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Abstract 
 
Urban space demands a great deal of studies to better elucidate its characteristics 

and issues organized about public policy.    
The State is the manager of society. Its role is to manage the collective. 

Whenever the community is reached by actions that affect the citizenship well-being, a 
conflict is established.  

The diversity of the urban space involves several interests which difficult to take 
care of the community. At this moment, groups are organized to press public organisms 
for advantages against other ones not well organized.  

Therefore, the public power is conducted by societies emergent forces that make 
interests been imposed, which end up to a more difficult management in terms of 
democracy and humanism.  

 Thus, the public administration should be understood as a larger sense, being 
necessary to include the participation of all the components of the social force.  Its 
legitimacy, while a democratic state, materializes a citizenship role and extends to the 
excluded sectors of society.  

When inhabitants are removed to specific areas, the citizenship role is hurt by 
the loss of its territoriality, constructed with social and space relations. An identity with 
the environment is created. These attributes are an acquisition of citizenship. The 
removal provokes a loss of territory and the loss of an acquired citizenship. 

Therefore, the conception of place is formed over the necessities imposed by the 
kind of environment lived. A future possibility of an "ideal world" is materialized by a 
likely construction of life in an everyday world. 

This is the meaning that must be given to the actions applied over the urban 
spaces. Diagnosing dislocated-time-space situations that are the existence or not of a 
place belonging feeling. Thus, proposals must be created for a territorial replacement 
possibility trying to organize all the different communities, part of the urban social 
mosaic. 
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As Cidades e a Construção da “Cidadania” 
 
As cidades aparecem, normalmente, como sendo um lugar de exclusão, pobreza 

e violência. Estas idéias de cidade nem sempre estiveram ligadas à sua concepção de 
espaço e de organização social. Tal fator é uma invenção da história recente e está, 
certamente, vinculado à produção de espaços excludentes, cuja raiz é a formação de 
uma sociedade de classes e das relações do tipo capitalista, em que os setores 
dominantes sempre encontram as brechas e os meios para impedir a consolidação da 
cidadania e os espaços públicos necessários à afirmação de uma sociedade plural e 
democrática (OLIVEIRA, 2001). 



Compreender estas desigualdades, buscar sua origem e fazer uma interpretação 
do mosaico das diversas paisagens, que compõem o urbano atualmente, têm levado 
muitos geógrafos a buscar algumas explicações. O pensar a cidade e o urbano no Brasil 
de hoje significa enfrentar desafios que se colocam, tanto no campo metodológico, 
quanto no campo da ação prática, com um foco especial na ação e na formulação de 
políticas que, em muitos casos, tendem a reproduzir modelos de exclusão social. 

Trindade Jr. (2001) afirma que o olhar geográfico sobre a 
urbanização/fragmentação contemporânea nos permite atentar para o verdadeiro 
mosaico de espacialidades e territorialidades que recobrem as realidades urbanas. É 
nessa tessitura social e espacial do urbano que reside grande parte dos estudos da 
Geografia. Somam-se a estas questões os fatores ambientais que são indissociáveis à 
ocupação do espaço urbano, quando este se dá de forma aleatória, sem um prévio estudo 
e ordenamento por parte do poder público, que é o responsável pela organização dos 
espaços urbanos. 

Devemos entender que a cidade é o lugar das múltiplas dimensões do homem e 
que, portanto, comporta uma multiplicidade de olhares que se entrecruzam, buscando 
clarear as suas relações internas. Contudo, deve-se buscar uma visão de totalidade que, 
para Lefebvre apud Oliveira (2001) está articulada a partir do poder exercido pelo 
Estado. Nessa perspectiva, é no âmbito do Estado que se situam, são geradas e geridas 
as estratégias sociais, ideológicas políticas e onde diferentes sujeitos sociais atuam no 
sentido de legitimar interesses. 

O Estado, muitas vezes, é visto como um agente político de atuação mais macro 
e externa as relações dos agentes urbanos que, em muitos casos, atuam de forma 
pontual. No entanto, o Estado serve de legitimador destas ações e, por vezes, atende a 
interesses específicos. Nesse sentido, é fundamental, ao se tentar fazer algumas 
interpretações, que se leve em conta o papel dos agentes locais e seus agentes históricos, 
os interesses de classes e suas redes de relações favoráveis e contrárias, e sua 
complexidade com os outros agentes de atuação mais macro a estas relações. 

Quanto a essas complexidades de relações, Trindade Jr. (2001) denomina-as de 
“redes de ação”, especificando que estas são entendidas como articulações locais de 
agentes responsáveis pelo processo de urbanização/fragmentação do espaço que estão 
por trás da apropriação da terra urbana, mas que se movem e se constituem em face de 
processos mais gerais que repercutem na complexidade da fragmentação intra-urbana. 

Nessa mesma análise pela qual se busca o entendimento do espaço urbano, suas 
relações e suas contradições de seus agentes, Sposito (1996) destaca as ações intra e 
interurbanos. Ainda que a dialética da relação forma e função, processo e estrutura 
(espacial da sociedade) permita-nos fazer uma leitura da sociedade através do espaço na 
perspectiva da totalidade social, há a necessidade de considerar, também dialeticamente, 
a dinâmica da ação face à estrutura para o entendimento das espacialidades dos diversos 
agentes que produzem o urbano. 

O sentido de estrutura e de ação, aqui colocados, referem-se à idéia apresentada 
por Giddens apud Trindade Jr.(2001), na qual a estrutura é definida como sendo as 
propriedades da estruturação das relações sociais que possibilitam a existência de 
práticas sociais discernivelmente semelhantes por dimensões variáveis de tempo e de 
espaço. A ação é definida, pelo mesmo autor, como uma combinação de atos, mas com 
a capacidade de exibir uma gama de poderes causais, incluindo o de diferenciar os 
manifestados por outros: “a ação depende de coisas ou cursos de eventos preexistentes”. 

A partir do que foi posto até aqui, assegura-nos afirmar que a compreensão da 
fragmentação intra-urbana dá-se a partir de duas perspectivas de análise. A primeira 
delas pressupõem a compreensão do urbano em sua relação com a região, o que implica 



considerá-lo como resultado e condição de uma divisão interurbana e inter-regional do 
trabalho. A segunda pressupõe a análise da cidade em sua organização interna, como 
expressão e meio de existência da divisão intra-urbana do trabalho.  

Um dos agentes intra-urbanos de maior destaque entre os atores que compõem o 
quadro sócio-ambiental dos espaços urbanos é o poder político, principalmente o 
municipal e o estadual, nesse sentido, nele são estabelecidas as políticas públicas que 
têm marcado as espacialidades das áreas urbanas, com suas contradições e 
desigualdades. 

É importante destacar que a ação política, em áreas urbanas ou em qualquer 
outra esfera de atuação ou ação, não é exercida somente por agentes legitimados pelo 
Estado. Há uma gama de atores locais ou de maior abrangência que atuam em parceria 
com os poderes públicos, a fim de obterem vantagens pessoais, fazendo parte de uma 
rede de ações que agem sobre o espaço urbano interferindo diretamente na sua 
estruturação sócio-espacial. 

A idéia de se tratar o espaço urbano como uma totalidade pode esconder a 
grande diversidade espacial do território. Essa diversidade materializa-se através de 
ações articuladas que envolvem a ocupação e o parcelamento do espaço urbano, 
atendendo a uma gama de interesses que acaba por gerir profundas desigualdades, tanto 
no campo social como no espacial. Portanto, não devem ser entendidas somente como 
fruto de um processo histórico, que por fatalidade desencadeia este quadro social muito 
comum nas cidades brasileiras. 

Sobre estas articulações, Trindade Jr. (2001) estabelece que as estratégias em 
torno das apropriações diferenciadas do espaço urbano pressupõem considerar as 
alterações intra-urbanas que definem processos bastante comuns, como o da segregação 
e o da exclusão social. Isto porque, na correlação de forças estabelecida entre os 
agentes, o que está em jogo parece ser o controle das vantagens locacionais socialmente 
produzidas.  

Nessa assertiva, conforme o mesmo autor, o que parece estar no centro dessa 
discussão – o processo de (re)estruturação do espaço urbano – é principalmente a 
questão da expropriação. (Re)estruturar significa estruturar de novo, levando-nos a 
considerar a instabilidade e as alterações das formas e dos conteúdos sócio-espaciais. 
Essa dinâmica não deve ser vista sem contradições, sem tensões e descompassos, pois 
são esses elementos que imprimem suas múltiplas temporalidades. É um processo, 
portanto, que sugere a compreensão da relação todo-parte como uma unidade dialética, 
que concebe a existência de uma totalidade aberta e em movimento, na qual as partes 
não são meras composições do todo, mas sim totalidades parciais (LEFEBVRE apud 
TRINDADE JR., 2001). 

Portanto, toda a análise que se quiser fazer sobre a organização do espaço 
urbano, seja ela uma simples leitura do seu quadro sócio-espacial ou a busca de 
soluções e encaminhamentos que visam dirimir as desigualdades do espaço urbano, não 
se deve buscar alguma resposta nas ações pontuais de determinados agentes urbanos. É 
preciso, contudo, uma análise mais complexa em que os papéis se diferenciam em grau, 
volume e intensidade e, ao mesmo tempo, é necessária uma relação de 
complementariedade. Entretanto, não se deve descartar ou desconsiderar a existência de 
conflitos que envolvam ações pessoais, como os conflitos de classes, que muitas vezes 
se expressam na relação capital e trabalho. 

Nesse sentido, Santos apud Oliveira (2001) considera a existência de uma 
“economia política da urbanização” que leva em conta uma divisão social do trabalho. 
Dessa forma, juntamente com a divisão territorial do trabalho, define a repartição 
territorial dos instrumentos de trabalho, do emprego e dos homens. A “economia 



política da cidade” permite-nos entender a maneira como a cidade se organiza 
internamente face à produção e como os diversos atores da vida urbana se localizam a 
cada momento na história da cidade. O produto dessas relações, espacialmente 
configuradas, define a forma urbana em um determinado momento histórico. Com isso 
é possível pensarmos no importante papel dos diferentes agentes com atuação local e na 
potencialidade dos lugares enquanto espaços de realização dos eventos. 

Esse conjunto de relações tem dado uma configuração à espacialidade urbana, 
marcando a sua produção e reprodução, através de modelos de segregação muito 
conhecidos. Em especial, deve-se considerar os espaços das moradias em situações 
precárias, que vão além dos reflexos de políticas sócio-econômicas, servindo também 
aos interesses e como instrumentos para agentes organizados em torno delas. Esses 
agentes tentam se beneficiar da situação desta parcela da população, como por exemplo, 
e principalmente, com fins eleitorais. 

Em face de esse conjunto de situações que envolvem a espacialidade urbana com 
os seus aspectos sociais, Oliveira (2001) atesta que a crise na cidade brasileira decorre 
em parte das distorções dos mecanismos utilizados para a criação da infra-estrutura 
urbana necessária à expansão da atividade econômica na cidade. A análise das políticas 
públicas em geral e das políticas públicas urbanas no particular demonstra que as 
mesmas estavam voltadas para garantir a expansão do processo de “industrialização 
tardia” que incorporou apenas pequena parcela dos trabalhadores urbanos, resultando no 
surgimento de problemas urbanos complexos. Enquanto eram carreados recursos para 
garantir a expansão capitalista, não eram, pelo menos na mesma proporção, feitos 
investimentos voltados ao atendimento das demandas sociais. Com isso, o crescimento 
das cidades constituiu-se num mecanismo de concentração de renda, determinando o 
crescente empobrecimento das pessoas da/na cidade. 

A partir disso, é importante compreender com clareza os elementos históricos 
que conduziram as cidades brasileiras a se tornarem palcos de conflitos oriundos das 
desigualdades sócio-espaciais, com o intuito de buscar um entendimento das complexas 
dimensões do urbano, evitando dar a conotação do espaço urbano como o lugar somente 
da pobreza, da violência e da exclusão social. Contudo, é preciso entender que o espaço 
das cidades é, também, o espaço da cidadania. Segundo Caldeira apud Oliveira (2001), 
deve-se apontar a possibilidade de se repensar os parâmetros de cidadania, tendo como 
critério o local de residência e não o da nacionalidade. 

Ao fazer uma análise crítica do desenvolvimento, nos aspectos sociais e 
territoriais das cidades brasileiras ao longo do período compreendido entre os anos de 
1930 a 1980, Oliveira (2001) aponta que neste meio século ocorreram transformações 
importantes na sociedade brasileira com reflexos na configuração urbana. Na política, 
aconteceram duas ditaduras com duração correspondente a mais da metade do período 
considerado. Na economia, consolida-se a intervenção do Estado no planejamento com 
experiências parciais que vêm, desde os anos vinte, dando suporte e executando grandes 
investimentos em infra-estrutura, com isso criando as condições para a predominância 
da atividade industrial sobre a agrícola. Na dinâmica demográfica, ocorreu o aumento 
do número e do tamanho das cidades, o que determinou um novo perfil da população 
com o predomínio da urbana sobre a rural. 

A espacialidade, decorrente do aumento da concentração da população nas 
cidades e do processo de industrialização, desenvolveu-se, segundo Oliveira (2001), 
pelo encadeamento de continuidades e rupturas, tendo como marco a Revolução de 30. 
Nos anos que se seguiram, alteraram-se as funções e a própria estrutura do estado 
brasileiro devido à derrota, ainda que parcial, das oligarquias dominantes, até então, e 
que foram perdendo o poder pelo concurso dos novos segmentos de classes sociais 



tendencialmente urbanas. Assim, a partir dos anos 30, estabeleceram-se as condições 
para o desenvolvimento do processo articulado por meio de instituições políticas e 
econômicas cujo resultado é o advento de novos valores sociais e culturais que, mais 
tarde, caracterizar-se-iam como o do tipo predominante. 

Esses processos geraram um crescente aumento da população nas cidades, bem 
como a concentração urbana. As conseqüências disso foram as mudanças econômicas, 
sociais e políticas à medida que se expandiam o setor terciário urbano, a 
industrialização, e aumentavam quantitativa e qualitativamente a classe média, o 
proletariado e a burguesia industrial. Em decorrência, surgiram outros e novos 
interesses econômicos, sociais e políticos, à proporção que se intensificava a divisão 
social do trabalho. Com isso, a sociedade urbana tornou-se mais complexa e 
diversificada e passou a exigir do poder público uma atuação mais intensa e este se 
defrontou com problemas e dilemas novos, muitos deles de difícil solução. 

Entre tantos fatores, muitos deles conjugados, que promoveram e continuam 
promovendo a constituição do atual quadro sócio-espacial urbano, sem dúvida é a 
industrialização, que foi e continua sendo seletiva quanto a sua localização. Ela tem 
promovido, com isso, a concentração da população nestas áreas num intenso processo 
de urbanização, movido, também, por um intenso fluxo migratório para estas áreas 
industriais. Verifica-se aqui a importância de dois fatores. De um lado a industrialização 
das cidades que se tornaram com isso pólos de atração populacional; e de outro, um 
conjunto de transformações e modernizações ocorridas no campo, transformando-os em 
áreas de expulsão. 

Portanto, apesar da industrialização constituir-se em fator importante, não pode 
ser considerada como determinante da urbanização brasileira. É preciso reconhecer 
outros fatores externos à cidade, mas complementares, como as modificações ocorridas 
no campo. 

Verifica-se que, em algumas áreas de campo no Brasil, expandiu-se a 
modernização e o latifúndio, e, em outras, ocorreu a estagnação. Nas primeiras, foram 
gerados desempregos e luta pela terra; nas segundas, a luta pela sobrevivência, ambas 
resultando no êxodo rural, reforçando o processo de urbanização, verificado, 
principalmente após a década de 40, do século XX. É importante ressaltar que a 
indústria, considerada como importante fator desse processo, não foi capaz de gerar os 
postos de trabalho inerentes ao grande contingente populacional que fluiu para as 
cidades. 

Considerando as políticas urbanas, implementadas no Brasil no período pós-64, 
Oliveira (2001) destaca que, no âmbito da infra-estrutura urbana, deu-se ênfase à 
construção de grandes obras, especialmente no setor energético e de telecomunicações 
baseadas em investimentos públicos diretos por meio de empresas estatais. Além dos 
objetivos de dotar as cidades de infra-estrutura em dois setores básicos, havia, também, 
o objetivo de expansão do mercado interno com o aumento da oferta de empregos, em 
especial, não qualificados na construção civil decorrentes de grandes obras, como nas 
hidroelétricas.  

Enquanto isso, quanto à infra-estrutura urbana, pouco se investiu em saneamento 
básico. E menos ainda em saúde e educação, já que tais investimentos não estavam 
articulados diretamente ao sistema produtivo. 

Por fim, destaca-se o que parece ser um consenso entre os estudiosos das cidades 
no Brasil, não apenas os geógrafos, dos conservadores aos mais críticos; todos parecem 
concordar que a constituição das cidades no Brasil tem sido um processo parcial que 
explicita as mazelas que, de certa maneira, são o espelho da própria formação 



incompleta do povo brasileiro, ou seja, reflete os processos interrompidos e incompletos 
de cidadania e de democracia característicos da formação da sociedade brasileira. 

 
 
A Sociedade e a Fragmentação dos Espaço Urbano 
 
Um dos elementos mais marcantes das estruturações das cidades brasileiras está 

ligado a idéia de abandono e exclusão social. Este mesmo espaço geográfico é 
responsável pela formação de uma identidade de caráter coletivo, gerando movimentos 
de natureza diversificada que, em alguns casos, foca demandas pontuais. 

Quando as ações tomam caráter fragmentário, desloca-se a questão principal, ou 
seja, a da gestão democrática do espaço urbano, para um nível de discussão e de ação 
em que está em jogo a definição de territorialidades formalmente construídas ou não, e 
que possam garantir, em primeiro plano, a realização de interesses particulares de quem 
faz uso do espaço urbano em benefício próprio. Prioriza-se, assim, o simples uso 
político do espaço e a conseqüente alienação do indivíduo com relação ao lugar e a sua 
inserção no processo de urbanização, em detrimento da sua consciência territorial. 
Implica também na negação da possibilidade de construir, na sua consciência, a cidade 
como uma totalidade, apesar de toda a sua experiência como agente do espaço urbano. 

A fragmentação do espaço urbano é facilitada pela transformação do espaço 
social em espaço abstrato, ou seja, do espaço precipuamente valor de uso em espaço 
mercadoria. Para isso, a cidade é vendida em pedaços, como fragmento de um imenso 
mosaico, sendo esta fragmentação uma forma de viabilizar a sua transformação em 
mercadoria. O valor de troca sobrepõe-se ao valor de uso (SEABRA, 1987). Essa 
dinâmica de fragmentação do espaço urbano cria em seu bojo uma configuração de 
territorialidades diversas, onde o espaço se caracteriza como uma mercadoria da qual se 
faz uso político. A existência destas territorialidades confirma a estrutura fragmentada 
do espaço urbano, onde se reproduzem diversas relações sociais. 

É necessário, portanto, como afirma Morin (1996), tentar desconstruir e 
reconstruir instrumentais analíticos para compreender a complexidade do real, que 
corresponde não à completude do conhecimento, mas a sua incompletude. A 
complexidade é inerente ao pensamento científico, mesmo quando o seu objetivo é 
revelar leis simples. 

A exclusão social e a degradação do espaço natural, presentes nas cidades, 
enquadram-se na problemática do ambiente por comporem o espaço geográfico e 
trazerem na raiz do problema a mesma origem: a apropriação capitalista dos meios de 
produção, que se expressam da forma mais cruel nos espaços urbanos. O mesmo 
caminho deve ser percorrido quando a abordagem  é de caráter ambiental, tem que 
passar pela busca de um entendimento de como se articula a estrutura das relações 
sociais. Nesse sentido, realizar estudos ambientais ou que possuam variáveis ambientais 
tem significado, cada vez mais, a superação dos enfoques sobre o aspecto estritamente 
ecológico do tema (SOUZA, 2001). 

Ao lançar-se um olhar sobre o espaço geográfico urbano, tentando buscar um 
entendimento das relações que permeiam este mosaico de territorialidades, fragmentado 
em inúmeras relações - que no conjunto tentam buscar uma identidade única de 
urbanidade - é imperioso que se transite pela lógica do morador (seja qual for a sua 
espacialidade), pela lógica capitalista que se apropria dos meios de produção e dos 
recursos naturais e humanos e pela lógica do poder político que, por sua vez, também se 
fragmenta espacialmente e em esferas institucionais. Essa prática deve ser tomada, tanto 



quando se busca uma visão mais ampla da problemática ambiental urbana, mesmo 
quando o olhar se restringe a um fenômeno mais localizado espacial e socialmente. 

O grande desafio é construir uma problemática urbana que não se reduza à 
cidade, mas que diga respeito à história da(s) sociedade(s) humana(s). Isso implica na 
consideração da diferenciação e das articulações entre a cidade e o urbano. A cidade 
como realidade presente imediata, dado prático-sensível, morfologia e, o urbano, 
apontando a sociedade urbana como objeto em construção (CARLOS, 2001). 

Sob esse ponto de vista, compreende-se que a busca por uma sociedade mais 
democrática e justa, na qual as oportunidades são iguais a todos, mas os caminhos a 
serem percorridos são tão distintos e às vezes excludentes, deve ser um esforço conjunto 
de todos os agentes que a compõem, para que nenhum setor da sociedade deixe de ser 
atendido.  

Nesse sentido, a sociedade civil organiza-se através de ONGs que defendem 
interesses específicos de setores da sociedade, como a poluição de um rio, a 
discriminação racial, portadores de necessidades motoras especiais e etc. Isso mostra 
que a sociedade reconhece a sua pluralidade e se organiza por setores para garantir o seu 
espaço e o pleno exercício de sua cidadania. O que mais chama a atenção, nesse jogo de 
poderes, é que todos buscam o mesmo objetivo, que é uma sociedade mais humana, 
justa e democrática, mas a sua pluralidade faz com que setores disputem espaços entre 
si, buscando impor a sua “igualdade” aos outros. Esse exercício democrático ocorre 
tanto entre os elementos da sociedade civil, como com as organizações governamentais 
que, também, são alvos das ONGs, ao mesmo tempo em que devem exercer o papel de 
mediador em muitos conflitos gerados por estas organizações. 

 
 
O Espaço Urbano e a Subjetividade 
 
Como foi visto até agora, a idéia de uma visão espacial urbana em sua totalidade 

esbarra na complexidade dos elementos componentes e no próprio caráter fragmentário 
das cidades. Se para quem estuda as cidades a partir de pressupostos científicos, esta 
complexidade gera dificuldades para a formulação de um conceito abrangente e único, 
deve-se imaginar que estas dificuldades aumentam para um morador que a analisa sob o 
ponto de vista empírico. 

Quando se busca entender como as pessoas que residem em áreas urbanas, 
extremamente degradadas sob o ponto de vista ambiental, entendem e reconhecem a sua 
territorialidade e os agentes atuantes e responsáveis por este cenário e por seu modo de 
vida, não se deve limitar a subjetividade dos moradores locais. Entretanto, deve-se 
considerar de todos os atores urbanos e como cada setor e segmento de uma sociedade 
urbana percebem o mesmo espaço.  

A geografia, bem como outras áreas do conhecimento humano, tem caminhado 
muito nesse sentido, visando buscar novas e ou clarear mais ainda as idéias que se 
formulam a partir da percepção do homem com o seu espaço e suas organizações 
sociais, refletindo na percepção humana o mosaico de espaços e das relações humanas 
existentes. Nesse sentido, alguns pesquisadores têm dado valiosas contribuições, 
buscando clarear mais essas questões, criando novos conceitos que sintetizam essas 
relações.  

Guattari (1991) muito contribui ao avançar sobre o conceito tradicional de 
ecologia para uma totalidade da organização social. O autor apresenta três ecologias, 
que se organizam de forma entrelaçadas: a ecologia da rede de relações físico-naturais; 
a ecologia da rede de relações do trabalho e a ecologia da rede de idéias. 



Reffatti (2000), ao analisar a idéia das três ecologias aponta que a 
indissociabilidade dessas três ecologias consiste no fato de que as redes de relações 
interferem cada uma na dinâmica das outras. Interferem numa produção cultural de 
valores subjetivos que demandam determinadas produções econômicas que, por sua vez, 
modificam os destinos do mundo físico-natural. Este, dialeticamente, na condição de 
meio, retorna na forma de condicionamentos sobre os caracteres psicossociais de grupos 
e indivíduos que influenciam na sua produção. Entende-se por “meio” tanto a ambiência 
das ecologias sociais, quanto o meio físico da natureza modificada pela sociedade e que, 
tal como um espelho, devolve à sociedade, na visibilidade das paisagens por ela criadas, 
o verdadeiro caráter de suas motivações psicossociais. 

A maneira como pensamos e percebemos o espaço geográfico é o resultado de 
um conjunto de relações tecidas diariamente ao longo dos tempos. Partindo dessa lógica 
de pensamento, o espaço geográfico concreto é construído por todos que integram esse 
mesmo espaço. No entanto, cada um percebe ou concebe, de sua maneira, a construção 
subjetiva do espaço geográfico. Nessa linha de pensamento, Rego (2000) adota o termo 
ambiência, que trata de uma noção de espaço geográfico como um sistema composto 
por relações sociais articuladas às relações físico-sociais. Um espaço condicionador da 
existência humana e que pode, por este espaço, ser eleito como objeto catalisador de 
ações transformadoras exatamente por este motivo, por ser condicionador da existência 
humana. 

Em outras palavras, a ambiência pode ser entendida como uma rede de 
manifestações diárias das pessoas, dos seus cotidianos, de como elas se percebem no 
lugar onde vivem, dentro das suas manifestações diárias pertinentes às suas existências 
individuais, como no trabalho, na escola, na família ou nas diversas formas de vida 
societária. 

O conhecimento geográfico produzido dessas relações, cruza-se a partir da sua 
interioridade subjetiva, ou seja, de como ele interpreta o espaço em que vive com a 
exterioridade das condições do seu espaço geográfico que também o condiciona. Essa 
dinâmica da subjetividade com a espacialidade deve levar o indivíduo a compreender e 
a transformar a realidade quotidianamente vivida, no sentido de adaptar e adaptar-se ao 
local em que vive. 

Nesse sentido, entendemos que a territorialidade é o território que pode ser 
definido geograficamente como o espaço concreto em si, com seus atributos naturais e 
socialmente construídos, ocupado e apropriado por um grupo social. Os territórios 
podem ter um caráter permanente, com limites bem definidos há muito tempo, assim 
como uma existência temporária, a exemplo da área ocupada por vendedores 
ambulantes nas ruas de uma cidade. Portanto, a definição e delimitação de um território 
é um fato gerador de uma identidade em um grupo social, pois uma comunidade não 
pode ser compreendida sem seu território. As identidades sócio-culturais das pessoas 
estão indissoluvelmente ligadas aos atributos do espaço concreto, como a natureza, o 
patrimônio arquitetônico e a paisagem. 

No entanto, o poder político, normalmente desconhece qualquer elo de ligação 
da população ribeirinha com a área ocupada, desconhece também qualquer tipo de 
territorialidade dos moradores. O resultado dessa ação baseia-se em muitas ações e 
reações como as descritas por Smith (1988): “a alienação do trabalhador implica, junto 
com uma alienação estritamente material, em uma certa alienação de consciência. 
Ambas se desenvolvem juntas”. 

É através dessa alienação que o poder público trabalha. Através de campanhas 
institucionais de defesa do ambiente, faz a sociedade crer que qualquer ocupação dos 
espaços não formais do meio urbano significa uma agressão ao ambiente. Desse modo, 



os moradores das margens do arroio Pampa se reconhecem como agressores do 
ambiente e invasores de um lugar que não lhes pertence, mas que pertence a alguém que 
ele desconhece, e não como vítima de um sistema que lhes obriga a ocupar espaços que 
a cidade e o setor imobiliário descartam para moradias. 

Para Menezes (2001), o processo de desterritorialização está ligado ao processo 
de migração, desde que o deslocamento se processe com algum nível de ruptura na vida 
cotidiana e temporal do grupo social ou no seu processo de trabalho. Essa ruptura da 
vida cotidiana dos moradores talvez seja o ponto chave de uma discussão que deva 
envolver o poder público e os moradores de áreas que estão em processo de despejo de 
áreas que apresentam algum risco a população a fim de garantir que o reassentamento 
dos moradores apresente melhores índices de sucesso e satisfação.  

Portanto, é mais do que justificada a importância de um debate sobre a remoção 
de moradores de uma área qualquer, buscando evitar traumas e rupturas com a 
territorialidade adquirida ou perdida, em especial quando ela ocorre por uma 
transferência forçada, imposta pelo poder público. 

Nesse sentido, vale a pena registrar que, do ponto de vista fenomenológico, o 
território perceptivo e vivenciado é considerado como um prolongamento do próprio 
corpo e é uma das bases da Ciência Fenomenológica, no que diz respeito à relação do 
homem com o lugar em que vive. Para Collot (1990), a paisagem construída a partir do 
corpo e as relações existentes entre eles são portadoras de significações que repercutem 
em todos os registros da experiência humana, e que fazem da paisagem um espelho da 
afetividade do sujeito. 

Desse modo, a questão sócio-ambiental existente nesse espaço em questão, 
coloca em destaque a contradição da produção social do espaço e das formas de 
apropriação do ambiente. Formas de apropriação tanto reais, formas concretas pelas 
quais a natureza é transformada, como as simbólicas, formas do pensamento sobre estas 
apropriações e transformações. Todas essas reflexões apontam para um detalhe que, 
para muitos, pode parecer como solução definitiva para os moradores de áreas de risco, 
que é a sua relocalização para uma área que apresente uma infra-estrutura mais digna 
para este morador. Contudo, a dificuldade estrutural e financeira para a relocalização 
concorre em igualdade com as dificuldades pessoais, subjetivas desses moradores em 
assumir uma nova territorialidade que, em praticamente nenhum momento, são levadas 
em conta. 

 
 
A Construção do Espaço Urbano e a Gestão Pública 
 
O espaço urbano brasileiro exige ainda uma grande demanda de estudos e 

pesquisas a fim de elucidar melhor as suas características e suas tramas. Podendo, dessa 
forma, levar a ações e reflexões das políticas públicas aplicadas no país, auxiliando os 
gestores públicos a adotarem políticas que visem a uma maior democratização e 
humanização do meio urbano. 

A pressão que o ambiente vem sofrendo,por exemplo, seja pela demanda social 
por moradias ou pelos dejetos industriais ou domésticos despejados em cursos d’água, 
tem, de certa forma, mobilizado parte da sociedade em organizações que buscam 
soluções ou alternativas que tencionem menos o meio ambiente. Apesar das 
organizações governamentais serem, talvez, em suas ações, as que menos têm agredido 
o meio ambiente, são estas, porém, o alvo mais contundente das manifestações das 
organizações civis.  



Isto se deve ao fato de ser o Estado o gestor da sociedade. Portanto, cabe a ele 
gerir sobre o coletivo. Uma vez que o coletivo ou parte dele é atingido por ações de 
qualquer ordem (poluição sonora, visual, do ar ou das águas, por exemplo), ferindo o 
seu bem-estar, estabelece-se um conflito de interesses entre a população atingida e o 
elemento agressor. Cabe, nesse caso, ao poder público agir em defesa dessa coletividade 
que ele representa. 

Contudo, o mosaico de elementos, que compõe a diversidade do espaço urbano, 
estabelece uma gama de interesses diversos que, em muitos casos, torna-se difícil 
atender a uma coletividade, obrigando ao gestor da coisa pública a atender e mediar 
interesses e conflitos pontuais de grupos. É nesse momento que certos grupos do espaço 
urbano organizam-se em corporações com o objetivo de exercer uma maior pressão 
sobre os organismos públicos a fim de obterem maiores vantagens. 

Nesse sentido, os grupos que não se articulam em defesa de seus interesses, 
muitas vezes, não têm as suas necessidades mais emergenciais atendidas, como, por 
exemplo, água, luz, esgoto e transporte coletivo. Portanto, as ações do poder público são 
regidas por forças emergentes de dentro das sociedades que, fazendo impor seus 
interesses, dificultam ou até inviabilizam uma gestão mais democrática e humana para 
que a coletividade urbana tenha acesso ao exercício pleno da sua cidadania. 

Portanto, quando se pensa em rearticular democraticamente a gestão pública, 
numa perspectiva de construção coletiva das cidades, ela deve ser compreendida no 
sentido de que não se restrinja à ação de políticos e representantes do executivo, 
legislativo e das classes empresariais. No entanto, é necessário incluir a participação de 
todos os componentes do corpo social. A sua legitimidade, enquanto Estado 
democrático, apenas ocorre se viabilizar as camadas mais excluídas da população o 
exercício do direito de cidadania. Sem esta condição, uma gestão democrática fica 
apenas no campo da retórica. 

No caso dos moradores de áreas consideradas de risco, o seu exercício de 
cidadania é ferido de forma mais contundente quando da perda da sua territorialidade. 
Esta é construída com o passar do tempo, através de relações sociais e espaciais, criando 
uma identidade coletiva com o meio. A aquisição desses atributos é uma aquisição de 
cidadania. A remoção destes moradores para outros lugares provoca uma 
desterritorialização e, por conseqüência, uma perda de cidadania adquirida ao longo do 
tempo vivido no seu lugar de origem, que deverá ser construída neste novo lugar. 

Para estes moradores, a concepção que se constrói de casa, se dá a partir das 
necessidades que lhe impõem o seu mundo vivido; diferente de outros moradores que 
estabelecem outros tipos de relações e estratégias, construindo uma outra relação de 
mundo vivido. Para Souza (2002), por este motivo, não existe, no projeto de vida, uma 
concepção de que a habitação poderia representar a construção de um futuro enquanto 
uma “realidade ideal”. De maneira inversa, o mundo ideal não se concretizaria na 
construção de casa pura e simplesmente. Para eles, pouco importa as características 
arquitetônicas, urbanísticas e ambientais. O futuro como possibilidade de um “mundo 
ideal” é materializado pela construção possível da vida no cotidiano do mundo vivido.  

Esse é o sentido que se deve dar às interpretações sobre a construção e gestão do 
espaço urbano. Sua análise deve diagnosticar a existência, ou não, de situações de 
“desencaixe tempo-espaciais”, isto é, a existência, ou não, de um sentimento de 
pertencimento, ou seja, de lugar. Para, então, criar subsídios a fim de que se possa 
propor ações de políticas sócio-ambientais que venham construir e possibilitar situações 
de (re)encaixe (territorialidade). Portanto, a busca e a criação de identidades 
comunitárias produzem e reproduzem o lugar. 



É nesse contexto que o espaço urbano se expõe para a geografia como um objeto 
a ser muito mais explorado através de análises e pesquisas que venham apresentar 
elementos que contribuam para uma gestão mais democrática da espacialidade urbana. 
Nessa perspectiva, se busca desvendar as ações, omissões e contradições das políticas 
públicas adotadas no manejo de áreas que compõem o mosaico territorial do espaço 
urbano.  

Longe de ser conclusivo, este trabalho apenas demonstra que da mesma forma 
que as políticas públicas expõem o espaço natural e social urbano a uma vulnerabilidade 
ao crescimento social e econômico das cidades, assim também os gestores públicos 
expõem parte da população urbana a uma exclusão social. Nessa perspectiva, acaba 
tornando as políticas públicas vulneráveis aos interesses dos grupos e corporações que 
exercem pressões junto aos poderes públicos a fim de fazerem valer os seus interesses. 

Deve-se, portanto, buscar formas de organização destas e de todas as outras 
diferentes comunidades que compõem o mosaico social urbano. Comunidades que, de 
alguma forma, estejam expostas a alguma vulnerabilidade social. Para que adquiram 
formas de representatividade junto aos gestores públicos a fim de que possam fazer 
frente às pressões que sofrem dos grupos corporativos, contrários aos seus interesses. 
Enfim, há necessidade de democratizar as relações de poder nos espaços urbanos, em 
busca de uma maior justiça social.  
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