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“A geografia, cuja metodologia está em permanente 
mutação, está por exigir uma reflexão de caráter mais filosófico, a 
fim de objetivar sua produção acadêmica e científica, de maneira a 
atender às demandas sociais relativas à disciplina e resgatá-la do 
limbo em que foi colocada pela sua pretensa ambiguidade quando 
contraposta aos estudos sociais.” (SOUZA, 1994, p. 2). 

Resumo 
Frente aos desdobramentos do fenômeno urbano e do processo de metropolização, cujos 

impactos podem ser traduzidos por meio da ampla generalização do sistema produtivo em escala 
global, mudanças estruturais passam a ser cirurgicamente operadas nas cidades, buscando atender 
os fluxos nacionais e internacionais de produção, distribuição e consumo de mercadorias. Uma das 
peculiaridades deste processo reside em comunidades onde há presença de uma primitiva estrutura 
urbana. Nelas, a pressão da metrópole sobre antigos núcleos e centros de povoamento coloca em 
risco as últimas concretudes materiais do passado, seja pela modernização técnica e destruição 
concreta das formas, como pela incorporação de novos usos e funções, assim também por distorção 
dos conteúdos ideológicos através da patrimonialização. A instância espacial, no âmbito categorial 
das estruturas sociais, produz uma nova reorganização, cujos limites e funções de antigas formas e 
as relações estabelecidas por seus novos conteúdos se apresentam diretamente subordinados e 
subordinantes a uma lógica complexa, com variáveis e elementos difusos e efêmeros frente ao atual 
movimento da história. Realidade que, sendo produzida por intencionalidades e estratégias 
objetivas, justifica uma investigação sumária em sua totalidade. Desta necessidade, o presente 
artigo propõe avaliar a contribuição do conceito de rugosidade espacial para o escancaramento das 
contradições sociais no entendimento provisório das formas e conteúdos urbanos em núcleos 
históricos metropolizados. Trata-se de um trabalho teórico, que subsidia uma releitura de espaços 
metropolitanos pela ótica das resistências frente à reprodução do capital, mas também de suas 
adaptações para o desenvolvimento da vida no espaço e tempo. Leva em consideração uma 
abordagem dialética, histórica e materialista da realidade, revisitando autores clássicos e uma ampla 
literatura em torno da tríade temática: produção do espaço, metropolização e patrimônio cultural. 
Neste sentido, portanto, as rugosidades espaciais podem melhor apoiar este conhecimento, situando 
eventos e períodos de ocorrência dos fenômenos, a abrangência de suas múltiplas escalas e 
determinações, tangenciando a discussão sobre os processos de supressão, acumulação e superposição 
das formas espaciais. Como também, mais especificamente, o papel dos espaços de memória às demandas 
do capital, mas contraditoriamente, fortalecendo a oposição e adaptabilidade do próprio capital às 
formas e conteúdos dos lugares históricos. 
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Notas teóricas e procedimentais acerca da ideia de metrópole 
A ideia de metrópole assume diferentes significados ao longo do desenvolvimento histórico.  

Se hoje é necessária a distinção conceitual entre grupos de cidades, regiões e países, numa espécie 
de sistematização analítica, assim também decorre com a metrópole. Pensá-la fora de parâmetros da 
Modernidade nos parece pouco fértil, ainda que grandes aglomerados humanos estivessem 
presentes desde a Antiguidade, ou ainda que a palavra possua em seu sentido etimológico a ideia de 
uma “cidade mãe” (LEMOS, 1999), responsável por suas colônias, áreas de influência, exportando 
seus guerreiros e deuses (ASHER, 1998), portanto o mais generalizável e aplicável possível. Na 
atualidade ainda tem sido comum classificar de metrópole as aglomerações humanas mais 
importantes, levando em consideração entre outras variáveis os níveis de centralidade e de 
densidade populacional, para tanto não existe um padrão, coexistindo normativamente metrópoles 
com pouco mais de vinte mil e outras que ultrapassam os vinte milhões de habitantes.  

Diante do fato comum em que se transformou a qualificação de cidade em metrópole, 
simplesmente pelas condições de aglomeração, multifuncionalidade e de relações com escalas 
supranacionais, concorda-se com Ascher (1996) para quem é mais necessário entender o 
desenvolvimento e os efeitos deste processo: a metropolização. Para ele, portanto, esse fenômeno 
não representaria apenas os aspectos supracitados, “(...) mas também a progressiva concentração 
das populações, das atividades e das riquezas no seu interior.” (p. 1996, p. 4). Essa perspectiva 
também é fundamental para Santos (1979), que leva em consideração no processo as peculiaridades 
do modo de produção capitalista, do mercado, do Estado e da divisão territorial do trabalho no 
estabelecimento da definição das metrópoles contemporâneas. Isto faz com que haja entre elas 
amplas diferenças, que mesmo na tentativa de um padrão ou agrupamento hierárquico mais rígido 
despertaria muitas dificuldades. 

De certo, para justificar o entendimento embrionário da atual metrópole, este fenômeno não 
pode ser confundido com aquele ocorrido em Atenas, Roma, Alexandria, ou qualquer caso na 
Antiguidade. Todavia, Choay (2005) nos ajuda a pensar acerca de que muitas realizações e 
problemas enfrentados neste longínquo passado são os mesmos da atualidade. E assim, portanto, a 
existência de uma razão comum, uma pertinência concreta de experiências semelhantes, do viver e 
resistir na cidade, mesmo que essas comparações sejam separadas por um largo período de tempo e 
passíveis de arriscados anacronismos analíticos. Justamente, para esta última autora (2005, p. 5) 
uma das grandes diferenças destas metrópoles reside que no passado a grande cidade, ou mesmo a 
Cidade-Estado, era uma exceção, um caso extraordinário, o que “(...) poderíamos, pelo contrário, 
designar o século XX como o da era das metrópoles.”. 

No olhar de Robert Moraes (2006, p. 23) “a metrópole é uma forma histórica de organização 
do espaço geográfico.” Trata-se de um lugar, uma escala geográfica, podendo ser analisada por 
múltiplas dimensões, destacadamente as da economia, da cultura e a política. Além disso, a 
diferenciação entre metrópole e metropolização é uma necessidade de explicitação conceitual entre 
o fato, considerado em sua particularidade histórica e geográfica, e o processo, que qualifica a 
forma e permeia um conteúdo de universalização do fenômeno urbano em escala global.  

Mais que entendê-las sob a ótica do capitalismo comercial, Choay (2005) situa a 
metropolização como um resultado já consolidado do capitalismo industrial, restringindo-o ao início 
do século passado, a partir de sua generalização. Leitura que também converge com a de H. 
Lefèbvre (2004) entre urbanização e industrialização. E é desta condição que o modo de produção 
capitalista rompe com o modelo de cidade medieval, sobretudo no século XIX. É neste onde o 
trabalho mecanizado e repetitivo passa a moldar a vida cotidiana, numa indissociável relação entre a 
fábrica e a casa.  A temporalidade do trabalho na cidade não é a mesma do campo. O tempo e 
espaço são arrancados na cidade, há solidão: as pessoas não conhecem umas as outras, as casas são 
meros autômatos, máquina de repouso para um novo dia de trabalho. Esta cidade arranca o homem 
da terra, expropria a vida em comunidade, para direcionar o homem-máquina no espaço urbano. 
Mas o homem resiste, persiste com sua existência na cidade, resignificando os espaços e é este 
processo dinâmico, material e simbólico, que ora tratamos e onde o conceito de rugosidade espacial 
tem especial relevância.  



De fato, as modernizações dos Estados, permeados por diferentes níveis de inserção da 
tecnologia e de industrialização, fizeram com que ao longo do processo histórico a forma de 
organização espacial de suas sociedades se pronunciasse em praticamente todos os rincões do 
planeta, cada vez mais, concentrada e centralizada em áreas urbanas, tipicamente metropolitanas. 
Esta perspectiva corrobora com Santos (1979, pp. 222-223), para quem “[...] o fenômeno metrópole 
é inseparável do da grande cidade ou da capital de um grande Estado.” Além da revolução no 
consumo e a diversificação de atividades, as novas formas de produção na cidade – ampliadas a um 
crescente mercado consumidor, sobretudo de ordem global e respeitando-se as especificidades do 
fenômeno – atinge todos os países do sistema mundo, consagrando-se em grandes conglomerados 
humanos, espetáculos macrocefálicos dos dramas da sociedade contemporânea.  

Estas modernizações e a própria generalização do fenômeno urbano obedeceram a condições 
de desenvolvimento extremamente diferentes, onde tais temporalidades ainda se superpõem, 
coexistindo diferentes culturas e modos de vida na universalidade dos traços da globalização. No 
caso dos países subdesenvolvidos esse processo é ainda mais intenso e dramático. Antigos 
povoados e comunidades foram absorvidos pela metropolização, como o sudeste asiático, a foz do 
rio da Prata e áreas litorâneas da costa do Atlântico Sul, na África e América, onde se verificava o 
isolamento e homogeneidade de pequenos grupos nos idos dos anos oitenta, passaram a comportar 
as maiores aglomerações mundiais da contemporaneidade. Este quadro é dinamizado por densas 
massas populacionais oriundas de diferentes regiões e lugares, modos de vida e relações, 
mobilizadas por uma nova ordem global, em que antigos redutos marginais do sistema mundo se 
tornam potenciais a expansão dos novos mercados consumidores e de trabalho.  

A velocidade destas transformações foi a mesma da emergência de grandes problemas, de 
todas as ordens: sociais, ambientais, ideológico-culturais, econômicas. Mike Davis (2006) estima 
que hoje, por base de amplo levantamento de dados e informações, que mais de meio bilhão de 
pessoas vive em favelas, sem acesso as condições mínimas de saneamento e saúde.  

Ghorra-Gobin (2009) entende que haveria dois momentos no processo de globalização que 
fundamentariam a atual forma de urbanização em suas peculiaridades. A primeira remeteria ao fim 
do século XIX e se desenvolveria até a Primeira Guerra Mundial. As principais características deste 
período revelariam industrialização e um crescimento da população particularmente rápido – 
fenômeno que seria recorrente nos países ricos e desenvolvidos. Teria como aspectos a 
internacionalização dos fluxos de comércio de bens, pessoas e capitais, ao lado de desenvolvimento 
da tecnologia, considerada assim como Globalização Pré-Moderna. A Segunda Globalização iria do 
fim da Primeira Guerra Mundial até dias atuais. Nela, haveria como aspectos a internacionalização 
dos fluxos de comércio de bens, pessoas e capitais ao lado de desenvolvimentos da tecnologia, mas 
agora com a expansão das empresas globais – firme globalle – que oferece a uma sociedade 
generalizada do consumo em construção “produtos em diferentes partes do mundo”. Este fenômeno 
seria suficiente para constituir uma generalizada sociedade urbana, concentrada em grandes 
conglomerados populacionais. Hoje haveria aproximadamente 400 cidades com mais de 1 milhão 
de habitantes, 120 cidades com mais de 2 milhões de habitantes, 50 cidades com mais de 5 milhões 
de habitantes, 37 cidades possuem entre 8 e 26 milhões habitantes,  3 bilhões de pessoas hoje 
vivendo em cidades. Os países pobres são justamente os que apresentam maior crescimento da 
população e das cidades. Neles também residiriam os principais problemas: pobreza rural, 
refugiados ambientais e grandes cidades que não são capazes de gerar empregos e habitação para os 
recém-chegados. Neste sentido, as diferenças também são amplas, atingindo 6% da população 
urbana nos países do Norte, e em média de 25% da população urbana nos países do Sul – 1 bilhão 
vivendo em favelas (GHORRA-GOBIN, 2009). 

 
 
 
 
 
 

 



Paralelo do crescimento das grandes cidades entre 1950 a 2010 

   
Figura 01: Centros urbanos de expansão nos últimos sessenta anos. 
Fonte: Lincoln Institute of Land Policy, 2014.   
Disponível em: http://www.lincolninst.edu/ 
 
Conteúdo da metrópole como síntese patrimonial da Modernidade 

Por base de Willi Bolle (1994), influenciado pelo pensamento de W. Benjamin e das críticas 
do poeta Baudelaire sobre a grande cidade do século XIX, também a partir das definições de W. 
Welsch de Modernidade, a metrópole desperta como umas das materialidades concretas da 
exposição universalizada da cultura. Isto significa pensar a metrópole como síntese histórica de um 
amplo contexto ocidental de mundo, portanto, memorial não apenas das relações escalares entre os 
lugares, mas da própria concatenação de uma rede e nódulos padrões criados por determinações 
econômicas, políticas, também por ideologias e no plano cotidiano por hábitos e costumes em 
contínua tensão com as tradições do antigo regime.  

Walter Benjamin (1991) ao retratar Paris, uma das primeiras metrópoles modernas, 
transformada e modernizada por Haussman neste período, mostra não apenas a destruição das 
catacumbas, dos cortiços e conjuntos de casebres do operariado e trabalhadores franceses, mas a 
própria dimensão simbólica destas ações, cujas classes baixas deveriam dar espaço aos homens de 
bem e ao renascimento da cidade luz. O aparecimento dessa nova cidade terá uma configuração 
única, mas de influência imensurável: grandes avenidas, edifícios com formas universais, presença 
massiva do ferro e do vidro simbolizada pela torre Eiffel e as galerias (protótipo do centro 
comercial contemporâneo, onde o burguês, a mulher chique e o flâneur poderiam passear sem ser 
incomodados), num modelo de urbanismo complacente com a vida burguesa, mas 
fundamentalmente com o controle e fluidez da mobilidade na metrópole regulada pelo Estado.  

As consequências desta nova realidade são entendidas criticamente por Pierre George (1983) 
ao procurar entender a origem e evolução morfológica das cidades, anunciando que “[...] pouco a 
pouco, a participação do passado urbano limita-se a monumentos cada vez mais isolados de seu 
contexto, sendo esse passado aprisionado em uma massa urbana nova que infelizmente possui o 
grave defeito de ser muito pouco modelada por um urbanismo consciente.” (p. 26). Passagem que 
contribui para reflexão acerca das rugosidades espaciais, das resistências seletivas de objetos e 
ações frente à metropolização e das intencionalidades que percorreram a formação dos grandes 
aglomerados urbanos em todo planeta. Pois, para além do plano europeu, as cidades latino-
americanas são exemplificações da perversidade simbólica do processo colonial e de consolidação 
de sua atual matriz territorial. Atuando a justaposição de igrejas, praças de armas e todo um 
conjunto arquitetural de prédios maiores e infraestrutura na supressão e superposição dos espaços 
sagrados e profanos das comunidades pré-colombianas. Formas geográficas que, neste caso, podem 
ser entendidas como parte responsável pela gênese de desenvolvimentos desiguais, de onde se 
justifica, indo mais além, que “(...) o subdesenvolvimento não resulta de um atraso de uma evolução 
geral, mas é consequência de um contato entre economia e civilizações que deixou sua marca na 
paisagem urbana”. (GEORGE, 1983, p. 121).  



Estas marcas estão presentes em enclaves e amplas diferenças nas cidades do mundo 
subdesenvolvido e emergente1. E ainda que considerados fenômenos hoje generalizados, tanto a 
urbanização, quanto a metropolização carregam núcleos bastante particulares, segundo diversos 
aspectos de ordem físico-territorial e histórico-cultural. Por isso a diversidade de estudos e 
abordagens da cidade, já que os problemas derivam das contradições entre padrões setoriais 
diversos, dos quais: setores comerciais primitivos e endógenos (estrutura de escambo, artesanatos, 
produtos de subsistência, relações de agregação) em relação a chegada das grandes redes de 
supermercados e lojas de conveniência (Carrefour e  Wall Mart são exemplos no Brasil); setores da 
agricultura de subsistência, camponesa e familiar (produção de alimentos, insumos básicos) em 
relação a mecanização do campo, da biotecnologia e entrada de diversas empresas internacionais na 
produção agrícola (monopólio de sementes, fertilizantes e defensivos agrotóxicos); setores de 
manufatura e micro organizações comunitárias-empresariais de cunho regional em relação a 
automação industrial, a flexibilidade produtiva e o incremento tecnológico por via da informática e 
de sofisticados equipamentos eletromecânicos.  

Henri Lefebvre (2004) mostra que na história foi a relação entre cidade e indústria o germe 
essencial da sociedade urbana, dada a partir do crescimento da produção, sobrepondo as trocas 
comerciais, as multiplicando e provocando um curso avassalador do próprio capitalismo, onde 
qualquer obstáculo foi sendo rompido e a generalização do fenômeno urbano se perpetuando. 
Segundo ele, se pensar o urbano induzido pelo modo de produção, dialeticamente é o fenômeno 
urbano neste processo também indutor, como explica “[...] no curso dessa generalização, por sua 
vez, a consequência desse processo - a saber: a realidade urbana - torna-se causa e razão. O 
induzido torna-se dominante (indutor). A problemática urbana impõe-se a escala mundial.” 
(LEFEBVRE, p. 26). Em conferência no Brasil, para discutir a economia política da urbanização, 
David Harvey (2014) foi taxativo ao exemplificar como as grandes modernizações, obras de 
engenharia na área de habitação, saneamento e mobilidade, além da especulação imobiliária e a 
valorização de vazios urbanos são engrenagens da atual fase do desenvolvimento capitalista, 
exemplificando como a China, Índia e Brasil se utilizando destas ações sobressaíram diante da crise 
econômica mundial.   

A expansão da grande cidade e de seus núcleos orbitais metropolizados, na totalidade, são 
elos estruturais de uma complexa teia, contraditória em sua natureza, já que ao protagonizar um 
modelo globalizante à reprodução ampliada do sistema capitalista, ainda permite materializar a 
heterogeneidade dos grupos e indivíduos em sua contínua existência. Não se trata de separar o 
indivíduo da sociedade, já que este é um ser social e só se torna mesmo o próprio indivíduo, mesmo 
em isolamento, pela razão de viver em sociedade. A cidade, ao protagonizar o trabalho humano, as 
técnicas, a arte e o conhecimento produzidos historicamente, torna-se concomitantemente uma 
prisão de simulacros, fetiches, fantasias e desejos artificialmente direcionados ao mercado, ou 
mesmo a consolidação ideológica das classes hegemônicas.  

Deve-se levar em conta que a urbanização, hoje indutora da reprodução ampliada do capital, 
mais que uma objetificação mecanizada, vista como palco, engrenagem ou dentro de certa 
organicidade, é concomitantemente e em verdade síntese dos indivíduos que a produziram. E, de tal 
maneira, fruto do trabalho e da ação de toda uma comunidade, de um bairro, cidade, ou país. É 
desta condição que a mesma se insere como bem cultural, ou seja, patrimônio humano de tempos e 
espaços diferentes, de contextos e situações particulares, da fusão dos lugares e, portanto, de suas 
singularidades com a universalidade da cultura global. Nisso, certos elementos, como as paisagens, 
as tradições e os costumes ganham um incremento narrativo, turístico e imagético, com potencial de 
promover o conjunto regional e até o mesmo o próprio país para novas escalas geográficas. 

                                                           
1 O sentido tomado de subdesenvolvimento é semelhante ao de emergente e aqui empregado associa-se “à consciência 
da sobrevivência”, que como defendido por Santos (2001) é uma reafirmação dos países periféricos na globalização, das 
condições históricas herdadas do terceiro mundo. Contraditoriamente, mesmo com as teorias do subdesenvolvimento 
praticamente abandonadas pós-dissolução soviética, esta consciência de “inferioridade” estrutural é quem talvez possa 
engendrar uma unidade que conduza a determinadas mudanças importantes nas relações internacionais e na cooperação 
equitativa entre os países.        



Esta concepção da metrópole assenta-se nos preceitos categoriais recentes dos estudos da 
cultura e do urbano pela geografia e ciências sociais, o que talvez seja resultado do próprio 
momento por qual este regime de tempo (ultramoderno, pós-moderno, moderno...) vem passando. 
Independente das terminologias, as formas urbanas constituídas desde a fase industrial do modo de 
produção capitalista, remetem concomitantemente a emergência de conteúdos ligados à produção de 
novas mercadorias e a adequação subordinada de novos desejos criados na sociedade por padrões de 
consumo. Em que a cidade torna-se ela própria a mercadoria, além de permanecer como principal 
centro de distribuição e controle da produção.  Neste sentido, as formas possuem relação 
fundamental, já que “[...] as construções assumem o ‘papel do subconsciente’ [...]” (BOLLE, p. 65), 
além de reestruturar áreas inteiras, no sentido de adequá-las aos padrões necessários exigidos pela 
seletividade do capital.    

Se a gênese desse processo decorre de fato da Modernidade e se pensado o século XX como 
a “era das metrópoles” (CHOAY, 2005), a perplexidade de Richard Rogers e Philip Gumuchdjian 
(2001) com a dimensão do fenômeno urbano atual é certamente justificável, relembrando que a 
pouco mais de um século, no ano de 1900, apenas um décimo da população mundial vivia em 
cidades, considerando que “[...] hoje, pela primeira vez na história, metade de toda população 
mundial vive em cidades [...]” (p. 5). Num balanço sobre as cidades atuais, realizado pela 
Organização das Nações Unidas (ONU) na reunião da Rio + 20 (2012), há previsão de que mais de 
70% da população mundial viverá em cidades até 2050. “Cerca de metade da humanidade vive hoje 
em cidades. Populações urbanas cresceram cerca de 750 milhões em 1950 para 3,6 bilhões em 
2011. Até 2030, quase 60% da população mundial viverá em áreas urbanas” (ONU, 2012). Isso 
equivale, conforme apontam Rogers e Gumuchdjian (2001) a um aumento da taxa de população 
urbana da ordem de 250 mil pessoas por dia, causando proporcionalmente graves impactos 
ambientais e sociais2.  

Independente de a metrópole despertar pelo viés da cultura condições de apreensão da 
beleza, do lazer, do conhecimento e da arte, ela também é suficientemente contraditória ao propiciar 
a reificação humana, a normatização da vida e a reprodução ampliada das desigualdades, já que 
perpetua o modo de produção capitalista, sobretudo em uma de suas facetas mais perversas: a 
simbólica. Estas condições do fenômeno urbano podem ser esmiuçadas pela análise de suas 
narrativas históricas, por meio de imagens, das relações sociais, dos usos e das funções estruturais 
dos setores das cidades, pelos planos e estratégias de desenvolvimento, que no viés espacial da 
geografia há importante fundamentação por categorias e conceitos como o espaço geográfico, a 
paisagem, o lugar, região e território.   
 
A perpetuação das formas na dialética construção/desconstrução da metrópole 

Conceitos são generalizações que possuem propriedades suficientes de contribuírem com a 
apreensão parcial e momentânea do real, pragmaticamente podem ser usados na resolução de 
problemas práticos e questões diversas do cotidiano. São também relacionais e dinâmicos, ou seja, 
podem sofrer incrementos ao longo do tempo que alteram o núcleo da teoria, ou de se diluírem com 
                                                           
2 “As cidades estão produzindo uma instabilidade social desastrosa e levando a um declínio ambiental adicional. Apesar 
do aumento global da riqueza, que ultrapassa em muito o aumento da população, cresce o grau de pobreza e o número 
de pobres no mundo.” (Rogers e Gumuchdjian, 2001, p.7). Assim também explica Milton Santos (1979, p. 222), que a 
tecnocracia e a modernização são as responsáveis por uma organização urbana concentrada e apoiada por uma 
argumentação técnica à difusão geográfica e social do crescimento. “O resultado, entretanto, é o contrário: pobreza 
urbana difundida por toda a parte, pobreza concentrada nos pontos de crescimento.” De tal maneira, a concentração 
espacial da população, em pontos específicos do planeta e cujos padrões são difundidos de forma particular (a depender 
das singularidades regionais) e globalmente (já que este modelo é necessário a reprodução ampliada do capital) na 
segunda metade do século XX é dado na forma e no conteúdo de metrópoles, qual seja, uma aliança entre o Estado e as 
hegemonias monopolistas do mercado internacional, sendo esta última preponderantemente decisória na modernização 
tecnológica e determinante de outras obrigações. Portanto, já que “[...] a modernização completa do aparelho de Estado 
não é possível, a realização das tarefas atinentes à modernização do país é cada vez mais atribuída a uma administração 
paralela, formada de organismos mais ou menos autônomos e dependentes da autoridade centralizadora do governo 
[...]” (SANTOS, 1979, p. 222). 
 



o desuso ao longo do desenvolvimento científico. Aponta Godoy (2004, p. 37), que a busca de 
conceitos como os de rugosidade, ou mais precisamente de “(des)construção”, é decorrente do “[...] 
processo de urbanização da sociedade. As cidades, sobretudo as metrópoles, tornaram-se os lugares 
de experimentação de um novo urbanismo e de uma nova estética arquitetônica.” Importa destacar, 
portanto, sua relevância no atual período histórico, em que a permeabilidade do capital em antigas 
áreas está dinamicamente a suprimir, acumular e superpor formas geográficas com outras funções 
diante dos novos conteúdos travados e incorporados pela sociedade.  Segundo Godoy (2004), ao 
refletir acerca noção de produção do espaço, o conceito de rugosidade espacial pode ser encontrado 
sob diferentes perspectivas na literatura desde o século XIX, se tratando basicamente das heranças 
espaciais constituídas em diferentes tempos do processo histórico. Para o autor supracitado, o 
sentido de rugosidade remete a definição de “[...] formas espaciais do passado, produzidas em 
momentos distintos do modo de produção e, portanto, com características sócio-culturais 
específicas. [...] Constituem-se em paisagens técnicas que podem ser periodizadas segundo o 
desenvolvimento do modo de produção ao longo do tempo histórico”.   

Em outras palavras, diríamos que esses objetos e formas espaciais, transformados pelo 
trabalho social em diferentes fases e regimes de tempo, comportam resíduos concretos dos modos 
de produção e da aventura humana em sua existência. Permitindo mostrar o dinamismo do tempo e 
espaço, sugerindo pensarmos as rugosidades como barreiras ou catalisadoras concretas dos projetos 
de mundo.  Assim também, escancarar as diferenças, as desigualdades e aspectos contraditórios da 
produção do espaço, materialmente sintetizados na cidade e escancarados na metrópole, como 
revela a imagem subsequente.  

 
Entre passado e presente, riqueza e pobreza, o viver e o trabalhar nos limites de São Paulo 

 
Figura 02: Limite entre as cidades de Carapicuíba (habitações abaixo) e Barueri (edifícios acima), oeste da Região 
Metropolitana de São Paulo (RMSP). As diferenças entre as formas revelam diferentes conteúdos da metrópole no 
século XXI. 
Fonte: Fotos do autor, 2014. 

 
Em tese, quando superadas dificuldades de compreensão pela empiria, para além dos 

sentidos humanos mais imediatos, as rugosidades espaciais permitem sua resignificação por novos 
usos e, portanto, a possibilidade de redescoberta de antigos conteúdos associados à própria história 
da comunidade que a produziu. Segundo Santos,   

 
“o que na paisagem atual, representa um tempo do 

passado, nem sempre é visível como tempo, nem sempre é 
redutível aos sentidos, mas apenas ao conhecimento. Chamemos 
rugosidade ao que fica do passado como forma, espaço construído, 
paisagem, o que resta do processo de supressão, acumulação, 
superposição, com que as coisas se substituem e acumulam em 
todos os lugares. As rugosidades se apresentam como formas 
isoladas ou como arranjos. É dessa forma que elas são uma parte 



desse espaço-fator. Ainda que sem tradução imediata, as 
rugosidades nos trazem os restos de divisões do trabalho já 
passadas (todas as escalas da divisão do trabalho), os restos dos 
tipos de capital utilizados e suas combinações técnicas e sociais 
com o trabalho.” (SANTOS, 2006, pp. 91-92 ) 

 
 Na geografia é Milton Santos que adapta da geomorfologia o termo rugosidade para “[...] 
reforçar a ideia de resistência da concretude preexistente às forças de superposição.” (SABINO; 
SIMÕES, 2013). O espaço geográfico, entendido como um sistema indissociável de ações e objetos, 
tem nas rugosidades uma síntese do tempo cuja paisagem operacionaliza não apenas o visível, mas 
noções valorativas de passado, presente e, a depender das novas funções destas formas, uma 
projeção de futuro muito importante para a sociedade como um todo. “A partir da noção de espaço 
como um conjunto indissociável de sistemas de objetos e sistemas de ações podemos reconhecer suas 
categorias analíticas internas. Entre elas, estão a paisagem, a configuração territorial, a divisão territorial 
do trabalho, o espaço produzido ou produtivo, as rugosidades e as formas-conteúdo” (SANTOS, 2006, 
pp. 12-13). Estes conceitos e categorias contribuem para uma consciência mais integrada e 
relacional do presente em relação ao passado, como discorre D. Lowenthal (1998, p. 65), “na 
verdade temos consciência do passado como um âmbito que coexiste com o presente ao mesmo 
tempo que se distingue dele. [...] Mas união e separação estão em contínua tensão; o passado precisa 
ser sentido tanto como parte do presente quanto separado dele.”  
 

Contribuição do conceito de rugosidade espacial na apreensão do fenômeno urbano 
 

 
Figura 03: Elementos da paisagem traduzidos pelo conceito de rugosidades espaciais assumem novas funções e 
significados por meio de processos como a supressão, acumulação e superposição das formas geográficas. Os bens 
materiais mais expressivos destes grupos podem representar resistências territoriais expressivas às imposições verticais 
ligadas a interesses alheios ao desenvolvimento local. Organização do autor, 2015.  
 



As rugosidades permitem pela análise da paisagem a apreensão dos diferentes sistemas 
técnicos e do trabalho social acumulados espacialmente ao longo do tempo histórico. Nessa 
acumulação o espaço é atuante e não simples receptáculo físico ou palco na produção da cidade e 
do urbano. Como categoria do social, é o espaço geográfico condição do desenvolvimento dos mais 
controversos projetos humanos. O apoio do conceito de território no âmbito desta análise também 
evidencia objetivamente como o domínio dos meios de produção são suficientes para o controle da 
história. Ao tratar da “totalidade do diabo”, de como as formas geográficas difundem o capital, 
Milton Santos (1977) mostrou com exatidão o quanto os objetos geográficos são instrumentais às 
transformações nas estruturas sociais. Apresentando nesta perspectiva o poder das modernizações 
nos países subdesenvolvidos, como tentáculos dos interesses internacionais, ora no meio rural pela 
revolução verde, ora no urbano – lembrando casos emblemáticos, como os de renovação do antigo 
centro de Maracaibo na Venezuela e do mercado de Kariakoo em Dar es Salaam, antiga capital da 
Tanzânia.  

Sob uma lógica dialética, e ainda considerando um dos argumentos de Santos (1977, p. 32) 
onde “[...] as coisas adquiriram um tipo de poder que nunca haviam possuído anteriormente”, estas 
rugosidades também podem criar resistência às forças globalizantes, seja por meio dos múltiplos 
mecanismos de organização e apropriação dos espaços, ou ainda as próprias condições das formas-
conteúdos numa dada estrutura social, cuja qual pode dificultar em demasia a dispersão do capital 
inerente ao processo. Esse último caráter é o que alimenta algumas possibilidades da consagração 
das formas na construção de outras cidades e, portanto, de novos conteúdos associados à realização 
do conjunto da sociedade e não apenas de poucos privilegiados. Eis aí duas faces da mesma moeda. 

Com a profusão dos novos valores e significados empreendidos nos espaços de memória, 
aliada a um modelo de planejamento e gestão do território, transitório entre a governança 
administrativa para o de empreendedorismo (CASTELLS & BORJA, 1996; HARVEY, 2005; 
SANCHES, 2003), vem à tona nos países subdesenvolvidos um arranjo institucional ainda pouco 
democrático, burocratizado3, com pequena participação popular e que, mesmo ao criar uma imagem 
de cidade passível de aportar investimentos e de se projetar numa escala global4, choca-se com a 
justiça social ou o fortalecimento da cultura em sua diversidade. Sobressai a fluidez do capital, se 
realizando mais completamente, auferindo aos burgueses vultosos lucros e acumulação, mas não 
necessariamente a homogeneidade das formas ou padrões anteriormente verificados. Na nova 
racionalidade produtiva, a flexibilidade, a diversificação da oferta e a veloz distribuição de 
mercadorias, em conjunto com a inflacionada demanda pelo consumo (material e simbólico) 
tornam-se mais dinâmicos e amarram-se ao maior tempo livre do trabalhador. Os bens históricos e 
culturais, traduzidos na estrutura das cidades (traços arquitetônicos de antigas construções religiosas 
e profanas, vielas, ruas, monumentos, festas, ritos e tantas relações estabelecidas por estes espaços e 
a sociedade local) provam também haver uma recorrente adaptação do modo produtivo as 
rugosidades, que de forma mais latente emergem com a “patrimonialização global”5 (COSTA, 
2011), ou com os brownfields6.  

                                                           
3 Em diversas obras H. Lefebvre destaca como o sistema jurídico-burocrático do Estado, por meio de um arranjo 
tecnocrático, atende e regula os interesses burgueses. Onde a estrutura só existe e funciona em razão da própria 
permanência destes agentes, consolidando uma classe de pequenos burgueses, especialistas dos sistemas burocráticos e 
institucionais. Ver, por exemplo, “Sociologia de Marx” (1967) e “Hegel, Marx, Nietsche: o el reinos de las sombras” 
(2010).  
 
4 “A localidade se opõe à globalidade, mas também se confunde com ela. O mundo, todavia, é nosso estranho. 
Entretanto, se pela sua essência, ele pode esconder-se, não pode fazê-lo pela sua existência, que se dá nos lugares. (...) 
O lugar é o quadro de uma referência pragmática ao mundo, do qual lhe vêm solicitações e ordens precisas de ações 
condicionadas, mas é também o teatro insubstituível das paixões humanas, responsáveis, através da ação comunicativa, 
pelas mais diversas manifestações da espontaneidade e da criatividade.” (SANTOS, 2006, p. 218). 
 
5 A “patrimonialização global” é definida por Costa (2011, p. 18) como “[...] um movimento mundial contemporâneo de 
busca da ‘preservação’ do patrimônio urbano e natural [...]. Esse processo tem sua representação máxima através da 
inscrição das cidades estabelecida nos territórios das nações de todo planeta na Lista do Patrimônio Mundial da 
UNESCO, concomitantemente à corrida pela mercantilização dos lugares por parte das governanças urbanas.”. Nesse 



 
Modernizações e as rugosidades espaciais entre o mercado global e as comunidades locais 

 
Figura 04: Todas as imagem remetem a bens históricos e culturais patrimonializados em cidades influenciadas 
diretamente pela metropolização de São Paulo. Nas imagens 1 e 2 a antiga fábrica Têxtil Brasital de Salto, hoje 
refuncionalizada, abriga diversos cursos universitários (Fonte: Prefeitura de Salto, 2011). Na imagem 3 o centro 
histórico de Embu das Artes, com igreja colonial e a tradicional feira de artesanatos (Fonte: Prefeitura de Embu das 
Artes). Na imagem quatro a senzala (abrigo destinado aos escravos no século XIX) na Fazenda da Serra em Itu (Fonte: 
Fotos do autor, 2009). O espaço hoje é destinado a visitação, cuja função converteu-se numa boutique de souvenires. Na 
imagem 5 o centro histórico de Santana de Parnaíba requalificado (Fonte: Fotos do autor, 2009). Por fim, a imagem 6 
mostra a Aldeia de Carapicuíba, único remanescente concreto das missões jesuíticas em São Paulo na forma de 
aldeamentos indígenas que remetem aos séculos XVI e XVII (Fonte: Prefeitura de Carapicuíba, 2015).  

 
Mas as rugosidades convertidas em bens patrimonializados não se restringem a 

normatização pelo Estado e apenas dos interesses ligados ao mercado. Estes espaços memoriais 
extravasam a economia política da urbanização, fazendo com que sua análise recaia sobre as 
representações sociais, ou melhor, das relações culturais estabelecidas no conjunto de grupos e 
indivíduos. Além dos pressupostos ligados ao conceito de herança dos bens materiais comuns ao 
passado da comunidade e do papel que as revoluções burguesas acarretaram sobre seu entendimento 
e apropriação, a ideia de patrimônio hoje é ampliada e vem designar outras importantes ações no 
espaço geográfico. Um caso pertinente neste sentido poderia ser entendido pela ideia de 
reflexividade, sintetizada por Jeudy (2005, p. 19) como uma necessidade da sociedade ver o reflexo 
de si própria em objetos e locais7. Outras referências contemporâneas, como o discurso da perda, 
também são construções recentes, podendo traduzir uma série de intencionalidades, sugerindo uma 
estreita relação entre Estado, mercado8 e interesses difusos ligados à memória e as formas ou 
possibilidades de apropriação e legitimação de culturas e territórios (CASTRO, 2012). Remetendo a 
                                                                                                                                                                                                 
sentido, a tese do autor é a do desmantelamento da cidade histórica, com seus espaços memoriais subordinados aos 
auspícios do capital e não à dimensão cultural da vida social.     
 
6 “As antigas propriedades industriais transformam-se em brownfields porque perdem, por inúmeros motivos, sua antiga 
função, ou seja, seu conteúdo. Fica a forma abandonada até que sejam feitas várias adequações e reformas para torná-la 
apta a receber uma nova função. Quando isto acontece, forma com conteúdo, a propriedade deixa de ser um 
brownfield.” (VASQUES; MENDES, 2006, p. 248). 
 
7 Esta reflexividade e seu aprofundamento seriam mais contundentes como no exemplo de Carvalho (1999, p. 100), em 
que pessoas ao buscarem interagir com outros grupos, viajando e conhecendo os lugares, ao retornarem passam não 
somente a “olhar” o seu lugar, mas a “vê-lo”. “Modifica o seu ‘ser’ e, consequentemente, o seu ‘estar’. Passa-se não 
somente a olhar, mas a ‘ver’ o seu lugar (...). Pela alteridade, resgata-se a identidade.”  
 
8 Como ilustram Costa e Scarlato (2012, p. 104), na transição de modelos de gestão e planejamento urbano, do 
administrativismo para o empreendedorismo após 1970, o patrimônio seria peça-chave “(...) à constituição das novas 
redes de lugares materializadas pelas possibilidades concretas do capital financeiro global. É um processo universal 
catalisado pela interação dialética Estado-mercado, que busca nova maneiras de apropriação empreendedora das e nas 
cidades, tornando-as símbolos de cultura e de mercadoria, de valor simbólico e de valor econômico, na perspectiva 
ideológica e soberana de ações que setorizam as cidades para intervenções; os espaços (e as cidades) tornam-se o 
fundamento político-ideológico de uma hegemonia produzida no espectro patrimonial global”.  
 



uma mentalidade comum e significante da cultura de massa (CHOAY, 2006) dinamizado pela 
resignificação de paisagens junto a atividades como a do turismo (PAES, 2001; 2006; 2009). Ou a 
objetivos políticos e sociais de resistência contra os riscos de desestruturação (JEUDY, 2005) e a 
um discurso que consubstancie e legitime um sentido de nação9 (GONÇALVES, 2002; HALL, 
2006).  

 
Modernizações na América Central e a Cidade do Panamá: entre antigas e novas formas 

 
Figura 05: Na América Central, a Cidade do Panamá é um dos mais importantes nódulos da rede de cidades que 
interligam os hemisférios sul e norte.  O canal do Panamá é o elo histórico, que hoje faz com que a cidade e sua região 
metropolitana sejam destacadas áreas comerciais e capitalizadas, além de possuir um moderno centro financeiro e de 
entretenimento regional.  No detalhe das imagens: (A) Área moderna da cidade, com parte da cinta costeira 
consolidada; (B) Manifestação na parte antiga da cidade contra a fase três de modernização – no a la cinta costera 3; 
(C) Avanço das modernizações sentido casco viejo. Fotos do autor, em 2011 –  em trânsito para o XIII EGAL (Costa 
Rica).  
 
 A velocidade das transformações empreendidas na atualidade coloca em xeque as formas do 
passado, o que leva a dimensão de tempo da metrópole transparecer pelo espaço geográfico cada 
vez mais descompassado com o tempo da vida, marcado pela geração. Mesmo que as paisagens, 
com suas formas e concretudes, sejam normativamente protegidas pelo Estado, tal condição em si 
muda o conteúdo de cotidianidade da mesma em relação à população local. A paisagem passa a ser 
promovida como patrimônio cultural, dando-lhe imediatamente um status capaz de exploração, de 
                                                           
9 Os resultados destas recentes referências podem ser traduzidos na “retórica da perda” por uma ação afirmadora, no 
sentido de fazer com que as diferentes classes sociais, e grupos a elas pertencentes, adotem um sentido universal e 
contemplativo de nação. “Essas consequências, obviamente, atingem também os receptores dessas definições, afetando, 
em princípio, o modo como diversos grupos e categorias sociais venham a considerar o que seja sua ‘nação’, ou o modo 
como venham a se sentir como parte dessa totalidade.” (GONÇALVES, 2002, p. 13). 



desenvolvimento produtivo e de amplo interesse aos bens locais, antes limitados a uma região e 
seus munícipes. Para Godoy (2011, p.35) “[...] o processo de (des)construção de formas espaciais 
vinculadas à intensidade e à multiplicidade de funções atribuídas em períodos de tempo cada vez 
mais restritos, e, por outro, em virtude do aumento na velocidade de giro do capital e da expansão 
do ‘império do consumo efêmero’ e massificado, os lugares tornar-se-iam a condição e o resultado 
da mundialização da economia e da cultura técnica”.  

Utilizando-se da rugosidade espacial, patrimonializada pelo Estado e manipulada pelas 
forças hegemônicas, o modo de produção potencializaria na metrópole a sua reprodução, levando 
em conta a multiplicidade cultural na constituição de seus territórios. Isto mesmo sem 
necessariamente suprimir as formas espaciais, mas conservando e valorizando-as. A materialização 
do capital nestes lugares é variável e relativa aos interesses dos grupos e sujeitos, além da própria 
cultura local como um todo. Alento as estratégia horizontais de planejamento e gestão dos 
territórios, cujo patrimônio cultural material e imaterial padece numa condição provisória de  
desvalorização e esquecimento, ou sob a égide dos interesses verticais da acumulação e do lucro 
capitalistas. Nesse sentido importa destacar o papel do conceito de rugosidade espacial, tanto para 
expor e desmascarar as contradições do atual fenômeno urbano na escala da metrópole, como 
também vislumbrar novos caminhos para a história e a geografia dos lugares, num devir mediado 
pelo reconhecimento e valorização da cultura em sua diversidade.   
 
Considerações finais 

Enquanto a generalização do fenômeno urbano se materializa em todo planeta, a busca pela 
apreensão do real exige profunda reflexão das cidades contemporâneas. Nesta perspectiva, as 
variáveis e elementos em seu desenvolvimento são cada vez mais amplos e complexos. Destes, as 
intervenções, dadas pela modernização de partes pontuais da malha urbana, ou a requalificação dos 
espaços pela valorização e normatização do patrimônio histórico e cultural são concreticidades 
estruturantes de novos conteúdos e relações em que a geografia tem papel central na tradução 
teórica e na atuação direta por práticas políticas.  

A realização de novas perspectivas de planejamento e de gestão do território é dependente 
de uma teorização concreta e total dos fenômenos urbanos. Neste processo, o conceito de 
rugosidade espacial pode ser compreendido como importante aporte teórico e metodológico nos 
projetos, sobretudo aqueles calcados numa democracia cultural, no sentido de coexistência das 
manifestações dos diferentes modos de vida. Em que o patrimônio histórico e cultural assume 
grande centralidade nas políticas públicas, na preservação, manutenção e promoção de tudo aquilo 
que representa e dá sentido a existência das múltiplas formas e conteúdos sociais. 

Na geografia, mesmo o conceito de rugosidade espacial pensado por Milton Santos estando 
calcado na forma, ou numa noção filosófico-científica mais histórica-estrutural do que propriamente 
dialética, ele não está limitado apenas aos objetos, ao empírico imediato, ou a uma racionalidade 
fragmentária do todo. Justifica-se que mesmo a dialética do concreto (KOSIK, 1976) requer 
metodologicamente uma cisão, no entanto esta lógica a faz de maneira provisória, retomando 
rapidamente o dinamismo do real pela práxis. No caso do conceito de rugosidade, sua importância 
deriva de uma eliminação momentânea dos conteúdos, sendo retomados analiticamente por meio de 
periodizações e suas correlações com a estrutura social pretérita. Esta estratégia do método pode ser 
considerada como uma espécie de “negação dialética” (LEFÈBVRE, 1976), que permite captar as 
qualidades do fenômeno em sua forma e conteúdo dentro de uma totalidade. Assumindo esta 
postura, cabe retomar o conceito com maior profundidade da relação passado-presente na metrópole 
por meio da patrimonialização global e de estudos que contemplem lugares e experiências, 
subsidiando, portanto, novas teorias e práticas na construção e apoio de outras realidades possíveis.   
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