presidente do 
Instituto de Registro Imo-
biliário do Brasil – IRIB 
– em 2015/2016. Esteve 
presente nos Encontros 
do IRIB desde 1977, e foi 
vice-presidente nas gestões 
de 2006-2009 e de 2013-
2014. Participou, ainda, 
em diversas diretorias do 
Instituto em outras gestões. 
Atualmente, é membro do 
Comitê Latino-americano 
de Consulta Registral e 
membro do conselho de 
ética da Associação dos 
Notários e Registradores 
do Brasil – Anoreg/BR 
(IRIB, 2019. Disponível 
em: https://www.irib.org.
br/pessoas/joao-pedro-la-
mana-paiva. Acesso em: 
28/10/2019).
11  Reportagem disponível 
em: https://www1.folha.
uol.com.br/fsp/dinheiro/
fi1002200804.htm. Acesso 
em: 20 de novembro de 
2020.
12  Na palestra sobre 
Regularização Fundiária 
no II Colóquio de Direito 
Imobiliário de Londrina 
(2016).
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Paiva, o direito à moradia está intimamente ligado ao direito de 
propriedade. Eles não se confundem, mas se relacionam. Nesse 
sentido, chega a questionar se a regularização fundiária tem como 
fim garantir o direito de moradia ou o direito de propriedade. Em 
resposta à retórica, diz que tem que ter o título e o registro.

Para Paiva, o registro de imóveis foi o destinatário final da re-
gularização fundiária. Aborda a Regularização Fundiária sob dois 
aspectos: dos “impactos e aspectos relacionados ao desenvolvi-
mento das cidades e do direito à moradia” e também do ponto 
de vista econômico, em que relaciona “cidades sustentáveis” ao 
“combate da irregularidade”. Trata a regularização fundiária como 
estratégia de “cumprimento e observância nos meios normais (or-
dinários) ... chega de extraordinários!”. É dito que o cartorário é 
quem representa o Estado e o que está em vista pelo judiciário é o 
caminho para a normalidade, para que a regularização extraordi-
nária deixe de ser regra.

Desse modo, observa-se que o marco regulatório é visto tam-
bém como estratégia de prevenção, que é citada em vários mo-
mentos. Para Paiva, o Artigo 9º da Lei Federal nº 13.465/2017, na 
abordagem sobre a regularização fundiária dos núcleos urbanos 
por meio da legitimação fundiária, é o principal marco regulatório 
para que o poder público municipal se torne o grande protagonista 
para evitar a proliferação de irregularidades.

Em entrevistas e palestras dos cartorários, o Banco Mundial 
foi diversas vezes citado como referência para o tema da regu-
larização fundiária. A definição de diretrizes do Banco Mundial 
para influenciar economias não é nova e foi alvo de análise nas 
pesquisas de Arantes (2004) e Maranhão (2009).

A relação entre os registros de imóveis no Brasil e as agên-
cias multilaterais, pode ser vista na avaliação realizada pelo Ban-
co Mundial, dentre outros aspectos, dos atributos do sistema de 
registro de propriedade (inclusive a fundiária) no Projeto Doing 
Business, que realiza uma análise do ambiente de negócios em 
190 economias13.

A proposta do Banco é criar uma ferramenta para mensurar o 
impacto das regulamentações existentes em cada país sobre as ati-
vidades empresariais. Com a finalidade de reforçar os pressupos-
tos de agilidade e eficiência empresariais característicos do Banco, 
compara as regulações que interferem nas atividades empresariais 
criando uma classificação dos melhores ambientes de negócios. 
Segundo consta no site do Projeto, essa é uma forma de incentivar 
os países a buscar uma “regulação mais eficiente”, o que pressu-
põe uma flexibilização e, assim, adquirir maior competitividade 
no cenário internacional por meio de “reformas regulatórias” nos 
ambientes de negócios locais. Hoje o Brasil está classificado em 
137º na categoria do registro de propriedade, mas classificado em 
109º na classificação geral das economias para fazer negócios.

13  Banco Mundial (2019). 
Disponível no site do 
Programa Doing Business 
em: https://portugues.
doingbusiness.org/pt/
doingbusiness. Acesso em: 
28/10/2019.

Para a classificação, foram elencados critérios que, segundo o 
Banco Mundial, indicam a facilidade de fazer negócios. Um des-
ses critérios – que nos interessa diretamente para esta análise – é 
quanto ao Registro de Propriedades, inclusive a imobiliária. Neste 
critério, a avaliação do Doing Business confere todas as etapas 
necessárias para que um comprador possa adquirir uma proprie-
dade de um vendedor com a transferência de título de propriedade, 
de forma que seja possível utilizá-la como investimento no seu 
negócio, seja vendendo a um terceiro ou utilizando como garantia 
de empréstimo. Esse tópico também abrange tanto a eficiência do 
processo de transferência da propriedade, como o que se chama de 
índice de qualidade do sistema de administração fundiária. Para 
a análise da eficiência do processo de transferência de proprie-
dades, são analisados os procedimentos, entendidos como toda a 
interação necessária entre os agentes que participam do processo; 
o tempo, mensurado em dias corridos necessários para a execução 
de cada procedimento e as possibilidades de redução do tempo, 
mesmo que mediante pagamento e o custo, analisado como um 
percentual do preço total da propriedade, e são adicionados ape-
nas os custos oficiais das transações.

Com relação à qualidade da administração fundiária, a aná-
lise é feita a partir de cinco variáveis adotadas como critérios de 
qualidade, a saber: qualidade da infraestrutura, transparência das 
informações, cobertura geográfica, resolução de disputas fundiá-
rias e igualdade do direito de propriedade. Logo no primeiro tópi-
co, da qualidade da infraestrutura, o primeiro atributo analisado é 
referente à manutenção dos títulos em cada cidade e a pontuação 
máxima é atribuída para os casos em que a maioria dos títulos dos 
imóveis encontra-se totalmente digitalizada.

Argumento 3: As mudanças na legislação dos negócios 
imobiliários

Segundo Melhim Chalhub (2017), autor da monografia que 
originou a primeira lei sobre alienação fiduciária, “está havendo 
uma mudança drástica na legislação dos negócios imobiliários”14 
no Brasil.

Fica claro de que há intenção de reestruturação no campo fun-
diário e que as mudanças nos instrumentos legais procuram legiti-
mar essas mudanças que têm como foco a criação de um ambiente 
favorável aos negócios com garantias confiáveis a investidores e 
credores, sobretudo internacionais. Uma das principais mudanças 
referentes aos procedimentos imobiliários no Brasil, abordada 
juntamente com o debate sobre a regularização fundiária, é a Alie-
nação Fiduciária de Bens Imóveis.

Trata-se de um novo instituto, considerado mais eficiente e que 
incide sobre os Direitos Reais de Garantia (hipoteca, penhor etc.) 

14  Fala de Melhim 
Chalhub, no III Colóquio 
de Direito Imobiliário e 
Urbanístico de Londrina 
(2017).
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mas que, ao contrário da hipoteca, garante que o imóvel seja trans-
ferido ao credor, mantendo o domínio do imóvel a este, no caso 
de inadimplência. Desse modo não se aplica, como no caso do pe-
nhor ou da hipoteca, a judicialização para transferência do domí-
nio do imóvel. Segundo Melhim Chalhub, essa é uma “figura de 
garantia” nas transações imobiliárias que envolvem crédito. Ten-
do em vista a grande ampliação do crédito imobiliário para faixas 
de renda até então não contempladas, principalmente no Brasil, 
o papel assumido pelos bens imóveis como lastro da economia 
financeirizada – considerando o episódio da “bolha imobiliária” 
nos EUA – verifica-se no Brasil a preocupação com a “garantia” 
dos credores nas operações que envolvem o financiamento imo-
biliário.

Trata-se de um “negócio jurídico pelo qual o devedor (fidu-
ciante), com o escopo de garantia, contrata a transferência ao cre-
dor (fiduciário) da propriedade resolúvel da coisa imóvel”15. Na 
sua origem, esse instrumento foi criado para a comercialização 
de automóveis e era utilizada exclusivamente pelas instituições 
financeiras. Foi incorporada às operações imobiliárias no contex-
to da expansão de crédito imobiliário, mas se limitava à compra 
e reforma. Em 2015 o STF ampliou sua aplicação para qualquer 
operação de crédito.

Em contratos que utilizam a alienação fiduciária, o imóvel em 
negociação permanece em nome do credor e só é passado para o 
nome do comprador quando o imóvel for quitado. No caso de ina-
dimplência por atraso nos pagamentos das parcelas, o comprador 
tem um prazo de 45 dias para quitar as parcelas em atraso. Se não 
as quita, o comprador perde todo o valor pago e o imóvel retorna 
para o domínio do credor e vai a leilão, sem a necessidade de judi-
cialização. Nesses termos, o devedor não tem nenhuma garantia, 
mesmo se tratando do único bem imóvel. O direito do fiduciário 
não equivale à propriedade plena prevista no Artigo 1.231 do Có-
digo Civil16, pois o credor fiduciário não terá o poder jurídico so-
bre o bem imóvel já que a regra impõe a obrigatoriedade do leilão 
na retomada do imóvel, e o fiduciário terá direito apenas sobre o 
dinheiro resultante da venda do imóvel no leilão.

Com relação ao sistema de financiamento imobiliário referente 
ao instituto da alienação fiduciária, a primeira lei aprovada foi a 
Lei Federal nº 9.514/1997 e, depois, a Lei Federal nº 10.931/2004. 
Agora, a Lei Federal nº 13.465/2017 incorpora a alienação fidu-
ciária para imóveis comercializados no âmbito da Caixa Econô-
mica Federal, no PMCMV, ou seja, para imóveis de interesse so-
cial. Considerando o cenário após a realização das hipotecas nos 
EUA, em que os bancos retomaram os imóveis, essa parece ser 
uma solução para equilibrar um cenário como aquele. Essa foi 
a participação de Challhub na revisão do texto da Lei Federal nº 
11.977/2009, a adaptação do instrumento da alienação fiduciária 
para ser aplicada aos financiamentos da Caixa Econômica Federal.

15  Brasil (1997). Lei Fe-
deral nº 9.514 de 1997.
16  Isso está colocado 
no Art. 1.367 do Código 
Civil.

Outra alteração é a Lei Federal nº 13.097/2015 que trata do 
“Princípio da Concentração”, instrumento relacionado à publici-
dade dos atos e à eliminação dos riscos nas transações econômicas 
que envolvem os imóveis. O objetivo do instrumento é concentrar 
todas as informações do imóvel de modo que qualquer situação 
jurídica que não estiver presente na matrícula, não atinge o imó-
vel. Dessa forma, objetiva-se desestimular os “contratos de gave-
ta”. Esse instrumento transforma a matrícula em uma única fonte 
de informações sobre o imóvel, trazendo maior segurança jurídica 
às transações referentes aos negócios imobiliários. Além da segu-
rança jurídica, outras vantagens apontadas em defesa do instru-
mento correspondem à desburocratização dos procedimentos dos 
negócios imobiliários, redução de custos e celeridade, bem como 
o afastamento de riscos de fraudes (RICHTER, 2004).

Argumento 4: Os sentidos da Lei Federal nº 13.465/2019

Antes da revogação do Capítulo III da Lei Federal nº 11.977 
de 2009, foram realizadas diversas alterações no texto da Lei. O 
conteúdo das alterações indica que foram necessárias adequações 
no texto para melhor enquadrar, ajustar prazos, ampliar cobertura 
dos recursos e para garantir a operacionalização dos procedimen-
tos previstos inicialmente. São complementos e aprofundamentos 
do texto original. Isso também pode ser observado nas alterações 
promovidas pela Lei Federal nº 12.424/2011 e na complementação 
de conteúdo que ela traz à matéria da Lei Federal nº 11.977/2009.

Já a polêmica revogação do Capítulo III17 envolveu temáticas 
mais amplas que a regularização fundiária de interesse social. No 
entanto, compreender os novos termos da Lei como um todo, per-
mite-nos prospectar aspectos desta disputa em torno da legaliza-
ção da posse informal de terras no Brasil. O anúncio das mudanças 
ocorreu primeiramente no texto da Medida Provisória nº 759/2016 
e, posteriormente e com algumas mudanças, foi convertida em Lei 
Federal nº 13.465/2017.

Diversos aspectos da tramitação da Medida Provisória e da Lei 
Federal nº 13.465/2017 evidenciam seu caráter de exceção. Essa 
lei altera mais de 20 leis e decretos e tramitou mais rápido do que 
o normal. Mais ainda, a medida provisória revogou dispositivos 
de leis complementares sem respeitar a hierarquia entre os instru-
mentos da legislação.

Segundo a presidente do Instituto Brasileiro de Direito Urba-
nístico, a elaboração da MP com o argumento de que era relevante 
e urgente não corresponde, e na verdade trata-se de um sistema 
que vem sendo discutido há décadas sobre regularização da situ-
ação dos loteamentos fechados e da situação das terras da União 
na Amazônia. Na visão dela, o texto da MP fragmenta o tema da 
política habitacional e gera distorções. A criação de uma MP tem 

17  Diversas entidades 
como o Instituto de 
Arquitetos do Brasil – IAB 
– e Ordem dos Advogados 
do Brasil – OAB – se 
manifestaram contrárias à 
aprovação da Lei Federal 
nº 13.465 de 2017, argu-
mentando inconstituciona-
lidade da Lei.
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como foco sempre um tema, pois é a urgência de alguma situação 
específica que precisa ser ajustada. Porém a inclusão da Regula-
rização Fundiária Urbana, da Regularização Fundiária Agrária e 
Doação de Terras da União não corresponde a esta situação já que, 
em tese, não há convergência entre esses temas.

É evidente a perda das referências conceituais existentes na 
primeira lei (Lei Federal nº 11.977/2009) no conteúdo da Lei Fe-
deral nº 13.465/2017, que dá foco aos instrumentos de titulação e 
de segurança jurídica da posse, ao mesmo tempo em que a regula-
rização fundiária fica desvinculada do planejamento urbano.

No momento da implementação da Medida Provisória nº 
759/2016, os argumentos colocados pelo Ministério das Cidades 
tratavam de uma série de questões pontuais sobre a realização da 
regularização fundiária como a necessidade de implantação de um 
sistema georreferenciado e de disponibilizar as ferramentas para 
que os municípios consigam montar um plano efetivo de regula-
rização; o interesse em gerir o programa por meio de um site que 
possibilitasse o preenchimento de dados, concorrência de licita-
ções e orçamentos; a intenção de promover a capacitação técni-
ca dos municípios e auxiliar os muito pequenos disponibilizando 
a estrutura técnica e jurídica do próprio ministério; a criação de 
convênios para liberação de recursos, inclusive para infraestru-
tura, por meio do envolvimento com as Secretarias de Habitação 
e Saneamento, entre outras. Entretanto, nenhuma dessas práticas 
estava impossibilitada pelo conteúdo da lei anterior, e poderiam 
ser previstas sem a necessidade de revogação do texto original.

Outro fator importante do novo texto se refere à abordagem 
sobre a Amazônia Legal. Apesar de existir uma lei que trata espe-
cificamente desse tema, o argumento em defesa dessa abordagem 
foi de como o conceito de regularização fundiária estava focado 
em área urbana e isso impedia a regularização dentro da Amazô-
nia Legal18 – onde não é possível classificar como área urbana – e 
algumas regiões do Centro-Oeste. Ainda que situadas em área ru-
ral, os usos e as características são de área urbana. Entretanto, essa 
visão ignora a existência da Lei Municipal do Perímetro Urbano, 
o que claramente beneficia condomínios fechados localizados fora 
do perímetro urbano e que, por isso, enfrentam problemas na ob-
tenção do “habite-se”. Cabe destacar que os conflitos na definição 
e caracterização de áreas urbanas e rurais não são particulares da 
Lei Federal nº 13.465/2017, haja vista que o Estatuto da Terra (Lei 
Federal nº 4.504 de 1964) define a natureza do imóvel pelas suas 
características e pela sua atividade e não pela localização (dentro 
ou fora do perímetro urbano), como sugere a Lei de Perímetro 
Urbano Municipal19, o que mostra que a própria legislação não 
possui um único critério de interpretação.

Um ponto em disputa na revisão da lei é a gratuidade referente 
à isenção de custas e emolumentos dos atos registrais que estava 
prevista na Lei Federal nº 11.977/2009. Os cartórios argumentam 

18  Ainda que esta questão 
sobre a regularização de 
núcleos na Amazônia 
Legal ocorra de fato, 
conforme explanação de 
Fisher e Siqueira (2017), 
o instrumento da Lei 
Federal “Terra Legal” nº 
11.952/2009 aborda tais 
peculiaridades fundiárias 
e propõe normas para a 
regularização fundiária 
de núcleos situados em 
terras da União no âmbito 
da Amazônia Legal. Os 
principais problemas nesta 
região se dão pelo fato 
de existirem mais títulos 
do que áreas, devido às 
grilagens de terras. Além 
disso, os municípios não se 
mobilizam para regula-
rizar por serem terras de 
domínio federal (Fisher 
e Siqueira, 2017). Ainda, 
nesta região, municípios 
inteiros encontram-se 
em áreas públicas ou em 
áreas griladas, agravando a 
situação da informalidade 
das ocupações. Porém, 
Fisher e Siqueira (2017) 
argumentam que a Lei 
Federal nº 11.952/2009 não 
cobra projeto urbanístico, 
mas que trata apenas da 
titulação dos imóveis.
19  O Art. 4º, inciso I, da 
Lei Federal nº 4.504/1964 
define imóvel rural como 
“o prédio rústico, de área 
contínua qualquer que seja 
a sua localização que se 
destina à exploração extra-
tiva agrícola, pecuária ou 
agroindustrial, quer através 
de planos públicos de 
valorização, quer através 
de iniciativa privada”.

que essa garantia de gratuidade lhes ocasionou vários problemas. 
Segundo dados usados nas falas em defesa da cobrança das custas 
e emolumentos, mais de 50% dos cartórios têm faturamento infe-
rior ao custo de sobrevivência, o que levou ao gargalo da regula-
rização, já que esse não é um procedimento barato. Dessa forma, 
a Lei Federal nº 13.465/2017 propõe a utilização de recursos do 
Fundo Nacional da Habitação (FNHIS) para custear os atos regis-
trais, garantindo a gratuidade para o usuário, sem que o cartório 
arque com isso.

Dentre as outras novidades, a Lei Federal nº 13.465/2017 tam-
bém tornou possível a legitimação de posse para áreas com mais 
de 250m² e não necessariamente para fins de habitação, bem como 
muda o critério do tempo da ocupação, facilitando as ocupações 
que não estão consolidadas e os usos e atividades que não são 
referentes à habitação de interesse social.

Outra polêmica da Lei se refere à alienação de imóvel público, 
quando se trata de área consolidada e de condição irreversível. A 
Lei dispensa a desafetação, ou seja, dispensa os procedimentos 
previstos na Lei Federal nº 8.666/1993. Como não são estabele-
cidos os critérios de definição sobre a consolidação considerada 
irreversível, nos questionamentos sobre a constitucionalidade da 
Lei Federal nº 13.465/2017 argumenta-se que existem outros ins-
trumentos que viabilizam a regularização fundiária em áreas pú-
blicas, como a Concessão do Direito Real de Uso, por exemplo, 
e que a alienação como está prevista configura privatização. O 
mesmo apontamento se aplica aos termos de alienação de terras 
da União.

Um dos instrumentos mais controversos é a Legitimação Fun-
diária, que possibilita a aquisição de áreas públicas ou privadas, 
rurais ou urbanas. Trata-se da transferência da área aos ocupantes, 
sem respeitar os termos constitucionais da usucapião tanto em re-
lação aos prazos, mas principalmente por permitir uma espécie de 
usucapião em terras públicas – que é proibida pelo código civil –, 
o que configura a privatização dessas áreas.

Outro documento criado por essa Lei é a Certidão de Regu-
larização Fundiária – CRF – que corresponde ao documento que 
oficializa a regularização do assentamento, inclusive do projeto de 
regularização correspondente. O registro da CRF, que dará origem 
à “matrícula-mãe” da área, cancela o registro do Cadastro Am-
biental Rural – CAR.

Apesar da volta do instrumento da Legitimação de Posse para 
o conteúdo da Lei, o Artigo 24 sugere que a Legitimação pode ser 
questionada, o que contradiz o próprio conceito do instrumento 
que visa garantir a segurança jurídica da posse aos ocupantes.

Um dos principais questionamentos em torno da aprovação da 
Lei Federal nº 13.465/2017 é o fato dela abordar a regularização 
fundiária em área rural, sendo que existe legislação específica para 
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esse tema. Nesse sentido, argumento que apesar de aparentemente 
não haver convergência de temas, a titulação em massa parece ser 
a linha que amarra todos os temas da nova lei de regularização 
fundiária. Essa legalização em massa pressupõe, ao mesmo tem-
po, a destituição do caráter legal de documentos pré-existentes 
para viabilizar essa nova configuração.

E no que tange de fato à política habitacional, a Lei Federal nº 
13.465/2017 incorpora a alienação fiduciária para imóveis comer-
cializados no âmbito da Caixa Econômica Federal, inclusive no 
PMCMV, ou seja, para imóveis de interesse social, em que os ín-
dices de inadimplência são altos por razões óbvias. Portanto, este 
instrumento deve levar ao agravamento da situação habitacional 
no Brasil. Mais ainda, o Projeto de Lei nº 413/2020, que propõe 
um modelo “autofinanciável” de regularização fundiária, visa in-
corporar a alienação fiduciária como possibilidade de pagamento 
dos lotes em programas de regularização fundiária e de cobrar dos 
“beneficiários” a implantação de infraestrutura. E mais, conside-
rando os novos termos do Marco de Saneamento do Projeto de Lei 
nº 4.261/2019, podemos pensar em limitações ainda maiores para 
o acesso à infraestrutura em casos de regularização fundiária de 
interesse social. Tais mudanças pretendidas evidenciam o caráter 
de monetarização da pobreza desta Lei.

Regularização Fundiária como modelo de negócio: as 
aproximações entre a Lei de Terras e a Lei Federal 
nº13.465/2017

Cento e sessenta e sete anos depois, a regularização fundiária 
cumpre novamente um papel econômico, e quem vai fazer cum-
prir, mais uma vez, são os Cartórios de Registro de Imóveis. Sob 
a lógica privada e combinada a outros ajustes no campo dos ne-
gócios imobiliários há, novamente, uma estratégia de gestão do 
conflito fundiário pelo ordenamento jurídico.

Ao observar a descrição do papel que teve a Lei de Terras por 
Prieto (2017, p.05), as semelhanças em relação ao conteúdo da Lei 
Federal nº 13.465/2017 são evidentes:

Assim,apartirdacombinaçãoentreaConstituiçãoFederal
de1824edaLeideTerrasem1850 foramestruturadosos
processosdelegalizaçãoelegitimaçãodagrilagemdeterras
realizadas no período colonial, instituindo um conjunto de 
aparentes“confusõesjurídicas”quepropiciaramestratégias
deapropriaçãoilegaldaterra,consequentementereproduzin-
douma“coexistênciaestabilizada(Schwarz,2012:18),me-
diadapeloEstadoimperial,entreaformaçãodapropriedade
privadaeagrilagemdeterra.Osefeitosdesseprocessoforam

a violência contra os camponeses-posseiros, indígenas e as 
constantestentativasdeexpropriaçãoeesbulhodeterras.

Tantas regulações, alterações e sobreposições observadas na 
legislação recente iluminam aspectos das disputas sobre o campo 
legislativo e levantam questões acerca da legitimidade das práti-
cas e o reconhecimento e cessão de direitos. Nunca houve tanto 
conteúdo sobre a regularização fundiária, no mesmo momento em 
que há aumento dos deslocamentos populacionais provocados por 
obras de infraestrutura, remoções para conjuntos habitacionais e 
sentenças de reintegrações de posse. Para completar, há a eleição 
de um presidente de extrema-direita, alinhado aos interesses dos 
grandes proprietários de terras, que ratificou durante a campanha 
presidencial a intenção de criminalizar movimentos de luta pela 
terra e por moradia urbana. O aumento das queimadas, grilagens, 
tentativas de acabar com as demarcações de terras indígenas e qui-
lombolas e a privatização das terras da União vão dando os con-
tornos do que se pretende em termos de política fundiária. Enco-
lhimento de direitos, monetarização e criminalização da pobreza, 
o mercado ganha e os movimentos sociais perdem. Mas o que está 
no centro dessa questão é o papel da terra no rearranjo das forças 
produtivas.

Segundo Bourdieu (2014, p.61), o

Conjuntode instituiçõesque chamamos ‘oEstado’ deve te-
atralizar o oficial e o universal, deve dar o espetáculo do
respeito público pelas verdades públicas, do respeito públi-
copelasverdadesoficiaisemqueatotalidadedasociedade
supostamentedevesereconhecer.Devedaroespetáculodo
universal, aquilo sobre o que todos, em última análise, estão 
de acordo, aquilo sobre o que não pode haver desacordo por-
que está inscrito na ordem social em determinado momento 
de tempo.

Podemos considerar, portanto, que essa sujeição completa 
do Estado à racionalidade produtiva corresponde ao domínio do 
campo do poder pelo campo econômico e leva à subordinação do 
campo jurídico, à revisão constante e à instauração de medidas de 
exceção para que o mercado não enfrente obstáculos para sua am-
pliação. É, portanto, a partir dessa “transitividade entre o legal e 
o ilegal” (TELLES, 2005, p.505) que se pode compreender como 
ela se conecta ao circuito de circulação de capital.

Essa relação entre ilegalismos e economia formal foi discutida 
por Foucault (2015) que mostra que não é uma relação necessaria-
mente negativa, pelo contrário, pode ser “compatível” e até “útil” 
ao desenvolvimento econômico. Foucault (2015, p.147) identifi-
ca, assim, quatro elementos que estão em jogo nesses contornos 
dos ilegalismos: a lei, a prática ilegal, os indivíduos e a riqueza.
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É desse modo, portanto, que se insere a ideia de que os ilega-
lismos não são combatidos, reprimidos ou censurados, mas são 
geridos conforme os interesses que estão em jogo no processo de 
produção e acumulação de riqueza. Nas palavras do autor, “(...) 
vai ser preciso, portanto, enquadrar os fenômenos naturais de tal 
modo que eles não se desviem ou que uma intervenção desastrada, 
arbitrária, cega, não os faça desviar”. (FOUCAULT, 2008, p.474).

Hoje assistimos ao mesmo processo descrito por Motta (2002, 
p.79), em que a lei e os discursos são os mecanismos de legitima-
ção das práticas nesse processo de reestruturação econômica.

O respeito à propriedade privada consagrado pela Carta
Magna é, namaiorparte das vezes, o argumentodefinitivo
nacondenaçãodasatitudesdosposseiros ede todosaque-
lesquequestionamamanutençãodaestruturafundiáriavi-
gente. É em nome daquele importantíssimo instrumento legal 
queasaçõesdecapangas,contratadosporfazendeiros,são
legitimadas.Afinal,osposseirosousamquestionarumprin-
cípio constitucional, ainda que em nome de outro princípio 
tambémconsagradoemlei:ajádesbotadafunçãosocialda
propriedade. Assim, para além de uma possível validade da 
críticaàconcentraçãodeterrasemmãosdeumaminoria,os
pobresdocamponãoteriamrazão,poisoqueelesfazem–a
ocupaçãodeterras–fereasleisdopaís.Eles,ospequenos
posseiros, seriam tão somente invasores das terras de outrem.

A autora aponta que apesar da inclusão do conceito da função 
social da propriedade na Constituição Federal de 1988, a própria 
Constituição consolidou o interesse da oligarquia rural ao restrin-
gir as possibilidades de reformulação da estrutura fundiária no 
Brasil, possibilitando a reforma agrária apenas em terras públicas 
(MOTTA, 2002, p.94/95).

No que se refere à política habitacional, essa questão fica mais 
complexa já que a origem do instrumento da regularização fundi-
ária está justamente ligada ao conflito fundiário em torno da pos-
se de imóveis. Trata-se da construção de uma política “ilusória, 
mas coletivamente validada pelo consenso” (BOURDIEU, 2014, 
p.38). A retomada do discurso de De Soto mostra a tentativa de 
legitimar as práticas utilizando o discurso do combate à pobreza. 
As palavras de Francisco de Oliveira iluminam os caminhos que 
possibilitaram a captura desse instrumento pelo mercado: “(...) a 
ausência da propriedade mercantil nos levou, a todo progressis-
mo, a pedir regulação. Pedir regulação é o outro nome de pedir 
propriedade” (DUARTE E BARROS, 2013, p.13).

Em reportagem do El País (2020)20 que recupera documentos 
do período de negociações, debates e votação da Lei de Terras 
entre deputados e senadores (muitos deles proprietários de terras) 
está posto que poucos fazendeiros possuíam o registro de suas 

20  Reportagem disponível 
em: https://brasil.elpais.
com/brasil/2020-09-16/
ha-170-anos-lei-de-ter-
ras-oficializou-opcao-do-
-brasil-pelos-latifundios.
html?fbclid=IwAR19Q7e-
-tWE4ivHCP3LTbgL-
6QiZXi6fW1vafC7x-
v9K7eLvgIbJYp8n2v-
cuY#?sma=newsletter_bra-
sil_diaria20200918 Acesso 
em: 20 de novembro de 
2020.

terras e os riscos do confisco pairavam sobre a propriedade. Como 
forma de coibir a invasão de terras públicas a Lei instituiu a ven-
da, mas deu anistia àqueles que já estavam em posse das áreas. 
Sobre isso, a reportagem faz uma importante aproximação com o 
instrumento da Lei de Regularização Fundiária:

Dessaforma,osfazendeirosquehaviamdescumpridoaexi-
gência de cultivar suas sesmarias seriam perdoados, e os 
posseiros que tinham se assenhorado de terras que não lhes 
pertenciam ganhariam a escritura. Seria algo parecido com o 
quehojesechamaderegularizaçãofundiária,recorrenteem
terras públicas ocupadas por particulares na Amazônia.

Como no século XIX, o mercado internacional apresenta hoje 
novas demandas colocadas em forma de agenda às economias na-
cionais. O papel que assume a terra se difere daquele momento, 
entretanto, mantem-se a sustentação do modelo fundiário: as ga-
rantias aos proprietários, o monopólio e a expulsão dos pequenos 
posseiros, a privatização de terras da União e a criminalização 
dos movimentos sociais. Repete-se a iniciativa de regularizar as 
terras griladas e aproveitar o momento de transição para expan-
dir propriedades particulares sobre terras públicas. Mais uma vez, 
também, regula-se a alienação das terras públicas sobressaindo o 
interesse privado sobre o coletivo. Ao mesmo tempo, no campo da 
política habitacional, a propriedade privada é fortalecida enquanto 
o encolhimento dos direitos sociais e a monetarização da pobreza 
caracterizam a face do tempo presente.
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da Cidade

Introdução

O presente trabalho é resultado da tese de doutorado que rea-
lizou a análise empírica sobre instrumentos, discursos, técnicas e 
processos nas séries de práticas atualmente adotadas na formula-
ção de Grandes Projetos Urbanos na cidade de São Paulo. A pes-
quisa buscou refletir sobre os elementos que possam colocar em 
questão as especificidades contemporâneas da produção do espa-
ço no Brasil, com relação à centralidade que o urbano assume na 
acumulação do capital sob dominância financeira e ao papel do 
planejamento urbano nas mediações das relações entre Estado e 
empresas. Para tanto, o objetivo específico da tese foi reconhecer, 
na formulação das concessões públicas de Grandes Projetos Ur-
banos em São Paulo, se estamos atualmente diante de um proces-
so de normalização do instituto da concessão aplicado ao espaço 
urbano, que não mais significaria apenas a concessão de parâme-
tros urbanísticos ou a concessão de obras e serviços sobre equipa-
mentos ou infraestruturas, tal como foi originalmente desenhado 
o modelo de concessões pelo subsetor de Grandes Obras Públicas, 
mas se seria uma mudança na natureza desse processo que levaria 
à generalização da concessão do espaço urbano. 

A pesquisa partiu da análise de um movimento marcado pelo 
enfraquecimento de um ciclo das Operações Urbanas Consorcia-
das (OUCs) e o desenvolvimento dos Projetos de Intervenção Ur-
bana (PIUs), que passam a figurar como peça central no campo 
de indução legal entre empresas e Estado na produção do espaço 
em São Paulo. Sem reprisar um debate sobre o caráter do vício ou 
virtude do valor de um instrumento urbanístico, ou sobre os seus 
desvirtuamentos originários da lei, no caso, relativos ao PIU, inte-
ressa sobretudo reconhecer uma forma de ler esses objetos a partir 
dos nexos e das coalizões de poder nas entranhas da formulação 
do planejamento urbano (VAINER, 2011). 

Para tanto, analisamos os dados referentes à produção das Ope-
rações Urbanas em São Paulo, observando mais especificamente 
o desempenho no período 1997 até 2016, para avaliar a hipótese 
da ocorrência de um primeiro ciclo de produção das OUCs, cujo 
ápice estaria relacionado ao pico de maior arrecadação de recur-
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sos, correspondente ao momento de maior adesão privada a essas 
operações, e o subsequente declínio desse movimento. A hipótese 
sugere que as crises imobiliária e de obras públicas a partir de 
2014 ensejaram uma cisão nas frações do capital da construção ci-
vil, que antes se conjugavam na formulação das OUCs, e enuncia-
riam novas estratégias e novos mecanismos dos agentes públicos e 
privados na produção do espaço urbano, com efeito na ampliação 
do mercado de Grandes Projetos Urbanos1 por meio dos PIUs2. 
Em última instância, tratar-se-ia de avaliar, no contexto recente, 
alguns nexos que justificariam uma reorganização da lógica que 
fundamenta a estruturação dos Grandes Projetos Urbanos. 

Esse processo, além de se assentar na conjuntura de crise que 
marca o setor da construção civil, é amparado por um movimento 
em âmbito nacional de estruturação do marco regulatório de con-
cessões e parcerias, ao mesmo tempo que, no âmbito municipal, 
a partir da revisão da legislação urbanística com o Plano Diretor 
Estratégico de São Paulo (CIDADE DE SÃO PAULO, 2014) e a 
Lei de Zoneamento (CIDADE DE SÃO PAULO, 2016ª), e impul-
sionados pelo Plano Municipal de Desestatização (2017-2020), 
orientam mudanças que implicaram na ampliação da participação 

1 Tomando como base o levantamento realizado por Gadens, Hardt e Frey 
(2012, p. 23-24) podemos resumir que os Grandes Projetos Urbanos consistem em 
uma intervenção de cunho exclusivamente urbanístico e que se caracterizariam por 
envolverem alterações ostensivas do espaço urbano, além de envolverem grandes 
somas de recursos financeiros associado a essas transformações. Klink e Souza 
(2017) discutem os vetores da financeirização urbana no Brasil, que se assentaria no 
entrelaçamento entre os Grandes Projetos Urbanos, os mecanismos de financiamento 
e crédito públicos e a própria atuação territorial do Estado e de seus instrumentos de 
planejamento urbano, e afirmam: “Os estudos de caso citados ilustram como o poder 
público passa a atuar em estratégias de maximização das rendas da terra e como as 
relações de poder na implementação dos projetos de desenvolvimento urbano têm 
sido deslocados em favor dos investimentos financeiros ao longo das frequentes 
mudanças de usos” (KLINK e SOUZA, 2017, p. 395).

2 O PIU é um procedimento que supõe a reunião e a apresentação de 
estudos técnicos que venham a advogar a finalidade pública do projeto. O dispositivo 
do Projeto de Intervenção Urbana é formulado no âmbito da revisão do marco regu-
latório da política urbana de São Paulo, entre 2013 e 2016, e se generaliza a partir de 
2017 impulsionado pela agenda de desestatização do governo municipal a partir de 
2017. Embora na atualidade ainda não haja o exemplo de um PIU já implementado 
para que se possa realizar a avaliação dos resultados engendrados nos territórios onde 
opera esse mecanismo, as propostas de PIUs já somam mais de quarenta iniciativas 
em desenvolvimento. Trata-se de Grandes Projetos Urbanos como o conjunto dos 
Terminais Municipais Urbanos, o entreposto comercial Ceagesp, o centro de eventos 
do Anhembi, o estádio do Pacaembu, o aeroporto Campo de Marte. A princípio, 
tomando como base o panorama de PIUs atualmente em andamento, é possível reco-
nhecer que os PIUs: têm natureza e fins diversos; estão fragmentados no território; 
são propostos de forma independente; não são munidos de uma lógica socioterritorial 
de priorização; são desenvolvidos com maior agilidade, porque são menos regu-
lamentados e possuem menor controle social — se comparados com intervenções 
urbanas mais estabelecidas como as Operações Urbanas Consorciadas.

do setor privado nas definições das políticas urbanas, sendo que 
o PIU passa a ser peça central para a organização de parcerias e 
concessões de projetos urbanos. De todo modo, isso não é em si 
uma operação nova, nem um efeito do uso do PIU em particular. 
A novidade nesse caso manifestar-se-ia na generalização e nor-
malização dos mecanismos de concessão do espaço urbano nos 
Grandes Projetos Urbanos, em territórios de reestruturação urbana 
em São Paulo. 

A análise realizada apresentou um percurso da recorrência da 
concessão do espaço urbano adotada como norma para a produção 
do espaço, por meio do PIU, como seu dispositivo. A partir disso 
ganham normalidade os critérios de julgamento sobre a finalidade 
do projeto urbano, não mais balizados em noções de direito, do 
ponto de vista do direito à cidade, mas sim eminentemente em 
função de seus efeitos. Por isso vai aparecer como verdade plau-
sível adotar dispositivos práticos e pragmáticos cujo objetivo é a 
eficácia e a produtividade da produção do espaço, tornando plau-
sível conceber e planejar o espaço como um produto, instrumento 
e produtor de um ambiente de negócios. 

Nesse caso, o fim da cidade – em termos daquilo que a encerra 
e, ao mesmo tempo, a sua finalidade – parece ser o fim de tornar o 
urbano um “ativo” do processo de expansão da acumulação avan-
çada do capital. E para tanto, o dispositivo do PIU se apresenta 
como peça eficiente para operar a maquinaria do Estado a serviço 
do interesse privado, em nome de uma efetiva intervenção urbana, 
que ganha normalidade no campo do planejamento urbano e que 
tem na concessão a estratégia de desenvolvimento urbano. Por 
isso a hipótese de que estamos diante da construção do regime de 
verdade da concessão do espaço como norma no desenvolvimento 
urbano.

O percurso da pesquisa se debruçou em examinar o processo 
de concessão do espaço, entendendo-o como a construção pela 
qual qualificar-se-ia a concessão como um discurso verdadeiro, e 
para tanto tratou-se de analisar os mecanismos, discursos e formas 
de dispor a concessão à produção do espaço urbano, analisando as 
práticas que constituiriam o dispositivo desse processo. Por dispo-
sitivos, entende-se um conjunto de práticas que tem por objetivo 
responder a uma urgência e obter um efeito imediato, podendo 
operar um regime de verdade, ao construir um discurso de verdade 
a partir de um regime de poder (FOUCAULT, 2008). Desse modo, 
tratou-se de pesquisar as articulações de uma série de práticas, de 
um certo tipo de discurso, que se constituiria como verdade. 

Por isso, a análise dos Grandes Projetos Urbanos em São Paulo 
por meio dos PIUs não se justificaria em função de buscar a causa 
originária ou identificar o instrumento causal, que opera a conces-
são da produção do espaço, mas sim pela intenção de refletir sobre 
esses casos como paradigmas, no sentido próprio da palavra: um 
exemplo, ou seja, como casos significativos pela sua exemplarida-
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de (AGAMBEN, 2010). Considera-se que se trata de um processo 
recorrente em que esses exemplos se instituem e que, portanto, 
sua análise ajuda a esclarecer algumas das dimensões da produção 
do espaço urbano contemporâneo no Brasil.

A coalizão de interesses na estruturação das Opera-
ções Urbanas

Os territórios de reestruturação urbana em São Paulo são apon-
tados por um conjunto de agentes econômicos (cada vez mais di-
versos: setor de telecomunicações; serviços; negócios bancários 
e financeiros; construção civil, tanto imobiliária como de infra-
estrutura) como sendo os espaços de oportunidade ao aproveita-
mento de solo urbano subutilizado com vistas aos negócios que 
envolvem a produção do espaço. As áreas centrais, região mais 
consolidada e urbanizada da cidade, concentram os lotes com es-
sas características; mas também as áreas que se formaram como 
berços das grandes plantas fabris, em função da presença das 
grandes glebas de vazios urbanos em um território marcado pelo 
processo de sobreposição de várias camadas de investimentos e 
acúmulo de capital fixo em infraestruturas urbanas3. Neste caso, 
trata-se de territórios marcados pela presença de infraestruturas 
de alta capacidade e pela presença de terras públicas derivadas do 
processo histórico de implementação dessas infraestruturas, além 
das sucessivas demarcações, na regulação do solo urbano, pela 
manutenção das zonas industriais nessas áreas.

Aos interesses de diversos setores econômicos para o desen-
volvimento dos Grandes Projetos Urbanos (GPUs) neste territó-
rio, as terras públicas, assim como a preexistência dessas infraes-
truturas e o tipo predominante de tecido industrial, são avaliadas 
como “ativos”4 nessas regiões. Espaços que condensam tais carac-
terísticas – a saber, os lotes de tipo residencial horizontal de baixa 
densidade, grandes terrenos industriais ou vazios – constituem as 
variáveis que compõem a equação das “modelagens”5 de estudos 

3 No caso de São Paulo, por exemplo, este território foi objeto de interven-
ção das Grandes Obras Públicas de infraestrutura desde a implantação do sistema 
ferroviário ao longo da segunda metade do século XX, acrescidas as grandes obras de 
canalização dos principais rios da Bacia do Alto Tietê, junto à construção do sistema 
de saneamento, drenagem, abastecimento e geração de energia com as obras da usina 
de Henry Borden e a represa Billings até meados do século XX, e em seguida com a 
sobreposição de mais uma camada com o sistema de transporte rodoviarista das vias 
expressas.

4 “Ativo” é termo comumente tratado em lógica contábil que se refere a 
todos os valores (bens, créditos, direitos e outros) que podem ser considerados como 
formadores do patrimônio de um determinado proprietário.

5 “Modelagem” ou “modelagem de negócio” é a atividade de planejamento 
de um negócio em que é simulado o desempenho de uma ou mais firmas fictícias em 

de cenários de transformação urbana futura. O objetivo desses 
estudos é ponderar o cálculo da oportunidade de aproveitamento 
das Áreas Mais Prováveis de Transformação (AMPT)6, conforme 
o método desenvolvido e consagrado pela gestão municipal para 
balizar a definição do programa e das características da formula-
ção dos GPUs.  

Esse raciocínio de base na formulação de planos e projetos se 
desenvolveu como lógica das operações urbanas na gestão mu-
nicipal de São Paulo desde os anos 1970, ganhando institucio-
nalidade, instrumentos urbanísticos e experiências com as OUCs 
(Operações Urbanas Consorciadas)7, e sendo sucessivamente 
aprimorado nos projetos urbanos de interesse público que envol-
vem parcerias com a iniciativa privada. Decorre desse quadro em 
que a formulação do Grande Projeto Urbano se torna um momen-
to estratégico na disputa de interesses na produção do espaço so-
bre o destino da transformação urbana; enquanto a “modelagem” 

um ambiente de mercado pré-determinado o qual resulta, ele mesmo, o objeto do 
planejamento. Utilizaremos o termo “modelagem” combinado a outro termo empre-
gado no meio empresarial, a “estruturação de projetos”, que podem ter significados 
intercambiáveis no contexto aqui tratado, em que a estruturação de projetos seria a 
ação positiva de planejar um negócio urbano por meio da simulação do seu ambiente 
empresarial por meio de “modelagem”.

6 O método da Área Mais Provável de Transformação – AMPT adotado 
pela gestão municipal considera inúmeras combinações e variáveis para construir 
simulações de cenários prováveis de substituição de usos horizontais (casas, terrenos 
vagos e estacionamentos, por exemplo) por usos verticais (prédios residenciais 
ou comerciais), de forma a simular o consumo do potencial construtivo adicional 
oneroso (SP-URBANISMO, 2016a). Segundo a documentação da gestão municipal 
de São Paulo trata-se de atribuir “probabilidade de transformação”: “A probabilidade 
de transformação será tanto maior quanto menor for a edificação. Isto é, quando o 
terreno é livre ou ocupado com uma casa ou galpão, por exemplo, sua probabilidade 
de transformação é maior. Se for ocupado com um edifício de apartamentos, por 
exemplo, sua probabilidade de transformação é menor (SMDU; SP-URBANISMO, 
2016a). Para o cálculo da AMPT em um projeto urbano é considerada a probabilidade 
do terreno se transformar em um período de tempo multiplicada pelo total de terrenos 
transformáveis. Esta estimativa é feita para mensurar a quantidade de área construtiva 
computável adicional no âmbito do projeto e então obter a contrapartida financeira 
exigida pela venda de potencial construtivo.

7 A Operação Urbana Consorciada (OUC) é um instrumento de reorde-
namento urbanístico definido no Estatuto da Cidade (Lei Federal 10.257, BRASIL, 
2001) que, para ser posto em prática, demanda a aprovação de uma lei municipal 
específica que delimite a área do perímetro de sua aplicação e as alterações de parâ-
metros de uso do solo previstas. Isso porque a lógica do financiamento da intervenção 
urbana com base na OUC supõe a excepcionalidade de acréscimo do potencial cons-
trutivo adicional na área do perímetro do projeto, mediante a venda, pela prefeitura, 
de Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPACs), livremente nego-
ciados no mercado. Os Cepacs são títulos correspondentes ao potencial construtivo 
adicional OUCs, vendidos em leilões eletrônicos regulados pela Comissão de Valores 
Mobiliários (CVM). O valor arrecadado com a venda dos CEPACs é destinado à 
viabilização das intervenções planejadas para o território especificado.



178 Entre tempos e faces da política 179O regime de verdade da concessão do espaço nos Grandes Projetos Urbanos em São Paulo

de estruturação do projeto de intervenção urbana ganha força no 
campo do planejamento urbano como um documento de verifica-
ção e demonstração de verdade. 

As operações urbanas consorciadas da cidade de São Paulo 
têm sido amplamente criticadas8 em função do seu ciclo vicioso 
de investimento e valorização no mesmo território de arrecadação 
e, além disso, devido aos resultados da intervenção urbana diante 
da sua capacidade de arrecadação de recursos, com o mecanismo 
de recuperação da mais-valia9 fundiária urbana via Certificados de 
Potencial Adicional de Construção (CEPACs). Uma convergência 
que as diversas pesquisas apontam com relação à análise da OUC, 
inclusive por estudos que buscam reconhecer alguma potenciali-
dade desse instrumento10, refere-se ao fato de identificar que as 
OUCs que obtém sucesso do ponto de vista da adesão dos agentes 
de mercado para a realização da intervenção urbana são aquelas 
que se instalam onde seria previamente uma área de interesse do 
mercado imobiliário, já consolidada, bem localizada e provida de 
infraestrutura; e por isso a operação urbana seria uma forma de 
apenas complementar a produção dessa infraestrutura urbana. 

Disso interessa destacar um elemento estrutural na formulação 
da OUC, que é a presença de infraestrutura no território de inter-
venção urbana de uma OUC e a previsão das obras de comple-
mentação dessa infraestrutura, como um pressuposto do projeto 
de uma OUC. Ou seja, é preciso destacar a fundamental presença 
das obras de infraestrutura, e, portanto, do interesse e presença do 
subsetor de Grandes Obras Públicas11 na estruturação do projeto 
urbano da OUC. 

Vale ressaltar que, a princípio, todas as pesquisas reconhecem 

8 A literatura sobre as OUCs, sobretudo na experiência urbana em São Pau-
lo, aborda a avaliação dos resultados da sua implementação sob diferentes aspectos, 
como, por exemplo, o efeito na segregação socioespacial (FIX, 2001; FIX; FER-
REIRA, 2001; MARICATO; FERREIRA, 2002), a pouca eficácia na recuperação da 
mais-valia gerada em comparação aos investimentos realizados (MONTANDON, 
2009), a proeminência das grandes obras viárias que ganham relevo nessas experiên-
cias (NOBRE, 2009), o seu resultado como sendo expressão do planejamento estra-
tégico em substituição ao planejamento integrado (SANCHEZ et al., 2004; COMA, 
2011; CARDOSO, 2013).

9 A mais-valia urbana corresponde aos “incrementos de valor da terra (be-
nefícios indevidos ou mais-valias fundiárias) que tenham sido decorrentes de ações 
alheias às dos proprietários de terras, tais como investimentos públicos em infraes-
trutura ou alterações administrativas nas normas e regulamentações de usos do solo” 
(SMOLKA, 2014, p. 2).

10 Ver, por exemplo, MALERONKA, 2010.

11 O subsetor de Grandes Obras Públicas é a parte do setor de construção 
civil dedicada à execução de obras públicas, urbanas ou não, cujo alcance e função 
infraestrutural requer um grande investimento de capital que, por sua vez, mobiliza 
empreiteiras especializadas com grande capacidade produtiva.

que a lógica da OUC se assenta na previsão do desenvolvimento 
imobiliário futuro ser capturado e orientado ao investimento da 
infraestrutura, mas o tema, quando desenvolvido pelos autores, 
baseia-se, sobretudo, no recorte de análise relativo ao desempe-
nho da OUC derivado do mercado imobiliário, sem considerar 
propriamente a análise dos interesses das empreiteiras de Grandes 
Obras Públicas e sua atuação no desenvolvimento e na formula-
ção da operação urbana, ainda que alguns autores, como apontado 
abaixo, cheguem a destacar a relevância do tema para a compre-
ensão da lógica das OUCs. 

Mariana Fix (2009, p. 52) chama a atenção para o fato mani-
festo no caso da Operação Urbana Consorciada Águas Espraiadas 
(OUCAE) – a primeira OUC implementada após e conforme o 
Estatuto da Cidade (2001) - que o seu vultoso desenvolvimento 
ter-se-ia apoiado nas obras de infraestrutura realizadas pelo mu-
nicípio, previamente à OUC, como a canalização do córrego Es-
praiada e a abertura da avenida Águas Espraiadas (hoje avenida 
Roberto Marinho), mediante recursos públicos que, no entanto, 
não são apresentados pelos gestores públicos na avaliação do de-
sempenho da operação. A autora chega a indicar que 85% dos in-
vestimentos públicos realizados em São Paulo na década de 1990 
se concentraram nas imediações das OUCs da cidade.

Com relação à Operação Urbana Faria Lima (OUFL) em São 
Paulo, Maleronka (2010, p. 100), apesar de ter objetivos e conclu-
sões distintas de Fix (2009), parte de uma constatação equivalen-
te. Para Maleronka, “a associação direta entre o sucesso da ope-
ração urbana e o interesse do mercado deve-se, em grande parte, 
à “bem-sucedida” operação urbana Faria Lima (lei 11.732/1995). 
Embora seus resultados físico-urbanísticos sejam bastante contro-
versos, do ponto de vista da arrecadação, ou da adesão do merca-
do, seu sucesso é inquestionável” (2010, p. 100). Sua análise se 
baseia na seguinte constatação: “Na verdade, quando da aprova-
ção da operação urbana, as obras de extensão da avenida já ha-
viam sido iniciadas e a região no entorno da Avenida Faria Lima já 
estava em franco processo de valorização e expansão imobiliária” 
(MALERONKA, 2010, p. 100). 

Eduardo Nobre (2016, p. 177) detalha os investimentos rea-
lizados em todas as OUCs em São Paulo entre 1994 e 2014 para 
concluir sobre o predomínio das obras viárias no montante inves-
tido: “[...] 43% foram [gastos] em obras e serviços corresponden-
do principalmente às obras viárias definidas para cada operação”.

Raquel Rolnik (2015, p. 329) ressalta que as três primeiras 
operações urbanas em São Paulo – Anhangabaú-Centro, Faria 
Lima e Água Branca – surgiram como estratégia para levantar re-
cursos para pagar obras viárias em um quadro de penúria fiscal 
do município. A autora lança luz sobre uma dimensão até então 
pouco pesquisada a respeito da relação entre as “avenidas imobi-
liárias, empreiteiras e fundos de pensão” e com isso ela se destaca 
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da literatura que em geral aborda a lógica imobiliária como sendo 
a hegemônica na operação urbana.

Evidentemente que as operações urbanas são operações de ala-
vancagem de uma mega operação imobiliária12. Porém esse tra-
ço da OUC, que é a interpretação mais consagrada pela literatura 
que a estuda, talvez tenha obscurecido um aspecto chave para a 
compreensão da lógica dessa operação que é a importância das 
empreiteiras de Grandes Obras Públicas na “modelagem” da es-
truturação do projeto das OUCs. 

Segundo Fix (2007, p. 137) a lógica que fundamentaria a OUC 
seria condicionar as decisões a respeito da produção da infraestru-
tura segundo as necessidades dos empreendimentos imobiliários. 
O que talvez seja importante agregar a essa proposição é o duplo 
sentido dessa assertiva, para levantar questões sobre a participa-
ção do subsetor de Grandes Obras Públicas na formulação das 
operações urbanas e nas decisões acerca da localização das novas 
frentes de expansão da produção do espaço urbano. 

O que se quer ponderar com isso é que, ao ressaltar como atua 
a dinâmica imobiliária na operação urbana, a literatura deixou de 
aprofundar a análise sobre como operam os interesses das emprei-
teiras nesse negócio de obras públicas – denotando que o subsetor 
de Grandes Obras Públicas pudesse estar a reboque dos interesses 
dos negócios imobiliários. 

Para uma abordagem sobre o significado do subsetor de Gran-
des Obras Públicas na estruturação de projeto das OUCs é neces-
sária uma visão abrangente do quadro desempenhado pelas OUCs 
em São Paulo13. A análise a seguir contempla a avaliação dos da-
dos do desempenho das operações urbanas considerando informa-
ções publicadas até o ano de 2018, acrescidas das séries históri-
cas dos dados orçamentários dessas operações até 2016, quando 
houve publicização sobre seus dados orçamentários por parte da 
prefeitura de São Paulo (SP-URBANISMO, 2016a). 

Como instrumento de financiamento de intervenções e polí-
ticas públicas de desenvolvimento urbano, as operações urbanas 
de São Paulo mostraram considerável potência arrecadatória de 
recursos para investimento pelo poder público14. O total de recur-

12 Ver, por exemplo, MARICATO; FERREIRA, 2002.

13 A análise dos dados aqui desenvolvida, elaborada durante a tese de douto-
rado, foi examinada de maneira preliminar no artigo: D’ALMEIDA, Carolina Heldt; 
GUERESI, Simone. Plano diretor e operações urbanas: o desafio da gestão pública 
em território de reestruturação urbana. CADERNOS FGV PROJETOS – Cidades 
Sustentáveis, ano 13, n. 32, Edição Especial Bilíngue, p. 258-308, 2018.

14 Sendo que a participação dos investimentos em OUCs em relação ao mon-
tante total de investimentos no município de São Paulo aumentou de 19% em 2011 
para 30% em 2016, considerando o conjunto das funções Urbanismo, Habitação, 
Saneamento e Transportes (SP URBANISMO, 2016 a).

sos auferidos pelas quatro operações urbanas, de 1995 a 2016, 
em valores atualizados para 2016 (IPC-Fipe), ultrapassa os R$ 10 
bilhões (SP URBANISMO, 2016a)15. Desse total arrecadado pelas 
quatro operações urbanas, foram investidos aproximadamente R$ 
6,5 bilhões, dos quais 60,86% correspondem a gastos na função 
orçamentária “Urbanismo”16, que abrange intervenções viárias e 
espaços públicos (41,25% obras e serviços + 19,61% desapro-
priações) que somados à função de “Saneamento” (que significa 
3,57%) representam os principais investimentos em infraestrutura 
de Grandes Obras Públicas17 (SP URBANISMO, 2016a). 

Numa análise temporal, as despesas com obras e serviços na 
função “Urbanismo” obteve a maior alta entre os anos de 2004 e 
2008. A partir de 2012, adquirem relevância os gastos na função 
“Habitação” (79% das despesas na função “Habitação” são pos-
teriores a 2012), “Transportes” (78% pós 2012) e “Saneamento” 
(96% pós 2014), sendo que a função “Urbanismo” diminui em 
importância com variação de 74% (de 2000 a 2012) para 57% (de 
2013 a 2016) (SP-URBANISMO, 2016a). 

Destaca-se, também, o crescimento das despesas com desapro-
priações, tanto na função “Urbanismo” quanto na função “Habi-
tação”. As desapropriações respondem por 26% do total dos gas-
tos ao longo das duas décadas consideradas, sendo que o período 
2013-2016 concentra 71% dessas despesas. Dividem-se em 75% 

15 Esse montante corresponde, em sua maior parte (64,66%), aos CEPACs 
das OUCs, vendidos em leilões ou utilizados para pagamento de obras do programa 
de intervenções (as chamadas “colocações privadas”) (SP URBANISMO, 2016a). 
Adicionalmente, entram os recursos arrecadados com a Outorga Onerosa do Direito 
de Construir (OODC), nas Operações Urbanas não consorciadas (OU-Centro, OU-
-Faria Lima antiga e OU-Água Branca antiga), com 16,25%, e as receitas financei-
ras decorrentes das aplicações bancárias – 19,09%. As Operações Urbanas Água 
Espraiada (OUCAE) e Faria Lima (OUCFL) respondem por 88,68% do total das 
receitas – 52,99% e 35,69%, respectivamente; a Água Branca (OUCAB) por 10,45%, 
quase em sua totalidade por recursos de OODC prévia à revisão que a transformou 
em consorciada; e a OU-Centro entra com menos de 1% do total (SP URBANISMO, 
2016 a).

16 Já a função “Habitação” representa 17,89% dos investimentos (11,39% 
obras e serviços + 6,50% desapropriações); “Transportes”, 10,49%; as despesas com 
administração (remuneração pela gestão e execução das obras, agentes financeiros e 
despesas bancárias) somaram 7,17%; e “Cultura”, menos de 1% (SP URBANISMO, 
2016a).

17 Essa dominância dos investimentos em infraestrutura de Grandes Obras 
Públicas é explicada pela realização concentrada de algumas delas: as pontes Octávio 
Frias de Oliveira (a ponte Estaiada) e Laguna; os prolongamentos das avenidas Chu-
cri Zaidan e Jornalista Roberto Marinho, na OUCAE; os túneis Fernando Vieira de 
Melo e Max Feffer e a reconversão do Largo da Batata, na OUCFL. Estas represen-
tam aproximadamente 54% do total gasto nessa função. Os investimentos na função 
“Transportes” referem-se basicamente ao repasse para o Metrô (OUCAE e OUCFL) e 
para o Corredor Berrini (OUCAE), enquanto na função “Saneamento” destacam-se as 
obras de drenagem da OUCAB (SP-URBANSIMO, 2016a).
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relacionadas a desapropriações na função “Urbanismo” e 25% na 
função “Habitação” (SP-URBANISMO, 2016a). É preciso res-
saltar, nesse caso, que o custo elevado da terra é consequência 
da valorização devida à própria incidência da operação urbana, e 
especialmente por se terem concentrado no território da OUC os 
investimentos nos últimos anos do período analisado, o que re-
presenta o retorno à iniciativa privada de uma parcela elevada dos 
recursos que haviam sido arrecadados pelo poder público como 
recuperação da valorização imobiliária.

A produção privada que se valeu dos benefícios oferecidos pe-
las operações urbanas (CEPAC e OODC18) registrou a aquisição 
nas quatro operações (OUCAE, OUCFL, OUCAB e OU-Centro) 
de 5,9 milhões de metros quadrados de potencial adicional de 
construção, o que resulta em um preço médio por metro quadrado 
adicional comprado de R$ 1.224,0319. Considerando-se apenas o 
potencial adquirido com pagamento em CEPAC (OUCAE e OU-
CFL), esse valor atinge valores de até R$ 1.405,58 por metro qua-
drado adicional comprado. Uma vez que existem diferenças de 
preço entre as operações urbanas e entre setores de uma mesma 
operação urbana, o valor do metro quadrado negociado via CE-
PAC pode chegar a cifras ainda maiores. 

Assim é possível interpretar, na lógica que fundamentaria a 
OUC, o duplo sentido que retroalimenta os interesses entre o mer-
cado imobiliário e de obras públicas na realização dessas opera-
ções urbanas. Na prática da operação, parece sobretudo haver uma 
articulação entre esses interesses, que assumem predominância 
em fases complementares. 

Na fase de implementação da operação urbana, além da per-
manente reavaliação das questões econômicas para a tomada de 
decisão sobre novos leilões, e as disputas sobre o programas prio-
ritários a serem implementados em primeira instância, a dinâmica 
do mercado imobiliário e o papel do subsetor imobiliário é deter-
minante no longo processo de transformações urbanas no territó-
rio da operação, seja pela produção imobiliária em si, seja pela in-

18 A Outorga Onerosa do Direito de Construir (OODC), assim como os Cer-
tificados de Potencial Adicional de Construção (CEPACs), foram ambos concebidos 
como instrumentos de recuperação da mais-valia fundiária urbana, entendida como 
sendo o incremento no valor do imóvel alheio ao esforço do proprietário (por exem-
plo, em decorrência de ações públicas). Os dois instrumentos, previstos no Estatuto 
da Cidade (2001), baseiam-se no princípio do solo criado, que é o potencial constru-
tivo acima do coeficiente de aproveitamento básico igual a 1 e que deve ser objeto 
de contrapartida, porque o potencial construtivo é um bem público (MONTANDON, 
IGNATIOS, 2016). 

19 Foram consideradas apenas as receitas provenientes de CEPAC e OODC. 
Descontado, do total arrecadado com CEPAC, o valor correspondente ao número de 
CEPACs em circulação (não utilizados) ou utilizados para alterações de parâmetros 
urbanísticos não relacionados a potencial construtivo, multiplicado pelo preço unitá-
rio praticado no último leilão e atualizado pelo IPC-Fipe para 2016.

fluência nos debates e decisões sobre as obras prioritárias entre as 
previstas na carteira de projetos da operação urbana. Com efeito, 
a incidência das operações urbanas sobre áreas de grande interesse 
para o mercado imobiliário e a garantia de um grande volume de 
investimentos públicos, pela própria natureza do instrumento, fa-
zem com que os custos para aumento do potencial construtivo nas 
operações urbanas sejam elevados, mas, ainda assim, vantajosos 
para os empreendedores imobiliários privados.

Já na fase anterior, de proposição da operação urbana, faz parte 
a etapa de definição do perímetro baseada na avaliação das áreas 
com maior potencial arrecadatório, em cenários projetados que 
permitem a identificação das “Áreas Mais Prováveis de Trans-
formação” (segundo o método AMPT). Essas análises balizam 
a “modelagem” econômica do instrumento, definindo valores, 
quantidades e áreas prioritárias para venda de CEPACs, bem 
como o conjunto de obras da operação. Momento em que reside o 
interesse fundamental das empreiteiras na formulação das OUCs 
para a definição das Grandes Obras Públicas a serem previstas nos 
“programas de intervenções”. 

Assim, ao contrário da noção recorrentemente empregada, 
que sugere que os ganhos das empreiteiras na produção das obras 
de infraestrutura independentemente de sua localização, a par-
ticipação do subsetor de Grandes Obras Públicas aparece como 
determinante na tomada de decisão sobre o perímetro de maior 
rentabilidade para a “modelagem” da operação, justamente para 
as garantias da rentabilidade do valor do CEPAC e subsequente 
garantia de lastro para a realização do pacote das obras públicas 
previstas nos “programas de intervenções” das OUCs. Portanto, 
revela sua importante participação nas decisões acerca da loca-
lização das novas frentes de expansão via proposição das OUCs

É possível interpretar, das entrevistas realizadas, que na fase 
de estruturação das operações urbanas há um desenvolvimento 
ativo das empreiteiras em mobilizar o setor imobiliário em ação 
convergente ao poder público municipal. Para as empreiteiras, o 
interesse central na estruturação da operação urbana seria a defini-
ção (e localização) do perímetro e do “programa de intervenções” 
para que contemplem a carteira das obras de infraestrutura, e para 
isso a associação com as incorporadoras representaria uma aliança 
de interesses, na qual as primeiras obtinham suas obras “subsidia-
das” e, em troca, valorizavam o terreno para o desenvolvimento 
imobiliário. Dessa maneira, vale ressaltar que se trataria de uma 
articulação de interesses complementares, e não uma sobreposi-
ção, na medida em que a participação das empreiteiras nessa ope-
ração é em grande medida focada na estruturação do projeto, não 
avançando, via de regra, no próprio financiamento ou incorpora-
ção das áreas construídas.

É então possível reconhecer que a lógica que fundamenta a 
realização das operações urbanas passa por uma articulação dos 
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interesses entre o subsetor imobiliário (construtoras e incorpora-
doras), para a dinamização do mercado nas regiões das OUCs e o 
subsetor Grandes Obras Públicas (empreiteiras), para a realização 
das Grandes Obras Pública. Haveria, então, uma articulação dos 
esforços desses agentes representados pelo Sindicato das Empre-
sas de Compra e Venda de Imóveis (SECOVI) e pela Associação 
para o Progresso de Empresas de Obras de Infraestrutura Social 
e Logística (APEOP), junto ao poder público para a consecução 
da OUC.

Segundo o diretor da OAS20, sócio do representante da APE-
OP na época de formulação da OUCAE, a associação teve papel 
central na articulação dos demais setores21 na fase de estruturação 
da OUC, apesar de destacar a convergência necessária entre os 
interesses das empreiteiras de obras públicas e do mercado imobi-
liário, além do poder público, que funcionam como um tripé para 
o sucesso da OUC:

[...]oqueaAPEOPfezfoiconversarcomosváriossetores,
entender qual era a questão, propor solução para todos e
levaressaatuaçãoconjunta. Todavezqueagentediscutiu
algumassunto,aAPEOPprocurou levarumasoluçãocon-
ciliada que tivesse apoio da sociedade civil como um todo, 
estava atendendo um pouquinho de cada um dos interesses. A 
maiorquestãodaAPEOPéaumentaraarrecadaçãodapre-
feituraparapoderfazerasobras;então,eraconciliadopara
saber como viabilizar isso atendendo os interesses dos demais 
representantesdaestrutura.[...]Aoperaçãourbanaparafun-
cionar tem três pilares: primeiro ela tem que ter as necessida-
desdeobrapública;segundo,vocêtemqueterumavontade
férreadaprefeitura;[...]terceiro,temqueterumademanda
do mercado imobiliário com algum tipo de vantagem urbanís-
tica.Senãotivermosostrês,nãofunciona22. 

20 Eduardo Carvalho é sócio de Marcos Dória na empresa Haver, especialista 
em “modelagem” de CEPAC, na empresa criada em função da experiência de Marcos 
Dória, que foi diretor da OAS e representante da APEOP na época estruturação da 
OUCAE.

21 A tese de Paulo Emilio Ferreira (2017, p. 242-243) já havia mapeado a 
presença do SECOVI e do SINDUSCON nos conselhos municipais e na OUCAE e, 
particularmente nos anos 2000, uma força advinda da corretagem imobiliária: “Com 
a passagem pela Associação Comercial de São Paulo (ACSP), pelo SECOVI e pelo 
Conselho Regional de Corretores de Imóveis (CRECI-SP), Gilberto Kassab (2006-
2012) garantiu espaço, dentro da máquina pública, para a instalação de interesses 
que defendeu a sua curta prática profissional precedente. E foi nesse momento que se 
construiu o projeto urbano vigente da OUCAE, consolidado anos depois pela revisão 
da sua lei originária no ano 2011”. Contudo a presença e influência da APEOP repre-
sentando os interesses das empreiteiras do subsetor das Grandes Obras Públicas não 
havia sido ainda considerada. 

22 Entrevista concedida por Eduardo Carvalho à Carolina Heldt D’Almeida, 
em abril de 2019.

Demanda do mercado imobiliário, necessidade de obra pública 
e vontade férrea da prefeitura: esse tripé associaria, assim, interes-
ses complementares entre o mercado imobiliário e as empreiteiras 
de obras públicas23:

[...] Eu acho que empreiteiras que criaram o braço de in-
corporadorasperderamdinheirona incorporação,elasnão
sabem incorporar, elas sabem fazer obras, somente. Então,
paraganhardinheirocomaincorporaçãotemquesabermui-
tofazerincorporação;obanconãoquerperderdinheiropor
conta de uma incorporação. São capacidades diferentes.O
engenheirodeobrapúblicaquerfazerobra,éumamentali-
dadediferente,queeusaibaaOdebrechtsóganhoudinheiro
quando vendeu as obras deles para o mercado, e vendendo no 
mercado o especialista tem muito mais vantagens que os não 
especialistas. As empreiteiras não conseguem conciliar os 
dois [haver o mesmo gestor da empreiteira e da incorporado-
ra],e,alémdomais,aincorporaçãoéconcorrênciaaberta,
qualquer um compra terreno, qualquer um vende, comprador 
éumapessoafísica24. 

Uma constatação relevante a respeito das especificidades de 
atuação entre o mercado imobiliário e de obras públicas se eviden-
cia na contemporaneidade, considerando o contexto de neolibera-
lização e financeirização da produção de espaço (Klink e Souza, 
2017). Constata-se que à medida que se desenvolve o movimento 
de abertura de capital por parte das incorporadoras brasileiras, tal 
movimento não é seguido da mesma maneira pelas empreiteiras 
de construção pesada, em função da sua estratégia de expansão 
basear-se no padrão de relações com o poder público e seguir a 
racionalidade sigilosa dos contratos e operações (D’ALMEIDA, 
2019). 

A justificativa está assentada no padrão das singularidades de 
relacionamento entre as empreiteiras de Obras Públicas e o Estado 
brasileiro (CAMARGOS, 1993, p. 8-9). Para Camargos (1993) 
uma característica fundamental da construção pesada seria a na-
tureza pública ou estatizada da estrutura de demanda, que impli-
caria interrelações no campo normativo relativo às iniciativas de 

23 Por parte do mercado imobiliário, a diretora da empresa Tenda e represen-
tante do SINDUSCON, apresenta equivalente interpretação: “[...] Hoje eu não vejo 
empresas fazendo os dois serviços, sei que tem empresa do mercado imobiliário que 
desenvolve habitação e tem outras empresas que desenvolvem infraestrutura, o ideal 
seria que as coisas caminhassem juntas, mas eu não sei se isso é possível, se os dois 
[juntos] são viabilizados”. (Daniela Ferrari, Diretora de operação da Regional São 
Paulo da Tenda e representante do SINDUSCON na comissão de políticas urbanas. 
Entrevista concedida por Daniela Ferrari à Carolina Heldt D’Almeida, em abril de 
2019).

24 Entrevista concedida por Eduardo Carvalho à Carolina Heldt D’Almeida, 
em abril de 2019.
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criação de legislações específicas como forma peculiar de funcio-
namento da construção pesada, definindo espaços de atuação das 
empresas no processo de expansão e acumulação (CAMARGOS, 
1993, p. 24- 25). 

Assim, no caso da produção das OUCs, se há uma articulação 
de interesses singulares e complementares entre o mercado imo-
biliário e o de obras públicas, o mesmo não se pode dizer com 
relação aos interesses entre as empreiteiras e o poder público, uma 
vez que se são interesses similares, que se confundem, sob a meta 
de maior rentabilidade do CEPAC para a consecução do programa 
de obras de que trata a OUCs. Como reforça o diretor25 da Mendes 
Júnior sobre o interesse da empreiteira na OUCAE: “O nosso ob-
jetivo era a prefeitura ter o dinheiro para fazer as obras”26. 

A importância do subsetor de Grandes Obras Públicas para a 
estruturação das OUCs parece melhor evidenciar-se num momen-
to de esgotamento da participação do setor da construção civil 
como um todo, derivado da crise que se deflagra no setor a partir 
de 2014. 

De um lado, a crise do subsetor de Grandes Obras Públicas 
desestruturou as empreiteiras brasileiras e desarticulou o padrão 
de relações com o poder público a partir de 201427 em razão das 
investigações no âmbito da operação Lava-Jato, comprometendo 
contratos de obras e serviços em andamento e previstos a partir de 
então; de outro lado, e com caráter diferente, ainda que concomi-
tante, a crise que afetou o mercado imobiliário, sendo consequ-
ência da recessão econômica do país que significou um recuo no 
Produto Interno Bruto (PIB) por dois anos consecutivos28, desen-
rolou-se também a partir de 2014.

Assim, o desempenho do mercado imobiliário em São Paulo 
entra em retração a partir de 201429, afetando diretamente a ex-

25 Sidney Lima, foi Diretor de Negócios da Construtora Mendes Júnior S.A. 
(por 32 anos, incluindo a época da estruturação da OUCAE).

26 Entrevista concedida por Sidney Lima à Carolina Heldt D’Almeida, em 
março de 2019.

27 No subsetor de Grandes Obras Públicas a queda do investimento em 
infraestrutura no Brasil como % do PIB foi de 2,4 em 2014 para 2,1 em 2015; 1,7 em 
2016 e 1,5 em 2017 (INFRA2038, 2017).  

28 A economia contraiu-se em cerca de 3,8% em 2015 e 3,6% em 2016 
segundo Castro (2017).

29 Segundo dados da Embraesp, a queda na produção imobiliária no mu-
nicípio de São Paulo se fez sentir a partir de 2014 em todos os indicadores: em m2 

A crise do setor da construção civil e o reflexo na 
produção dos Grandes Projetos Urbanos 

pectativa de desenvolvimento das OUCs. Até então, entre 2002 e 
2012 a incorporação imobiliária em São Paulo havia sido de mais 
de 314 mil unidades lançadas e 5,6 milhões de m2 em área cons-
truída (SDMU, 2016a, p. 46).

As expectativas com relação à arrecadação líquida com con-
trapartidas de Outorga Onerosa do Direito de Construir (OODC) 
eram, em 2014, de R$ 480 milhões/ano, o que representava um 
valor 3 vezes superior à média anual arrecadada até 2014, que em 
termos de acréscimo de área bruta vertical residencial e comercial 
significou 3,7 milhões de m2/ano (SMDU, 2016b, p. 14). Sendo 
que a arrecadação de CEPAC possuía, por sua vez, um histórico 
entre 2005 e 2014 de 2,35 vezes maior em valor bruto que a arre-
cadação de OODC (valor total arrecadado de R$ 1,90 bilhões de 
OODC para R$ 4,12 bilhões de CEPAC) (SMDU, 2016b, p. 35).

A exemplo dos estudos elaborados pela gestão municipal em 
2014 sobre as expectativas de arrecadação com as propostas das 
duas novas OUCs, somadas as OUC Água Branca e OUC Bair-
ros do Tamanduateí, o montante previsto com apenas essas duas 
OUCs era da ordem de R$ 8,6 bilhões em 25 anos (SMDU, 2016b, 
p. 34).

Esse cenário de expectativa em alta se devia ao histórico recen-
te de produção imobiliária nos territórios onde estavam previstas 
as OUCs. Entre 2004 e 2015, considerando apenas essas regiões 
da cidade, foram lançadas 144.515 novas unidades, significando 
pouco mais de 21 milhões de m2 de área construída, consumindo 
4,1 milhões de área de terreno e produzindo uma receita bruta para 
o poder público de R$ 64 bilhões em valores correntes de 2016 
(SDMU, 2016a, p. 46). 

Contudo, em 2016, uma avaliação da gestão municipal sobre 
o potencial da produção imobiliária nesses territórios considerava 
ainda um crescente interesse do mercado, enquanto já reconhecia 
uma produção aquém do potencial de transformação do território 
almejado pela prefeitura (SDMU, 2016a, p. 49). 

Após a crise que se acentua desde 2014, diante de um quadro 
de menores expectativas de ganhos para as empresas privadas nos 
negócios em torno da produção do espaço em São Paulo e em es-
pecial nas OUCs, a contestação de setores econômicos se canaliza 
para as demandas de ajuste na regulação urbanística que minimi-
zassem suas perdas a fim de compatibilizar as leis às novas expec-
tativas de desenvolvimento das OUCs, diferentemente do cenário 
inicialmente previsto na elaboração dessas leis que haviam sido 
desenhadas no pico de expansão do mercado desempenhado nas 
últimas décadas. 

de área construída (de quase 4.000m2 em 2014 para 2.000m2 em 2015); em m2 de 
terrenos consumidos (de quase 1.000m2 em 2014 para 500m2 em 2015); em unida-
des lançadas (de quase 270 em 2014 para aproximadamente 160 em 2015) (SMDU, 
2016a, p. 28).
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Com isso, as leis específicas que regulam as quatro opera-
ções urbanas em São Paulo passaram a sofrer proposta de revi-
são a partir de 2017, além da própria Lei de Zoneamento (Lei nº 
16.402/2016) que, mesmo recém-aprovada em 201630, foi subme-
tida a uma proposta de alteração. A justificativa da gestão munici-
pal em 2017, na defesa dessas iniciativas, seria a necessidade de 
São Paulo se tornar mais atrativa para investimentos econômicos, 
mediante maiores incentivos para fomentar o mercado imobiliá-
rio, diante da crise que afetava a economia31.

Assim, apesar de os “estoques” de potencial adicional de cons-
trução32 estarem esgotados na maior parte dos setores da OUCAE, 
o que não permite novos empreendimentos privados, foi deman-
dada a abertura de novos “estoques” na proposta de revisão da Lei 
da OUCAE (Projeto de Lei nº 722, em tramitação), cujo argumen-
to seria a necessidade de redistribuição dos “estoques” nos vários 
setores para incentivar a venda de CEPACs e custear a conclusão 
do plano de intervenção da OUCAE, uma vez que o seu orçamen-
to é insuficiente para concluir as obras previstas (IAB-SP, 2018, p. 
01). No caso da OUCFL, o leilão de CEPACs, realizado em 2016, 
vendeu apenas 2.405 dos 30 mil CEPACs ofertados. No territó-
rio da OUCAB, houve grande demanda por OODC, às vésperas 
da revisão da lei que a transformou em consorciada, em 2013, 
de forma que apenas 6 mil CEPACs foram vendidos no 1º leilão, 
realizado em 2015. Nenhuma aplicação de CEPAC foi realizada 
até o momento na versão consorciada da OUCAB, que possui re-
cursos em caixa da ordem de R$ 800 milhões oriundos da OODC 
destinados a projetos e obras que ainda não foram viabilizados, 
enquanto os recursos arrecadados de CEPAC são insuficientes 
para incentivar o programa de intervenções e, por isso, foi posto 
em debate público uma nova revisão da Lei nº 15.893/2013 com 
a justificativa de melhorar a atratividade do mercado imobiliário 
(IAB-SP, 2018, p. 03)33, mediante, por exemplo, uma proposta de 
redução drástica do valor do CEPAC.

A partir desse quadro, uma primeira constatação é que, ainda 
que haja espaço para novos ciclos, um primeiro pico de arrecada-
ção de recursos e de apresentação de propostas privadas de adesão 

30 Em maio de 2017, a prefeitura abriu o processo de “revisão e readequação 
de alguns dispositivos da Lei de Zoneamento” (SMDU, 2018).

31 As discussões para revisão das leis das operações urbanas foram pautadas 
nas reuniões dos grupos gestores de cada uma delas. Vide as motivações apresentadas 
em SMDU, 2018.

32 O conceito de “estoque” de potencial construtivo se refere à quantidade 
máxima de área construída adicional passível de ser adquirida em um determinado 
perímetro. Nesse sentido, as Operações Urbanas Consorciadas contemplam “esto-
ques”, aos quais os Cepacs são associados.

33 Vale destacar que os dados aqui apresentados foram coletados em 2018, 
quando da redação da tese de doutorado da autora, que originou o presente capítulo.

às operações urbanas vigentes em São Paulo já aconteceu. Ainda 
que submetidos a estratégias distintas, os processos que pauta-
ram a revisão das quatro operações urbanas vigentes possuem em 
comum o propósito de expansão do mercado nessas OUCs com 
o argumento das mudanças derivadas da conjuntura econômica: 
seja a proposta de abertura de novos “estoques” (OUCAE), seja 
a proposta de redução do valor de CEPAC (OUCAB), seja a pro-
posta de incluir novos projetos urbanos no território dessas OUCs 
via instrumentos de Parcerias Público-Privadas (PPPs)  – como 
o desenvolvimento de projetos de parcerias público-privadas na 
OUCAB, do Projeto de Intervenção Urbana (PIU) Nações Unidas 
na OUCFL e do Projeto de Intervenção Urbana (PIU) Central na 
OU-Centro. Em todos os casos, é possível observar aí o pleito pre-
dominante do mercado imobiliário, representado pelo SECOVI. 
Vale ainda destacar que além da revisão da legislação urbanísti-
ca, o subsetor imobiliário buscou avançar e estreitar as relações 
diretas com a administração pública para a condução da políti-
ca urbana na cidade de São Paulo, buscando a hegemonia nessa 
determinação da política urbana34, inclusive aproveitando-se da 
lacuna deixada pela desestruturação dos espaços de relações das 
empreiteiras com o poder público. 

Assim, a segunda constatação que se pode reconhecer nesse 
momento é uma cisão de frações do capital da construção civil 
– entre as empreiteiras de Grandes Obras Públicas e de empresas 
imobiliárias – a partir do momento de crise do setor, ensejando 
uma reorganização do padrão de relações entre empreiteiras e o 
poder público e, com isso, uma reorganização da própria lógica 
que fundamenta a estruturação dos Grandes Projetos Urbanos. 

Por exemplo, em relação ao pleito do mercado imobiliário para 

34 Tem-se então, desde 2017, a presença direta do representante do SECOVI 
com cargo público regular em assento no conselho administrativo da empresa pública 
SP-Urbanismo, responsável pela gestão das OUCs e estruturação dos Grandes Proje-
tos Urbanos da cidade de São Paulo. Eduardo Della Manna, coordenador executivo 
da vice-presidência de Assuntos Legislativos e Urbanismo Metropolitano do Seco-
vi-SP, foi nomeado em 20/04/2017 (SECOVI, 2017). A própria secretária municipal 
de urbanismo e licenciamento fora indicada para a pasta pelo mesmo SECOVI. 
Heloisa Proença, Secretária Municipal de Urbanismo e Licenciamento (2017-2018), 
declara que foi empossada com a missão de cumprir a meta de promover mudanças 
nas regras urbanísticas da cidade com o objetivo de tornar a legislação mais atraente 
para o setor imobiliário (ABECIP, 2016). Tem-se então, desde 2017, a presença direta 
do representante do SECOVI com cargo público regular em assento no conselho 
administrativo da empresa pública SP-Urbanismo, responsável pela gestão das OUCs 
e estruturação dos Grandes Projetos Urbanos da cidade de São Paulo. Eduardo Della 
Manna, coordenador executivo da vice-presidência de Assuntos Legislativos e Urba-
nismo Metropolitano do Secovi-SP, foi nomeado em 20/04/2017 (SECOVI, 2017). A 
própria secretária municipal de urbanismo e licenciamento fora indicada para a pasta 
pelo mesmo SECOVI. Heloisa Proença, Secretária Municipal de Urbanismo e Licen-
ciamento (2017-2018), declara que foi empossada com a missão de cumprir a meta 
de promover mudanças nas regras urbanísticas da cidade com o objetivo de tornar a 
legislação mais atraente para o setor imobiliário (ABECIP, 2016).
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a redução do preço médio do CEPAC na OUCAB, o agente res-
ponsável35 pela Lei que criou o instrumento do CEPAC reage em 
comunicação pública de agosto de 2018 intitulada “Não matem o 
CEPAC”, evidenciando as fissuras na convergência de interesses 
que até então estruturava os consórcios das OUCs. Para ele (CIN-
TRA, 2018):  

Tais atributos [credibilidade e escassez] estão seriamente
ameaçadosemSãoPaulonasOperaçõesÁguaEspraiadae
ÁguaBranca.Noprimeirocaso,aCâmaraaprovounoúltimo
dia22umprojetoquepermitemaioradensamentonasaveni-
dasEngenheiroLuísCarlosBerrinieDr.ChucriZaidan.No
segundocaso,pretende-sereveropreçodoCepaceaquanti-
dadedetítulosparaaconstruçãodemetragemadicional.Am-
basasoperaçõesjátinhamvalores,prazos,quantidadesdos
títulos e regras de adensamento previamente determinados, e 
alterá-los,independentementedasrazõesalegadas,teráim-
pactonegativosobreasexpectativasreferentesaessespapéis,
cujabaseéagarantiadedireitosaosinvestidores.Corre-seo
risco de matar a galinha dos ovos de ouro. 

Neste caso, as empreiteiras se posicionaram contra o pleito do 
mercado imobiliário, uma vez que para as empreiteiras a diminui-
ção do valor mínimo do CEPAC, apesar de desejado pelo mercado 
imobiliário visando reequilibrar suas metas de ganhos, compro-
meteria os recursos para realização das Grandes Obras Públicas 
previstas, colocando em risco os interesses das empreiteiras, bem 
como a lógica que fundamenta as OUCs. 

O movimento analisado sugere que as crises imobiliária e de 
obras públicas a partir de 2014 ensejaram uma cisão nas frações 
do capital da construção civil, que antes se conjugavam na formu-
lação das OUCs, o que sinalizaria a reorganização das estratégias 
e um reposicionamento dos agentes na produção do espaço ur-
bano. Ainda que esse movimento seja resultado de um processo 
muito recente, já podemos apontar, abaixo, algumas conclusões a 
partir das iniciativas que se manifestam recorrentemente na estru-
turação dos Grandes Projetos Urbanos em São Paulo.

35 Marco Cintra é professor-titular da EAESP/FGV, e foi secretário do 
Planejamento, Privatização e Parceria do Município de São Paulo em 1993, vereador 
em São Paulo entre 1993 e 1996, deputado federal entre 1998 e 2003, secretário 
municipal das Finanças de São Bernardo do Campo/SP de 2003 a 2006, vereador 
novamente em São Paulo entre 2008 e 2013, secretário municipal do Desenvolvimen-
to Econômico e Trabalho da cidade de São Paulo de 2009 a 2012 e subsecretário de 
Ciência, Tecnologia e Inovação do Estado de São Paulo de 2013 a 2014.

Considerações finais: a concessão do espaço urbano 
por meio dos Projetos de Intervenção Urbana

Com base na análise do movimento acima observado podemos 
traçar algumas conclusões, mas não sem antes considerar três im-
portantes aspectos de contexto.  

Primeiramente é preciso ter em conta que foi no interior das re-
lações entre o Estado e as empreiteiras brasileiras para a produção 
das Grandes Obras Públicas que se gestou a estruturação do marco 
regulatório nacional das concessões e parcerias36. Processo que se 
desenvolve desde os anos 1990 com base na lógica neoliberal de 
desengajamento estatal da produção de infraestrutura e serviços 
públicos, e ganha maior envergadura a partir do marco jurídico 
brasileiro sobre os contratos de obras de infraestrutura com a Lei 
de Concessões e Permissões (Lei Federal nº 8.987/1995) e a Lei 
de Parcerias Público-Privadas (Lei Federal nº 11.079/2004)37. 

No âmbito da produção do espaço urbano, Rolnik (2015) 
aponta a estruturação de um novo regime urbano que se valeu 
das experiências das operações urbanas, mas também da refor-
ma desse referido marco regulatório de obras e serviços. Cita em 
especial a regulamentação das PPPs, a reforma na Lei de Con-
cessões, a possibilidade de Manifestações de Interesse Privado 
(MIPs) e o Regime Diferenciado de Contratações (RDCs) que, 
segundo a autora, foram resultados empreendidos pelos governos 
de esquerda, com base em uma coalizão política entre emprei-
teiras, incorporadoras, setor automobilístico, mercado eleitoral e 
setor financeiro, e que foram experienciados no plano das cidades 
com a articulação entre o pacote de obras das operações urbanas e 
a formulação do projeto para empreiteiras junto a uma organiza-
ção do setor público. 

Mas nesse quadro é importante ressaltar um segundo aspecto 
que merece consideração, especialmente tratando-se da política 
urbana municipal. O marco jurídico de concessões e parcerias ain-
da encontrava dificuldade para ser apropriado e aplicado na im-
plementação dos projetos urbanos – vide o caso da contestação à 
realização da concessão urbanística em São Paulo38 – e carecia de 

36 Ver análise sobre esse processo a partir de entrevista aos empreiteiros em 
D’Almeida, 2013.

37 Para uma descrição do processo de estruturação do marco jurídico bra-
sileiro sobre contratos de concessões e parcerias entre 1992 e 2016, especialmente 
analisando o âmbito federal e estadual (considerando Minas Gerais, São Paulo e 
Ceará) contando com reflexões pertinentes ao âmbito da produção do espaço urbano, 
ver ROLNIK, 2018.

38 A concessão urbanística foi inicialmente proposta em São Paulo no Plano 
Diretor Estratégico de 2002 (CIDADE DE SÃO PAULO, 2002) como sendo um ins-
trumento que confere ao poder público a prerrogativa de delegar a um concessionário 
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uma articulação própria com a legislação urbanística para promo-
ver a ampliação das fronteiras jurídico-administrativas e territo-
riais que pudesse implementar as parcerias e concessões voltadas 
aos projetos urbanos, tendo em vista a expansão da acumulação do 
capital na produção do espaço urbano.

As experiências de parcerias entre o poder público e a inicia-
tiva privada nos Grandes Projetos Urbanos que até 2014 se reali-
zavam com base na lógica das OUCs, mesmo que já sinalizassem 
um novo regime urbano (Rolnik, 2015), tratavam ainda de ex-
periências marcadas por uma situação de exceção – seja devido 
ao caráter como o instrumento da OUC se inscreve na legislação 
urbanística39, seja em função dos interesses em torno das oportuni-
dades dos Grandes Projetos Urbanos derivados dos megaeventos 
(VAINER, 2011). Isso é importante ser considerado para compre-
endermos um terceiro aspecto que se desenvolve no contexto es-
pecífico da cidade de São Paulo: a normalização e generalização 
da concessão do espaço urbano40.

No âmbito da cidade de São Paulo é preciso agregar o fato de 
que, entre 2013 e 2016, desenvolveu-se um reexame do marco re-
gulatório da política urbana, com a revisão do Plano Diretor Estra-
tégico de São Paulo (CIDADE DE SÃO PAULO, 2014), a Lei de 
Zoneamento (CIDADE DE SÃO PAULO, 2016a) e as demais leis 
complementares que detalham novos mecanismos para a legisla-
ção urbanística, como os Projetos de Intervenção Urbana (PIUs), 
que passarão a organizar as concessões e parcerias especificamen-
te urbanas. Desde então, observa-se um processo de generalização 
do PIU como mecanismo para a intervenção urbana, que será im-
pulsionado pela agenda de desestatização empreendida pela atual 
gestão municipal de São Paulo no âmbito do Plano Municipal de 
Desestatização (2017-2020), materializada na aprovação da Lei 
de Concessões (CIDADE DE SÃO PAULO, 2017a), e centrada 
nas propostas de concessão de equipamentos e serviços munici-
pais à iniciativa privada. Há na atualidade mais de 40 Grandes 
Projetos Urbanos em formulação por meio dos PIUs em São Pau-
lo: dentre eles, o conjunto dos Terminais Municipais Urbanos, o 

a condução das desapropriações estabelecidas em um projeto urbano, que se tornaria 
a base de referência para o contrato de concessão entre os entes público e privado na 
concessão de obras urbanísticas, sendo que a remuneração do concessionário adviria 
da exploração de imóveis privados no perímetro da intervenção (CIDADE DE SÃO 
PAULO, 2009a, art.1). Esse processo foi contestado e obstaculizado na experiência 
urbana que tentou viabilizá-lo em São Paulo, o chamado projeto Nova Luz.

39 Na legislação urbanística a OUC é caracterizada por uma zona de exce-
ção, possuindo parâmetros específicos e distintos do zoneamento municipal, regida 
por lei municipal específica – o que nem sempre ocorre com o PIU, que pode ser 
aprovado sem alteração do zoneamento corrente e por medida de simples decreto 
municipal.

40 Para uma demonstração mais detalhada sobre esse processo, ver a tese de 
D’Almeida, 2019.

entreposto comercial Ceagesp, o centro de eventos do Anhembi, 
o estádio do Pacaembu, o aeroporto Campo de Marte etc. O que 
há em comum nessas propostas é o fato de tratarem não apenas do 
processo de concessão de um equipamento, obra ou serviço, mas 
incluírem o espaço urbano do entorno do empreendimento como 
objeto de concessão, e por isso suporem a elaboração de um PIU. 

O PIU se torna a partir de então uma peça central no novo 
quadro normativo da política urbana, como um mecanismo regu-
lar para a proposição de intervenção urbana a ser apresentado por 
“modelagem” elaborada pelo poder público ou por um agente in-
teressado privado41. Nesse sentido é possível reconhecer em São 
Paulo um processo de generalização e normalização da concessão 
do espaço urbano por meio do PIU, que articula os instrumen-
tos da legislação urbanística ao marco regulatório das parcerias 
e concessões, com efeito em dispor os agentes interessados, os 
territórios de interesse e os instrumentos pertinentes a operar um 
desenho jurídico-administrativo, regido por contrato de parceria, 
para a definição de um regime de desenvolvimento urbano especí-
fico caso a caso. Mais do que isso: a “modelagem” do PIU define 
nas Áreas Mais Prováveis de Transformação (AMPT) que irão 
compor o objeto de concessão no perímetro do projeto urbano. 
Ou seja, a lógica que fundamenta o PIU é a estruturação de um 
projeto capaz de identificar e mensurar os “ativos” (bens públicos) 
no território de intervenção a serem concedidos para a viabilidade 
da “modelagem” do negócio. 

Disso destacam-se duas conclusões. A primeira é que a “mo-
delagem”, representada pelo PIU, acaba por se tornar um momen-
to estratégico para a caracterização do projeto urbano, no mesmo 
momento em que a  “modelagem” ganha força no campo do pla-
nejamento urbano como um documento de verificação de viabili-
dade, com efeito de discurso de verdade, do negócio da produção 
do espaço. A segunda é que o processo de produção do espaço que 
se desenvolve mediante o PIU se baseia na concessão de “ativos” 
públicos e não supõe a produção de infraestruturas, nem tampou-
co a presença do subsetor de Grandes Obras Públicas que, como 
analisamos, estava no fundamento da lógica das Operações Urba-
nas. Isso explicaria em alguma medida o contexto de generaliza-
ção do uso do PIU, na mesma conjuntura em que se observa haver 
concluído um ciclo da produção das OUCs.   

41 Segundo o Plano Diretor de São Paulo (CIDADE DE SÃO PAULO, 2014, 
art. 136) o PIU é um procedimento que articula um conjunto de estudos técnicos: 
diagnóstico da área objeto da intervenção; programa de interesse público da futura 
intervenção (considerando sua diretriz urbanística, a viabilidade de transformação, 
o impacto ambiental ou de vizinhança esperado, a possibilidade de adensamento 
construtivo e populacional e o modo de gestão democrática da intervenção); proposta 
de ordenamento ou reestruturação urbanística para o território; demonstração da 
viabilidade econômica da intervenção; definição do modelo de gestão democrática da 
intervenção.
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Em um cenário recessivo e de contração dos gastos, que se 
manifesta a partir de 2014 com a crise que afeta sobretudo o setor 
da construção civil, o setor público reduz investimentos ao mesmo 
tempo em que os demais agentes econômicos tendem a restringir-
-se a ações de curto prazo, baixo risco e poucas contrapartidas. 
Com base em uma agenda de desestatização em São Paulo, con-
forma-se uma coalizão em torno das estratégias de concessão e 
parcerias, inclusive mobilizando os instrumentos normativos do 
campo da política urbana, especialmente mediante mecanismos 
que pudessem favorecer processos mais ágeis, com menores pro-
cedimentos regulamentares, visando intervenções de menor es-
cala e complexidade, e que permitissem sobretudo se apoiar não 
em grandes aportes financeiros, nem tampouco na produção de 
Grandes Obras Públicas, mas na articulação de uma série de ins-
trumentos de mobilização de “ativos” de bens públicos envolvi-
dos numa intervenção urbana. As propostas de revisão das leis das 
OUCs que analisamos, e as iniciativas que se generalizam com os 
PIUs como pudemos observar, são movimentos pautados por uma 
demanda estratégica principalmente do subsetor imobiliário, por 
menores ônus e maiores benefícios para construtoras e incorpora-
doras associados a novos agentes que passam a atuar na produção 
do espaço em São Paulo, valendo-se da lacuna deixada pela de-
sestruturação do padrão de relações das empreiteiras com o poder 
público.

O que se pode observar, a partir do dispositivo do PIU, é a 
operação de organização de parcerias e concessões de projetos 
urbanos reposicionando os agentes partícipes da operação em 
nova ordem. Nela, o Estado não estaria simplesmente a delegar o 
planejamento urbano aos agentes privados interessados, mas sim 
há uma ação deliberada de decisão soberana pela internalização 
da empresa e da lógica empresarial como expediente próprio da 
gestão pública. O que eminentemente justifica tais práticas são os 
discursos sobre a importância da verificação dos efeitos dessas 
práticas enquanto evidências nos resultados de efetiva implemen-
tação da intervenção urbana, em que o recurso da “modelagem” 
de verificação dos projetos de intervenção urbana ganha papel 
fundamental. Com efeito, o processo de concessão do espaço ur-
bana, que não seria propriamente uma novidade, por meio do dis-
positivo do PIU, e a sua generalização nas intervenções urbanas 
em São Paulo, ganham normalidade e estatuto de verdade. 

Seria desse modo que podemos reconhecer, no contexto apre-
sentado, um processo de construção do regime de verdade da con-
cessão do espaço como norma no desenvolvimento urbano. E, por 
conseguinte, a necessidade de se realizar a análise crítica para se 
desnudar a construção desse processo, por meio das entranhas da 
formulação do planejamento urbano, e interior dos vetores da pro-
dução do espaço urbano.
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O Brasil de hoje continua ainda bem representado por aquele 
bicho estranho e sem consciência de si, subproduto da interação 
produtiva e violenta entre o arcaico e o moderno, descrito como 
um Ornitorrinco, nos trabalhos de Francisco de Oliveira. Dezes-
sete anos depois da publicação do livro, porém, a estranheza do 
bicho parece significativamente aumentada: já adulto, alguns de 
seus órgãos não puderam se desenvolver corretamente, outros es-
tariam em processo de falência, outros apodrecendo ou já mortos, 
e outros, ainda, em avançada mutação, assumindo funções que 
não correspondem mais ao sentido de sua evolução anterior. Esta-
ria o bicho da sociedade brasileira ainda vivo? O que se pode ver 
é a desintegração,  em pedaços, ainda mais estranho, mais com-
plexo e difícil de se perceber que naquela imagem de anos atrás. 

Pensar o Brasil a partir do ano 2020, suas cidades e sociedade, 
é ato que desafia não só nossas agendas de pesquisa mais esta-
belecidas, que perdem velozmente sua atualidade ou, ao menos, 
demandam constantes ajustes de perspectiva e foco à medida que 
um novo tempo do mundo se estabelece em acelerada mutação, 
surpreendendo até mesmo parte das nossas expectativas mais 
pessimistas. Nesse sentido, o seminário “Entre tempo e faces da 
política” –  realizado entre os meses de setembro e outubro de 
2020, no programa de Pós-Graduação do Instituto de Arquitetura 
e Urbanismo da Universidade de São Paulo (IAU USP), em São 
Carlos, através de uma série de videoconferências confinadas – 
coloca-se como momento propício para reflexão e balanço crítico 
a partir de um conjunto de pesquisas realizadas ao longo da última 
década sob orientação da professora Cibele Rizek, quem nos ajuda 
a localizar onde estamos, desde sua agenda coletiva de pesquisa 
crítica sobre as cidades, desenvolvida ao longo da última década.  

O seminário trouxe como proposta geral “discutir questões 
contemporâneas que envolvem determinados aspectos ou modu-
lações do processo de reestruturação produtiva e territorial sob 
dominância financeira”, buscando ainda uma “revisão dos modos 
de figuração das desigualdades e da pobreza no Brasil”. 
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Seguindo o proposto, pretende-se trazer ao debate algumas 
questões derivadas da pesquisa de doutorado realizada entre os 
anos 2014 e 2019 no IAU (DAL’BÓ DA COSTA, 2019), e tam-
bém pesquisa de pós-doutorado1 em andamento. Para tanto, apre-
senta-se, inicialmente, a noção de uma renovada produção neoli-
beral do espaço, compreendida como emergência de uma forma 
específica da produção do espaço decorrente da generalização 
da racionalidade neoliberal vista como governamentalidade das 
cidades e suas sociedades, aproximando-nos de uma leitura que 
propõe compreender a produção territorial sob uma dominância 
financeira e, portanto, indo ao encontro da proposta do seminá-
rio. Mais a frente, busca-se apresentar alguns elementos do que 
poderíamos chamar de uma recente mutação autoritária do neo-
liberalismo expresso nas últimas praticas de governo autoritário, 
austero e violento no Brasil.  

Essa aproximação porém, procura escapar e divergir de parte 
das leituras mais convencionais no campo do estudos urbanos que 
vêm tratando da “financeirização das cidades” sobretudo como 
lógica avançada do mercado financeiro global e, portanto, envie-
sada pelo domínio da economia. Tentando desviar de tal enqua-
dramento predominantemente econômico, procuramos, durante a 
elaboração da tese - e nesta breve tentativa de contribuição ao 
debate do seminário -, trazer a noção da financeirização para mais 
perto do chão social, onde operam os imperativos da subjetividade 
neoliberal, tomada como mediação imediata e ampla da vida, bus-
cando daí, possíveis leituras decorrentes dos eventos do cotidiano 
observados em campo.

Assim, e sem negar a evidente determinação de um mundo das 
finanças globais sobre a produção das cidades contemporâneas, 
procuramos, nas trajetórias conflituosas da formação das cidades, 
elementos do cotidiano que dialogassem e representassem a con-
cepção ampla do predomínio de uma racionalidade neoliberal na 
sociedade, diretamente apoiado nas noções da biopolítica (FOU-
CAULT, 1977-79) e de uma Nova Razão do Mundo (DARDOT e 
LAVAL, 2009), chaves interpretativas destacadas pela professora 
Cibele Rizek, sobretudo por conta de sua orientação e também 
pelos debates levados durante seu curso “Teorias e Concepções da 
Modernidade” oferecido na Pós Graduação do IAU. 

Trata-se, portanto, de buscar um enquadramento mais amplo 
que o domínio predominantemente econômico dos expedientes do 
mercado financeiro assemelhados à dinâmica produtiva do capital 
em suas implicações sobre a produção do espaço. Nessa proposta 
de leitura invertida, é a governamentalidade neoliberal que susten-
ta e possibilita uma financeirização da economia, da vida e da pro-
dução do espaço, e não o contrário. Tal inversão faz-se necessária 
para distanciar-nos dos perigos da naturalização e da reificação de 
uma hipotética autonomia do mundo financeiro, o que nos faria 
enquadrar a vida através de sua perspectiva econômica, bloque-

1  Urbanismo autoritário, 
austero e militarizado 
como governamentalidade 
de cidades e territórios em 
colapso, projeto de Pós 
doutorado em desenvolvi-
mento no Departamento de 
Filosofia da FFLCH/USP.

ando o contato e a percepção de uma infinidade de elementos dos 
processos sociais. 

A lógica da racionalidade neoliberal, que transborda a dimen-
são puramente econômica dos processos nomeados como “fi-
nanceirizados”, estaria presente nas normas da exacerbação da 
individualidade, da competitividade, do autoempresariamento, 
do permanente cálculo de risco nas relações entre pessoas, e na 
implosão da mediação e da legitimidade da solidariedade na vida 
cotidiana. É o que, em larga medida, sustenta o imperativo liberal 
econômico, e o atual processo em curso para desconstrução das 
sociedades de direitos sociais básicos em todo o mundo ocidental.

Este percurso e postura de pesquisa – que também resultou na 
tese de doutorado intitulada Luta social e a produção neoliberal do 
espaço: as trajetórias das ocupações Vila Soma, Zumbi dos Palma-
res e Pinheirinho, defendida em abril de 2019 no IAU USP –, teve 
como base a investigação de experiências de resistência em três 
casos de ocupações de terra urbana, todas elas organizadas por 
Movimentos Sociais de luta por moradia. Durante dez anos esti-
vemos em contato com diferentes movimentos de moradia, e nos 
últimos 5 anos de pesquisa nos debruçamos sobre a análise dos ca-
sos das ocupações Vila Soma, Zumbi dos Palmares e Pinheirinho, 
situadas nos municípios de Sumaré́ e São José dos Campos, no 
estado de São Paulo, ocorridas entre os anos de 2004 e o presente. 
Como método de trabalho busquei, através da reconstituição da 
trajetória cotidiana destes conflitos e da formação de arquivo de 
pesquisa, descrever como ocorrem as relações de dominação em 
meio a produção do espaço, que são, inclusive, fator determinante 
do presente bloqueio à possibilidade de democratização das ci-
dades. Esse tipo de análise sob o enquadramento teórico de uma 
ampla racionalidade neoliberal, que por sua vez sustenta o modo 
neoliberal de produção da cidade demonstrou, na auto limitação 
subjetiva dos indivíduos e na intervenção permanente do Estado, 
o caráter paradoxal e sempre presente entre a governamentalidade 
e a sociedade governada, fatores que em conjunto sustentam so-
ciedades baseadas no imperativo econômico liberal, produzindo 
espaços e cidades que se legitimam necessariamente sob o regime 
de segregação, da acumulação e concentração de riquezas. 

Finalmente, e apoiando-nos nas noções da governamentalida-
de neoliberal e da emergência da racionalidade neoliberal, procu-
ramos – durante a elaboração da tese – construir uma reconstitui-
ção cronológica de eventos decorrentes das ações de ocupação de 
terrenos urbanos ociosos, através do mapeamento e descrição dos 
diversos atores em conflito permanente e seus atos no cotidiano 
ordinário, revelando a partir daí traços fortes da subjetividade ne-
oliberal. Nos casos das ocupações estudadas, a maior coesão so-
cial encontrada se deu pela transversalidade de tal racionalidade, 
atravessando não somente os expedientes, discursos e práticas dos 
três Poderes do Estado (executivo, legislativo e judiciário), dos 
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empreendedores privados que convencionamos denominar como 
“mercado imobiliário”, mas sobretudo dos próprios moradores da 
ocupação e da forma de organização do Movimento Social.  

Durante a pesquisa, a transversalidade da racionalidade neoli-
beral mostrou-se determinante também na concepção das políticas 
públicas deste período, o que fica evidente quando destacamos 
algumas das características do funcionamento do Programa Mi-
nha Casa Minha Vida (MCMV). Seria possível ler o programa 
em questão como um dispositivo neoliberal do século XXI, muito 
bem acabado, por ser capaz de – ao mesmo tempo – mobilizar a 
reprodução do capital da construção civil, capturar os expedientes 
de luta e resistência, e se apresentar através da legitimidade dis-
cursiva da ampliação do bem estar social e da redução das desi-
gualdades, produzindo, no entanto, apenas uma pacificação geren-
ciável e momentânea da vida cotidiana. Desta maneira, o MCMV 
foi capaz de transformar não somente a forma e a estratégia de 
luta dos Movimentos Sociais de moradia, mas também a lógica de 
existência destes Movimentos Sociais. Em termos gerais, e obser-
vando diferentes Movimentos de luta por moradia em diferentes 
Ocupações, ao longo da década de 2010, foi possível afirmar que, 
num primeiro momento, as lutas por moradia migraram da ação 
de contestação direta à ampla negociação com as administrações 
públicas, e no segundo momento, o próprio Movimento Social 
foi transformado em gestor do programa, produzindo finalmente 
uma competição entre os próprios movimentos. O que vimos foi a 
seguinte transição: os Movimentos realizam uma série de ocupa-
ções para conseguir atenção do Estado e abertura de negociação; 
deixa de ser central a localização do terreno ocupado uma vez que 
as ocupações perdem sua perspectiva de consolidação; uma vez 
ingresso nos expedientes de gestão os movimentos garantem lugar 
nos cadastros de demanda do Minha Casa Minha Vida; num quar-
to momento diferentes movimentos de moradia entram em disputa 
entre si, para garantia de suas demandas; no quinto e último mo-
mento o Movimento passa a ser o gestor do programa. Finalmen-
te, o que se observa é a implosão dos vínculos de solidariedade de 
classe e de luta pelos direitos sociais no horizonte do bem estar 
social que antes motivaram a existência destas lutas. 

 Falência do horizonte de bem estar social e a mutação 
do bicho estranho

Neste movimento de pesquisa crítica, é preciso destacar que 
para além das fundamentais referências internacionais sobre o 
neoliberalismo, sobretudo o trabalho de Dardot e Laval (2009), 
debatido durante as disciplinas da professora Cibele Rizek na Pós 
Graduação do IAU/USP, o mergulho sobre uma parte fundamental 
da tradição crítica brasileira preparou o campo para recepção e 
aclimatação destas e de outras teorias europeias, as quais inevita-

velmente chegam no hemisfério sul com diversas diferenças, e in-
suficientes – se isoladas - para um diálogo mais próximo do nosso 
chão social. Nesse ponto, é fundamental destacar a importância e 
a influência da sociologia paulista que orbitou em torno do Centro 
de Estudos do Direito da Cidadania (Cenedic). Acredito que gran-
de parte das pesquisas apresentadas durante o presente seminário 
tem em comum, direta ou indiretamente, essa influência. 

Tal conjunto de obras foram – e continuam – portanto neces-
sárias à leitura e compreensão das nossas cidades. Me refiro prin-
cipalmente aos trabalhos de Francisco de Oliveira (1973 e 2003) 
e de seus livros organizados conjuntamente com Cibele Rizek 
(2007, 2010). Da crítica da razão dualista ao ornitorrinco, e no 
último período, da era da indeterminação à hegemonia às avessas. 
É evidente que num país forjado historicamente pela interação 
produtiva e violenta entre o arcaico e o moderno, nossas cidades e 
sociedade se constituem de maneira bastante peculiar e diferente 
daquela produzida no hemisfério norte, com destaque para a sem-
pre presente mediação violenta das relações sociais.  

Pensando nisso, e mirando uma difícil tarefa de tentar melhor 
compreender um Brasil ainda ornitorrinco - em 2020: ano do 
fogo, da bala, sob governo da inédita inflexão à extrema direita já 
no pós Nova República, talvez contribua alguma atenção voltada 
para os novos processos que vem se instalando no chão social das 
cidades brasileiras, mais recentemente a partir do governo vigente 
que reúne características ultraliberal, militar e autoritária. Portan-
to, no texto que segue, sugere-se atenção para algumas das últimas 
mudanças políticas ancoradas em pelo menos três fatores deter-
minantes: a ampliação da militarização da sociedade; a ampliação 
da securitização; e a ampliação da austeridade como norma plena 
de governo. 

Todos os três elementos listados como enquadramentos suge-
ridos de análise, possuem forte vínculo entre si e estão fundamen-
talmente mediados pelo aumento da violência em seus múltiplos 
aspectos e expressões no cotidiano das cidades o que, em con-
junto, estaria produzindo uma nova etapa situada para além, mas 
ainda sobreposta, ao tempo da governamentalidade neoliberal e 
do império da racionalidade competitiva, impressos nos primeiros 
20 anos do século XXI no Brasil. Estaríamos portanto avançan-
do sobre um período marcado por um neoliberalismo ainda mais 
violento e ainda mais autoritário, que agora flerta abertamente e 
cotidianamente com os expedientes de guerra civil2, gradativa-
mente substituindo a gestão das emergências antes baseada numa 
constelação de programas e políticas públicas de governo (RI-
ZEK, 2017) – tão bem representada no dispositivo neoliberal do 
programa Minha Casa Minha Vida, como citado anteriormente – 
por expedientes de gestão das emergências agora baseados funda-
mentalmente na lógica militar, não só na administração pública, 
mas em diversas medições violentas da vida. Tal substituição e 

2  Esta é a hipotese de 
trabalho e pesquisa do 
Groupe d’études sur le né-
olibéralisme et les alterna-
tives (GENA), que resultou 
recentemente no livro Le 
Choix de la Guerre Civile: 
Une autre histoire du 
néolibéralisme, organizado 
por Cristian Laval, Haud 
Guéguen, Pierre Dardot e 
Pierre Sauvêtre.
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sobreposição estariam ocorrendo como ajustes necessários para 
o governo e administração de uma sociedade cada vez mais ingo-
vernável, a partir de Estados e governos com grandes restrições 
orçamentárias para os gastos públicos relacionados aos serviços 
essenciais à população, com a avançada desintegração do mundo 
do trabalho e o aumento exponencial do desemprego. Em poucas 
palavras, no transcurso da falência avançada do horizonte do bem 
estar social, vem sendo preciso aumentar a violência do Estado 
contra os civis para manter possível uma mínima coesão social 
nas cidades e territórios governados pelo imperativo econômico, 
ainda liberal.

Se o início do século XXI no Brasil pôde ser entendido como 
momento de conformação de um novo modo de governo específi-
co baseado na gestão da pobreza e das emergências, possível atra-
vés de uma constelação de políticas e programas públicos capazes 
de administrar as emergências (RIZEK, 2017), condição naquele 
momento possível em termos orçamentários graças ao realinha-
mento dos mercados financeiros globais que permitiriam ao país 
alguns anos vindouros de crescimento econômico contínuo basea-
do no chamado boom das commodities, o início da terceira década 
do século XXI se dá numa temporalidade completamente diferen-
te onde não há mais possibilidade de gerir e controlar adminis-
trativamente as urgências sociais sem a componente violenta, e 
sem uma estratégia renovada de cisão dos grupos sociais e seus 
elementos de solidariedade.

Deste ponto de vista, o documento histórico Carta aos Bra-
sileiros, que marcou o início do período lulista como manifesto 
de uma estratégia de convergência política conservadora, estaria 
agora plenamente esgotado, visto à impossibilidade de qualquer 
grande acordo nacional pacífico. Dos orçamentos restritos para os 
gastos sociais elementares, da avançada captura da Constituição 
Federal pelos expedientes da acumulação financeira através de 
uma sequencia de emendas de austeridade, resultam a impossibi-
lidade de manutenção de políticas públicas com alvo nas pobrezas 
e nas emergências.

Resta ao Estado capturado pelo expediente financeiro, como 
única alternativa de manutenção da coesão social mínima, ampliar 
a violência de sua intermediação da sociedade: mais violência, 
mais cisão social, mais segurança para ocupar o vazio deixado 
pelos programas sociais de gestão da pobreza. Não à toa, a gestão 
de programas estratégicos, antes majoritariamente vinculada aos 
Poderes Executivos do Estado tem passado gradativamente para 
os gabinetes militarizados, com gestores igualmente militares, sob 
lógicas militares. Não se trata de ditadura militar, mas sim de uma 
militarização da democracia neoliberal em todos os expedientes 
das políticas públicas. 

Tal exacerbação  no entanto, não encerra de forma alguma a 
administração pública alicerçada sob a governamentalidade ne-

oliberal, mas muito pelo contrário, a guinada violenta fará sua 
transição somando-se a ela.  Temos, portanto, uma lógica ainda 
neoliberal, mas que agora busca sua face mais violenta flertando 
com os expedientes da guerra civil permanente como modo de 
governo. Como transição dos tempos, a pacificação da gestão ne-
oliberal dará lugar a uma pacificação física violenta e ainda assim 
neoliberal. 

Nesse ponto do argumento, e mantendo em mente o bicho es-
tranho, é preciso destacar também que a ideia de desenvolvimen-
to, ora fundamental à história das ideias durante o século XX no 
Brasil, e também à crítica – da razão dualista – que antecedeu o 
próprio ornitorrinco, parece passar por uma guinada de signifi-
cação. O sentido do desenvolvimento continua a ser largamente 
empregado como índice de legitimação, mas já não se refere a 
qualquer possibilidade de industrialização desenvolvimentista, 
tampouco ao desenvolvimento de uma sociedade que mira o pleno 
emprego e a ampliação dos direitos sociais, menos ainda a qual-
quer possibilidade de movimento de memória daquilo que o pós 
guerra produziu no estado de bem estar social keynesiano. A ideia 
de desenvolvimento que guia os governos atuais tem escopo pre-
dominantemente militar e mira o terreno da segurança. Trata-se 
finalmente do desenvolvimento como securitização e monitora-
mento pleno dos territórios como norma básica de governo.  

O enunciado do problema em mudança apresentado neste pon-
to, na presente e generalizada crise dos regimes de legitimidade 
relacionados à sociabilidade solidária e à justiça social, como ex-
pressões decorrente de recentes e profundas mudanças nas socie-
dades e cidades determinadas sob a metamorfose autoritária do 
neoliberalismo e seus governos, requer novas leituras. Nem a bio-
política e nem a Nova Razão Mundo, são mais suficientes para o 
enquadramento necessário.

Tal situação de transição pode ser observada e apreendida em 
diversos aspectos do cotidiano das cidades brasileiras - inclusive 
em meio aos conflitos sociais relacionados a luta pela permanên-
cia nos locais habitados e territórios de origem -, e em grande par-
te do mundo, apontando – novamente – para um estágio já avan-
çado de esgotamento dos modelos de bem estar social, tal como 
foram estruturados enquanto horizonte moderno de expectativa e 
projeto futuro. 

Tal referência moderna de legitimidade teria exercido ampla 
mediação e regulação nos conflitos situados entre as liberdades do 
mercado capitalista e a garantia dos direitos básicos, ao menos até 
meados do século XX, no período pós segunda guerra, enquan-
to se consolidavam diversos dos tratados internacionais que em 
grande medida subordinariam – ao menos enquanto tratados e ma-
nifestos –, a ordem econômica à justiça social (SUPIOT, 2010). A 
presente derrocada destes referenciais de justiça social, a redução 
generalizada do acesso aos direitos básicos por intermédio do Es-
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tado e sua administração, a transformação do campo do trabalho, 
e a gradual substituição de todas essas relações por intermédio das 
relações privadas, no entanto, não são eventos novos. Tal inflexão 
data, pelo menos, da década de 1970, a partir de quando diversos 
governos ocidentais ampliariam as agendas de austeridade e re-
dução dos direitos sociais básicos, à medida que avançavam as 
mediações do mercado sobre as instâncias da vida social.

Este amplo movimento mundial, que poderia ser classificado, 
grosso modo, como neoliberal, acumula quase um século desde 
sua primeira gestação ocorrida na década de 1930,  e quase meio 
século desde sua última grande inflexão relacionada às praticas de 
governo, agora profundamente inserido, consolidado e constituti-
vo do tecido social.  Esse enquadramento temporal de situação nos 
daria paramentos, inclusive, para melhor compreendermos grande 
parte dos limites e dos fracassos do recente ensaio brasileiro pela 
ampliação dos direitos sociais, ocorrido durante parte do período 
da Nova República. 

No Brasil, teríamos vivido um ciclo tardio de reformas pela 
redução das desigualdades e ampliação do acesso aos direitos so-
ciais elementares, frente a uma enorme e persistente desigualdade 
social ainda fortemente vinculada à herança da escravidão e dos 
passivos coloniais característicos do hemisfério sul, enquanto já 
pulsava com plenitude a força social das mediações neoliberais 
em toda a sociedade, inclusive determinando as próprias políti-
cas públicas conduzidas por governos pretensamente progressis-
tas. Tal sobreposição de períodos explicaria a impossibilidade, e 
inclusive parte do fracasso, do projeto nacional tardio por uma 
sociedade democrática de direitos brasileira. Em poucas palavras, 
os governos brasileiros ocorridos entre os anos de 1995 e 2015, te-
riam sobretudo realizado um grande agenciamento neoliberal das 
emergências e das urgências sociais, criando diversos programas 
e políticas públicas que terminam por atuar como uma potente 
rede e dispositivo de governo das urgências (OLIVEIRA e RI-
ZEK, 2007; RIZEK, 2017; CUNHA, 2010; OTA, 2013) sem no 
entanto produzir mudanças reais e duradouras nas sociedades e 
nas suas cidades para ampliação do bem estar social coletivo e a 
cultura democrática. 

Estaríamos no presente, portanto, vivenciando o momento 
seguinte ao ciclo mundial daquilo que se convencionou nomear 
genericamente como neoliberalismo das democracias liberais. 
Findada a possibilidade do horizonte de plenos direitos pela me-
diação da administração do Estado, e com o aumento gradativo 
do número de humanos supérfluos ao sistema de acumulação em 
todo o mundo – um crescente número de desempregados, migran-
tes, sem tetos, sem terras, população carcerária, entre outros –, 
em um planeta que ruma velozmente para a catástrofe ambiental 
e urbana sem perspectivas reais de alternativa, estaríamos ago-
ra vivenciando um novo período caracterizado pela guerra civil 

contínua (LAVAL et al, 2021), o estado de exceção permanente 
e a militarização do cotidiano como formas de gestão do colapso 
social e ambiental em escala global, o qual Paulo Arantes vem 
nos alertando, pelo menos desde 20143. Desse ponto da história, 
com o esgotamento da possibilidade de retorno aos horizontes 
modernos da justiça social, tanto os espectros à esquerda quanto 
à direita seriam igualmente capazes de realizar apenas programas 
de adiamento do colapso social e de gestão das urgências,  ges-
tando –  como parte necessária desse movimento –, uma nova 
governamentalidade espacial para gestão das cidades, territórios e 
populações, delimitando –  em hipótese –, o problema que vimos 
discutindo na pesquisa de pós-doutorado: um renovado urbanismo 
austero, militar e autoritário, capaz de conduzir sociedades inseri-
das no colapso do horizonte normativo dos direitos sociais. 

Tal consideração-enunciado inicial da guinada autoritária, po-
deria ainda ser reforçado, se observados os resultados das últimas 
eleições em diversas das democracias representativas em todo o 
mundo4, ponto que delimita o início de um novo ciclo de governos 
conjuntamente neoliberais, autoritários, populistas, reacionários e 
em grande medida militarizados, trazendo à cena mais uma com-
ponente da aceleração da desconstrução e do deslocamento do ho-
rizonte ético e normativo dos direitos sociais. 

Para que seja possível a efetivação deste movimento de des-
construção e deslocamento, tais governos vêm se apoiando no uso 
de velhas e renovadas formas de gestão e controle da população 
- no espaço -, baseadas na maior vigilância e militarização do co-
tidiano, incluída a necessidade do bloqueio ou mesmo de elimina-
ção da população considerada supérflua à coesão mínima do siste-
ma de acumulação. Este projeto em construção busca a vigilância 
total do território, para controle total dos fluxos indesejados. 

Em termos gerais, como parte dos fatores recentes que com-
põem este ciclo de novos governos ao mesmo tempo neoliberais, 
autoritários e militarizados e suas novas práticas, já podemos ob-
servar em solo brasileiro – assim como em diversos outros países 
governados pela mesma onda –, alguns fatores reincidentes, den-
tre os quais poderíamos destacar como panorama geral de atenção 
da pesquisa as seguintes características: a ampliação e a renovação 
das formas de controle, isolamento e eliminação das populações 
excedentes, através do aumento do encarceramento e da letalidade 
policial; o aperfeiçoamento das tecnologias e métodos para efici-
ência e letalidade policial; a ampliação do controle de fronteiras 
internacionais e internas para contenção dos movimentos de mi-
gração; a maior e mais violenta repressão aos protestos de rua; a 
ampliação dos grupos classificados como inimigos ou perigosos 
ao público; a ampliação dos lugares, ruas e bairros classificados 
como perigosos para gestão diferenciada do espaço; o exponencial 
uso de tecnologias de vigilância por linguagem de programação 
autônoma; a difusão dos discursos pelas chamadas cidades inte-

3  O Novo Tempo do Mun-
do, Paulo Arantes.
4  Assistimos nos últimos 
anos uma transformação 
das formas de exercício 
do poder em escala global, 
onde o traço essencial e 
comum se dá pela emer-
gência de experiências 
autoritárias com a chegada 
ao poder de representantes 
eleitos portadores de dis-
cursos ultraconservadores, 
por vezes declaradamente 
racistas e xenófobos, com 
agendas voltadas a maior 
militarização do cotidiano 
e das relações sociais, 
também associada aos 
programas de austeridade 
e redução das garantias 
dos direitos sociais. É o 
caso de Trump nos Estados 
Unidos (2017-2020) 
e Bolsonaro no Brasil 
(2019-atual), entre outros.
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ligentes; a banalização – ainda maior – da violência em todos as-
pectos da vida, incluindo o incentivo ao armamento da população, 
muitas vezes defendida abertamente pelos chefes de Estado; os 
métodos de controle espacial através dos zoneamentos de securi-
tização; os planos de governo e gestão baseados em indicadores e 
inteligência artificial com componente espacial; das gestões auto-
matizada do espaço urbano por algoritmo, através da permanente 
expulsão das populações tradicionais e/ou mais pobres, e/ou sem 
renda, de seus territórios originários e de residência, seja no meio 
rural seja nos centros urbanos dotados de melhores infraestrutu-
ras, serviços e possibilidade de emprego, e também, finalmente 
através da cisão da sociedade em grupos rivais. 

Tomando tal quadro geral de eventos e práticas recentes como 
sinais do tempo presente e pilares das novas formas de governo, 
poderíamos sustentar inicialmente - como hipótese de trabalho e 
agenda de pesquisa pertinente -, que, já um passo além das mui-
to difundidas e consolidadas agendas de políticas públicas para 
gestão neoliberal da vida, que dominaram o expediente ocidental 
após a década de 1970, incluso o Brasil da nova república, como 
forma de garantia da gestão das urgências sociais, estaríamos ago-
ra vivenciando a conformação do predomínio de governos apoia-
dos naquilo que poderíamos chamar de um novo urbanismo auste-
ro e autoritário, que guarda ainda as características fundamentais 
de uma governamentalidade neoliberal, tal como apresentadas por 
Michel Foucault (1978) e mais a frente como razão mundo, por 
Pierre Dardot e Christian Laval (2009), para governo e auto re-
gulação das populações, agora ampliadas através das mediações 
violentas em vista da capacidade de operar cidades cada vez mais 
destituídas da dimensão da solidariedade e dos direitos sociais, e 
por isso libertas do projeto normativo moderno da equidade social 
mínima. 

Trata-se, portanto, de investigar um novo cenário de gestão do 
colapso social, posterior (mas ainda sobreposto) ao momento an-
terior de generalização da gestão neoliberal do espaço e das cida-
des, buscando identificar novas práticas de controle, securitização 
e vigilância da vida cotidiana5. 

5  Aos poucos consoli-
da-se uma bibliografia 
internacional e interdisci-
plinar, voltada aos temas 
relacionados à militariza-
ção da vida e das cidades 
(CHAMAYOU 2013 e 
2018 ; GRAHAN 2016; 
WEIZMAN 2017) aborda-
da a partir das relações de 
vigilância, militarização 
remota, securitização do 
cotidiano, das políticas de 
fronteiras, como elementos 
chave do neoliberalismo 
autoritário e das democra-
cias autoritárias.

Entre tempos do neoliberalismo: racionalidade neo-
liberal e governamentalidade; neoliberalismo como 
governo pela crise; e o neoliberalismo como guerra 
civil.  

Como pensar as formas de governo do território brasileiro no 
presente de sua guinada ultra liberal, autoritária, austera e milita-
rizada? Como pensar a produção das cidades nesse tempo de ine-
gável aumento de violência como meio de organização do territó-
rio? Os eventos do fogo do Pantanal e na Amazônia, e o combate 
deliberado aos territórios indígenas e tradicionais, a ampliação do 
encarceramento e do extermínio da população negra e periférica, 
levados a cabo pela alta cúpula do governo federal, demonstram 
que a violência intensiva e a proposta de destruição dos direitos 
sociais são o cerne das novas praticas de governo. 

É notável que as noções da racionalidade neoliberal, seja na 
chave foucaultiana da biopolítica, seja na sua atualização da Ra-
zão Mundo de Dardot e Laval, já não são suficientes isoladamente 
para leitura do presente autoritário, delas escapam o elemento vio-
lento empregado de forma ampliada para gestão das populações. 
Apesar disso, não se trata de considerar encerrado o tempo histó-
rico do neoliberalismo, mas sim de buscar suas novas temporali-
dades, bem como as possíveis sobreposições entre seus tempos. 

Assim, é possível ainda reconhecer o neoliberalismo como 
uma força de coesão social que historicamente foi capaz de pro-
duzir o combate direto contra todas as propostas de vida e organi-
zação social que se opusessem a seu projeto de imperativo regime 
de competição e acumulação. Gestado no início do século XX em 
grande medida como oposição direta ao socialismo, no presente 
o neoliberalismo continua a respeitar seu elemento de origem, ou 
seja, combate qualquer movimento da sociedade que defenda a 
maior igualdade e a solidariedade.  Nessa chave, portanto, o neo-
liberalismo pode ser lido também como uma estratégia de guerra 
contra o inimigo defensor da igualdade, ou ainda, uma governa-
mentalidade em guerra contra a igualdade e pela plena concorrên-
cia dos atores econômicos (LAVAL et al, 2021). 

Assim, o Estado passa a ser a força encarregada de vigiar, re-
primir, controlar, bloquear e, no limite, guerrear contra qualquer 
tipo de organização da sociedade que vise a ampliação da distri-
buição de direitos ou a redução das desigualdades. Em decorrên-
cia disso, assistimos no presente, uma transformação do uso dos 
dispositivos jurídicos, policiais e tecnológicos em escala global 
– originários do pensamento militar e da guerra – agora utilizados 
no cotidiano das cidades com caráter de gestão ordinária da ordem 
pública. A população que reivindica uma outra ordem passa a ser 
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alvejada permanente como alvo inimigo da sociedade e do Estado. 
Tudo entra no expediente da gestão violenta: o meio ambiente, 
o mercado de trabalho regulado, o sistema de aposentadoria, os 
gastos públicos voltados aos direitos sociais, e até nós mesmos, 
intelectuais críticos nas universidades públicas e suas pesquisas. 

Entre estes dois tempos políticos do neoliberalismo - um ges-
tionário e o outro de guerra -, situa-se ainda um terceiro regime 
de governo pela crise. Crises permanentes, financeira, sanitária, 
ambiental, migratória, entre outras inúmeras crises presentes, são 
também os elementos e momentos necessários às mudanças, ajus-
tes e aperfeiçoamento nas normas de governo que apertam o tor-
niquete sob a justificativa e sensibilização pública. Finalmente, é, 
portanto, preciso tomar estes três entretempos em coexistência, 
ainda que tenham seu surgimento em uma ordem sequencial cro-
nológica, os mesmos se alteram e se recombinam como forma de 
governo das cidades e sociedades sendo determinantes a leitura da 
produção do espaço no presente. 
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