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Resumo 

 

Este trabalho tem como objetivo discutir as principais abordagens teóricas acerca das 

periferias urbanas no processo de metropolização de São Paulo, discutindo os pressupostos desta 

divisão intra-urbana na metrópole paulistana. Procuramos problematizar a divisão entre centro e periferia 

urbana a partir da crítica às leituras que privilegiavam estas análises a partir da centralidade das 

categorias de luta de classes, dos espaços periféricos como lócus do exército industrial de reserva e da 

hegemonia do capital produtivo. A pesquisa procura repensar a questão da divisão da metrópole no atual 

momento de reprodução crítica do capitalismo que marca uma mudança qualitativa de entendimento dos 

espaços considerados periféricos para além da materialidade e da visão geométrica da divisão centro 

periferia.  

Palavras chave: Crise do trabalho, Metrópole de São Paulo, centro-periferia, socialização negativa, 

crédito. 

 

Introdução 

Este trabalho é fruto de nossa pesquisa de mestrado e tem como objetivo realizar a 

crítica ao arcabouço teórico acerca dos espaços denominados periferias urbanas em função de 

mudanças qualitativas que estes espaços ganham, principalmente a partir dos anos 1980 na 

metrópole paulistana. Estas mudanças se afirmam num quadro marcado por mudanças 

estruturais no modelo de acumulação capitalista, a partir da crise estrutural do trabalho na qual a 

circulação da riqueza produzida e fictícia envolvem um processo ampliado de financeirização. 

Entendemos que o conceito ou a noção de periferias urbanas utilizados até hoje em 

grande parte das pesquisas não respondem mais à complexidade que estes espaços ganham 

nos dias atuais. Para nós essas limitações se devem ao fato destas pesquisas utilizarem as 

construções teóricas tributárias de um modelo de análise ainda baseado um modo de 

acumulação sob a hegemonia do capital produtivo e na centralidade da luta de classes, 

expressando essa contradição na dicotomia do par centro e periferia nos estudos sobre o urbano 

nas metrópoles. A partir destes pressupostos as pesquisas sobre o tema focaram a questão das 
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periferias urbanas da metrópole a partir da idéia de um lugar excluído, degradado e, na maioria 

das vezes, a partir da precariedade dos equipamentos de consumo coletivo. Esse pensamento 

afirmava a idéia de exclusão destes espaços como “um lugar outro” na cidade. Acreditamos que 

o acento na idéia de exclusão e de separação destes espaços da cidade teve como centro da 

análise a conceituação destes espaços a partir da categoria do exército industrial de reserva a 

partir da centralidade do conceito de luta de classes. Para nós estas análises a partir destes 

pressupostos acabaram por obscurecer um processo de inclusão dessas populações e desses 

espaços num processo de socialização negativa através do consumo e do crédito. Procuramos 

demonstrar uma periferia num movimento intenso de inclusão e de integração e consumida pelo 

mundo da mercadoria através dos mecanismos de expansão do crédito, ou seja, no sentido de 

uma mudança nos termos da própria idéia de exploração. Neste sentido a discussão proposta 

procura mostrar um processo de destituição da idéia de periferias urbanas em relação a uma 

centralidade que explodiu e ocupa todos os lugares, pobres ou não, da metrópole. 

 

Campo e cidade, centro e periferia 

A discussão acerca das periferias urbanas, subúrbios e arredores das metrópoles nos 

remetem a uma discussão mais ampla acerca da formação da cidade e do urbano, em especial 

sobre as separações e as contradições que se estabelecem entre o campo e a cidade. Nossa 

pesquisa procurou discutir essas noções a partir do nascimento da cidade industrial e da 

disseminação do trabalho assalariado; partindo do princípio de que a criação da cidade industrial 

ensejou o processo de urbanização e de suas separações em conjunto com o nascimento do 

capitalismo. A criação das periferias estaria ligada principalmente à questão da moradia e à 

reprodução da força de trabalho, num processo de separação do produzir e do morar. Essa 

separação se realizaria com maior intensidade com o advento do capitalismo e ganharia 

expressão espacial nas cidades industriais, já que nas cidades medievais essas cisões não 

estavam colocadas, por conta da unidade entre o produzir e o viver. Neste sentido, o conceito de 

segregação será a chave – a partir de uma leitura mediada pela centralidade da luta de classes – 

para ligar a questão mais geral de separação das cidades entre um lugar destinado ao trabalho e 

à moradia das classes dominantes e um lugar de reprodução da classe operária. Todo este 

processo se realizará a partir da mercantilização da sociedade e do fortalecimento do Estado 

moderno, que imprimirão esse movimento de segregação social e espacial nas cidades. Este 

corpo teórico vai afirmar que as separações entre campo cidade e entre bairros operários e 

bairros da burguesia no interior das cidades vão ser incluídas dentro da questão da divisão do 

trabalho entre trabalho agrícola, industrial e comercial e dentro da lógica da diferenciação e da 

luta de classes. 
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O processo de separação entre cidade e campo e entre os centros e os subúrbios operários e 

agrícolas são centrais para discutir o processo de separação dos espaços denominados periféricos na 

realidade intra-urbana das metrópoles. Tal contradição será a tônica da discussão centro-periferia, 

principalmente nas grandes metrópoles, onde ao lado dos centros das cidades crescerão imensos 

espaços habitados pelos trabalhadores e populações marginalizadas. Kowarick (1979) procurou 

discutir de que forma eram produzidas estas separações, mas também de que forma estas 

populações eram incluídas de forma específica no sistema. Para ele, essa inserção se daria de 

forma marginal na divisão do trabalho na dinâmica mais geral da acumulação capitalista. Nesse 

caso, a inclusão se daria a partir da transformação destas populações como exército industrial 

de reserva e como lócus de sua reprodução. 

Nesta análise a combinação da expansão do capital monopolista na cidade, criando 

setores dinâmicos nas áreas centrais e com baixo poder de absorção de mão de obra, ligadas ao 

processo de destituição do setor agrário criaria um forte processo de migração interna para as 

cidades. Este processo seria o responsável pela formação desta cidade dicotômica, 

superpovoada com um amplo exército de reserva, pressionando assim os salários dos operários 

para baixo e criando uma população marginalizada, o que foi denominado de periferias das 

metrópoles. A discussão sobre os meios de consumo coletivos serão centrais para o posterior 

desenvolvimento das pesquisas acerca das periferias urbanas. Castells (apud Gottdiener, 1997), 

por exemplo, procurando atrelar a discussão do urbano ao estruturalismo marxista, destaca o 

papel do Estado no processo de reprodução da força de trabalho. Sua atuação se daria no 

sentido de diminuir os custos de reprodução das empresas e colocar a questão das periferias 

urbanas como elemento central na contradição entre um centro dotado de serviços e uma 

periferia precária destes equipamentos. 

O pensamento acerca das periferias urbanas neste sentido é desenvolvido pelo 

arsenal marxista com a construção do argumento todo ele voltado para a luta de classes como 

motor e como linha mestra da crítica. Parece-nos que toda esta produção acerca da questão das 

periferias urbanas foi hegemonizada por esta contradição e, nesse sentido, o processo de 

separação e a dicotomia centro-periferia vão ser construídos baseados nestes pressupostos. 

Autores como Harvey (1982) afirmam que o capitalismo de base industrial gerou a separação 

dos locais de viver e trabalhar para o trabalhador gerando duas lutas independentes. A primeira 

refere-se à sua luta no local de trabalho em relação à elevação do seu salário e melhoria das 

condições de trabalho, consistindo na principal faceta da luta de classes. O autor procurou 

destacar uma segunda faceta do conflito de classes que é travada no seu lugar de viver, onde 

existem formas secundárias de exploração pelos capitais mercantis e fundiários, representadas 

pelas condições de residência e de convivência, deslocando a luta de classes para o local de 
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moradia das classes trabalhadoras. Fica posta, assim, a importância da análise do espaço de 

vida do trabalhador em relação aos equipamentos de consumo como a habitação, o transporte, o 

lazer, os equipamentos e todo um conjunto de recursos que pode contribuir para a totalidade do 

ambiente de vida do trabalhador. Para o autor: 

 

(...) A separação dos locais de trabalhar e de viver significa que a 

luta do trabalhador para controlar as condições de sua existência divide-se 

em duas lutas independentes. A primeira, localizada no local de trabalho, 

refere-se ás condições de trabalho e a taxa de salário que oferece o poder 

aquisitivo para bens de consumo. A segunda luta, travada no local do viver, é 

contra formas secundárias de exploração e apropriação, representadas pelo 

capital mercantil, propriedade fundiária, etc.(...) (Harvey, 1982: 09) 

 

Estas questões levaram ao desenvolvimento do pensamento sobre esses espaços no 

sentido de viabilizar as lutas dos movimentos populares urbanos em conjunto com a luta do 

movimento sindical e dos partidos que lutavam contra a ditadura, atrelando luta por melhores 

salários à luta por melhores condições de vida. Neste sentido estas lutas vão incorporar novos 

personagens além dos operários no conflito de classes e deslocando a luta de classes para os 

locais de moradias da população marginalizada ou mais especificamente nas periferias urbanas. 

Essa perspectiva contribuiu para a análise da separação centro-periferia, na medida em que se 

passou a pensar num centro ou no que se convencionou chamar de “cidade propriamente dita”, 

dotada de infraestruturas e equipamentos coletivos, e numa periferia sem infraestruturas e sem 

equipamentos de consumo coletivo como o outro da cidade. 

Kowarick (1979) vai relacionar as condições de vida urbana com o mundo do trabalho 

e afirmar que estas condições seriam refletidas no processo de periferização dos trabalhadores. 

O autor vai analisar, por exemplo, a questão das vilas operárias no começo do século até os 

anos 1930 na cidade de São Paulo. Para ele, naquele período, o problema da questão da 

habitação para a reprodução dos trabalhadores era resolvido com a construção de vilas 

operárias, contíguas às fábricas e localizadas nos bairros mais “centrais” da cidade de São 

Paulo, principalmente na Mooca, Brás, Bom Retiro e Barra Funda. O autor afirma que esta 

solução foi possível devido ao baixo preço dos terrenos nesses locais e pela quantidade diminuta 

da força de trabalho a ser alojada, além do baixo custo do trabalhador. Neste sentido o 

fornecimento de moradias para os operários diminuía as despesas com sua sobrevivência e 

permitia o rebaixamento dos salários. Esse quadro vai se alterar com o crescimento industrial e 

com a valorização dos terrenos nas áreas centrais, fazendo com que o trabalhador ficasse 

responsável pelo custo da sua habitação. A periferização estaria baseada num modelo de 



 5 

desenvolvimento que se apoiava na dilapidação da força de trabalho; no rebaixamento dos 

salários e nas péssimas condições urbanas existentes, o que ele vai designar como “espoliação 

urbana” (Kowarick, 1979), num momento em que a economia do país crescia a taxas de 10% ao 

ano, período este denominado de milagre brasileiro. Para o autor, a manutenção da 

precariedade e da periferização era parte essencial da acumulação econômica. 

A partir de 1970, na metrópole paulista, a luta por melhores condições de vida e por 

equipamentos de consumo coletivo como transportes, água e luz ganham intensidade nestes 

espaços denominados periféricos e a organização dos movimentos sociais urbanos desperta 

interesse da academia pela novidade desses atores na cena política brasileira. O quadro destes 

espaços, de precarização social e fermento de lutas dos movimentos sociais urbanos, ganham 

destaque na produção teórica sobre as periferias. Isso fará com que se desenvolvam diversas 

pesquisas acerca do espaço de vida do trabalhador e das classes populares, principalmente sob 

a ótica desses movimentos como “fermento” da luta de classes. 

É possível destacar que a produção teórica do período criou uma forma de 

entendimento que opunha um centro marcado pela concentração de serviços, atividades e 

recursos humanos a uma periferia cada vez mais distante, caracterizada pela escassez, 

precariedade e carência - principalmente de serviços públicos. Nesse sentido, as periferias 

seriam lugar da exploração da mão-de-obra, da carência de equipamentos de consumo coletivo 

e lócus do exército industrial de reserva. 

Entendemos que é preciso repensar a idéia das periferias urbanas a partir do 

paradigma da luta de classes e a partir das categorias baseadas na hegemonia do capital 

industrial. Para nós é preciso repensar estes espaços como lugar de moradia e luta do “sujeito 

revolucionário” e procurar desenvolver a crítica a partir do processo de crise de valorização do 

valor. Sendo assim, quebra-se a lógica que entende essas populações como excluídas, mesmo 

que aqui nós apontemos essa integração como negativa. Isto põe em evidência a crítica à perda 

da capacidade analítica da noção de periferia urbana, excluída, separada do centro e do restante 

da cidade.  

Nossa pesquisa procura mostrar que o mercado tem procurado inserir esta população 

na perspectiva da integração ao consumo. Ao mesmo tempo, a caracterização destes espaços 

como precários em infraestruturas urbanas e equipamentos de consumo coletivo pode ser 

questionada. É possível, através de dados empíricos verificar que, no caso da metrópole 

paulistana, houve um processo de generalização do atendimento, principalmente no que diz 

respeito aos acessos ao a serviços básicos como água, energia elétrica, telefone, entre outros.  

É ainda mais importante perceber a idéia de integração destes espaços no que se 

refere à infraestrutura e às redes de transporte, o que põe em xeque a conceituação desses 
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espaços como distantes das centralidades, o que é uma das caracterizações freqüentes dessa 

questão. Mas além da materialidade das infraestruturas é importante perceber o crescimento 

avassalador das tecnologias de comunicação como a internet e outras mídias que quebram de 

vez a idéia de espaços separados aos fluxos do consumo e da mercadoria. Acreditamos que 

pensar estes espaços como as periferias na perspectiva de um “lugar outro” ou “outro lugar”, 

como apresentadas pela maioria das abordagens teóricas, perdem potência explicativa, pois 

esses espaços estão cada vez mais análogos aos demais espaços da metrópole. 

As carências de infraestruturas urbanas a partir dos anos 1980 e 1990 vão ser 

incorporadas pelos políticos populistas e pela luta dos movimentos urbanos e vão praticamente 

destituir a idéia destas lutas como parte da luta de classes. De forma geral podemos pensar que 

estas lutas, assim como a luta por aumento salarial em menor escala, se atrelam à questão de 

uma distribuição injusta na cidade, mas não tensionam o modo de inserção destas populações 

ao consumo e ao fetiche do consumo e da mercadoria. As diferenças se desfizeram por conta 

das novas formas de integração através do mercado e do crédito que vem cada vez mais 

invadindo esses espaços. 

É preciso frisar que essa perspectiva foi importante no sentido de lutar por condições 

dignas de moradia e de sobrevivência de amplas parcelas do operariado e dos subempregados. 

No entanto, a sua crítica sempre apontou para uma integração à cidade e à conquista de 

equipamentos urbanos, mas não teve potência de superação crítica da integração destas 

populações ao mercado e ao consumo na perspectiva da socialização do valor (Kurz, 2010). 

Para nós que este movimento baseado na positivação do trabalho e mediado pela idéia de 

exclusão, focando a luta pelos equipamentos coletivos combinados com a luta pela inclusão 

trouxe consigo um processo de inclusão pelo consumo individual e a integração à sociedade de 

consumo. Podemos afirmar, nesse sentido, que na crise do trabalho, a crítica à modernização 

não se fez possível, pois a partir dessas teorias o seu limite foi a inserção no consumo. Isto 

posto, a crítica atingiu o positivo a que almejava e a negatividade do processo como um todo não 

se colocou como objeto. 

O acento na luta de classes como centro da análise das periferias urbanas é parte de 

uma visão mais geral do marxismo que tinha como pressupostos a primazia da política sobre o 

econômico e do proletariado como sujeito de superação do capitalismo. Neste sentido, as 

construções teóricas e as práticas ligadas aos movimentos sociais e partidos de esquerda 

baseadas nestas categorias enxergavam nos espaços periféricos um dos lugares privilegiados 

para a realização de lutas contra a exploração e pela transformação social. Kurz (1999) discute a 

questão da perda de potência da dicotomia da luta de classes para explicar um mundo que 

perde a substância do trabalho, no qual o desenvolvimento tecnológico e a primazia do 



 7 

investimento no capital constante se realizam em detrimento do capital variável. Esta perda de 

substância do trabalho faz com que a visão tradicional do marxismo, a partir da luta de classes, 

perca a idéia central, que era baseada na exploração pelo trabalho. O que o autor nos coloca 

aqui é que sem trabalho a crítica é a falta de exploração e não capacidade dela. Por outro lado, 

essas teorias abrem a possibilidade de criticar a própria positividade do trabalho, na qual a 

maioria destas visões se baseou colocando como acento a distribuição injusta da mais valia. 

Para Jappe (2006), por exemplo, é necessário fazer uma crítica às categorias das 

correntes do marxismo que não conseguiram ultrapassar a sua análise para além da distribuição 

desigual da mais valia e não fizeram a crítica de base à modernização capitalista. Nesse sentido, 

o autor afirma que o pensamento de Marx, a partir dessas correntes, acabou servindo e sendo 

utilizado como uma teoria da modernização do mesmo, fazendo o capitalismo avançar em vez 

de criticar seus pressupostos. Assim, os partidos de esquerda e o movimento operário, a partir 

destes pressupostos, acabaram por libertar o capitalismo de muitos de seus anacronismos 

estruturais e promoveram a integração da classe operária ao mercado capitalista. Para Jappe: 

 

(...) Na periferia capitalista, desde a Rússia até a Etiópia, o pensamento de 

Marx serviu para justificar a “modernização tardia” ensaiada por estes países. 

Os “marxistas tradicionais” - fossem eles leninistas ou social-democratas, 

acadêmicos ou revolucionários, terceiro mundistas ou socialistas ditos 

“éticos” – colocaram no centro dos seus raciocínios a noção de conflito de 

classe, entendo-o como luta pela repartição do dinheiro, da mercadoria e do 

valor, sem por em causa estas três realidades em si mesmas (...) (Jappe, 

2006: 10-11). 

 

Esta análise vai focar a perspectiva de superação do capitalismo via luta de classes, 

porém não realizando a crítica negativa do fundamento da sociedade que está no trabalho. 

Nesse sentido, as teorias que pensavam as periferias urbanas a partir da marginalidade e da 

exclusão, a nosso ver, parecem que só podiam ter como caminho lógico à inclusão das camadas 

“excluídas”, de forma a positivar o consumo e a mercadoria. Isso porque a perspectiva teórica de 

uma distribuição desigual da mais valia e, nos casos das periferias, dos equipamentos de 

consumo coletivos e de infraestruturas urbanas, pareciam impedir uma crítica mais radical deste 

processo. Neste sentido o horizonte desta crítica baseada num processo de integração destas 

populações à cidade, trouxe consigo a integração destas populações periféricas ao mercado 

como consumidores, conformando o que, para nós uma simultaneidade negativa entre o que se 

denomina centro e o que se denomina periferia. 
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É possível afirmar que afirma que as teorias baseadas na luta de classes não 

necessariamente questionaram o fetiche do dinheiro, mas antes acabaram por afirmar essa 

abstração. Nesse sentido, não criticaram as formas de fetiche desenvolvidas a partir da 

universalidade posta pelo dinheiro, que só poderiam levar à consciência da lógica da troca 

mercantil e não à sua negação, além de afirmarem o individualismo por conta de uma 

subjetividade sujeitada à lógica da mercadoria. Jappe (2006), neste sentido, afirma que: 

 

(…) Seria antes necessário reconhecer que os interesses dos assalariados 

não são essencialmente diferentes de dos outros interesses que concorrem 

no interior da sociedade mercantil. A defesa dos interesses dos assalariados 

pode ser mais justificada do que a de outros interesses, porque os operários, 

ou as outras categorias sociais em causa, são mais numerosos, ou mais 

explorados, ou mais pobres que outros sujeitos do mercado, ou porque são 

vítimas de uma injustiça maior. Mas na defesa destes interesses não existe 

nada que seja necessariamente emancipador. Trata-se somente de fazer 

valer direitos de uma categoria de vendedores de bens (neste caso, 

vendedores da sua força de trabalho) em face de outras categorias de 

vendedores. Na sociedade fetichista não pode haver uma “classe da 

consciência” constituída por uma das categorias funcionais da mercadoria, a 

qual tivesse ao mesmo tempo a missão histórica de pôr termo à sociedade 

de classes (...) (Jappe, 2006: 163) 

 

Ao não colocar o valor como questão central, o movimento operário e as análises 

baseadas nesses pressupostos não conseguiram pensar a consumação dos operários pela 

lógica do valor e se ativeram apenas à questão da exploração, lutando pela manutenção do 

trabalho num modo de produção que intrinsecamente tende a suprimir cada vez mais o mesmo. 

O caminho e a luta pela não exploração significou, além da positivação do trabalho, a luta pela 

integração, que correspondeu a uma integração negativa, uma integração ao mercado de 

consumo neste sentido ao não criticar o valor e colocar os operários como sujeitos do devir, o 

movimento operário não conseguiu superar uma crítica moral da idéia de exploração. A crítica à 

situação das periferias é mediada em grande parte por essa lógica e por essa contradição. 

Nossa pesquisa objetiva contribuir para a crítica das leituras mediadas pela lógica da 

contradição de classes e pensar a questão das periferias urbanas a partir da sujeição destas 

populações a uma dominação sem sujeito (Kurz, 2010) mediada pelo valor de forma 

anonimizada e pelo fetiche da mercadoria. 
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Crédito e Socialização Negativa 

Pensamos esses espaços a partir de um processo progressivo de homogeneização e 

de criação de uma individualidade abstrata. Não se trata aqui de uma homogeneização da renda, 

já que o capitalismo não perdeu seu potencial de criar desigualdades, mas certamente uma 

homogeneização das expectativas e do consumo através do crédito e da socialização negativa. 

O importante para nós, até aqui, é que as populações tanto dos espaços considerados centrais 

como espaços considerados periféricos são hoje tomados pelos mesmos desejos e mesmas 

aspirações de consumo, não importando se a forma é consumir pagando a crédito ou a vista, ou 

se o produto é original ou falsificado. A revolução na microeletrônica, o avanço dos meios de 

comunicação e a internet generalizam os desejos de consumo e homogeneízam os valores, 

através da expansão do crédito principalmente para estas camadas de menor renda. Para Kurz: 

 

(...) os modernos indivíduos são privados de toda originalidade: vêem-se 

ameaçados em se transformar em meros "exemplares" da forma do valor, em 

"seres humanos de confecção". Quanto mais estridente se torna o discurso 

acerca da fantástica "individualidade" moderno-ocidental, tanto mais os seres 

humanos individuais tornados abstratos do ponto de vista real se igualam 

entre si, qual um ovo em relação a outro, até mesmo no que se refere ao 

hábito exterior, no modo de pensar e agir mecanicamente controlado pelas 

modas e pelas mídias de acordo com o fetiche da valorização (Kurz, 2010: 

87) 

 

Entendemos este período marcado por uma crise estrutural do sistema, na qual a mais 

valia extraída não dá conta de valorizar o capital, colocando a própria reprodução do sistema de 

forma crítica e negativa. Isso faz com que essa reprodução tenha forte embasamento não mais 

no capital produtivo, mas numa acumulação do capital fictício, através da financeirização da 

economia e baseada firmemente na expansão do crédito para poder se reproduzir. Deste modo, 

a acumulação é fictícia, dada a desvalorização do valor que a crise do trabalho fundamenta. 

Neste sentido procuramos pensar a questão da relação centro periferia colocando o 

acento numa análise a partir das dominações abstratas como elemento identitário do moderno, 

em contraponto a uma visão baseada na dominação concreta e personificada com a 

ontologização da luta de classes conforme o marxismo hegemônico. 

Por outro lado, é preciso pensar que a análise das periferias urbanas tem se 

fundamentado a partir da idéia de um espaço concreto e geométrico; do espaço absoluto 

enquanto mediador desta categoria – a idéia das periferias enquanto lugar distante, enquanto 

lugar apartado, enquanto o “lugar outro” do centro ou das centralidades da metrópole. 
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Entendemos que a reflexão sobre a diferenciação desses lugares não pode mais ser mediada 

pelo concreto e pelo distante já que, para nós, o mundo está cada vez mais mediado pelas 

abstrações do valor e pelo fetiche da mercadoria, conformando uma socialização negativa na 

metrópole, mesmo quando as disparidades econômicas continuam existindo e, em muitos casos, 

se aprofundando. Neste sentido podemos afirmar que a discussão acerca de espaços periféricos 

e centralidades foi mediada em grande parte pelas análises baseadas na materialidade do 

mundo. Nesse aspecto, a Geografia tem papel importante, por conta da associação imediata 

entre o espaço e a afirmação da concretude. Podemos afirmar ainda que considerar esses 

espaços como periféricos obscureceu uma análise mais ampla na medida em que tal 

compreensão física de periferia contribuiu para tornar marginal a análise que deveria ser central: 

o trabalho e sua identidade como não trabalho. Para Alfredo:  

 

(...) A perspectiva predominantemente materialista fez com que a 

compreensão dos termos das contradições específicas do moderno e da 

modernização fossem secundarizados em detrimento de uma compreensão 

que não teria superado uma concepção física do próprio espaço. A 

reafirmação de uma condição material do espaço (materialismo) se trouxe 

uma crítica importante, limitou a intensificação dos elementos compreensivos 

da dialética (Materialismo Histórico e Dialético), sendo que para reafirmar a 

condição de pensamento próprio à Geografia, a própria noção de histórico 

(materialismo histórico) foi inobservada como forma de delimitar um corpo da 

ciência espacial, isto é, a própria Geografia. (...) Deste ponto de vista, 

estabelecer a distinção daquilo que se põe como espaço da física de um 

espaço abstrato, a partir da teoria do valor, é momento necessário das 

reflexões que se estabelecem como necessidade daquilo que se constitui o 

caminho de um pensamento que seja capaz de colocar os fundamentos 

propriamente da crítica ao moderno e à modernização. (Alfredo, 2009: 383) 

 

Ainda para o mesmo autor, o fetiche tem potência de repor a sociabilidade irracional, já 

que ele efetiva como racional uma sociabilidade irracional do modo de produção. Esta inversão 

de Marx é importante, pois essa categoria tem poder de repor a realidade, tornando-a uma 

abstração concreta. Essas abstrações têm potência de pôr uma forma efetiva de sociabilidade.  

È necessário, a nosso ver, desenvolver um corpo teórico que discuta os espaços 

pauperizados da metrópole a partir das novas características e novas dinâmicas da economia 

metropolitana, que perde centralidade no capital produtivo industrial, se apóia hoje no amplo 

crescimento do setor terciário moderno: serviços, comércio, setor financeiro, como condição de 
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desenvolvimento de uma economia globalizada e ficcionalizada. Este o movimento parece 

indicar que esta “nova economia” inclui de forma central essas populações criando acesso 

através, principalmente, do crédito, da propaganda e da criação de produtos específicos para 

este público. Os shopping centers, hipermercados e outras lojas que eram prioritariamente 

voltados para as populações das áreas centrais e dos espaços com população de maior renda 

hoje invadem os espaços denominados como as periferias da metrópole paulistana. 

O caminho interpretativo, a nosso ver, é avaliar esses espaços num mesmo momento 

de reprodução daquilo que Kurz (1999) denomina de simultaneidade negativa, para quebrar essa 

separação ou essa distinção entre centro e periferia no interior da metrópole. E necessário 

inclusive ir além da idéias de policentralidades no sentido de desenvolver um entendimento de 

um espaço cada vez mais ligado ao consumo de mercadorias e homogeneizado, principalmente 

pela intensificação do acesso ao mundo da mercadoria através do crédito. Esta intensificação 

tem sua ação potencializada pelo poderoso aparato que hoje são as redes como a internet e os 

meios de comunicação.  

Esse processo conformaria uma complexificação desses espaços da metrópole, 

denominados periferia, invadida por elementos pertencentes a centralidades e ao mesmo tempo 

em que o “centro” sofre um processo de elementos periféricos. Pensamos que o crédito e a 

generalização subjetiva da mercadoria estão aproximando cada vez mais estes setores. Os 

“muros informais” desaparecem pela generalização do consumo, ora como acesso ao crédito, 

ora como mimeses de centralidades. Neste sentido, nossa pesquisa nega a visão corrente que 

não rompe com uma visão de uma periferia não incorporada aos fluxos hegemônicos e que 

afirma um viés de separação destes espaços. Para nós estes “espaços periféricos” não devem 

ser mais considerados como lugar da exclusão. Neste sentido, tencionamos construir um 

pensamento desses espaços e de suas populações como parte de uma sociedade mediada e 

inclusiva pelos pressupostos da mercadoria e do consumo. Essa inclusão negativa se realiza a 

partir do momento em que o capital procura resolver sua crise, expressando-a como uma 

ampliação das formas creditícias para a população pauperizada, não importando em que estrato 

social ou lugar da metrópole ela esteja: favelas em regiões centrais, loteamentos populares 

distantes do que se denomina como centralidades ou centro da metrópole. 

O modelo que explicava o crescimento da mancha urbana a partir da expulsão dos 

pobres para periferias mais distantes hoje se mistura a um processo de valorização da terra e 

invasão do consumo qualitativamente diferente daquele do período de 1970 e 1980. Por sua vez 

um processo de “integração” da metrópole paulistana a partir das redes de transporte como as 

ampliações do transporte metroviário, trens metropolitanos, corredores de ônibus, a construção 

do Rodoanel e outras obras importantes como, por exemplo, a construção da avenida. Jacu-



 12 

Pêssego (extremo leste do município de São Paulo) transpassam toda a metrópole justamente 

no meio dos espaços que são denominados periferias. Estas mudanças estruturais são 

importantes para debater com as concepções que pensam estes espaços como locais excluídos. 

Nossa pesquisa acentua, no entanto, essas transformações para além das mudanças estruturais 

e da materialidade desse processo da cidade e da centralidade. Pensamos que um processo 

mais potente e “integrador” tem invadido aquilo que se denominava periferia fazendo com que se 

perca a importância da noção de exclusão como explicativa, já que esses espaços são tomados 

cada vez mais pelos processos abstratos da lógica do consumo e pela generalização da 

mercadoria, que os redefinem completamente. 

A expansão do consumo e do crédito pode explicar o processo de criação de uma 

homogeneidade, no que diz respeito aos valores subjetivados pela mercadoria, e de 

indeterminação da relação centro-periferia, fazendo com que os pobres sejam dialeticamente, 

num mundo sem trabalho, inseridos num processo de socialização negativa. Este momento 

redefine os espaços que eram considerados periféricos, não mais como lócus da classe operária 

e da exploração de classe, mas como uma situação que privilegia o consumo ou a consumação 

dos indivíduos através desta forma negativa. Desse modo pobres e não pobres se socializam 

dessa forma negativa com a generalização do consumo. O momento atual marca cada vez mais 

esta realidade de socialização negativa pelo capital das populações mais pobres ao mercado 

como consumidores e como indivíduos consumidos pela lógica da mercadoria. Neste sentido, 

podemos considerar que o processo de financeirização da economia, como a perda da 

centralidade do capital produtivo, será importante para a mudança qualitativa de análises desses 

espaços, através da expansão do crédito e a inserção de toda a população pobre, seja no que se 

considera centro ou no que se considera periferia, num processo de endividamento no qual as 

dívidas são cobertas com a criação de novas dívidas. 

Assim, esses valores e essa subjetividade mediada pelo dinheiro e pelo crédito fazem 

com que se homogeneíze a todos como sujeitos monetarizados (Kurz, 1999) a partir da 

constituição do fetiche da forma mercadoria como forma universal da consciência, sejam eles 

trabalhadores ou desempregados do Capão Redondo, na zona sul do município de São Paulo, 

ou moradores do bairro da Pompéia na zona oeste do município de São Paulo. A diferença 

talvez seja quantitativa na renda familiar e não parece mudar a relação qualitativa de sua 

inserção num mundo no qual as relações mercantis esfumaram a perspectiva de uma análise a 

partir da luta de classes. 

O capital tem homogeneizado os valores e a forma de consumir pelos diferentes 

estratos de renda na metrópole e se esta forma de consumir é realizada à vista ou em 72 vezes 

no crediário não importa, como também não importa se o celular comprado é original ou 
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falsificado Para nós por conta da homogeneização da mercadoria e do crédito, lugares 

considerados periféricos ou centrais cada vez mais se indistinguem, do ponto de vista da 

reprodução crítica da sociedade moderna. O trabalho não se põe como categoria distintiva, mas 

o consumo se apresenta como forma de indistinção entre centro e periferia. 

Todo o processo de ampliação do crédito para os setores mais pobres da metrópole, 

apesar de parecer um processo ascendente do capital, revela de forma mais geral um processo 

crítico de reprodução do capital. Tal processo parece Indicar uma mudança qualitativa nas 

estratégias de socialização negativa das camadas pobres ao consumo e nesses espaços de 

forma direta. Aliado a isso, grandes redes do varejo, principalmente ligadas ao setor dos 

hipermercados, criaram alternativas para a proliferação de sua rede de lojas adaptadas a esse 

público. As redes como Walmart, Carrefour e o Grupo Pão de açúcar (Pão de Açúcar e Extra) 

inauguram lojas menores mirando o consumo para as camadas mais pobres levando a sua 

estrutura de crédito para financiar as compras. O mapa 1 procura demonstrar a proliferação de 

shoppings centers  grandes redes de varejo na metrópole paulistana, destacando sua ampla 

presença nos espaços considerados como periféricos. 

 



 



O consumo se realiza como um processo de generalização das formas de crédito para os 

setores mais pobres, marcado pelo crescimento avassalador de formas de crédito de todo tipo: cartão 

de débito, limites do cheque especial e de crédito pessoal, na perspectiva de realizar o capital 

criticamente através da financeirização da economia. No atual período, o avanço e a facilidade do 

crédito têm criado na metrópole e no país um “aparecer ser” de que há um processo de reprodução 

ampliada do capital. A expansão do crédito para os espaços considerados como periféricos se põe 

como fetiche do crescimento e inclusão dos pobres. Este processo, atualmente, tem sido considerado 

pelos jornais e por estudos desenvolvidos por institutos de pesquisa privados como o surgimento de 

uma “nova classe média” brasileira. Para nós, este período se revela como expressão da crise do 

capital que procura se realizar criticamente através da generalização do consumo por meio da 

expansão do crédito para a população dos espaços ditos periféricos. 

O atual período marca uma mudança qualitativa do entendimento dos espaços considerados 

periféricos a partir da socialização negativa e financeirização da economia. As pesquisas sobre esta 

questão procuram afirmar os espaços considerados como periferias com base em sua materialidade, 

principalmente na aparência e formato das habitações auto-construídas sem acabamento. Entendemos 

que, no plano do consumo, estas diferenças com as camadas médias parecem desvanecer-se. É 

preciso destacar que a população de menor renda tem recorrido ao crédito, além do acesso ao 

consumo de produtos industrializados, inclusive para sua reprodução, nas suas diversas modalidades, 

oferecidas principalmente pelas grandes e pequenas redes de supermercados, ou seja, num processo 

de financeirização e creditização que não separa os espaços periféricos daquilo que se denominam 

centralidades. 

A integração ao mundo do consumo e a dependência do crédito para a reprodução de sua 

existência permite pensar que os pobres, para além de consumidores, são consumidos por meio desse 

processo de integração ao mercado. A socialização negativa faz surgir o pobre consumido pelos signos 

do mercado e do espetáculo (Debord, 1997), através deste processo fetichista que a mercadoria 

envolve no atual período. É necessário afirmar que se somos todos consumidores, somos todos 

consumidos, por conta da prevalência de uma subjetividade mediada pela mercadoria e no sentido de 

que o processo de autonomia do consumo levaria a consumação do indivíduo. Este modo de viver a 

partir do consumo cria uma ordem de alienação que a mercadoria envolve. 

A crise do capital não se desenvolve negativamente na reprodução das relações sociais: ela 

se dá como negação dos fundamentos do capital, mas repõe as relações de reprodução por mais que o 

dinheiro não tenha valor. O núcleo do trabalho, apesar de sua forma negativa, rege a acumulação do 

capital. Por mais que o dinheiro não tenha valor, o fetiche do dinheiro, como sendo da natureza deste 

desvalor, põe a possibilidade de que na crise da valorização do valor, o capital enquanto crise se 
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reproduza acriticamente como capital. Neste sentido, o fetiche do dinheiro tem um papel fundamental 

na reprodução social. O fetiche detém a potência de colocar a crise, por mais profunda que ela seja, 

como aparência de reprodução ampliada do capital. O crédito cumpre esta função de fetichizar o 

crescimento e o acesso de parcelas significativas das populações dos espaços considerados 

periféricos. 

Esta forma de acesso e dependência do crédito coloca em evidência a potência da categoria 

elaborada por Marx do capital fictício, que tem preponderância central para discussão da crise do atual 

modelo de reprodução. Entendemos que, nestes espaços considerados como periferia, o acesso ao 

consumo se dá a partir de uma ficcionalização da sua condição social e através da criação de dívidas 

para pagar outras dívidas num processo tautológico que marca este período da financeirização. Jappe 

(2006), procura explicar esse fato a partir da reprodução geral do capital, que pode ser usado para 

explicar a inserção dessas populações consumidas pelo crédito, no sentido de se consumir 

antecipadamente seu futuro através das diversas formas de crédito a que se submetem. Neste sentido, 

o capital, para tentar superar a crise o capitalismo, faz sua “fuga para frente” neste processo de 

financeirização e inserção destas massas no consumo fetichizado. Os pobres da metrópole também 

procuram fugir da sua situação de miséria num mundo que a todo momento força os mesmos para que 

se integrem como consumidores. Deste modo é necessário pensar o atual modelo de reprodução do 

capital como uma acumulação que parece prescindir da força de trabalho viva e pautada numa a 

acumulação baseada em bolhas especulativas, neste sentido apontando para uma perspectiva de crise 

e de contradição objetiva do atual modelo. 

Ao colocar estas questões, é importante frisar que esta destituição acontece dentro de uma 

diferenciação quantitativa do sistema produtor de mercadorias. Neste sentido, nossa pesquisa não 

afirma que desapareceram as precariedades e a produção de miséria. Contudo, separar estes pobres 

de forma dicotômica não permite que possamos fazer uma critica mais contundente no sentido de 

pensar a superação deste estado de coisas. Ao pensar desta forma separada e ainda mediada sob 

esta névoa da visão ontologizada da luta de classes, não se enxerga o fato de que os pobres sejam 

eles moradores das regiões centrais ou regiões distantes destas centralidades, estão cada vez mais 

socializados pelo consumo. 

A expansão do crédito para os habitantes dos espaços considerados periféricos, num quadro 

de precarização do trabalho, tem se sustentado a partir de altas taxas de endividamento e 

comprometimento da renda, fazendo com que as populações desses espaços tenham que se 

comprometer com gastos que, na maioria dos casos, ultrapassa muito sua renda família. Este 

processo, além da expansão do crédito, parece estar ligado a um aumento do número de pessoas na 

família que exercem atividades remuneradas neste novo período. Entendemos que no modelo do 
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capital industrial fordista dos anos 1980 e 1990, grande parte da renda era composta pela renda do 

chefe da família, majoritariamente pelo emprego na indústria. 

Nossa pesquisa procura demonstrar que o crédito perpassa a mudança qualitativa na análise 

das populações periféricas. De um lado, a partir da facilidade de acesso ao crédito cumpre o papel de 

criar esta identidade qualitativa entre os trabalhadores de baixa renda e as camadas médias, através 

das mesmas formas de consumo e os mesmos valores, mesmo dentro de um processo de 

diferenciação da renda. A distinção entre centro e periferia não nos permite observar a forma pela qual 

o processo de reprodução se dá, uma vez que naturaliza (pelo físico geométrico) um processo social 

que a isso não poderia estar limitado. 

O acesso ao crédito, que é parte do processo financeirização e ficcionalização da economia, 

se realiza quebrando as velhas formas do crédito, presentes nas pesquisas anteriores, no caso da 

Geografia, por exemplo, a pesquisa de Santos (2004) acerca do que o autor denomina de circuito 

inferior da economia e sobre a inserção dos setores pobres da população. De forma geral, pensamos 

que esse processo de ficcionalização e de creditização dos setores considerados periféricos dentro de 

um processo mais amplo de socialização do valor (Kurz, 2010) visa colocar em xeque aquelas visões 

que procuravam demarcar uma separação dos espaços nas metrópoles a partir de uma dicotomia 

centro-periferia. 
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