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“A história das cidades brasileiras é um pouco a história de 
milhões de pedreiros de fim de semana; gente que descansa 
batendo laje nos domingos e feriados; gente que faz das tripas 
coração para transformar madeira em barraco; barraco em 
alvenaria, e alvenaria em abrigo, aconchego, dignidade e, 
portanto, num lar. 
Essa conquista de um lugar próprio para morar na cidade às 
vezes consome todo o ciclo de vida de uma família. A casa sobe 
aos poucos com o casamento; cresce um cômodo na chegada 
das crianças; ganha pintura na adolescência dos filhos, mas às 
vezes só fica pronta mesmo quando começa o choro dos netos. 
Ainda assim, freqüentemente, para a maioria dos brasileiros, 
falta um acabamento que não se resolve na base da tinta ou do 
reboco. 
O nome desse acabamento é direito à cidade e à cidadania.  
Ele inclui, entre outras coisas, a rua pavimentada, limpa e 
iluminada; a segurança pública, o transporte acessível, o posto 
de saúde, a escola próxima; a natureza protegida; a praça das 
crianças.” 

 
 

Luiz Inácio Lula da Silva 
Presidente da República  
Brasil, 2003 

 
 
 
 
 



 
RESUMO 

 
 

Seguindo o padrão global de urbanização, a distribuição espacial da população 

brasileira passou por significativa alteração nas últimas décadas. Como em várias 

outras partes do mundo, o processo de urbanização brasileiro mostrou-se acelerado, 

concentrador e segregador no que tange aos aspectos sócio-espaciais. O Censo 

Demográfico 2010 confirma a tendência crescente da população urbana e queda da 

população rural. Do total de 190 755 799 habitantes, 160.925.792, ou seja, mais de 

84% da população brasileira reside em áreas urbanas, contra apenas 29.830.007 – 

cerca de 16%, na área rural. Outro fato evidente ao longo do processo de 

urbanização brasileiro é o fenômeno da metropolização. As 39 Regiões 

Metropolitanas (RMs), incluindo as Regiões Integradas de Desenvolvimento (RIDEs), 

concentram mais de 55% da população urbana brasileira, cerca de 47% dos 

habitantes do país. Como fator resultante do processo de urbanização acelerado e 

concentrado vimos surgir e crescer paralelamente e da mesma forma um outro 

fenômeno: a segregação sócio-espacial aliada à concentração de pobreza. No que 

se refere aos aspectos sócio-espaciais, a desigualdade e a exclusão manifestam-se 

na ocupação de áreas impróprias e inadequadas à moradia, as denominadas 

favelas, Assentamentos Precários ou Aglomerados Subnormais localizados nas 

periferias, distantes do centro urbano; ou mesmo em zonas centrais, próximos a 

bairros valorizados pelo mercado imobiliário, mas em áreas de topologia imprópria à 

construção, em situação de risco geológico, desprovidas de infra-estrutura urbana 

básica e ambientalmente degradadas. As favelas surgem e se multiplicam como 

expressão física das contradições urbanas de uma sociedade concentradora, sendo 

o recurso de moradia das famílias de baixa renda quase que inevitável, somando-se 

aos cortiços e loteamentos clandestinos nas periferias dos grandes centros urbanos. 

Esta dissertação trata destas questões estudando o fenômeno da segregação 

sócioespacial urbana sob uma perspectiva geográfico-social. 

 
 

Palavras-chave: Cidades, Espaço, Metropolização, Segregação sócio-espacial, 
favelas. 

 



ABSTRACT 
 
 

Following the pattern of global urbanization, the spatial distribution of the Brazilian 

population has undergone significant change in recent decades. As in many other 

parts of the world, the Brazilian urbanization process showed to be accelerated, 

concentrated and segregated with respect to the socio-spatial aspects.The 2010 

Census confirms the growing trend of urban population and the decline of the rural 

population. Of the total 190.755.799 inhabitants, 160.925.792, more than 84% of the 

population resides in urban areas, compared to 29.830.007, about 16% in rural 

areas.Another obvious fact in the urbanization process is the Brazilian phenomenon 

of metropolization. The 39 metropolitan regions, including the Integrated 

Development Regions, represent more than 55% of the Brazilian urban population, 

about 47% of the inhabitants of the country.As a resulting factor from the accelerated 

and concentrated urbanization process we have seen emerge and grow parallel to, 

as likewise, another phenomenon: the socio-spatial segregation coupled with the 

concentration of poverty.With regard to the socio-spatial inequality and exclusion, 

these are manifested in the occupation of areas unsuitable and inadequate housing, 

the so-called slum or informal settlements located on the outskirts, far from the urban 

center, or even in central areas, valued at close quarters the housing market, but in 

areas of topology to improper construction, geological risk, lack of basic urban 

infrastructure and environmentally degraded.The slums begin and multiply as a 

physical expression of urban contradictions of a concentrated society, becoming this 

way the housing resource for low-income households almost inevitable, adding to 

tenements and illegal settlements on the outskirts of large cities.This dissertation 

addresses these questions by studying the phenomenon of segregation in an urban 

geographical and social perspective. 

 
 
 
 
Keywords:  Cities, Space, Metropolization, Socio-spatial segregation, Slums. 
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1. INTRODUÇÃO 
 

 

1.1 Considerações Iniciais 

 

 

  A urbanização é um fenômeno planetário e, segundo alguns autores, 

irreversível. Seguindo o padrão global de urbanização, a distribuição espacial da 

população brasileira passou por significativa alteração nas últimas décadas. O 

processo de urbanização brasileiro e, neste, a metropolização, provocou mudanças 

profundas não somente na demografia e na paisagem urbana, mas também na 

sociedade e no meio ambiente. Como em várias outras partes do mundo, mostrou-

se acelerado, concentrador e segregador no que tange aos aspectos sócio-

espaciais. 

  Acelerado, dado que a população urbana — que representava apenas 36% 

do total da população brasileira, em 1950 —, ultrapassou os 84% em 2010, um 

período de apenas sessenta anos, invertendo o quadro que se apresentava até 

meados do século XX, quando a maioria da população residia na área rural. 

  Dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, Sinopse do Censo 

Demográfico Brasileiro, 2010 evidenciam a forma concentrada como este processo 

de urbanização se deu. Mostram que quase a metade da população urbana 

brasileira - 46,4% reside na região Sudeste e, notadamente, nas Regiões 

Metropolitanas. Esta concentração populacional justifica-se por outro processo, 

também ali concentrado: o desenvolvimento industrial, comercial, cultural, do 

conhecimento e da prestação de serviços.  

Após a década de trinta o padrão de acumulação da economia brasileira 

baseou-se na expansão industrial por um lado e, por outro, no crescimento menos 

acentuado das atividades agrícolas. A partir daí as cidades, sobretudo as localizadas 

na região sudeste, passaram a receber sedes das indústrias, concentrando o parque 

industrial nacional e, conseqüentemente, contingentes populacionais cada vez 

maiores. Aqui, como em outros países que se urbanizaram, ocorreu o duplo 

processo: industrialização-urbanização 

  Os números dos censos demográficos mostram a significativa alteração no 

perfil da sociedade brasileira provocada pelo fenômeno urbano. Na década de 
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quarenta os brasileiros residentes em áreas urbanas eram minoria, representando 

apenas 31,24% da população, este percentual elevou-se para 45,08% na década de 

sessenta e superou a população rural na década seguinte, atingindo o percentual de 

56%. Desde então o Brasil ingressou no rol de países urbanizados, tendo sua 

população concentrada, cada vez mais, em áreas urbanas.   

  O Censo Demográfico 2010 confirma a tendência crescente da população 

urbana e queda da população rural. Do total de 190.755.799 habitantes, 

160.925.792, ou seja, mais de 84% da população brasileira reside em áreas 

urbanas, contra apenas 29.830.007 – cerca de 16% na área rural.  

  Outro fato evidente ao longo do processo de urbanização brasileiro é o 

fenômeno da metropolização. Ou seja, a população urbana cresceu de forma 

concentrada, assentando-se em regiões metropolitanas. Resultado do Censo 

Demográfico 2010 apresenta 39 Regiões Metropolitanas (RMs), incluindo as 

Regiões Integradas de Desenvolvimento (RIDEs), onde residem mais de 55% da 

população urbana brasileira, cerca de 47% dos habitantes do país.  

  Como fator resultante do processo de urbanização acelerado e concentrado 

 vimos surgir e crescer paralelamente e da mesma forma um outro fenômeno: a 

segregação sócio-espacial aliada à concentração de pobreza, o que Lúcio Kowarick 

(1979) na década de oitenta denominou de “espoliação urbana”.  

  A ocupação do espaço geográfico das cidades não se deu de forma 

socialmente justa e includente. O forte papel concentrador de oportunidades e 

riquezas das RMs não resultou em que o conjunto das pessoas ali residentes se 

beneficiasse igualitariamente. Pelo contrário, a desigualdade e a exclusão se 

manifestam de forma contundente e sob variados aspectos.  

  No que tange ao aspecto econômico, há de se levar em consideração os 

níveis de rendimento da população. O Censo Demográfico 2010 aponta que 30% 

dos chefes de domicílio das 39 Regiões Metropolitanas e Regiões Integradas de 

Desenvolvimento têm renda per capita inferior a meio salário mínimo, percentual que 

apresenta evolução positiva, diferentemente da tendência nacional que é de queda.  

  No que se refere aos aspectos sócio-espaciais, a desigualdade e a exclusão 

manifestam-se na ocupação de áreas impróprias e inadequadas à moradia, as 

denominadas favelas, Assentamentos Precários1 ou Aglomerados Subnormais2. 

                                                 
1 Assentamentos Precários: terminologia adotada pelo Ministério das Cidades. 
2 Aglomerados Subnormais: denominação adotada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. 
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Assentamentos localizados nas periferias, distantes do centro urbano; ou mesmo 

localizadas em zonas centrais, próximos a bairros valorizados pelo mercado 

imobiliário, mas em áreas de topologia imprópria à construção, em situação de risco 

geológico, desprovidas de infra-estrutura urbana. 

  Além disso, nestas áreas é freqüente a inexistência de serviços básicos como 

a rede de esgoto, coleta de lixo e abastecimento de água; associada à irregularidade 

fundiária, à precariedade do transporte público e de equipamentos comunitários de 

atendimento social com capacidade de atendimento à demanda crescente. Ao que 

se soma o permanente estado de insegurança físico-ambiental e, eventualmente, 

social. São territórios de concentração de pobreza, segregação espacial e exclusão 

social3, traduzindo a dualidade urbana: a cidade informal, contrapondo-se à cidade 

formal, esta recebedora dos benefícios da urbanização e do desenvolvimento: 

atendimento de bens e serviços em infra-estrutura básica e equipamentos públicos 

condizentes, legalidade fundiária, ambiente natural preservado. (DAVIS, 2006) 

  O processo de urbanização brasileiro resultou em cidades e regiões 

metropolitanas concentradoras de riqueza e de pobreza, evidenciando a iniqüidade 

do processo de desenvolvimento do país, a má distribuição da renda e a 

desigualdade da sociedade brasileira traduzidas no espaço urbano em situações 

diversas, dentre elas na ausência da cidadania. A este respeito merece destaque a 

reflexão de Júnior (2006):  

 

[...] uma das principais expressões da pobreza no Brasil está relacionada à 
deteriorização das metrópoles [....] Se a cidade é o lugar por excelência do 
exercício da cidadania, materializado no acesso aos direitos sociais e 
coletivos, vemos que essa cidadania é negada à grande parte da população 
através de processos sociais onde se combinam segregação urbana e 
exclusão social [...] Com efeito, a pobreza urbana é a expressão mais 
perversa da ausência da cidadania. (SILVA JÙNIOR, 2006, p.34). 

 

  As favelas surgem e se multiplicam como expressão física das contradições 

urbanas de uma sociedade concentradora, sendo o recurso de moradia das famílias 

de baixa renda quase que inevitável, somando-se aos cortiços e loteamentos 

clandestinos nas periferias dos grandes centos urbanos.  

 

                                                 
3 Termo definido pela autora neste trabalho por negação de direitos sociais básicos, dentre eles o 

acesso à habitação urbana digna - com cobertura de serviços públicos e infra-estrutura básica e  
legalizada sob o aspecto fundiário. 
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1.2 Objetivo Geral 

 

 

 O objetivo geral desta dissertação é discorrer e analisar a segregação sócio-

espacial urbana, enquanto fenômeno agregador de componentes social e 

geográfico. 

 

 

1.3 Objetivos Específicos 

 

 

Os objetivos específicos deste trabalho são: 

 

 
a) fazer uma abordagem sobre as cidades e o espaço geográfico-social, 

tratando do surgimento, caracterização e conceituação; da transição entre 

o rural e o urbano; da dicotomia campo-cidade, remontando, para tanto, à 

passagem do feudalismo na Idade Média ao Capitalismo, na 

Modernidade, período este em que se inicia o crescimento das cidades e 

a involução do campo; 

b) discorrer sobre o processo de urbanização e o fenômeno da 

metropolização; fazendo uma abordagem geral, seguido do caso 

brasileiro, trazendo algumas abordagens sobre a  definição do rural e do 

urbano; 

c) apresentar e analisar a questão da segregação sócio-espacial urbana e 

de suas formas de expressão física no espaço, destacando-se as favelas, 

fazendo, para tanto, a conceituação deste fenômeno, um breve histórico 

de sua formação, consolidação e crescimento nas cidades grandes e 

metrópoles em geral e, no particular, no Brasil, destacando o 

desenvolvimento das favelas como parte da urbanização brasileira e as 

diferentes formas e evolução da intervenção estatal, em especial, na 

cidade de Belo Horizonte . 
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1.4  Fundamentação teórico-metodológica 

 

 

 Por conta da minha formação acadêmica e exercício profissional privilegio os 

estudos no âmbito da Geografia Urbana, bem como das Ciências Sociais que tratam 

do espaço, das cidades, dos processos de urbanização e das formas de 

assentamento humano projetando a sociedade urbana no espaço, cuja bibliografia 

tive acesso, citadas na referência bibliográfica ao final. 

 A temática proposta ensejou uma investigação de concepção qualitativa, 

tendo os dados secundários como principal fonte de informação. Nesse sentido, 

como estratégia de pesquisa, optei por trabalhar com uma variedade de referências 

bibliográficas integrando saberes oriundos de diferentes áreas do conhecimento. 

 Além das fontes bibliográficas utilizei também como fonte de pesquisa 

documentos oficiais e legislações -  municipal e federal, afetas aos temas 

abordados, referenciados na bibliografia ao final. 

  Foram utilizados os dados censitários do Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística (IBGE): Censo Demográfico 2000 e Sinopse do Censo Demográfico 

2010, visto que até a conclusão do presente trabalho não foi divulgada a totalidade 

dos dados e informações resultantes deste último Censo. 

 

 

1.5  Estruturação da dissertação 

 

 

Em termos formais, o presente trabalho encontra-se estruturado em cinco 

capítulos, iniciando por esta Introdução. A seguir, partindo de um contexto mais 

amplo, trato o tema Cidades e Espaço Urbano, que se encontra dividido em quatro 

seções. Na primeira abordo o surgimento, caracterização e conceituação das 

cidades sob o olhar de algumas vertentes do pensamento filosófico, sociológico e 

geográfico. 

  Na segunda seção trato da dicotomia campo-cidade, a partir da transição do 

feudalismo, na Idade Média até o limiar do Capitalismo, na Modernidade, período 

este em que se verifica o acentuado crescimento das cidades e involução do campo.  
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  Na terceira seção apresento as noções de espaço geográfico e social a 

partir, também, de diferentes correntes do pensamento e autores diversos. 

 Na quarta seção faço uma abordagem sobre a concepção rural-urbano no Brasil. 

 No capítulo seguinte abordo o processo de urbanização. Subdividido em quatro 

 seções, inicio com uma abordagem do fenômeno no mundo, seguido  do  caso 

 brasileiro, exposto na segunda seção.  Finalizo  o  capítulo  expondo  sobre  o 

 fenômeno da metropolização e as regiões metropolitanas no Brasil. 

A seguir trato a questão da segregação sócio-espacial urbana e de suas 

formas de expressão física no espaço, destacando-se as favelas, foco especial 

deste trabalho, onde me proponho a apresentar uma abordagem desse formato de 

assentamento precário numa perspectiva histórica no sentido da sua formação, 

consolidação e crescimento, demonstrando o desenvolvimento das favelas como 

parte da urbanização brasileira, bem como as diferentes formas de intervenção do 

estado sobre este fenômeno. Fecho este último capítulo com uma abordagem 

específica sobre a situação dos assentamentos precários na Região Metropolitana 

de Belo Horizonte e, em especial, sobre a metrópole que a polariza.  

Finalizo o presente trabalho apresentando minhas reflexões e conclusões nas 

Considerações Finais, seguida da Referência Bibliográfica utilizada. 
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2 CIDADES E ESPAÇO URBANO 

 

 

2.1 As cidades 

 

“A cidade, por suas peculiaridades, se constitui em um espaço real e 
simbólico. Como real se situa em um sítio e tem conformação física 
que indica a sua localização, a sua morfologia e os seus limites. 
Como simbólica, avança para além do sítio, evoca passado, presente 
e futuro, possibilita vivências e experiências diversas e mesmo 
discrepantes. Enfim, a cidade congrega várias cidades, tantas 
quantas os seus habitantes são capazes de construir. Aqui está, a 
nosso ver, a riqueza e a beleza da cidade enquanto fenômeno.” 

     Rita Liberato, 2009 
 

 Pensar as cidades, mais que considerar as duas escalas geográficas básicas 

 - ponto e espaço natural, físico, ou seja, um sítio, devemos acrescentar o espaço 

artificial, aquele socialmente construído pelo homem, como um lugar de tensões 

onde se produz a realidade social.  

 Por se tratar de um fenômeno que contém múltiplos aspectos e, portanto, 

complexo e estabelecido ao longo do processo histórico, não são mínimos os 

esforços desprendidos por cada área do conhecimento ao tematizar a cidade. 

  Nesse sentido, a geógrafa Rita de Cássia (2007), que se deteve ao estudo do 

pensamento geográfico sobre as cidades, chama a atenção para o fato de que:  

 

...a cidade é um objeto de grande complexidade e em constante 
transformação. Sendo, por excelência o lócus da sociabilidade humana, a 
cidade requer que em sua análise sejam empregadas várias variáveis. 
Nesta perspectiva tem-se que a análise do fenômeno cidade requer o 
emprego de várias categorias analíticas o que, por sua vez, exige a 
contribuição de várias áreas disciplinares. Nesse sentido a análise da 
cidade, enquanto fenômeno, é fundamentalmente um projeto interdisciplinar 
que, para sua efetiva realização, requer a presença dos conhecimentos 
advindos da antropologia, da economia, da geografia, da história, da 
política, da sociologia, do urbanismo, dentre outras. (LIBERATO, 2009, p. 
91). 

 

  Sobre o estudo do fenômeno urbano, onde se inclui a cidade, Lefebvre (1999) 

salienta que nenhuma ciência pode pretender esgotar esse assunto, deve sim levar 

a utilização de seus próprios recursos até o limite para atingir o fenômeno global. O 

que vem reforçar o nosso entendimento da indispensável cooperação interdisciplinar 

no pensamento sobre as cidades. 
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  Fazendo uma breve retrospectiva sobre os estudos interdisciplinares sobre o 

tema cidades, temos que na Grécia Antiga, a filosofia grega socrática já trabalhava o 

pensamento em razão do estudo da cidade. Em seu diálogo Critias, Platão 

conceituou a cidade e propôs uma cidade ideal. Em A República, diálogo escrito por 

Platão, a organização social é debatida. Nos escritos políticos elaborados por 

Aristóteles, o filósofo estuda o processo de constituição das cidades gregas, em 

especial, Atenas. 

  Representando a sociologia clássica, Durkheim, Marx e Weber apresentam a 

cidade a partir de concepções com nuances diferentes. Para Marx (1818-1883), a 

cidade surge como espaço de exploração do trabalho pelo capital, conseqüência da 

produção e reprodução do sistema capitalista. Weber (1864-1920) envolveu-se na 

discussão da cidade na tentativa de entender a sua influência para o 

desenvolvimento do capitalismo moderno. Já Durkheim (1858-1971), fez uso da 

cidade para analisar a sociedade nesse espaço, não se interessando diretamente 

pelo tema. 

  No século seguinte (1915-1940), sociólogos da Escola de Chicago tomam a 

cidade como objeto de estudo. A primeira produção da Escola, a chamada Teoria da 

Ecologia Humana, fez uso de analogias com as ciências naturais (biologia) no 

estudo da cidade, elaborando a teoria da Ecologia Humana. Posteriormente, os 

teóricos McKenzie (1921), Davie (1937) e Park (1945), apresentam uma série de 

estudos com contribuições significativas para a análise da cidade e de seus espaços 

intra-urbanos. Já Burgess (1925 e 1929), Hyot (1939), Harris e Ulman (1945), 

elaboraram teorias com o objetivo de explicar a organização das cidades, 

identificando a distribuição espacial dos vários setores que a constituem. 

(LIBERATO, 2009). 

  Na Europa, o filósofo marxista e sociólogo francês Henri Lefébvre apresentou 

na década de 1960 importantes considerações sobre o fenômeno da cidade. 

Lefébvre (1968) estabeleceu uma relação direta entre cidade e sociedade. Para o 

autor, a cidade sempre teve relações com a sociedade no seu conjunto, com sua 

composição e seu funcionamento, com seus elementos constituintes (campo e 

agricultura, poder ofensivo e defensivo, poderes políticos, Estado, etc.), com sua 

história. A cidade então muda quando a sociedade muda em seu conjunto.  

  Lefébvre chama a atenção para a necessidade de compreender como se dá o 

movimento dessas mudanças, ou melhor, por quem se dá: 
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 [...] a cidade é obra, há uma produção da cidade, e das relações sociais na 
cidade, e uma produção e reprodução de seres humanos por seres 
humanos, mais do que uma produção de objetos. A cidade tem uma 
história; ela é a obra de uma história, isto é, de pessoas e de grupos bem 
determinados que realizam essa obra nas condições históricas. 
(LEFÉBVRE, 1968, p.46). 

 

  A partir dessa lógica, este autor assinala os processos econômicos, sociais, 

políticos e culturais, denominados por ele de processos globais, modelando o 

espaço urbano, que por sua vez é responsável em modelar a cidade. Na tarefa de 

definir a cidade, o autor a entende como uma projeção da sociedade sobre o local. 

 Com relação à produção realizada pela geografia sobre a cidade, ao analisar 

a evolução do pensamento geográfico mundial, Abreu (1994) aponta que é somente 

a partir da década de 20, quase 30 anos depois do aparecimento da obra de 

“Anthropogeographie” de Ratzel (1891), que a cidade passara a ser objeto 

sistemático de investigação da geografia.  

  Naquela produção, Ratzel dedica alguns capítulos ao estudo das cidades, 

conferindo ao fenômeno um papel importante na evolução da humanidade. 

Remetendo aos conceitos de posição/situação a cidade entra no temário geográfico 

moderno. 

  Posteriormente, a Geografia Francesa passou a contribuir de forma mais 

efetiva para a compreensão da cidade. Para Fébre 1922, citado por Abreu (1994, p. 

23), isso aconteceu a partir da orientação geral de Vidal de La Blache (1898) que, 

segundo ele, “havia colocado e resolvido de uma só vez o problema geográfico da 

cidade” quando escrevera: “La nature prepare le site et  l’homme l’organise por lui 

permettre de repondre a ses desirs e a ses besoins” (Vidal de La Blache, 1898, p. 

107). Ou seja, o estudo geográfico das cidades deveria pautar-se principalmente 

pelas questões referentes ao sitio, que se transformava no principal elemento 

conceitual do estudo urbano. Abreu (1994) salienta que: 

  

[...] embora La Blache tenha deixado apenas algumas poucas páginas 
escritas sobre as cidades, sua orientação foi decisiva para o delineamento 
do tipo de estudo urbano que iria agora predominar naquele país e, mais 
tarde, nos países que receberiam a influência da “escola francesa”, dentre 
eles o Brasil. (ABREU, 1994, p. 23). 

 

  Estudos apontam que o impulso inicial da pesquisa geográfica urbana no 

Brasil foi dado por Pierre Monbeig por meio de sua atuação na Universidade de São 
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Paulo (USP) através da obra “O estudo geográfico das cidades” (Monbeig, 1941b), 

uma obra que viria a orientar o pensamento de inúmeros geógrafos brasileiros por 

mais de um quarto de século.  

  Há que se registrar, entretanto que, anterior aos trabalhos de Monbeig, outros 

estudos sobre as cidades brasileiras foram desenvolvidos. Dentre eles, Caio Prado 

Junior (1935 e 1941) que elaborou dois artigos tendo como temática a cidade de 

São Paulo. Escritores da geografia estrangeira também investiram em estudar o 

país. Haushofer (1925) realizou estudos sobre Ouro Preto e Belo Horizonte; Otto 

Quelle (1931) estudou o Rio de Janeiro; Preston James, produziu trabalhos sobre 

Belo Horizonte e Ouro Preto (1932),  sobre Rio de Janeiro e São Paulo (1933); 

Philippe Arbos, estudou Petrópolis (1938) e Deffontaines (1939) dedicou dois 

capítulos de “Geografia Humana do Brasil” às duas maiores cidades do Brasil. 

(ABREU,1994).  Contudo, para Abreu (1994): 

 

Apesar da precedência desses estudos sobre o ensaio metodológico de 
Pierre Monbeig [...], a verdade é que eles aqui pouco tiveram repercussão, 
já que foram originalmente publicados no exterior e, em alguns casos, em 
língua de difícil acesso (alemão). O trabalho de Monbeig, ao contrário, não 
só foi publicado no vernáculo, como revestiu-se de significado ainda maior 
por ter sido carro-chefe de uma série de  estudos apresentados a discussão 
no IX Congresso Brasileiro de Geografia, reunido em Florianópolis em 1940. 
Dentre os trabalhos aprovados para publicação nos anais do Congresso, 
diversos eram de alunos de Monbeig, destacando-se aí uma série de 
monografias urbanas, que aplicavam em contextos espaciais diferentes, o 
método proposto pelo mestre Frances. (ABREU, 1994, p.26 e 27). 

 

  Os estudos sobre a cidade produzidos pela geografia denominada como 

crítica ou radical são bastante amplos e diversos. A partir desta perspectiva analítica 

a Geografia Brasileira avançou na pesquisa urbana. 

  Tais estudos constituem-se hoje como verdadeiros depositários, tanto da 

produção realizada sobre a cidade pelos geógrafos brasileiros, como da própria 

história da geografia no país.  

  Vemos como expressão máxima desta linha de pensamento o geógrafo 

brasileiro Milton Santos, adepto da teoria marxista, o qual deixou sua contribuição 

em diversos trabalhos, alguns pioneiros, para o estudo do urbano.  

 Grande nome da geografia crítica brasileira, este autor viu a cidade, 

principalmente a metrópole, como grande instrumento de criação de mais-valia 

relativa, já que as infra-estruturas técnicas e físicas ai presentes facilitam a produção 
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das empresas, diminuem-lhes os custos e aumentam-lhes, por conseguinte, os 

lucros. (ABREU, 1994).  

  Este geógrafo também investiu esforços na conceituação das cidades. Para o 

autor, “a cidade é o concreto, o conjunto de redes, enfim a materialidade visível do 

urbano enquanto que este é o abstrato, porém o que dá sentido e natureza a 

cidade”. (SANTOS, 1992, p. 241). 

   Em sua obra “O espaço dividido: os dois circuitos da economia urbana dos 

países subdesenvolvidos” (2008) elaborou uma vasta e complexa abordagem sobre  

o impacto da modernização tecnológica nas cidades do Terceiro Mundo, 

considerando como fundamental a base econômica e política. 

 

 

2.2 A dicotomia campo-cidade  

 

  

  Aqui abrimos um espaço para tratarmos sobre a evolução das cidades e 

como estas acabaram por se sobrepor ao campo. Para tanto, recorremos à história 

econômica, à luz das contribuições de três estudiosos desta temática: Dobb, 

Huberman e Sweezy, citados na bibliografia ao final, detendo-nos na fase de 

transição do feudalismo para o capitalismo na Europa Ocidental onde e quando se 

deu o crescimento e o apogeu das cidades: inicialmente mercantis-comerciais na 

Idade Média, para depois as industriais capitalistas, na Modernidade. 

 

  As cidades medievais, denominadas de burgos, aldeias ou vilas, 

encontravam-se inseridas nas relações feudais – senhores e servos, cuja 

especificidade se baseava na propriedade fundiária e na agricultura, em uma 

organização comunal. Vigorava a primazia do campo, ao qual as cidades estavam 

subordinadas. 

  As diferenças entre cidade e campo se avolumam e são claramente 

perceptíveis ao longo do período medieval. Segundo Sweezy (1977) citando o 

economista Maurice Dobb, as características mais importantes do feudalismo na 

Europa Ocidental, em sua forma clássica, são as seguintes: 
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1)baixo nível técnico, no qual os instrumentos de produção são simples 
e em geral baratos e o ato de produção é em grande parte de caráter 
individual; a divisão do trabalho se encontra em grau de 
desenvolvimento muito primitivo; 2) produção para atender às 
necessidades imediatas da família ou da comunidade aldeã e não para 
um mercado mais amplo; 3) agricultura dominial: cultivo das terras do 
senhor, às vezes em grande escala, mediante trabalho compulsório; 4) 
descentralização política; 5) detenção condicional da terra em troca de 
algum tipo de serviço para o senhor; 6) exercício, por parte de um 
senhor, de funções judiciais ou quase judiciais em relação à população 
dependente.  (SWEEZY, 1977, p.15). 

 

  O sistema feudal desenvolvido na Europa Ocidental pode ser definido como 

um sistema econômico no qual a servidão é a relação de produção predominante e 

no qual a produção se organiza no interior e ao redor da propriedade senhorial, 

levada a cabo por pequenos produtores, arrendatários camponeses ligados à terra e 

aos seus instrumentos de produção. 

  A Igreja Católica juntamente com a nobreza feudal detinham a propriedade 

das terras e juntas formavam a classe dominante. Controlavam a terra e o poder que 

delas provinha. 

  No mais, a sociedade agrária feudal era regulada pelos costumes e pela 

tradição, o que inibia a exploração das relações produtivas com fins de lucro, o que 

mais tarde, no novo sistema implantado pela burguesia se altera radicalmente em 

uma nova ordem econômica. 

  As cidades medievais surgiram basicamente do comércio efetuado em 

pequenos mercados de troca dos excedentes produzidos no campo. Geralmente 

mantidos junto a um mosteiro ou a um castelo, os pequenos mercadores locais 

estavam sob o controle dos bispos ou senhores. 

  Inicialmente vigorava uma economia de consumo onde cada aldeia era 

praticamente auto-suficiente. Produzia e fabricava o que necessitava e consumia 

seus produtos. Vigorava uma economia doméstica fechada, com comércio local, 

pouco intenso, para só mais adiante expandir-se para longas distâncias, rompendo 

os limites rígidos do sistema dominial, criando novos mercados e com estes novas 

cidades, ocasionando alterações nas relações de produção, como também na 

sociedade feudal. (HUBERMAN,1936). 

  Diferentemente das cidades na Antiguidade, com funções eminentemente 

políticas, onde o mercado era mantido à parte, à distância, na Idade Média este 

passou a ter lugar central na cidade. A praça de reunião – a Ágora da Polis Grega 

concede espaço e incorpora o mercado. 
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  Os pequenos mercados de troca de produtos locais dos primeiros tempos da 

Idade Média cedem lugar às grandes feiras onde mercadores passam a fazer 

negócios de mercadorias por atacado provenientes de vários pontos. Ali o comércio 

não era mais apenas baseado na troca, mas na venda de mercadorias e onde 

também se efetuavam transações financeiras – a troca de dinheiro.  

  Como nos mostra Huberman (1986): 

 

O desenvolvimento do comércio trouxe consigo a reforma da antiga 
economia natural, na qual a vida econômica se processava praticamente 
sem a utilização do dinheiro. O uso do dinheiro torna o intercâmbio de 
mercadorias mais fácil e, dessa forma, incentiva o comércio. A 
intensificação do comércio reage na extensão das transações financeiras. 
Depois do século XII a economia de ausência de mercados se modificou 
para uma economia de muitos mercados e com o crescimento do comércio 
a economia natural do feudo, auto-suficiente no início da Idade Média, se 
transformou em economia de dinheiro, num mundo de comércio em 
expansão. (HUBERMAN, 1986, p. 34). 
 

  Assim, as cidades na Idade Média tornam-se o lugar das coisas e das 

pessoas, da troca, dos negócios. A troca inicialmente e a seguir os negócios tornam-

se funções urbanas. O campo o lugar da produção. 

 Um dos efeitos mais importantes da expansão do comércio na Idade Média foi o 

crescimento das cidades. Segundo Huberman (1986):  

  

Sem dúvida, havia certo tipo de cidades antes do aumento do comércio, os 
centros militares e judiciais, onde se realizavam os julgamentos e onde 
havia bastante movimento. Eram realmente cidades rurais, sem privilégios 
especiais ou governo que as diferenciassem. Mas as novas cidades que se 
desenvolveram com a intensificação do comércio ou as antigas que 
adotaram uma vida nova sob tal estímulo adquiriram um aspecto diferente. 
O povo começou a deixar suas velhas cidades feudais para iniciar vida nova 
nas ativas cidades em progresso. A expansão do comércio significava 
trabalho para maior número de pessoas e estas afluíam à cidade a fim de 
obtê-lo. (HUBERMAN, 1986, p.35). 

 

  Com os mercados locais expandindo e transformando-se em cidades a vida 

urbana se desenvolveu, passando a atrair cada vez mais levas de servos vindos do 

campo. Expandiam-se as ofertas, a diversidade e liberdade de emprego e a melhoria 

de posição social, agindo assim como potentes “imãs urbanos” para a população 

rural, camponeses oprimidos pelos senhores feudais. (DOBB, 1977). 

  O desenvolvimento das cidades medievais abriu para a população do campo 

a perspectiva de uma vida melhor e de liberdade do julgo dos senhores feudais. A 

vida urbana tornou-se uma alternativa para o servo, que passou a ter outra 
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possibilidade de obter a sobrevivência, que não apenas o trabalho servil nos 

campos.  O que se pode entender como uma conseqüência da evolução das forças 

econômicas e sociais ocorridas no interior da sociedade feudal. 

  Neste contexto de transformação uma nova classe se forma e cresce junto 

com as cidades. Estas, por conta do comércio, dos negócios, eram o lócus dos 

mercadores, que acabaram por constituir a base da nova classe média que viria a se 

configurar como a burguesia. E, no entendimento da burguesia ascendente, a vida 

na cidade era bem diferente da vida no feudo. O comércio, mutável e dinâmico por 

sua própria natureza, é resistente a barreiras. Da mesma forma a cidade comercial 

também requeria dinamismo e ambos, criador e criatura, não se podiam ajustar à 

rígida estrutura feudal até então vigente. Portanto, novos padrões tinham que ser 

criados. Assim, as velhas práticas seculares reguladas pelos costumes e tradição da 

sociedade feudal seriam alteradas. (HUBERMAN, 1986). 

  O comércio ascendente e as cidades crescentes resultaram em uma nova 

fonte de riqueza, em contraposição à produção rural. Com isto altera-se também o 

sistema econômico, com o acúmulo de riqueza não mais apenas traduzido pela 

propriedade de terras e a produção agrária, mas também pelo acúmulo de capital 

comercial, a riqueza em dinheiro. Diferentemente da riqueza inativa, fixa e imóvel 

das terras esta nova fonte era ativa, viva, fluida. E a nova classe média urbana 

crescia firme e forte, bebendo nesta nova fonte, enriquecendo da compra e venda, 

dos negócios. (HUBERMAN, 1986). 

  Com a evolução do comércio e o crescimento das cidades a população 

urbana aumentava e, por conseguinte, a necessidade de abastecimento dos 

moradores.  Esta dependia, portanto, da produção rural para a sua sobrevivência.  

  Por outro lado, se toda a colheita superior às necessidades poderia ser 

vendida, ou seja, trocada por dinheiro, a cidade significava para o camponês a 

possibilidade de reunir alguma poupança para até mesmo pagar em dinheiro os 

serviços que devia ao senhor, o que trouxe grande repercussão na velha 

organização feudal, possibilitando-os a emancipação do julgo senhoril e, até mesmo, 

abandoná-lo e partir para a liberdade da vida urbana. 

  Diferentemente da vida no campo, os habitantes das cidades podiam viver de 

diversas formas de ocupação. Basicamente se ocupavam do comércio e, em menor 

escala, de serviços e da pequena indústria – produção de artefatos pelos artesãos 

em suas próprias casas com a ajuda de auxiliares, em pequena escala e com a 
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finalidade primeira para atender às necessidades domésticas e/ou da população 

local.  

  Como descreve Huberman (1986):  

 

A unidade industrial típica da Idade Média era uma pequena oficina, em 
uma sala da casa com a janela aberta para a rua onde os produtos eram 
expostos. Tinham um mestre como empregador em pequena escala, 
trabalhando lado a lado com seus ajudantes. Os mestres artesãos não só 
eram donos da matéria-prima e das ferramentas utilizadas para trabalhar, 
como também produziam as mercadorias e realizavam inicialmente a troca 
dos produtos produzidos. (HUBERMAN, 1986, p.63). 
 

  E, mais adiante, a venda, quando o mundo dos negócios abarcou as cidades. 

  Com a expansão do comércio, o progresso das cidades e o crescimento da 

população urbana, o trabalho dos artesãos passou a ter uma demanda maior e mais 

diversificada. As mercadorias que antes eram fabricadas para atender às 

necessidades familiares e local passaram a ser produzidas para um mercado que se 

ampliou e externalizou.  

  Com isto, reforça e amplia-se a divisão do trabalho que vai para além da 

dicotomia cidade-campo. A especialização do trabalho passa a ocorrer no interior 

das cidades com a especialização dos ofícios e o desenvolvimento das técnicas de 

produção.  

 As novas cidades e o poderio comercial nelas presente acarretaram 

transformações significativas também na estrutura do poder político medieval. Antes 

nas mãos dos senhores feudais e do clero, passou a ser dividido com a burguesia 

detentora da nova riqueza monetária que lhes conferia poderes iguais, ou até maior.  

 Com o surgimento das nações, em fins da Idade Média, as divisões nacionais 

se traduziram também em regulamentações ampliadas substituindo as anteriores de 

caráter local. Passaram a existir leis nacionais, a língua nacional, a identidade 

nacional e não mais a das cidades. 

 A obediência ao rei, um novo poder monárquico forte, unificado e centralizado 

se fazia necessário à nova realidade medieval. Os velhos senhores já não podiam 

preencher sua função social.  

 Esta nova monarquia significava não apenas um novo poder supremo, mas 

um aliado das cidades e, mais claramente, da burguesia ascendente que lhe 

apoiava e prestava ajuda financeira, substituindo a lealdade aos senhores feudais. 
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Com isto, “o Estado Nação substituiu a cidade como unidade de vida econômica”. 

(HUBERMAN, 1986, p.84).  

  As alterações ocorridas na sociedade feudal promovidas pelo crescimento 

das cidades mercantis impulsionadas pela expansão do comércio e pela força de 

atração exercida junto aos camponeses explorados pelos senhores feudais tiveram 

importante papel na aceleração da desintegração da vida agrária, configurando 

como fatores que contribuíram para o declínio do sistema feudal. (HUBERMAN, 

1986). 

 A expansão dos mercados acabou por promover o fortalecimento e o 

crescimento da indústria contribuindo para a instauração de um novo sistema 

implantado com o fim do feudalismo e levado a cabo pela burguesia: o sistema 

capitalista. 

 Inaugurando a Idade Moderna o sistema capitalista traz consigo um novo 

modelo econômico, novas relações de produção, a formação de uma nova 

sociedade e, por conseguinte, um outro modelo de cidade: a cidade industrial 

capitalista, onde o capital comercial é substituído pelo capital industrial. 

 A industrialização e urbanização passam a formar um duplo processo que 

avançam firmes e fortes desde a Revolução Industrial ocorrida primeiramente na 

Inglaterra no Século XVIII, posteriormente se espalhando pelo resto do mundo e 

demarcando o incremento da vida urbana que se amplia e cresce, em linha sempre 

ascendente. 

 O urbano acabou por triunfar sua hegemonia sobre o rural. A cidade se 

sobrepôs ao campo. 

 

 

2.3 O espaço urbano 

 
 “A História não se escreve fora do espaço e não há sociedade 
 a-espacial. O espaço, ele mesmo, é social”. 

 Milton Santos, 1979 
 

 

 Mais que espaço físico, adotamos neste trabalho a noção de espaço social, 

construído pelas relações sociais presentes na sociedade. Segundo Campos (2006), 

a apropriação do espaço, sobretudo urbano, materializado de maneira genérica na 

cidade, é o que nos permite falar de todas as instâncias espaciais previstas em 
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conceitos-chave da geografia: região, lugar, território.  Assim, conforme definido pelo 

geógrafo Milton Santos, depreende-se que o espaço, não só o urbano, é constituído 

por um sistema de objetos, onde são estabelecidas as relações sociais em toda e 

qualquer sociedade. (SANTOS,1979). 

 O espaço não é um objeto científico afastado da ideologia e da política; 

sempre foi político e estratégico. É resultante de processos passados cujos vestígios 

nem sempre são evidentes na paisagem. Foi formado e moldado a partir de 

elementos históricos e naturais, perpassados por um processo político. Ou seja, o 

espaço é político e ideológico. É um produto literalmente repleto de ideologias, 

conforme nos diz Lefébvre (1976) in Liberato (2009). 

  Aceitando esta afirmação acrescento o entendimento de que o espaço além 

de produto é também produtor, haja vista o status conferido aos indivíduos ligado 

diretamente ao local de moradia e ao tamanho que sua área ocupa no espaço. 

 Já que é produto da sociedade, o espaço geográfico irá refletir, obviamente, tanto a 

sua estrutura como a sua dinâmica. Em outras palavras, como é da sociedade que o 

espaço geográfico recebe a sua forma e seu conteúdo, a sua compreensão total só 

será possível se estiver acoplada a uma compreensão da sociedade. (ABREU, 

1994). 

  Pelo exposto, fica evidenciado que o espaço geográfico não é um todo 

homogêneo. Caracteriza-se pela heterogeneidade, tanto pela sua configuração e 

organização, quanto pela percepção que os indivíduos têm dele. A configuração e 

organização espaciais se traduzem pelas diversas formas de apropriação e de 

utilização do homem sobre ele. Isto nos remete para os conceitos de região, lugar e 

território.  

  Conforme nos mostra Liberato (2009), a região, enquanto local estabelecido e 

delimitado a partir de ser ou não portador de uma ou mais variáveis, pode ser 

construída e/ou desconstruída a partir dos interesses de quem a estabelece. Já a 

análise sobre a noção de lugar tem por premissa que o espaço geográfico não é 

concebido igualmente por todos os agentes que nele atuam e que a sua percepção 

se constitui a partir das experiências dos indivíduos. As experiências, por sua vez, 

têm por referência as formas de apropriação e de organização do espaço 

geográfico, tendo essas a capacidade de indicar qual lugar é mais, ou menos, 

adequado para a realização das atividades cotidianas.  
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  Utilizando, ainda, das contribuições da autora o território pode ser entendido 

como um lugar com fronteiras definidas que ajudam a concentrar alguma ação. Os 

territórios, enquanto locais dotados de significados são definidos e delimitados por e 

a partir de relações de poder. Constituem-se prioritariamente em locais de 

identidade, onde a história do local se confunde com a de seus habitantes. 

 Apresenta-se como uma paisagem em que a sua configuração, 

representação e, também, a sua imagem detém traços que marcam a especificidade 

do local e mantém a sua individualidade, sua particularidade em relação a tantos 

outros similares.  

 A este respeito o trecho a seguir, disponibilizado para reflexão aos delegados 

participantes da III Conferência Municipal de Política Urbana de Belo Horizonte, 

ocorrida em 2009, é bastante elucidativo: 

 

O espaço urbano é heterogêneo e fragmentado, sendo esse desenho o 
retrato das relações sociais e econômicas que ali se apresentam. Como 
numa colcha de retalhos, cada parte assume características que lhe dão 
identidade. Isso é, geralmente, fruto da vivência que os moradores daquela 
área experimentam, conferindo-lhe uma configuração urbana que a 
diferencia das demais. Esses lugares acabam por ser reconhecidos na 
cidade como algo relevante e alguns deles passam a representar uma forte 
referência para a população. O valor de cada um desses lugares pode 
variar: a história da cidade, a cultura local, o tipo de ocupação ou de uso ou 
os recursos naturais. A manutenção dos aspectos que marcam a diferença 
começa a ser defendida por todos. Para tal, a forma de agir sobre esse 
espaço também tem que ser diferenciado. Esses locais demandam um 
tratamento direcionado a valorizar o peculiar, sem esquecer, do contexto 
mais amplo em que se insere. (BELO HORIZONTE, 2009, p.1) 

 

 Assim, transportando para o nosso objeto de estudo, entendemos serem as 

favelas exemplos de território. A nosso ver, são locais dotados de significado, 

definidos e delimitados pelas relações de poder político, econômico e social e que, 

embora possam parecer iguais, cada uma se apresenta com seus traços e 

especificidades únicos, marcando a sua individualidade em relação a tantas outras 

existentes. 

 Por fim, gostaríamos de abordar sobre as legislações municipais que têm 

como objetivo identificar e delimitar os diferentes espaços urbanos, tanto para 

definição de parâmetros urbanísticos visando o controle da ocupação e uso do solo, 

quanto para a gestão administrativa das cidades, na perspectiva do planejamento 

urbano direcionando a produção e organização do espaço. 
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  Desde que o planejamento, especialmente o urbano, deixou de ser vinculado 

às ações de planificação, autoritárias, centralizadas e tecnocráticas do chamado 

“Governo Militar”4, ganhou força a gestão urbana por meio de Planos Diretores, 

sobretudo nas cidades grandes. 

 Assim, o planejamento urbano no Brasil teve na Constituição Federal de 1988 

e no Estatuto da Cidade, promulgado em 20015, marcos fundamentais para se 

pensar a cidade de forma participativa e includente, analisar a sua evolução e 

dinâmica, bem como monitorar as suas transformações, destacando-se o Plano 

Diretor Participativo e a premissa fundamental da função social da propriedade. 

(BRASIL, 1988 e 2001).  

  Inaugura-se, desta forma, um modelo de planejamento urbano ativo e capaz 

de pautar tendências e demandas para a organização do espaço urbano, quando 

todos os atores que constroem e vivem nas cidades são chamados a participar – 

setores público, privado e a sociedade civil organizada, buscando assim pensar a 

cidade para todos, mais justa, igualitária e sustentável. 

 

 

2.4 O rural e urbano no Brasil: um outro olhar 

 

 

Vários são os critérios adotados para definição do que possa ser considerada 

área urbana. Fernandes, 2002 nos apresenta uma síntese dos mais utilizados: 

  

a) delimitação administrativa onde o espaço urbano é definido por lei. No 
    caso do Brasil cabe ao município a definição do perímetro urbano; 

b) a delimitação por conta de fatores econômicos com a participação 
    majoritária da mão de obra local de determinado setor na economia; 

c) a delimitação por conta do tamanho da população do município. Em 
    alguns casos considera-se o volume populacional, em outros a densidade 
   demográfica; e 

d) a delimitação por conta dos serviços urbanos oferecidos à população e 
   também o acesso a estes serviços. (FERNANDES, 2002, p.82). 

 

Segundo este autor, mesmo no âmbito internacional não é seguida uma 

padronização. A Organização das Nações Unidas (ONU) reconhece as diferenças 

                                                 
4    Regime de governo ditatorial instalado no Brasil, por meio de golpe militar, que perdurou entre os 

anos de 1964 a 1985. 
5  Lei no 10.257, de 10 de Julho de 2001. 
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nacionais na distinção do que sejam áreas urbanas e áreas rurais, o que impede a 

elaboração de uma definição única, aplicável a todos os países. 

Mesmo nos países da América Latina temos diferentes definições de 

população urbana.  Segundo levantamento efetuado por Fernandes (2002), em 

vários deles o tamanho da população é o elemento definidor em termos da situação 

do domicílio. Em outros, leva-se em consideração a população habitante nas sedes 

dos municípios. Alguns utilizam definições conjugadas onde a oferta de serviços 

urbanos – arruamento, iluminação, saneamento, dentre outros, constituem 

elementos caracterizadores do espaço urbano. Na Guatemala e no Uruguai a área 

urbana é definida por meio de legislação, como no Brasil6. (FERNANDES, 2002). 

Acerca da falta de um consenso geral para tal definição, incluímos neste 

trabalho algumas reflexões que trazem uma visão diferenciada sobre a definição dos 

conceitos rural e urbano no Brasil. 

Para tanto trazemos os estudos empreendidos pelo geógrafo, Douglas Sathler 

Reis, (2006) onde o autor apresenta o que considera problemas nesta definição 

baseando-se na legislação vigente e na imprecisão na delimitação das linhas de 

perímetro urbano dos municípios, sobre as quais afirma criar distorções evidentes do 

ponto de vista territorial. 

 Argumenta, ainda, sobre as mudanças que ocorreram no meio rural brasileiro 

a partir dos anos 80, onde se viu uma maior diversificação econômica, 

paralelamente a formação de espaços multifuncionais, o que imprimiu ao campo 

novos significados. Sugeri, portanto, recortes espaciais mais condizentes com as 

recentes configurações econômicas e sócio-espaciais brasileiras: 

 

No Brasil, as mudanças verificadas no meio rural, a partir da década de 
1980, com o aumento da urbanização do campo e o surgimento de novas 
dinâmicas que apontam para uma nova ruralidade, muitas vezes distante do 
contexto das atividades agropecuárias, proporcionaram a retomada e a 
intensificação desses debates, diante de sua crescente importância. (REIS, 
2006, p.6). 
 

                                                 
6 As categorias rurais e urbanas de uma unidade geográfica são, no Brasil, definidas por lei municipal.  

Os critérios para determinar se um domicílio fica na zona rural ou urbana são políticos e variam, 
portanto, de um município a outro. Em relação aos domicílios, o Instituto Brasileiro de Geografia e 
Estatística identifica duas situações: a) em "situação urbana" estão os domicílios que se localizam 
em áreas urbanizadas ou não, correspondentes às Cidades (Sedes Municipais), às Vilas (Sedes 
Distritais) ou às Áreas urbanas  Isoladas; b) em "situação rural" estão os domicílios que se 
localizam fora dos limites acima definidos, inclusive os Aglomerados Rurais de Extensão Urbana, os 
Povoados e os Núcleos. 
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 Mesmo que levada em consideração a inversão da distribuição populacional 

entre as áreas rurais e urbanas ocorrida na segunda metade do século XX, a 

expansão do tecido urbano sobre as áreas rurais e o crescimento do número de 

pessoas no campo ocupadas em atividades consideradas até então como 

exclusivamente urbanas, indicam para este autor a existência de um novo 

paradigma sócio-espacial no Brasil. 

 Assim nos apresenta a perspectiva do rural brasileiro levando em 

consideração as alterações ocorridas no Brasil nas últimas décadas, onde se 

alteram as visões clássicas e dicotômicas para o campo, com o avanço da 

urbanização para as áreas rurais, imprimindo-lhes um novo significado, tornando-as 

um espaço rural diferenciado, de acordo com o grau de intensidade da atuação 

deste processo.  

Este fenômeno torna-se mais perceptível nas áreas rurais que possuem um 

contato mais íntimo com as grandes cidades que compõem o núcleo dinâmico da 

economia brasileira.  

 Tendo-se como premissa o fato de que a industrialização levou as cidades a 

um processo de urbanização extensiva, o tecido urbano incorporou as periferias 

mais ou menos distantes. Ou seja, o crescimento das cidades, a industrialização da 

agricultura e o transbordamento do urbano nas áreas rurais, sugerem que a 

transição entre os espaços rural e urbano deve ser entendida segundo a teoria do 

espaço continuum. Nessa perspectiva, a polarização antagônica, dicotômica campo-

cidade, deve ser substituída por variações espaciais, e não apenas como um se 

opondo ao outro, mas sim uma aproximação entre o espaço rural e a realidade 

urbana.  

  Esta nova proposição sobre os conceitos rural-urbano nos remete aos 

estudos de Sorokin & Zimmermann (1929), os primeiros a introduzir a perspectiva do 

continuum rural e urbano. Mesmo que relacionada a uma concepção dual, por 

considerar o rural e o urbano como pólos extremos em uma escala de gradação, 

estes autores sugerem uma série de traços essenciais na diferenciação destes dois 

espaços, quais sejam: 
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1. Ocupacionais: diferenças no envolvimento das atividades. No rural, 
desde  jovens, as  pessoas se ocupam com um único tipo de atividade, 
a coleta e o cultivo; 

 2. Ambientais: os rurais sofrem influência direta do contato com a natureza 
e das condições climáticas; 

3. Tamanho das comunidades: correlação negativa entre tamanho da   
comunidade e pessoas ocupadas na agricultura; 

 4. Diferenças na densidade populacional: as rurais são relativamente mais    
baixas do que as urbanas, devido ao cultivo; 

 5. Diferenças na homogeneidade e heterogeneidade da população: os 
rurais  tendem a adquirir características semelhantes por se envolverem 
nas mesmas funções, são  mais homogêneos, pois não sofrem os 
problemas de uma intensiva divisão do trabalho. (SOROKIN, 1929, p.56) 

 

  Enfatizando que o urbano deixou de ser o lócus praticamente exclusivo da 

indústria, do comércio e dos serviços, diante da diversificação econômica e 

dinâmicas diferenciadas regionalmente, o autor chama a atenção para a maior 

visibilidade nas áreas rurais integradas ao núcleo dinâmico da economia brasileira, 

citando como exemplos áreas rurais das regiões Sul e Sudeste, e, em menor 

proporção, o Centro Oeste, como “palcos principais das recentes mudanças 

observadas no campo, com a expansão do tecido urbano levando para essas áreas, 

várias características consideradas, pelas definições clássicas, como 

exclusivamente urbanas.” (REIS, 2006, p.7) 

  Acrescenta, ainda, que junto à população rural brasileira crescem as 

ocupações associadas aos setores secundário e terciário, em atividades do tipo 

urbano, mas localizadas dentro de áreas rurais, como exemplo as ligadas ao lazer, 

ao turismo e mesmo à terceirização de parte das atividades do processo produtivo 

da agropecuária.  

 Por outro lado, sob o aspecto da legislação brasileira em vigor, o Decreto-lei 

311 de 1938, este autor considera haver uma série de inadequações na 

caracterização do que seja rural e urbano o que, a seu ver, gera problemas 

conceituais e metodológicos conhecidos, há décadas, por muitos estudiosos do 

assunto.  

 Tal legislação, vigente desde o Estado Novo, momento em que o país era 

predominantemente rural, considera como área urbana toda sede de município 

(cidade) e de distrito (vila) sem levar em conta suas características estruturais e 

funcionais locais. 

 A este respeito, chama-nos a atenção a argumentação de Veiga (2002): 
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De um total de 5.507 sedes de municípios existentes no Brasil em 2000, 
havia 1.176 com menos de dois mil habitantes e 3.887 com menos de 10 
mil, todas com estatuto legal de cidade, idêntico ao que é atribuído aos 
grandes núcleos metropolitanos de concentração populacional. (VEIGA, 
2002, p.8). 

 

 Segundo Reis (2006), muitos estudiosos não consideram urbanos os 

habitantes de pequenos municípios com menos de 20 mil habitantes, para efeitos 

analíticos, alegando ser este um parâmetro freqüente em organizações 

internacionais. 

 Seguindo esta corrente de análise Veiga (2002) observa que em 2000 o grau 

de urbanização do Brasil seria reduzido para cerca de 70%, uma vez que 4.024 

municípios com menos de 20 mil habitantes seriam considerados como rurais.  

Este percentual praticamente se mantém considerando os dados recentes do 

Censo Demográfico 2010, onde se apurou o quantitativo pouco inferior àquele de 

2000, ou seja, 3.919 municípios brasileiros com população até 20 mil habitantes. 

 Para aquele autor é “falacioso dizer que mais de 80% da população brasileira 

residia em áreas urbanas em 2000, já que é extremamente expressivo o número de 

pequenos municípios que poderiam ser classificados como povoado rural se fossem 

devidamente consideradas suas características funcionais.” (VEIGA, 2002, p.9). 

 Para ele, a análise da configuração territorial deve levar em consideração 

uma combinação de critérios estruturais e funcionais, elencando, por exemplo, a 

localização, o número de habitantes, de eleitores, e moradias, ou, sobretudo, a 

densidade populacional, bem como a existência de serviços indispensáveis à “urbe.” 

  Concluindo os seus estudos, Reis (2006) faz a seguinte reflexão: 

 

A separação entre o que é rural e urbano no Brasil, a exemplo do que já 
aconteceu com os países desenvolvidos, também passa a se tornar cada 
vez mais desnecessária diante de uma realidade cada vez mais complexa, 
que demonstra que estes conceitos se interpenetram mais a cada dia. De 
fato, é impossível realizar um recorte espacial perfeito diante de toda a 
complexidade de uma realidade composta por diferentes níveis de 
integração e distanciamento entre os espaços rurais e urbanos. Mas para 
fins de planejamento e formulação de políticas de desenvolvimento rural e 
urbano, torna-se coerente a realização de algumas subdivisões que não 
buscarão, necessariamente, a total superação entre as insuficiências 
teóricas e empíricas do que seja rural e urbano no Brasil, constituindo-se 
em uma alternativa que possui sua viabilidade justificada por razões de 
ordem prática. O que parece claro é que, nesse sentido, um recorte espacial 
em apenas duas categorias não responde de forma adequada os objetivos 
propostos, sendo necessária a criação de mais categorias para a realização 
de uma melhor captação das singularidades sócio-espaciais. (REIS, 2006, 
p.12). 
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  Em que pese as ponderações e reflexões dos estudiosos aqui apresentadas, 

de grande significado para uma avaliação crítica sobre o que seja rural e urbano no 

Brasil, as análises sobre o processo de urbanização brasileiro exposto no presente 

trabalho considera a metodologia utilizada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística, por ser órgão oficial brasileiro que tem a competência de regulamentar a 

classificação de áreas urbanas e rurais, bem como proceder a contagem das 

respectivas populações por meio dos censos demográficos. 
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3. O PROCESSO DE URBANIZAÇÃO 

 

 “A terra urbanizou-se. Em 1950, havia 86 cidades no mundo 
com mais de um milhão de habitantes; hoje são 400, e em 
2015 serão pelo menos 550. Com efeito, as cidades 
absorveram quase dois terços da explosão populacional 
global desde1950. Enquanto isso, o campo, no mundo todo, 
chegou a sua população máxima e começará a encolher a 
partir de 2020. Em conseqüência, as cidades serão 
responsáveis por quase todo o crescimento populacional do 
mundo, cujo pico, de cerca de 10 bilhões de habitantes, 
espera-se que aconteça em 2050. Noventa e cinco por cento 
desse aumento final da humanidade ocorrerá nas áreas 
urbanas dos países em desenvolvimento.” 

 

 

3.1 A Urbanização do planeta 

 

 

 As cidades preexistem ao processo de industrialização. No entanto, a 

industrialização foi o ponto de partida para o processo de urbanização ocorrido nas 

cidades do mundo, primeiramente nos países cuja economia se desenvolveu mais 

rapidamente, e, posteriormente, naqueles cuja modernização industrial demorou um 

pouco mais a chegar.  

 Motor de transformações na sociedade, a industrialização impulsionou o 

desenvolvimento da realidade urbana. A produção industrial implicou na urbanização 

da sociedade. A produção industrial, após certo crescimento, produz a urbanização; 

fornece as condições desta e lhe abre possibilidades. Industrialização e urbanização 

formam um duplo processo, andam juntas. A urbanização e o urbano contêm o 

sentido da industrialização. (LEFÉBVRE, 2001). 

 A expressão “sociedade urbana” surge com a industrialização. Anterior a esse 

processo, a dicotomia cidade e campo que demarca a divisão do espaço social, 

tinha o campo como primazia. Este detinha as grandes produções, a fonte de renda, 

as relações de poder. Nos séculos XVII e XVIII a realidade se inverte. A partir de 

então o campo perde a sua força, o seu domínio, passando a viver e a produzir em 

função das cidades. Nasce a realidade urbana. 

 Em relação a essa inversão, Lefébvre (2001) chama a atenção: 
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Essa inversão de sentido não pode ser dissociada do crescimento do capital 
comercial, da existência do mercado. E a cidade comercial, implantada na 
cidade política, mas prosseguindo sua marcha ascendente, que a explica. 
Ela precede um pouco a emergência do capital industrial e, por conseguinte 
a da cidade industrial. A indústria estaria vinculada a cidade? Sabe-se que, 
inicialmente a indústria se implanta – como se diz - próxima as fontes de 
energia (carvão, água), das matérias primas (metais, têxteis), das reservas 
de Mão-de-obra. Se ela se aproxima das cidades, e para aproximar-se dos 
capitais e dos capitalistas, dos mercados e de uma abundante Mão-de-obra, 
mantida a baixo preço. Logo, ela pode se implantar em qualquer lugar, mas 
cedo ou tarde alcança as cidades preexistentes, ou constitui cidades novas, 
deixando-as em seguida, se para a empresa industrial há algum interesse 
nesse afastamento. (LEFEBVRE, 2001, p. 23). 

 

  A Figura 1 descreve o eixo espaço-temporal do processo de urbanização do 

espaço elaborado por Lefébvre, a partir do marco zero – natureza pura, até chegar 

ao que ele denomina de zona crítica, ou seja, 100% de urbanização, demonstrando 

a evolução das formas político-administrativas das cidades em seus três tipos: a 

cidade política, a cidade comercial, e a cidade industrial, bem como as sociedades 

delas resultantes. 

 
FIGURA 1: Vetor criado por Henri Lefébvre para demonstrar o processo de urbanização 

Fonte: Elaborada pela autora a partir de LEFEBVRE, 2001. 
  

A expressão “revolução urbana” é utilizada pelo autor para indicar o conjunto 

de transformações que a sociedade contemporânea atravessa passando ao período 

em que predominam as questões de crescimento e de industrialização. 

  A zona crítica, em destaque no vetor, seria para Lefébvre a problemática 

urbana instaurada, e o advento da sociedade urbana. Segundo o autor, a entrada 

nessa nova sociedade e as formas de urbanização dependeria das características 

da sociedade durante o processo de industrialização (neocapitalista ou socialista, 
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em pleno crescimento econômico ou já altamente técnica). Para ele, as diferentes 

modalidades de entrada na sociedade urbana, as implicações e consequências 

dessas diferenças iniciais, fazem parte da problemática concernente ao fenômeno 

urbano, ou “o urbano”. (LEFÉBVRE 2001). 

  Como conseqüência do avanço do processo de industrialização em várias 

partes do mundo, a população urbana da Terra caminha a passos largos rumo à 

urbanização do planeta. No século XX vivenciamos a escalada e reversão da 

predominância populacional rural para a urbana na maior parte do globo terrestre.  

  Segundo Davis (2006): 

 

A Terra urbanizou-se ainda mais depressa do que previra o Clube de Roma 
em seu relatório de 1972, Limits of Growth [Limites do crescimento]. Em 
1950, havia 86 cidades no mundo com mais de 1 milhão de habitantes; hoje 
ultrapassam 400, e em 2015 seriam pelo menos 550. Assim, verifica-se que 
as cidades absorveram quase dois terços da explosão populacional Global 
desde 1950 [...]. (DAVIS, 2006, p. 13). 

 

De acordo com estudos do Departamento de Assuntos Econômicos e Sociais 

da Organização das Nações Unidas, a população mundial em 2009 era de 6.829 

bilhões de pessoas, sendo que 3.408.251 viviam nas áreas rurais e 3.421.110, ou 

seja, mais de 50% estavam assentadas nas áreas urbanas, como se pode verificar 

no Gráfico 1 a seguir. 

 
      Gráfico 1: MUNDO - População mundial urbana e rural , 1950 – 2009 e projeção de crescimento  

2010 - 2050. 
Fonte: Elaborado pela autora a partir de dados da Organização das Nações Unidas, 2010. 
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Este mesmo Gráfico nos mostra os números da projeção populacional do 

planeta para 2050, onde é visível o declínio da população rural entre as décadas de 

2020 e 2030, chegando a representar o percentual de apenas 31,30% (2.864.103 

pessoas) e, por outro lado, a população urbana mantém um crescimento acentuado 

atingindo o percentual de 68,70% ( 6.285.881 pessoas) em 2050, quando, estima-

se, teremos  9.149.984 pessoas assentadas na face da Terra.  

O aumento do índice de urbanização mundial respondeu à proporcionalidade 

do desenvolvimento industrial vivenciado por cada país.  Os Gráficos a seguir 

apresentam os dados de crescimento populacional urbano e rural por grandes 

regiões do planeta até o ano de 2010 e as perspectivas de crescimento até 2050.  

  Como se pode verificar nos Gráficos 2 a 7, o crescimento ocorreu com 

disparidades entre as diferentes regiões do planeta.   

 
Gráfico 2: EUROPA - População urbana e rural, 1950 – 2009 e projeção de crescimento  

2010 - 2050. 
    Fonte: Elaborado pela autora a partir de dados da Organização das Nações Unidas, 2010. 
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Gráfico 3: AMÉRICA DO NORTE - População urbana e rural, 1950 – 2009 e projeção de 

crescimento 2010 - 2050. 
          Fonte: Elaborado pela autora a partir de dados da Organização das Nações Unidas, 2010. 

 
 

 

 
Gráfico 4:  OCEANIA - População urbana e rural, 1950 – 2009 e projeção de crescimento 

2010 - 2050. 
       Fonte: Fonte: Elaborado pela autora a partir de dados da Organização das Nações Unidas, 2010. 
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Gráfico 5: AMÉRICA LATINA e CARIBE - População urbana e rural, 1950 – 2009 e projeção de 

crescimento 2010 - 2050. 
    Fonte: Fonte: Elaborado pela autora a partir de dados da Organização das Nações Unidas, 2010. 

 
 

 
Gráfico 6: ÁSIA - População urbana e rural, 1950 – 2009 e projeção de crescimento 2010 - 2050. 

  Fonte: Fonte: Elaborado pela autora a partir de dados da Organização das Nações Unidas, 2010. 
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    Gráfico 7: ÁFRICA - População urbana e rural, 1950 – 2009 e projeção de crescimento  
2010 - 2050. 

         Fonte: Elaborado pela autora a partir de dados da Organização das Nações Unidas, 2010. 
 
 

  Como se observa nos Gráficos anteriores, enquanto na América do Norte e 

Europa na primeira metade do século XX a população urbana já era maioria, na Ásia 

e na África no ano de 2009 ainda prevalecia a condição de países agrários, onde a  

maioria da população encontrava-se assentada no campo e com uma perspectiva de 

inversão apenas entre os anos de 2025 e 2030. 

  Pode-se observar também a escalada surpreendente da urbanização nos 

países em desenvolvimento, o que é reforçado pelas palavras de Davis (2006). O 

autor chama a atenção para este fato e faz algumas comparações que dão conta de 

explicar esse fenômeno: “Londres em 1910 era sete vezes maior que em 1800, mas 

Daca (Bangladesh), Kinshasa (Congo) e Lagos (Nigéria), hoje são aproximadamente 

quarenta vezes maiores do que eram em 1950. A China somou mais moradores 

urbanos na década de 80 do que a Europa inteira (incluindo Rússia) em todo o 

século XIX!”. (DAVIS, 2006, p. 14). 

  Os estudos da Organização das Nações Unidas nos mostram também a 

evolução do processo de urbanização em alguns países a partir da década de 1950. 

Pelo Gráfico 8 verifica-se que na metade do século XX a grande maioria ainda não 

havia atingido o percentual de 50% de população urbana. Apenas a Inglaterra, 
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Alemanha, Estados Unidos da América, França, Itália e Espanha haviam superado 

este percentual. 

 
 

Gráfico 8: Proporção da população urbana mundial, países selecionados, 1950. 
Fonte: Elaborado pela autora a partir de dados da Organização das Nações Unidas, 2010. 

 
 
 

  No entanto, no ano de 2000 esta situação se alterou consideravelmente, 

apresentando um número significativo de países com mais de 50% de sua 

população assentada em área urbana, dentre eles o Brasil, como demonstrado no 

Gráfico 9.  
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Gráfico 9: Proporção da população urbana mundial, países selecionados, 2000. 

Fonte: Elaborado pela autora a partir de dados da Organização das Nações Unidas, 2010. 
 

 
  Estes mesmos estudos apresentam no Gráfico 10 a projeção de crescimento 

da urbanização para 2050, o que altera radicalmente o quadro inicial (1950) com a 

maioria dos países estudados tendo superado o índice de 50% de urbanização, com 

exceção apenas da Ethiópia, na África.  

 Chama a atenção o número expressivo de países que atingirão ou até mesmo 

irão superar o índice de 80% de urbanização. Dentre eles o Brasil, onde há 

expectativa de, em 2050, ter mais de 90% de sua população residindo em área 

urbana. 
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   Gráfico 10: Projeção da proporção populacional urbana mundial, países selecionados, 2050. 
     Fonte: Elaborado pela autora a partir de dados da Organização das Nações Unidas, 2010. 

 
 

 O processo de urbanização chinês merece destaque. A China se urbaniza 

numa velocidade sem precedentes na história humana. Desde as reformas de 

mercado do final da década de 70, estima-se que mais de 200 milhões de chineses 

mudaram das áreas rurais para a cidade. Calcula-se que mais 250 ou 300 milhões 

de pessoas sigam-nas nas próximas décadas. Mais de 160 cidades chinesas têm 

população acima de um milhão de habitantes.  

Os números registrados pelos estudos da Organização das Nações Unidas 

comprovam o fenômeno da urbanização chinesa, em especial a partir da década de 

80 quando o percentual de crescimento na década anterior foi de 1,83%, passou 

para 4,76%.   
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Voltando aos Gráficos 9 e 10 podemos visualizar esse acelerado processo. 

Em 1950, pouco mais de 10% da população chinesa vivia em áreas urbanas. Para 

2050, a projeção da taxa de urbanização do país é de 75%, aproximadamente. 

  Pelos dados até aqui apresentados, a questão que se coloca não é mais 

como conter a urbanização ascendente do planeta. Isto é um fato consumado e, 

para alguns autores, irreversível. A questão é de como reverter os males já 

instalados resultantes deste processo, para que as populações possam colher, de 

forma igualitária, os benefícios da urbanização, reduzindo a degradação ambiental e 

as favelas, ou seja, como elevar a qualidade de vida nos centros urbanos. O foco 

deve estar no aproveitamento do potencial de urbanização que fomentam o 

crescimento eqüitativo e inclusivo e a redução da pobreza.  

  A Ilustração da urbanização no mundo pode ser visualizada nos Mapas 1, 2 e 

3 a seguir, elaborados a partir de dados da Organização das Nações Unidas, onde 

são apresentados os aglomerados urbanos em diferentes períodos. 
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Mapa 1: Aglomerados Urbanos em 1975 
Fonte: Dados da Organização das Nações Unidas, 2010. 
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Mapa 2: Aglomerados Urbanos em 2009 
Fonte: Dados da Organização das Nações Unidas, 2010. 
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Mapa 3: Projeção dos Aglomerados Urbanos em 2025 
Fonte: Dados da Organização das Nações Unidas, 2010. 
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3.2 A urbanização brasileira 

 
 

“ Como se define hoje a urbanização brasileira? 
Alcançamos, neste século, a urbanização da 
sociedade e a urbanização do território. Depois de ser 
litorânea, a urbanização brasileira tornou-se 
praticamente generalizada.” 

    Milton Santos, 2009 
 

 
 A partir do século XVIII a urbanização no Brasil se desenvolve. Os casarões 

das fazendas deixam de ser a residência dos Senhores de Engenho e de suas 

famílias.  A casa da cidade passa a ter maior importância e a visita na fazenda se 

restringe à necessidade de lidar com os negócios da produção agrícola. Conforme 

Santos (2009) “[...] o urbanismo é condição moderníssima da nossa evolução 

social.” (SANTOS, 2009, p.19).   

 Citando ainda este mesmo autor, referindo-se aos primórdios da urbanização 

brasileira, entre 1500 e 1720, destacam-se três principais etapas de organização do 

território brasileiro:  

 

A primeira fase, entre 1530 e 1570, com o ponto de intensidade maior 
compreendido entre os anos de 1530 a 1540. Entre a fundação do Rio de 
Janeiro em, 1567 e a da Filipéia da Paraíba em 1585, há um intervalo em 
que ocorre apenas a instalação de Iguape. O segundo período fica “entre 
1580 e 1640, anos de dominação espanhola, com dois pontos de maior 
intensidade: os anos entre 1610 e 1620, com a fundação de uma vila e três 
cidades, e entre 1630 e 1640, com a fundação de nove vilas, [...] com a 
existência de uma urbanização sistemática na costa norte, em direção à 
Amazônia”. Num terceiro momento, “entre 1650 e 1720, foram fundadas 
trinta e cinco vilas elevando-se duas delas à categoria de cidades: Olinda e 
São Paulo. Aí, fim do período, a rede urbana estava constituída. (SANTOS, 
2009, p.20) 

 

 O país já apresentava índices relevantes de crescimento urbano desde o 

século XVII. A população das cidades de São Luís do Maranhão, Recife, Salvador, 

Rio de Janeiro e São Paulo, no fim do período colonial, somavam 2,85 milhões de 

pessoas, representando 5,7% da população do país.  Sozinha, a cidade de 

Salvador, na passagem do século XVII para o XVIII, já reunia 100 mil habitantes, 

enquanto nenhuma aglomeração dos Estados Unidos tinha mais de 30 mil 

habitantes. (SANTOS, 2009). 

 Em 1872 a parcela de 5,9% da população brasileira residia em áreas urbanas.  

No início do século XX a população urbana somava 9,4%. Entre 1920 e 1940 este 
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percentual sobe de 10,7% para 31,2% e, entre as décadas de 1960-70 dá-se a 

inversão, quando o índice de população vivendo em áreas urbanas ultrapassa a 

rural, atingindo 56% o percentual de urbanização, o que se verifica no Gráfico 11. 

 

 
Gráfico 11: Proporção da população urbana do  Brasil – 1872 - 1970 

         Fonte: Elaborado pela autora com dados disponibilizados pelo Instituto Brasileiro de Geografia  
e Estatística. 

 
 
 Santos (2009), citando Villela e Suzigam (1973), analisa o crescimento urbano 

do Brasil afirmando que, se o índice de urbanização pouco se alterou entre o fim do 

período colonial até o final do século XIX e cresceu menos de quatro pontos nos 

trinta anos entre 1890 e 1920 (passando de 6,8% a 10,7%), foram necessários 

apenas vinte anos, entre 1920 e 1940, para que essa taxa triplicasse, passando a 

31,24%. A população concentrada em cidades passa de 4.552 milhões de pessoas 

em 1920 para 6 208 699 em 1940. 

 Os números revelam que ao longo do século XX o Brasil vivenciou um 

processo de urbanização dos mais intensos, o que resultou em grandes mudanças 

na distribuição populacional no território do país. A partir da década de 1930, o 

crescimento das atividades agrícolas no Brasil começou a desacelerar, e o 

desenvolvimento da economia brasileira passou a ser baseado na expansão 

industrial.  
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 O período de crescimento da urbanização coincidiu com a fase da histórica do 

país em que a industrialização passou a despontar como atividade econômica 

diretamente associada ao desenvolvimento, ou seja, “a industrialização vem sempre 

acompanhada de rápida urbanização” (FURTADO, 1984, p. 54). 

 No entanto, nota-se que todo esse avanço não se deu de forma homogênea 

no território do país. Os dados apresentados na Tabela 1 revelam que foi na região 

sudeste onde o maior número de empresas de grande porte se concentrou. Em 

1970, 85% das 500 maiores empresas nacionais estavam no Sudeste.  

 

 

TABELA 1 
Distribuição das quinhentas maiores empresas do Brasil, segundo região, 1970 -1985 

 

 

Fonte: SANTOS, 2009. 

 

 Por esta razão, a concentração da população urbana deu-se nas cidades 

pólos industriais do sudeste brasileiro, para onde grande parte da população à 

procura de empregos migrava em massa, especialmente para o Rio de Janeiro e, 

sobretudo, São Paulo, cidade considerada nas décadas de 70-80 como o “eldorado 

brasileiro”, sobretudo pelos migrantes nordestinos. 

 Paralelamente ao crescimento da industrialização a Região Sudeste sempre 

apresentou supremacia no processo de urbanização, conforme verifica-se na Tabela 

2. Em contraposição, as regiões Norte e Nordeste, menos industrializadas, 

apresentam os menores percentuais. 

 

 

 

 

Ano  
 

Regiões do País  

1970 
 

1975 1980 1985 

Sudeste 85,20% 82,40% 71,00% 67,80% 

Sul 8,20% 8,20% 15,60% 14,00% 

Nordeste 5,20% 6,80% 9,60% 13,40% 

Centro-Oeste 1,00% 1,60% 1,80% 1,80% 

Norte 0,40% 1,00% 2,00% 3,00% 
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TABELA 2 
Taxas de Urbanização segundo regiões do Brasil – 1940 - 2010 

 

Fonte: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. 

 
 Segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2010, as 

capitais da Região Sudeste concentram 44,6% da população das capitais brasileiras, 

ainda que essa participação venha declinando ao longo do tempo - em 2000 era de 

46,5%.  Esta é a Região que mais perde população rural ao longo dos anos. 

 Em 60 anos (1950-2010) o país passou por uma inversão radical entre campo 

e cidade, resultado do processo de urbanização vivenciado pela sociedade 

brasileira, o que se pode verificar no Gráfico 12. 

 

 
Gráfico 12: Percentual da população urbana e rural do Brasil – 1950 - 2010 

Fonte: Elaboração da autora com dados disponibilizados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e 
Estatística 

 

 A partir de 1950, o Brasil deixa de ser um país de características rurais para 

caminhar no sentido de um país mais urbanizado, quando a expansão do Parque 

Ano  
 
 

Regiões do País  

1940 
 

1960 1980 2000 2010 
 

Sudeste  39,42 57,36 82,79 90,5 92,92 
Sul  27,73 37,58 62,41 80,5 84,93 
Nordeste  23,42 34,24 50,44 69,0 73,13 
Centro-Oeste  21,52 35,02 67,75 86,7 88,82 
Norte  27,75 37,80 51,69 69,7 73,51 



 

 

53 

 

Industrial do Sudeste, particularmente do Estado de São Paulo, passa a atrair uma 

grande massa de população migrante originária de áreas de estagnação econômica 

do Nordeste.  

 Entre as Unidades da Federação, as mais populosas são também as que têm 

maiores populações urbanas: São Paulo, 39 585 251 (95,93% em relação à 

população do Estado); Minas Gerais, 16 715 216 (85,29%); Rio de Janeiro, 15 464 

239 (96,71%); Bahia, 10 102 476 (72,07%); e Rio Grande do Sul, 9 100 291 

(85,10%). Verifica-se que o Rio de Janeiro detém o maior percentual de população 

urbana dentre as Unidades da Federação. (Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística, 2010). 

 Por outro lado, quanto à população rural, as maiores concentrações estão nas 

unidades federativas da Bahia, 3 914 430 (28% em relação à população do Estado); 

seguida de Minas Gerais, 2 882 114 (14,7%); Maranhão, 2 427 640 (38%) e Pará, 2 

389 492 (31,51%). A Figura 2 apresenta a situação geral incluindo todos os Estados 

da Federal mais o Distrito Federal. (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 

2010). 

     

 
 

Figura 2: População residente por situação do domicílio, segundo as 
Unidades da Federação – Brasil – 2010 

Fonte: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2010, Sinopse Censo Demográfico 2010 
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Os dados da Tabela 3 mostram esta alteração do perfil populacional brasileiro 

nos últimos 60 anos. 

 

TABELA 3 
População nos Censos Demográficos segundo a situação do domicílio 

Brasil – 1960 - 2010  
 

População nos Censos Demográficos Situação 
do 

domicílio  1960 1970 1980 1991 2000 2010 

Brasil 70 992 343 94 508 583 121 150 573 146 917 459 169 590 693 190 755 799 

Urbana 32 004 817 52 904 744 82 013 375 110 875 826 137 755 550 160 925 792 

Rural 38 987 526 41 603 839 39 137 198 36 041 633 31 835 143 29 830 007 

 
Fonte: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. 

  

 Se tivemos por um lado a lógica da industrialização evidenciada desde as 

décadas de 40-50, acompanhada pela urbanização cada vez mais presente no 

território nacional, por outro a infra-estrutura existente nas cidades grandes não 

suportava a demanda crescente e a partir do anos 1970 os problemas que cercam a 

urbanização, passaram a ser evidenciados.  

  O intenso crescimento econômico vivenciado no país naquele mesmo período 

de acentuada urbanização foi acompanhado, contraditoriamente, pela deterioração 

das condições de vida de ampla parcela da população. A correlação entre 

crescimento e o aumento dos problemas urbanos foi visível.  

 Conforme denuncia Santos (2009), “o processo brasileiro de urbanização 

revela uma crescente associação com a pobreza, cujo lócus passa a ser, cada vez 

mais, a cidade, sobretudo a grande cidade.” (SANTOS, 2009, p. 11). Instaura-se e 

agrava-se cada vez mais a pobreza urbana. 

 Analisando dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2010, 

verifica-se que entre 1960 e 1980, a população vivendo nas cidades conheceu 

aumento singular: cerca de 50 milhões de novos habitantes passaram a viver no 

espaço urbano, um número quase igual à população total do país em 1950. 

Conseqüentemente, esse processo de urbanização acelerada promoveu uma forte 

pressão de demanda por espaço urbano. 

 A migração em massa de trabalhadores vindos do interior do país para os 

centros metropolitanos culminou num choque infraestrutural entre a oferta de 
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empregos e a oferta de bens e serviços urbanos que o Estado poderia prover. 

(ARAUJO, 2009). 

 Daí, a proliferação de loteamentos clandestinos, crescimento das periferias e 

das favelas; a degradação do meio ambiente, dentre outros, promoveram a 

modificação da paisagem urbana, tornando-se permanente, como uma nova 

característica da vida nas cidades. 

 O crescimento das cidades, que por tantos anos parecera uma ocorrência 

quase que natural, alterou-se para a rápida urbanização, aliada a um processo de 

industrialização tardia que incorporou somente uma pequena parcela dos 

trabalhadores urbanos – acarretando problemas complexos e de difícil 

enfrentamento por parte do poder público. (AZEVEDO, 1982). 

 Com isso, ampliaram-se cada vez mais as desigualdades sócio-espaciais 

presentes nas cidades brasileiras. Os problemas urbanos atrelados ao quadro de 

desenvolvimento desigual, ainda que tenham surgido primeiramente nas metrópoles, 

passaram a se difundir rapidamente nas cidades grandes, generalizando-se. 

 Temos, então, no Brasil, um processo de urbanização gerador da pobreza 

urbana, marcado pela segregação dos estratos mais pobres da população, 

evidenciando a disparidade sócio-espacial presente nos grandes centros do país. 

 Algumas análises realizadas no passado tendiam a justificar os efeitos 

indesejáveis da tríade industrialização-crescimento econômico-urbanização, ou seja, 

a pobreza urbana, como um aspecto separado e específico, portanto passageiro. 

Considerava-se o pauperismo urbano como uma situação de transição própria dos 

migrantes de origem rural, ainda não absorvidos pela economia urbano-industrial.   

 Entretanto, conforme bem apontado por Camargo e outros, (1976), inexiste 

qualquer fundamento cientifico nesta explicação dos desníveis sociais a partir da 

dicotomia entre migrantes e naturais do lugar. A pobreza urbana atingiu um vasto 

contingente de moradores urbanos independentemente da sua origem e, tampouco 

se mostrou passageira, perdurando até os dias atuais. 

 À medida que as cidades cresciam, aumentavam os problemas urbanos. A 

produção de desigualdade social em massa não foi interrompida nem amenizada. 

Ao contrário, o que se viu foi o crescimento exponencial da pobreza urbana e da 

segregação sócio-espacial, como contra-face inevitável da brutal concentração de 

renda. (VALLADARES, 2005). 
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 Adotando a análise de SANTOS, 2009, o Brasil se insere no rol de países que 

passaram por uma industrialização precoce. Segundo o autor, um número pequeno 

de países subdesenvolvidos, como o Brasil, Argentina, México e Índia, conseguiram 

juntar as condições necessárias para a sua industrialização, entre fins do século XIX 

e começo do século XX.  

 Esses países têm algumas características em comum: sua industrialização e 

modernização se fizeram dependentes e voltadas para fora. Embora elevassem  o 

índice de industrialização, conservam uma série de condições de 

subdesenvolvimento, muitas vezes agravadas pelo crescimento econômico, ou seja, 

disparidades regionais, enormes desigualdades de renda e uma tendência crescente 

para o empobrecimento das classes de menor poder aquisitivo, a despeito do 

aumento do Produto Nacional Bruto e do Produto Nacional per capita.  

 Para resumir a problemática de país subdesenvolvido industrializado, 

considera-se que o Brasil é um país onde as desigualdades regionais e sociais são 

flagrantes. O caso brasileiro demonstrou claramente que crescimento econômico e 

desenvolvimento social não são necessariamente sinônimos. Ao contrário, 

demonstrou que o PIB aumentava, os ricos tornam-se mais ricos, a classe média 

alta mantinha a sua situação e os pobres tornavam-se cada vez mais pobres. 

(SANTOS, 2009). 

 

 

3.3 A metropolização 

 

 

  Na pretensão de ampliar o foco do nosso objeto de estudo faremos aqui um 

recorte espacial, para analisarmos outro fenômeno advindo do duplo processo 

industrialização-urbanização: a metropolização do espaço urbano. 

  Na medida em que os países se industrializam e urbanizam, as populações 

passam a aglomerar-se em espaços metropolitanos, levando a um aumento 

considerável de áreas urbanas extensas abrigando milhões de habitantes em 

diversas cidades. 

 Assim, pode-se entender que uma região metropolitana ou área 

metropolitana é um grande centro populacional, que consiste em um conjunto de 
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cidades abrigadas em torno de uma grande cidade central - pólo, denominada 

metrópole. Normalmente aquela que dá nome à região metropolitana como, por 

exemplo, a Região Metropolitana de Belo Horizonte (RMBH).  

 No interior de uma Região Metropolitana (RM) encontram-se diferenciações 

entre a cidade pólo e os municípios periféricos. Os municípios polarizadores 

apresentam diferenças significativas para com os municípios periféricos, 

principalmente no que se refere ao grau de desenvolvimento humano, dinamização 

econômica, concentração de serviços de consumo coletivos etc.  

 Neste espaço urbano metropolizado, na maioria dos casos, forma-se o que 

chamamos de  conurbação urbana7. Além da ligação espacial, o que une as cidades 

que formam uma região metropolitana é o alto grau de integração entre si, tanto 

na economia, política ou cultura. 

 Já uma região formada por diversas regiões metropolitanas localizadas 

próximas entre si, é chamada de megalópole, ou seja, a conurbação de duas ou 

mais metrópoles. 

 A metropolização do espaço urbano é um fenômeno mundial. O Quadro 1 

apresenta as quinze maiores aglomerações metropolitanas do planeta, por 

população, onde se verifica que dentre estas, a maioria encontram-se no continente 

asiático, com Tóquio apresentando a maior área metropolitana, uma gigantesca 

aglomeração urbana contendo mais de 30 milhões de habitantes. Em seguida na 

América Latina – Brasil (São Paulo em terceiro lugar, com mais de 19 milhões de 

habitantes e o Rio de Janeiro em décimo quarto, com quase doze milhões) e 

Argentina – Buenos Aires, seguido da América do Norte – Los Angeles e Nova York. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Posição  Área metropolitana País População 
(milhões) 

                                                 
7  Conurbação  é a unificação da malha urbana de duas ou mais cidades em que ocorre uma 

integração física e funcional entre elas, mas cada uma guardando autonomia em relação à outra. 
Dicionário Geográfico, José Inácio de Lima. 
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1 Tóquio Japão 36,5 

2 Delhi Índia 21,7 

3 São Paulo  Brasil 19.6 

4 Bombaim Índia 19,5 

5 Cidade do México México 19.3 

6 Nova York Estados Unidos 19.3 

7 Xangai  China 16.3 

8 Calcutá Índia 15.3 

9 Dhaka Bangladesh 14.3 

10 Buenos Aires Argentina 13.0 

11 Carachi Paquistão 12.8 

12 Los Angeles Estados Unidos 12.7 

13 Pequim China 12.2 

14 Rio de Janeiro Brasil 11.7 

15 Manila Filipinas 11.4 

 
Quadro 1: As maiores regiões metropolitanas do planeta, países selecionados, segundo o  

volume da população - 2010 
        Fonte: Elaborado pela autora com dados disponibilizados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e   

Estatística e  Organização das Nações Unidas -  Departamento de Assuntos Econômicos e 
Sociais, Divisão de População: Perspectivas de Urbanização Mundial, a revisão de 2009. Nova 
York. 

 

 

3.4 As regiões metropolitanas no Brasil 
 

 

 De acordo com Santos (2009), grande parte do crescimento da população 

total do Brasil se deu nas regiões metropolitanas. Segundo o autor, “por um longo 

período do processo de urbanização, a população urbana das aglomerações com 

mais de 20 mil habitantes cresceu mais depressa que a população total e que a 

população urbana do país.” (SANTOS, 2009, p.89). 

 Ao mesmo tempo em que o país se industrializou e urbanizou, a população 

passou a aglomerar-se nos espaços metropolitanos. Após os anos 1970 o processo 

de urbanização do país alcançou um novo patamar: o estágio da metropolização, 
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com aumento considerável de áreas urbanas extensas abrigando milhões de 

habitantes em diversas cidades. 

 No início da década de 70 foram criadas oficialmente por legislação federal8 

as primeiras nove Regiões Metropolitanas (RM): São Paulo, Rio de Janeiro, Recife, 

Belo Horizonte, Porto Alegre, Salvador, Fortaleza, Curitiba e Belém com o objetivo 

de viabilizar um sistema de gestão das funções públicas de interesse comum dos 

municípios abrangidos, na tentativa de integrar a organização, o planejamento e a 

execução de políticas e programas a partir de uma perspectiva regional. 

 A Tabela 4 mostra a forte concentração da população urbana naquelas nove 

regiões – um total de 22 793 107 residentes, perfazendo um percentual de 24% da 

população total brasileira, que à época era de 93 139 037 habitantes. 

 

TABELA 4 

População residente nas regiões metropolitanas, em milhões – Brasil – 1970 

RM 1970 

São Paulo 8 139 730 

Rio de Janeiro 7 063 760 

Recife 1 791 322 

Belo Horizonte 1 605 306 

Porto Alegre 1 531 255 

Salvador 1 147 821 

Fortaleza 1 036 779 

Curitiba 821 233 

Belém 655 901 

Total RM 22 793 107 

BRASIL 93 139 037 

 
Fonte: Elaborado pela autora com dados extraídos de BRASIL, 2007 e SANTOS, 2009. 

 
  Posteriormente foram criadas outras Regiões Metropolitanas (RM), como 

também as Regiões Integradas de Desenvolvimento Econômico (RIDEs), com a 

mesma proposta das Regiões Metropolitanas. 

                                                 
8  Lei Complementar Federal nº 14, de 8 de junho de 1973, que estabeleceu as regiões 

metropolitanas de São Paulo, Belo Horizonte, Porto Alegre, Recife, Salvador, Curitiba, Belém e 
Fortaleza. A Região Metropolitana do Rio de Janeiro foi criada pela Lei Complementar Federal nº 
20, de 1º de julho de 1974, após a fusão dos estados do Rio de Janeiro e da Guanabara. 



 

 

60 

 

Atualmente existem no Brasil trinta e nove Regiões Metropolitanas e três 

Regiões Integradas de Desenvolvimento Econômico reconhecidas oficialmente,9 

distribuídas pelas grandes regiões urbanas do país. 

 Neste universo encontram-se inseridos municípios que compõem os Colares 

Metropolitanos das Regiões Metropolitanas de Belo Horizonte (MG) e Vale do Aço, 

das Áreas de Expansão Metropolitana das Regiões Metropolitanas Carbonífera 

(SC), de Chapecó (SC), Norte/Nord. Catarinense (SC), Florianópolis (SC), Foz do 

Rio Itajaí (SC), Lages (SC) e Vale do Rio Itajaí (SC) e dos municípios do Entorno 

Metropolitano da Região Metropolitana do Vale do Rio Cuiabá (MT).  

 Como se pode observar no Mapa 4 as trinta e nove Regiões Metropolitanas e 

Regiões Integradas de Desenvolvimento Econômico  estão distribuídas por 22 

Unidades da Federação, nas cinco grandes regiões geográficas do País.  

 

                                                 
9 Conforme dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, Sinopse Censo Demográfico 2010 



 

 

61 

 

 
Mapa 4: Regiões Metropolitanas Brasileiras 

Fonte: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, Sinopse Censo Demográfico 2010. 
 

Dados do último Censo Demográfico realizado pelo Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística em 2010 registram a população brasileira de 190 755 799 

habitantes, sendo que destes, 160 925 792 residem em áreas urbanas. Revelam a 
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expressividade da concentração da população nas Regiões Metropolitanas em todo o 

país, 89.420.179 no total, como se pode ver no Quadro 2.  

 

 

Posição  
Regiões Metropolitanas e  

Regiões Integradas de 
Desenvolvimento  

População  

1ª São Paulo - SP 19683975 
2ª Rio de Janeiro - RJ 11835708 
3ª Belo Horizonte - MG 5414701 
4ª Porto Alegre - RS 3958985 
5ª RIDE Distrito Federal e Entorno 3717728 
6ª Recife - PE 3690547 
7ª Fortaleza - CE 3615767 
8ª Salvador - BA 3573973 
9ª Curitiba - PR 3174201 
10ª Campinas - SP 2797137 
11ª Goiânia - GO 2173141 
12ª Manaus - AM 2106322 
13ª Belém - PA 2101883 
14ª Grande Vitória - ES 1687704 
15ª Baixada Santista - SP 1664136 
16ª Natal - RN 1351004 
17ª Grande São Luís - MA 1331181 
18ª João Pessoa - PB 1198576 
19ª Maceió - AL 1156364 
20ª RIDE Grande Teresina - PI 1150959 
21ª Norte/Nordeste Catarinense - SC 1094412 
22ª Florianópolis - SC 1012233 
23ª Aracaju - SE 835816 
24ª Vale do Rio Cuiabá - MT 833766 
25ª Londrina - PR 764348 
26ª Vale do Itajaí - SC 689731 
27ª Campina Grande - PB 687039 
28ª RIDE Petrolina/Juazeiro – PE/BA 686410 
29ª Vale do Aço - MG 615297 
30ª Maringá - PR 612545 
31ª Agreste - AL 601049 
32ª Cariri - CE 564478 
33ª Carbonífera - SC 550206 
34ª Foz do Rio Itajaí - SC 532771 
35ª Macapá - AP 499466 
36ª Chapecó - SC 403494 
37ª Tubarão - SC 356721 
38ª Lages - SC 350532 
39ª Sudoeste Maranhense - MA 345873 

TOTAL 
 

89420179 

 
Quadro 2: Regiões Metropolitanas-RMs e Regiões Integradas de Desenvolvimento – RIDEs, segundo 

volume populacional  – Brasil  –  2010 
Fonte: Elaborado pela autora utilizando dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2010 
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 Verifica-se que a população residente nas regiões metropolitanas representa 

mais da metade - 55,56% da população urbana do país e 46,87% da população total 

brasileira, o que demonstra a concentração urbana metropolitana. 

 Os números nos mostra, ainda, que esta concentração se acentua na Região 

Sudeste, onde apenas as três maiores Regiões Metropolitanas ali localizadas - SP, 

RJ, e BH, abrigam 36.934.384 habitantes, o que significa 41,3% de toda população 

metropolitana brasileira e 23% de toda população urbana do país. 

 Se levado em consideração todas as sete Regiões Metropolitanas localizadas 

no Sudeste brasileiro - SP, RJ, BH, Grande Vitória, Campinas, Baixada Santista e 

Vale do Aço o resultado demonstra 43.698.658 habitantes, ou seja, 49% (quase a 

maioria) da população metropolitana brasileira encontram-se concentrada nesta 

região. 

 Por fim, o fenômeno da metropolização brasileira deve ser visto não apenas 

por uma questão de contigüidade espacial e adensamento populacional urbano, mas 

também pela conectividade na economia em rede e pela polarização econômica.  

 É importante destacar que as 15 maiores metrópoles brasileiras são 

responsáveis pela maior parte da riqueza nacional, enquanto produção de 50,3% do 

PIB brasileiro. (OBSERVATÓRIO DAS METRÓPOLES, 2010). 

 É a dupla face estabelecida pelo processo de urbanização brasileiro: 

concentração de riqueza e de pobreza, esta configurada pela segregação sócio-

espacial instalada nas favelas e periferias das metrópoles. 
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4. A SEGREGAÇÃO SÓCIO-ESPACIAL URBANA 

 

 
“O fenômeno da segregação deve ser analisado segundo 
índices e critérios diferentes: ecológicos (favelas, pardieiros, 
apodrecimento do coração da cidade), formais (deterioração 
dos signos e significações da cidade, degradação do urbano 
por deslocação de seus elementos arquitetônicos), 
sociológicos (níveis de vida e modos de vida, etnias, culturas 
e subculturas, etc.) a prática caminha na direção da 
segregação. Social e politicamente as estratégias de classes 
(inconscientes ou conscientes)”.  

            Henry Lefebvre, 2001 
 

 

4.1 Entendendo o fenômeno 

 

 

 As cidades, especialmente as grandes e as metrópoles, além de congregar a 

maioria das atividades humanas, o desenvolvimento econômico, a produção do 

conhecimento, o lazer e a cultura, também concentra a grande maioria dos 

problemas sociais como a pobreza, as diversas formas de manifestação de 

violência, segregações e exclusões, resultando no chamado “caos urbano”, ou como 

anunciou Henri Lefebvre: a zona crítica do processo de urbanização. (LEFBVRE, 

2001). 

 Ou, ainda, como denunciou o geógrafo Milton Santos, chamando a atenção 

para o fato de que a cidade em si, como relação social e materialidade humana, 

torna-se criadora da pobreza, tanto pelo modelo socioeconômico, quanto por sua 

estrutura física, que faz dos habitantes das periferias e favelas pessoas ainda mais 

pobres. A pobreza não é apenas o fato do modelo socioeconômico vigente, mas 

também do modelo espacial. (SANTOS, 2009). 

 Estudos sobre a economia brasileira nos anos 70 apontam o período como de 

crescimento econômico acelerado com elevada concentração de renda, o que 

esclarece a coexistência nas metrópoles de grandes bolsões de pobreza e miséria 

ao lado de setores médios e altos com níveis de consumo análogos aos países do 
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Primeiro Mundo, o que levou à expressão “Belindia”10 para se caracterizar a situação 

paradoxal do país.  

 Importa dizer que a partir de 1968 a economia brasileira ingressou numa fase 

de crescimento acelerado, traduzindo taxas de expansão do Produto Interno Bruto 

(PIB) de cerca de 10% ao ano o que se estendeu até 1974, período ao qual se 

designou como o “Milagre Brasileiro”. No entanto, a elevação do PIB não se traduziu 

em uma melhoria das condições de vida da população como um todo. (JÚNIOR, 

2006). 

 O que se verificou foi que a economia cresceu e, paradoxalmente, os níveis 

de remuneração e as condições de vida de grande parte dos trabalhadores urbanos 

se deterioraram. Ou seja, o “milagre” se fez apenas para uma pequena parcela da 

população, excluindo deste crescimento a maioria da classe trabalhadora. 

 Diante de questionamentos a este respeito o então Ministro da Fazenda, 

Delfim Neto alegava à época que era preciso “esperar o bolo crescer para dividi-lo”. 

Divisão esta que não se fez igualitariamente entre a população brasileira, 

contribuindo para a elevada concentração de renda no país e aumento da pobreza 

urbana. 

  Segundo Lúcio Kowarick, 1979: 

 

[...] o reflexo do “milagre” nas condições de vida da classe trabalhadora se 
mostrou nulo. No que tange às condições de moradia “para a grande 
maioria a situação continuou a mesma: o aluguel de um cômodo em cortiço 
localizado em áreas deterioradas ou de uma casa de míninas dimensões e 
baixo padrão construtivo nas “periferias” distantes da cidade, ou um barraco 
na favela, todas as soluções implicando em condições de habitabilidade 
extremamente precárias e, no mais das vezes, em gastos de alugueis que 
comprimiam ainda mais o já minguado orçamento de consumo das famílias 
trabalhadoras. (KOWARICK, 1979, p. 60). 

 

  São inúmeros os trabalhos que tentam quantificar e qualificar a pobreza no 

Brasil, assim como especificar as principais causas do problema. Alguns tratam da 

pobreza vinculada à questão do espaço urbano.  

  A este respeito, Marques (2004) chama a nossa atenção:  

 

 

                                                 
10  Expressão utilizada para definir o que seria a distribuição de renda no Brasil, notadamente nos 

anos 70: uma mistura entre uma pequena e rica Bélgica e uma imensa e pobre Índia. 
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Se é verdade que uma parcela significativa das famílias em situação de 
pobreza no Brasil se situa em zonas rurais, também é verdade que uma 
pobreza talvez de outro tipo, mas certamente de grande magnitude e 
gravidade, se situa mesmo nos nossos centros urbanos mais prósperos. 
Assim, para que seja possível entender quais são as características dessa 
pobreza, temos que utilizar escalas de grande detalhe que permitam 
estudar o intra-urbano e especificar a distribuição espacial dos diferentes 
grupos sociais, caracterizando um espaço heterogêneo e complexo em 
termos geográficos. (MARQUES, 2004, p.1). 

 

 Lúcio Kowarick (2009) nos lembra do termo underclass (subclasses) bastante 

utilizado pelos americanos, a partir dos anos 1960 para denominar a população 

urbana pobre nos Estados Unidos da América.  “Termo este amplamente 

popularizado através de reportagens em revistas como Newsweek, Fortune ou 

Readers Digest, onde a tônica das apreciações enfatizava a pobreza que se 

avolumava nos grandes centros urbanos.” (KOWARICK, 2009, p. 35). 

 Pode-se considerar que a distribuição dos grupos sociais no espaço é 

influenciada por vários fatores, dentre eles o sítio físico, os eixos de transporte, os 

processos macrossociais associados às dinâmicas históricas e econômicas, a ação 

de vários atores presentes no cenário urbano, como o Estado, os moradores da 

cidade e os capitais nela instalados. Todos estes atores consomem e produzem 

espaço em suas atividades cotidianas. 

 Disto resulta o entendimento de que o espaço urbanizado da cidade torna-se 

objeto de disputa entre os interesses econômicos e os grupos sociais, já que o 

acesso diferenciado a determinados bens, serviços e equipamentos urbanos permite 

o aumento da renda real por meio da valorização do patrimônio imobiliário, assim 

como maior conforto material, ambiental e, também, a reprodução material e 

simbólica de situações de distinção social. (MARQUES, 2004). 

 Isso gera a identificação de determinados espaços na cidade e, por 

conseguinte, a localização de cada grupo social lhe confere diferentes condições de 

vida e status social. 

 Podemos então entender o espaço urbano como uma arena onde interesses 

diferenciados se defrontam pela apropriação de benefícios em termos de geração de 

rendas e obtenção de lucros, por um lado, e em termos de melhores condições 

materiais e simbólicas de vida, por outro. 

 A problemática da segregação sócio-espacial tem estado cada vez mais 

presente no debate contemporâneo sobre a questão metropolitana. Sobretudo a 

segregação imposta à população de baixo poder aquisitivo, visto que evidencia com 
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maior clareza situações de múltiplas carências, de pobreza extrema em 

determinados territórios, onde a segregação residencial está geralmente associada a 

outros elementos como os riscos geológicos, à degradação ambiental, à 

irregularidade fundiária, a problemas sanitários e de saúde pública, de segurança, 

dentre outros. 

 Como bem sintetizado por Liberato (2009), em seu estudo sobre a exclusão 

nas cidades, “a estrutura sócio-espacial resulta das disputas entre classes e grupos 

pelo uso e ocupação do território da metrópole, cujo fundamento é o acesso aos 

recursos urbanos que se acumulam. Da dinâmica de apropriação destes recursos 

resulta a divisão social do espaço, comumente conhecida como segregação 

urbana”. (LIBERATO, 2009, p.17) 

 Ao longo do processo de urbanização brasileiro, como também em outros 

países em desenvolvimento,  vimos que o assentamento das camadas populares no 

espaço urbano tem se materializado sob a forma de favelização, encortiçamento e 

periferização, onde prevalecem a irregularidade e a ilegalidade do acesso à terra e 

precárias condições de sobrevivência, pela carência quantitativa e qualitativa dos 

equipamentos e serviços urbanos e por grandes dificuldades de acesso ao sistema 

de transportes, dificultando a sua mobilidade plena no espaço da cidade, incluindo-

se o acesso aos postos de trabalho. 

 Neste contexto de apropriação do espaço urbanizado, na tentativa de se 

definir a segregação urbana, Marques (2004) sugere os termos apartação e 

isolamento, ambos associados à idéia de gueto, variando se os processos de 

segregação sejam impostos por terceiros aos grupos sociais que são isolados, ou 

construídos como estratégia pelos próprios grupos em isolamento – auto-

segregação, o que nos remete aos condomínios fechados, que cada vez mais se 

multiplicam nos grandes centros urbanos. 

 Temos, então, dois tipos de segregação urbana distintos: uma induzida e 

outra voluntária. Apenas dois fatores os unem: o recorte econômico dos moradores 

e a ocorrência de certa homogeneidade interna e heterogeneidade externa na 

distribuição dos grupos segregados no espaço urbano. No mais tudo os difere. 

 Assim, entendemos que tanto a população de baixa renda moradora em 

favelas, quanto aquela residente em condomínios fechados de alta renda, são partes 

diferentes do processo de segregação urbana: uma imposta e improvisada, pela 

falta de outra opção de lugar melhor para morar na cidade; outra voluntária, auto-
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segregação programada pela possibilidade de escolha, mas, ambas marcadas pela 

questão socioeconômica.  

 Referindo-nos tanto a um quanto a outro tipo de segregação há que se 

indagar de que forma são produzidas as desigualdades sociais levando à 

segregação do espaço urbano?  Na tentativa de explicação, remetemos à Marques 

(2004) que aponta três fatores, a saber: 

 

� A dinâmica econômica, o mercado de trabalho e a estrutura social 
em si; 

� A dinâmica do mercado de terras, as ações dos produtores do 
espaço urbano e da produção de moradia;  

� O Estado e as políticas públicas. (MARQUES, 2004, p.15). 
 

 A conjunção destes fatores – com presença ou ausência em maior ou menor 

grau, levaria à segregação sócio-espacial implicando na divisão do espaço urbano 

entre a “cidade formal” – dos integrados (os incluídos) e a “cidade informal” – dos 

não-integrados (os excluídos), explicitando a forma desigual com que o espaço é 

apropriado pelas classes sociais, notadamente nas metrópoles e cidades grandes. 

(LIBERATO, 2009 e MARICATO, 2003). 

 Sabendo de outros fatores que levam à segregação espacial de populações 

além dos até então citados, tais como os políticos, religiosos e culturais, cabe aqui 

pontuar que o tipo de segregação objeto de investigação em nosso estudo é aquela 

entendida como o grau de aglomeração de determinado grupo social em uma dada 

área do espaço urbano, tendo como principal fator o recorte econômico, 

marcadamente pela população de baixa renda (ou nenhuma). Aglomeração esta 

mais comumente conhecida por favela ou assentamento precário. 

 Como visto ao longo desta seção, o processo de urbanização brasileira se 

mostrou acelerado, excludente e, sobretudo, segregador, gerando inúmeras favelas 

e outras formas degradantes de assentamento humano no solo urbano. É o que 

trataremos a seguir. 
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4.2 Favela: um lugar no espaço urbano  
 

 

“Numa vasta extensão, onde não há plantação, nem ninguém morando lá, 
cada um pobre que passa por ali só pensa em construir seu lar. E quando o 
primeiro começa, os outros depressa procuram marcar seu pedacinho de 
terra pra morar. 

  E assim a região sofre modificação, fica sendo chamada de Nova Aquarela. 
  É aí que o lugar então passa a se chamar favela.” 

 
Música “A favela” de autoria de Pandeirinho e Jorginho. 

 

 

4.2.1.Algumas conceituações possíveis 
 

 O processo de expansão dos grandes centros metropolitanos, marcado pelo 

fenômeno da segregação socioespacial, é acompanhado do crescimento dos 

cortiços e surgimento dos loteamentos clandestinos na periferia das cidades grandes 

e, sobretudo, das favelas.  Ou seja, o processo de urbanização brasileiro demonstra 

a concretude de assentamentos precários para as populações pobres, figurando 

estes como um componente expressivo na produção das cidades. São, portanto, 

partes integrantes do cenário urbano brasileiro. 

 Antes de partirmos para a análise do conjunto de fatores que levaram à 

favelização do espaço urbano torna-se necessário tratarmos inicialmente da origem 

do termo favela, de suas primeiras utilizações e das diferentes conceituações 

possíveis, expressadas por olhares distintos e diferentes fontes do saber. 

 Fazendo uma referência à literatura internacional, Davis (2006) expõe que o 

nome “Favela”, slum em inglês, foi primeiramente usado pelo escritor James Hardy 

Vaux em 1812 no Vocabulário da linguagem vulgar (Vocabulary of the flash 

language) como sinônimo de racket, “estelionato” ou “comércio criminoso”. Em 1894, 

uma pesquisa feita nos Estados Unidos sobre a vida nos cortiços norte-americanos, 

definiu Slum como “uma área de becos e ruelas sujas, e principalmente quando 

habitada por uma população miserável e criminosa.” Em 1895, a revista americana 

Scribner’s Magazine realizou um estudo sobre “os pobres das cidades grandes” e 

apontou quais seriam os bairros com as moradias humanas mais precárias da face 

da Terra. Davis (2006)  refere-se a esses bairros como “favelas clássicas”, lugares 

pitorescos e sabidamente restritos, contrapondo às características conferidas pelos 

reformadores e pelos liberais a esses espaços.  
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 Segundo o mesmo autor, para os reformadores, as favelas se 

“caracterizavam por um amálgama de habitações dilapidadas, excesso de 

população, doença, pobreza e vício” e, para os liberais do século XIX, “a favela era 

vista como um lugar onde um “resíduo” social incorrigível e feroz apodrecia em um 

esplendor imoral e quase sempre turbulento” (DAVIS, 2006, p.98).  

 Para a Organização das Nações Unidas as favelas são “assentamentos que 

carecem de direitos de propriedade, e constituem aglomerações de moradias de 

uma qualidade abaixo da média. Sofrem carências de infra-estrutura, serviços 

urbanos e equipamentos sociais e/ou estão situadas em áreas geologicamente 

inadequadas ou ambientalmente sensíveis”. (DENALDI, 2003, p.78). 

 Segundo Costa e Nascimento (2005), a Organização das Nações Unidas 

privilegia a utilização da nomenclatura assentamentos informais, embora em muitos 

documentos encontra-se a denominação slums, ou mesmo, favelas. 

 A primeira utilização do termo favela no Brasil remonta ao início do século XX 

e tem ligação com um fato histórico no país datado de 1897. Trata-se da ocasião em 

que os soldados que retornaram da luta na Guerra dos Canudos se instalaram no 

Rio de Janeiro. Ávila, citado por Aguiar (2010), contribui para a melhor compreensão 

dessa história: 

 

FAVELA. Etimologicamente é um termo latino que significa pequena 
fava. Historicamente, é o nome de uma pequena colina de uma região da 
Bahia, de onde provieram os migrantes que se instalaram, pela primeira 
vez, no Rio de Janeiro, nas imediações da Estação Pedro II da Central do 
Brasil. Ocuparam na ocasião uma pequena elevação que, pela semelhança 
com a colina baiana, chamaram de favela. Daí o nome se estendeu a todas 
as aglomerações de barracos construídos na cidade do Rio de Janeiro, seja 
em escarpas, seja em regiões planas, em geral alagadiças” (ÁVILA, 1972, 
apud AGUIAR, 2010, p.1). 

 

 Esta localidade foi fonte de inspiração para a pintora brasileira Tarsila do 

Amaral, que em 1924 produziu a tela “Morro da Favela”.  
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Figura 3: Reprodução da tela “Morro da Favela”  

Fonte: AMARAL, Tarcila, 1924. 

 

  A partir dos morros cariocas, a nomenclatura Favela foi incorporada ao 

vocabulário brasileiro11, e embora sua origem remeta ao Rio de Janeiro, o seu uso 

tornou-se nacional, constituindo-se, também, como uma das poucas e a mais 

utilizada viabilidade de assentamento urbano dos segmentos mais pobres, um 

território de habitação popular. 

 Para o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística o termo favela (e seus 

assemelhados) é o mesmo que setor/aglomerado subnormal. Em 2000, o instituto 

conceituou esse tipo de setor12 como: 

                                                 
11 Segundo o dicionário Aurélio favela significa aglomeração de casebres em certos pontos dos 
      grandes centros urbanos, construídos toscamente e desprovidos de recursos higiênicos; morada 

da parte mais pobre da população. 
12 O setor censitário é uma unidade administrativa do Censo, delimitada como a área a ser percorrida 
    por um único recenseador no seu trabalho de campo. Assim, a definição dos setores é função da 
    área a percorrer e do trabalho a ser realizado. Os setores são classificados por tipo: setor normal, 
      setor especial de aglomerado subnormal, setor especial de quartéis e bases militares, setor 

especial de alojamento, acampamento, setor especial de embarcações, barcos e navios, setor 
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Conjunto constituído por no mínimo 50 domicílios, ocupando ou tendo 
ocupado, até período recente, terrenos de propriedade alheia (pública ou 
particular) dispostos, em geral, de forma desordenada, densa e carentes, 
em sua maioria, de serviços públicos essenciais. O que caracteriza um 
aglomerado subnormal é a ocupação desordenada e que, quando da sua 
implantação, não houvesse posse da terra ou título de propriedade. 
( Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, apud DENALDI,2003, p.42). 

 

 Já o Ministério das Cidades, órgão do Governo Federal responsável pela 

gestão da política de desenvolvimento urbano no país desde o ano de 2003, utiliza o 

termo Assentamentos Precários para fazer referência às áreas ocupadas 

irregularmente sob os pontos de vista urbanísticos e jurídicos e que apresentem 

deficiências de infra-estrutura e de acessibilidade, onde se inclui as favelas.13  

 Referindo-nos à legislação brasileira, o Estatuto das Cidades, instituído pela 

Lei Federal 10.257, de 10 de julho de 2001, vem regulamentar os artigos 182 e 183 

da Constituição Federal 1988 - Capítulo II - Da Política Urbana. 

 Este importante marco regulatório define as favelas como áreas de especial 

interesse, que necessitam de uma regulação própria baseada em sua materialidade 

historicamente dada. Assim, chama a atenção dos gestores públicos para a 

responsabilidade do reconhecimento destes territórios como partes integrantes da 

cidade e para a necessidade de tratá-los de forma especial no planejamento e 

gestão urbana.  

 Disto resulta que a especificidade física e social presentes nestes territórios 

deve ser considerada na elaboração de políticas públicas direcionadas ao 

desenvolvimento urbano e apropriadas a esta realidade. 

  A organização brasileira Observatório das Favelas, realizou em 2009 o 

seminário “O que é Favela Afinal?”. No encontro, pesquisadores e representes de 

outras instituições reuniram-se com o objetivo de pensar a questão da favela. O fruto 

do trabalho foi a produção de uma declaração que contribui para a formulação de 

um conceito de favela procurando contemplar a complexidade e a diversidade desse 

território no espaço urbano. Essa declaração apresenta considerações com a 

proposta de responder à pergunta do que seria a favela considerando quatro perfis.  

                                                                                                                                           
especial de aldeia indígena, setor especial de cadeias e presídios, setor especial de asilos, 
orfanatos, conventos, hospitais etc. A idéia de subnormal diz respeito ao fato de as moradias 
estarem abaixo de um padrão “normal” ou aceitável de habitabilidade.  (Brasil, 2007, p.101). 

13  O conceito de precariedade adotado pela Política Nacional de Habitação contempla quatro 
     categorias de modalidade de moradias consideradas precárias: cortiços, favelas, loteamentos 
      irregulares de moradores de baixa renda e conjuntos habitacionais produzidos pelo poder público, 
     em situação de irregularidade ou de degradação. (BRASIL, 2009) 
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 O primeiro perfil é o sociopolítico. Para o Observatório, a “favela é um 

território onde a incompletude de políticas e de ações do Estado se fazem 

historicamente recorrentes” (OBSERVATÓRIO DE FAVELAS, 2009, p.96). 

 Isso significa que, nesses espaços, serviços públicos como coleta de lixo, 

iluminação, limpeza de ruas, políticas educacionais, culturais, de saúde, de esporte 

e de lazer, a moradia digna, a regularização fundiária e urbanística e a segurança 

cidadã, sempre foram insuficientes nos aspectos qualitativos e quantitativos quando 

comparado ao conjunto da cidade.  

 O segundo perfil é o socioeconômico. Nesse sentido, “a favela é um território 

onde os investimentos do mercado formal são precários, principalmente o 

imobiliário, o financeiro e o de serviços”. (OBSERVATÓRIO DE FAVELAS, 2009, 

p.96). 

 Portanto, de acordo com aquela organização, há predominância das relações 

informais de geração de trabalho e renda, altas taxas de subemprego e desemprego 

nas áreas consideradas favelas, quando comparadas aos demais bairros da cidade.  

 Considerando o perfil sócio-urbanístico, para o Observatório de Favelas, “a 

favela é um território de edificações predominantemente caracterizadas pela 

autoconstrução, sem obediência aos padrões urbanos normativos do Estado [...] 

apropriado principalmente para fins de moradia.” (OBSERVATÓRIO DE FAVELAS, 

2009, p.97).  Inclui nesse perfil, a questão do elevado número de habitações nas 

áreas ocupadas, marcadas também pelo baixo padrão construtivo e o alto grau de 

vulnerabilidade ambiental.  

 O último perfil refere-se ao aspecto sociocultural das favelas, em que “a favela 

é um território de expressiva presença de negros (pardos e pretos) e descendentes 

de indígenas, de acordo com a região brasileira, configurando identidades plurais no 

plano da existência material e simbólica.” (OBSERVATÓRIO DE FAVELAS, 2009, 

p.97). 

 Este perfil além de denotar o forte caráter de convivência social, traduzido 

pelas relações de vizinhança, marcadas pela alta sociabilidade com forte valorização 

dos espaços comuns como lugar de convivência, possibilita as distintas 

manifestações culturais e artísticas presentes nas favelas. 

 Assim, superando os estigmas de territórios violentos e miseráveis, a favela 

se apresenta como uma fonte de produção da riqueza cultural brasileira, haja vista 

ser tida como “o berço” do samba e do carnaval, expressões maiores da música e 
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da arte populares, mundialmente conhecidas e de grande valor para demarcação de 

traços da nossa cultura. 

 Por fim, convém acentuar que encontramos também nestes territórios 

“sujeitos urbanos coletivos”. Como no restante da cidade, os moradores das favelas 

se manifestam politicamente expressando-se pelo exercício do voto e, 

historicamente, pela voz e ação ativa reivindicatória de melhores condições de vida, 

apresentando demandas que possibilitem a melhoria da qualidade de vida urbana 

destes segmentos da população, bem como na resistência aos despejos e remoções 

involuntárias, medidas estas adotadas pelo poder público em vários períodos da 

história brasileira das intervenções em favelas. 

 Ao tratar da definição do que seja favela, encontramos uma abrangência de 

fatores e aspectos fornecedores de elementos que complementam o conceito de 

órgãos oficiais brasileiros e internacionais, os quais se apresentam em sua grande 

maioria limitados às dimensões físicas, jurídicas e quantitativas desta forma de 

assentamento urbano.  

 Nota-se que a definição técnica do termo é algo bastante complexo, pois não 

existe um consenso entre os critérios para definir o que é favela.  

 Numa tentativa de se definir um entendimento sobre o termo, este trabalho 

propõe e adota a definição de Favela, no caso brasileiro, como assentamento 

precário inserido no tecido urbano, estando, portanto, integrado a este, composto 

por famílias de baixa ou nenhuma renda. É marcado pela ocupação ilegal da terra, 

pelo adensamento e intensidade na ocupação do solo, pelo baixo padrão construtivo 

e insalubridade das moradias, dadas as pequenas dimensões e desconforto 

ambiental e, sobretudo, pela carência de infra-estrutura básica, condições estas 

aliadas a fatores de risco geológico e degradação do ambiente e à dificuldade no 

acesso aos serviços e equipamentos sociais ofertados pelo Estado. Territórios 

caracterizados não apenas pela concentração da pobreza urbana e pela forte 

estignatização sócio espacial, mas também fontes de diversificada expressão 

popular que contribui para a riqueza cultural brasileira. 

 Contudo, se por um lado é evidente a variância na concepção do termo, 

normalmente não há diferenças nos fatores que integram o conjunto de causas 

indutoras para a constituição das favelas no tecido urbano.  No Brasil, como em 

outros países, o processo de urbanização resultou na presença de favelas 
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evidenciando a segregação sócio-espacial nos grandes centros urbanos, entendida 

como “espoliação urbana”, conforme denominado por Kowarick (1979). 

 

 

4.2.2.Favelas no mundo 

 

“As cidades do futuro, em vez de feita de vidro e aço, como fora 
previsto por gerações anteriores de urbanistas, serão construídas em 
grande parte de tijolo aparente, palha, plástico reciclado, blocos de 
cimento e restos de madeira. Em vez das cidades de luz arrojando-se 
aos céus, boa parte do mundo urbano do século XXI instala-se na 
miséria”.   

       Mike Davis, 2006 
 

 O duplo processo de produção do espaço urbano – urbanização-favelização é 

verificado em diversas partes do planeta. Davis (2006) registra esta tendência, 

sobretudo em países da América Central e do Sul, como também em países 

asiáticos e africanos. 

  Segundo este autor:  

 

Mesmas tendências são visíveis em toda Ásia. As autoridades policiais de 
Pequim estimam que 200 mil ‘flutuantes’ (migrantes rurais não registrados) 
chegam todo ano, muitos deles amontoados em favelas ilegais na orla sul 
da capital. Enquanto isso no sul da Ásia, em estudo do final da década de 
1980 mostrou que ate 90% do crescimento das famílias urbanas ocorreu 
nas favelas. As favelas indianas continuam a crescer 250% mais depressa 
do que a população em geral. O déficit habitacional anual estimado de 
Mumbai de 45 mil unidades no setor formal traduz-se em um aumento 
correspondente de moradias informais nas favelas. Em 2015, a capital da 
Índia terá uma população favelada de mais de 10 milhões de pessoas. Se 
essa tendência continuar sem se abater, avisa o especialista em 
planejamento Gautam Chatterjee, só teremos favelas sem cidades.” 
(DAVIS, 2006, p. 27 e 29). 
 

 Prosseguindo nos resultados de seus estudos aponta que as favelas da África 

crescem com o dobro da velocidade das cidades daquele continente. A título de 

exemplo, revela o elevado percentual de 85% do crescimento populacional do 

Quênia, entre 1989 e 1999, sendo absorvidos pelas favelas de Nairóbi e Mombasa.  

Ainda sobre a magnitude da população favelada mundial, Davis (2006) aponta 

que os maiores percentuais estão na Etiópia – espantosos 99,4% da população 

urbana, na Tanzânia – 92,1% e em Bangladesh com 84,7%.  
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 As imagens a seguir ilustram algumas das favelas citadas no trabalho de 

Davis (2006), onde se verifica condições similares de situações precárias nas 

condições de habitabilidade.  

 

 

 
             Figura 1: Favela da Rocinha, Rio de Janeiro (Brasil) 

                                Fonte: GROENENDIJK, Jos, 2011 
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Figura 2: Favela Dharavi, Mumbai (Ásia). 

Fonte: BERGERSON, Sephi, 2008 
 
 

 

        
   

Figura 3: Favela Kibera, Quênia (África) 
Fonte: MATI, Fiona, , 2009 
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Figura 4: Favela Kolkata, Calcutá (Índia) 

Fonte: KARISHMA, Vaswani, 2005 
 

 

 
      Figura 5: Favela Manshiyet Nasr, Cairo (Egito) 

           Fonte: DEBONO, Andrew Galea , 2007 
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 Reportando-nos ainda aos dados de Davis (2006), aquele estudo aponta a 

estimativa de mais de 200 mil favelas no mundo. Somente nas cinco grandes 

metrópoles do sul da Ásia - Karachi, Mumbai, Délhi, Kolkata e Daca existem cerca 

de 15 mil comunidades faveladas distintas, cuja população total excede os 20 

milhões de habitantes.  

 Estima-se que na Cidade do México, por exemplo, tinha, em 1992, cerca de 

6,6 milhões de pessoas vivendo aglomeradas em 348 quilômetros quadrados de 

moradias informais. Do mesmo modo, a maioria dos pobres de Lima, capital do 

Peru, mora em três grandes conos - nome local de área favelada, que se irradiam da 

cidade central à periferia. Essas imensas concentrações espaciais de pobreza 

urbana também são comuns na África e no Oriente Médio. No sul da Ásia, pelo 

contrário, os pobres urbanos tendem a viver em um número muito maior de favelas 

distintas, dispersas com mais amplitude por todo o tecido urbano. (DAVIS, 2006). 

 As péssimas condições de habitabilidade presentes nas favelas se 

assemelham pelo mundo afora, mas em alguns lugares o super adensamento das 

moradias e o  elevado número de pessoas co-habitando um mesmo domicílio, é 

desafiador à existência e à dignidade humana. 

 Situações inimagináveis, como por exemplo, a situação verificada em 

algumas das milhares de favelas espalhadas pelo mundo: 

 

Nos bustees de Kolkata, por exemplo, não se sabe como uma média de 
13,4 pessoas espremem-se em cada cômodo ocupado. A crer nas 
estatísticas municipais, Dharavi compacta inacreditavelmente 44 mil 
pessoas por hectare em cômodos de 3 X 4,5 metros, empilhados uns sobre 
os outros. Manshivet Nasr,  no sopé dos Montes Muqattam, a leste do Nilo, 
é apenas um pouco menos congestionada: mais de meio milhão de pessoas 
dividem meros 350 hectares. Em sua borda sul, “em condições de 
degradação dantesca”, segundo o Financial Time, os famosos zabalim 
catam lixo para sobreviver. (DAVIS, 2006, p.100,101). 

 

 As más condições geológicas e ambientais onde as favelas se constituem 

também não diferem, independente do lugar do planeta onde a população urbana de 

baixo ou nenhum poder aquisitivo consegue se instalar.  Seja em Johanesburgo, 

Belo Horizonte, Caracas, Mumbai ou Istambul, para citar apenas algumas das 

centenas de milhares de metrópoles espalhadas pelo planeta com presença de 

favelas, algumas, “megafavelas”. 

  Solos cuja composição apresenta instabilidade para instalação de qualquer 

tipo de edificação, acarretando constantes deslizamentos de terra e desabamentos; 
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solos contaminados por gerações de extração mineral; áreas de depósito de lixo, 

locais estes onde se agrupam riscos de desmoronamento e de contaminação 

humana; terrenos perigosamente erodidos, e todo o restante em encostas íngremes 

e margens de rios sujeitas a erosão e expostas às enchentes, situações onde são 

freqüentes a perda de vidas e/ou dos poucos pertences de seus moradores.  

 Acrescente-se, ainda, a existência de favelas assentadas diretamente ou bem 

próximas a áreas de proteção ambiental e bacias hidrográficas vitais para a 

manutenção e preservação da qualidade de vida humana, da fauna e da flora.  

  Davis (2006) mostra alguns exemplos desta grave situação: 

 

Em Mumbai, os favelados penetraram tão profundamente no Parque 
Nacional Sanjay Gandhi que hoje é rotina alguns serem comidos por 
leopardos. Em Istambul, os gecekondus invadem a importantíssima bacia 
hidrográfica da floresta de Omerli; em Quito, os cortiços circundam o 
reservatório de Antisana e, em São Paulo, as favelas ameaçam contaminar 
ainda mais a água da represa de Guarapiranga, responsável por 21% do 
abastecimento da cidade. Metade das favelas da São Paulo fica às margens 
dos reservatórios que fornecem água à cidade. Isso põe em risco a saúde 
pública, já que os invasores lançam os seus resíduos diretamente no 
reservatório ou nos riachos que lhe fornecem água. (DAVIS, 2006, p.140, 
141). 

 

 Por fim, às características semelhantes anteriormente mencionadas que 

dizem respeito ao adensamento e as condições físicas e ambientais dos terrenos 

onde se instalam os milhares de assentamentos precários em volta do mundo, há 

outras a acrescentar: inexistência ou, em casos um pouco melhor, deficiência dos 

serviços de infra-estrutura urbana e oferta de equipamentos públicos e a ilegalidade 

jurídica da posse da terra, geralmente caracterizada pela ocupação irregular. 

 Disto tudo podemos depreender que as más condições de moradia, resultado 

da pobreza urbana e traduzida pela favelização do espaço se espalhou por várias 

partes do mundo urbanizado de forma abrangente e semelhante. Trata-se da 

igualdade dentre os desiguais, aqueles excluídos dos benefícios da cidade formal. 

 

    

4.2.3.As favelas no espaço urbano brasileiro  

 

 

 As primeiras manifestações de carência massiva de habitação popular no 

Brasil remontam-se à segunda metade do século passado. No início do século XX, 
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intervenções sanitárias-urbanísticas seguidas por demolições de cortiços 

promovidas pelo poder público, constituíram em mecanismo de expulsão da 

população de áreas centrais das cidades, em especial, no Rio de Janeiro, então 

capital do país. 

 Para o Rio de Janeiro, há estimativas que àquela época entre 20% e 25% da 

população viviam em cortiços, moradias precárias de aluguel, com espaços 

reduzidos, infra-estrutura precária, em geral superadensadas e com serviços 

sanitários comuns. (PASTERNAK, 1997). 

 A intervenção implementada naquela cidade, denominada “Reforma de 

Passos”, comandada pelo então prefeito e engenheiro Francisco Pereira Passos, 

resultou na destruição de centenas de cortiços e na expulsão de milhares de 

pessoas do centro da cidade, levando parcelas da população de baixa renda que, 

não tendo outra forma de acesso à moradia, passou a ocupar os morros cariocas, 

constituindo-se as favelas com alternativa única de habitação popular.  

 Em São Paulo, as estimativas chegam a apontar cerca de 20% da população 

do município habitando cortiços na década de 30. E, embora a população paulistana 

pobre moradora em cortiços tenha sofrido remoções também por conta de planos de 

embelezamento e saneamento, esta cidade teve sua estrutura espacial mais afetada 

por alternativas viárias e de estrutura urbana, com o chamado “Plano de Avenidas”, 

quando a abertura de novas vias deu acesso a áreas até então despovoadas na 

periferia da cidade, resultando na expansão do tecido urbano por meio de 

loteamentos clandestinos, irregulares sob o ponto de vista da legislação urbanística 

e fundiária, locais estes onde a população de baixa renda, excluída da cidade, 

passou a se concentrar.   “As décadas de 40 e 50 foram marcadas por uma incrível 

expansão da cidade em direção a periferia, que continuou de forma ligeiramente 

menos intensa ate os anos 80”. (PASTERNAK, 1997, p.7). 

 Esta mesma autora registra que as primeiras favelas paulistanas surgiram na 

década de 40 e, embora presente nas décadas seguintes, só foram se  desenvolver 

em larga escala na segunda metade da década de 70.  

 Belo Horizonte, cidade planejada para abrigar a nova capital do Estado de 

Minas Gerais, em substituição à antiga Ouro Preto, já nasceu com favelas em seu 
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território. Antes mesmo da sua inauguração, ocorrida em 1897, já contava com duas 

áreas de invasão14. (PASTERNAK, 1997). 

Mais adiante, ao final deste Capítulo, retomaremos a questão da capital 

mineira com maiores detalhes.   

 Podemos citar como caso similar à Belo Horizonte, a situação de Brasília. 

Uma cidade planejada para abrigar a capital do país, onde o problema da moradia 

popular se faz presente desde antes de sua inauguração, ocorrida em 1961. 

O crescimento do Distrito Federal ocorreu de forma imprevista pelos seus 

planejadores, resultando em uma inversão do que fora planejado, como podemos 

ver no relato de Pasternak (1997): 

 

[..] as cidades-satélites foram uma iniciativa oficial, dirigida, e sua implantação 
obedece a determinados planos e traçados. A criação desses núcleos foi 
pensada pelos urbanistas oficiais, mas para uma fase posterior, quando a 
população do plano piloto já tivesse atingido o limite estabelecido de 500 a 
700 mil habitantes. Mas a lição de Belo Horizonte não havia sido absorvida. 
Tal como lá, a população dos construtores da cidade nela permaneceu, 
repetindo o problema de onde e como alojá-la. Em 1958 mesmo antes da 
inauguração de Brasília criou-se a Cidade Satélite de Taguatinga, para 
absorver invasões na trama urbana no Plano Piloto.  Em 1959, criou-se outra 
cidade satélite a de Sobradinho e em 1961, Gama. Já na década de 70, é 
criada Ceilândia, dentro da mesma perspectiva de absorver invasões, como 
revela o próprio nome que deriva da sigla CEI – Campanha de Erradicação 
de Invasões. (PASTERNAK, 1997, p.9). 
 

 Em 1969, com menos de dez anos de sua fundação, Brasília já tinha 79.128 

favelados, para uma população de 500 mil habitantes. Eram quase 16% de todos os 

habitantes do Distrito Federal, morando em 14. 607 barracos (PASTERNAK, 1997). 

Diante do crescimento acelerado das invasões – nome usualmente utilizado 

para designar favelas no Distrito Federal, revelando a situação precária de moradia 

da população brasiliense de baixa renda, ao final da década de 60, o então 

governador Hélio Prates reconheceu a gravidade do problema e tomou medidas 

visando a remoção das favelas da área central, resultando na criação da Comissão 

de Erradicação de Favelas, à cargo da Secretaria de Serviços Sociais do Governo 

do Distrito Federal (GDF).  

Ceilândia, criada no ano de 1971, foi a alternativa criada pelo Governo do 

Distrito Federal para transferir cerca de 80 mil moradores de diversas favelas à 

época instaladas no Distrito Federal, somando mais de 15 mil barracos. Entretanto, 
                                                 
14  Favela Córrego do Leitão, no bairro Barro Preto e Favela Alto da Estação, em Santa Tereza, 

ambas na zona Urbana. 



 

 

83 

 

a nova área para onde a população foi transferida não tinha as condições básicas de 

infra-estrutura urbana - água, esgotamento sanitário, iluminação pública, 

pavimentação viária e coleta de lixo, situação esta que foi recorrente nas demais 

áreas de reassentamento instaladas pelo poder público local. 

A moradia dos pobres na Capital Federal desde antes de sua inauguração 

localizou-se na periferia, nas cidades satélites. O Plano Piloto, com toda infra-

estrutura que garante as condições de urbanidade com elevada qualidade de vida 

ficou para as camadas privilegiadas. Nas cidades satélites com infra-estrutura 

deficiente ficam os pobres e, onde se verifica um crescimento em ritmo mais rápido 

que a do Plano Piloto: representavam 65% da população do Distrito Federal em 

1970 e em 1991 alcançaram em torno 75%. (PASTERNAK, 1997). 

Somente com o passar do tempo as benfeitorias urbanas chegaram às 

cidades satélites, muito pela pressão dos movimentos sociais atuantes no Distrito 

Federal desde a década de 70. Ceilândia, por exemplo, só foi reconhecida como 

Cidade Satélite em outubro de 1989, por meio da Lei 11.921 que criou a nova 

Região Administrativa do Distrito Federal. Esta é hoje a maior de todas as Cidades 

Satélites abrigando, segundo a Pesquisa Distrital por Amostra de Domicílios, 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - 2010/2011, uma população de quase 

400 mil habitantes, embora outras fontes indiquem número bastante superior – 600 

mil, como divulgado no sítio eletrônico do Governo do Distrito Federal. 

O intenso crescimento demográfico aliado à baixa renda “per capita” 

verificado em Ceilândia caracteriza uma alta concentração de população carente 

nesta localidade. (PAVIANI, 1996) 

Brasília destaca-se como um exemplo de cidade excludente e segregadora. 

Conforme descrito em Paviani (1996) trata-se de uma situação ímpar:  

A capital federal constitui-se em uma das cidades-laboratório do mundo no 
que se refere à experiência com o planejamento urbano. De um lado 
reproduz os esquemas característicos da chamada urbanização periférica, 
quais sejam: segregação espacial, má qualidade dos serviços coletivos na 
sua periferia, dificuldades de acesso às vantagens da urbanização, etc. [...] 
De outro, um núcleo central (Plano Piloto) que se caracteriza por uma 
abundância de infra-estrutura, que o transforma em um dos núcleos 
urbanos que oferece uma excelente qualidade de vida aos seus 
moradores, talvez único no país. (PAVIANI, 1996, p.11). 
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Acrescentem-se outras características ímpares de Brasília. Uma é o fato de 

que lá a implantação de assentamentos precários se deu, em grande parte, pela 

ação do poder público.  

Outra, que igualmente nos chama a atenção, é a terra para expansão urbana 

ser, majoritariamente, de propriedade pública, diferentemente do que ocorre na 

maioria das metrópoles e cidades grandes brasileiras onde o mercado imobiliário 

ocupa este lugar, sendo este um grande dificultador alegado pela maioria dos 

gestores municipais para a implantação de programas de habitação de interesse 

social nos centros urbanos. (PAVIANI, 1996) 

E, nem mesmo esta oportunidade ímpar, com as terras em poder do Estado15, 

justamente na capital federal do país, sede dos três poderes máximos da República, 

deixou de se fazer justiça social por meio do acesso a terra para fins de uso em 

condições dignas. 

O crescimento da população das cidades satélites superando à do Plano 

Piloto se manteve na década de 2010. Como noticiado no jornal Correio Braziliense:  

 

[...] nos últimos dez anos o Distrito Federal ganhou mais 418 mil habitantes. 
Um crescimento de 20,4% na população em relação ao censo 2000 que 
contabilizou 2.051 milhões de pessoas residentes no DF. Em 2010, 
segundo os dados preliminares do Censo divulgado pelo Instituto Brasileiro 
de Geografia Estatística, Brasília está entre as dez cidades mais populosas 
do Brasil com mais de 2.469 milhões de habitantes. Na verdade, os mais 
de 2,469 milhões se referem à população de todo Distrito Federal. Segundo 
dados do site do Governo do DF, baseados no último censo, Brasília é a 
Região Administrativa I e tem apenas 198 mil habitantes, o que representa 
9,6% de todos os habitantes do DF. (JORNAL CORREIO BRAZILIENSE, 
edição de 04/11/2010) 

 

Historicamente, no Distrito Federal o poder público sempre se preocupou em 

acabar com as favelas, mas não para resolver o problema e sim para afastá-lo. 

“Ceilândia repetiu, em dimensões gigantescas, a prática corrente de afastar os 

pobres para as áreas longínquas, não conurbadas e desprovidas de infra-estrutura, 

presente desde o período que antecedeu a inauguração da capital”. (PAVIANI,1996, 

p. 117). 

Exemplos da ação do poder público para acabar com áreas faveladas centrais 

por meio de remoções e afastar a população pobre para a periferia se repetiram pelo 

país afora e por alegações diversas. Alguns ocorridos ainda há pouco, em fins do 
                                                 
15  A Companhia Imobiliária de Brasília – Terracap, órgão oficial responsável pelas terras públicas 

urbanas naquela capital, detém e controla os imóveis. 
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século XX, como é o caso do Pelourinho, na cidade de Salvador (BA), onde a 

transformação de uma área histórica em atração turística significou expulsão de 

centenas de moradores. 

A intervenção urbana ocorrida naquela área envolveu medidas de 

recuperação de imóveis históricos aliadas à remoção das pessoas que ali moravam 

e trabalhavam, sobretudo a partir dos anos noventa, quando o governo estadual, sob 

a gestão do então governador Antônio Carlos Magalhães, por meio do Instituto do 

Patrimônio Artístico e Cultural da Bahia, passou a investir massivamente na região. 

Não obstante a elevação do Pelourinho à condição de Patrimônio Cultural da 

Humanidade em 1985, isto não produziu qualquer mudança na condição de vida dos 

moradores. Estudos sócio-econômicos realizados pela Prefeitura de Salvador à 

época do tombamento mostraram que a população residente, composta por 4.784 

pessoas aproximadamente, era extremamente pobre. (ZANIRATO, 2007) 

No final da década de 1980 o local continuava a abrigar cortiços, nos quais 

vivia uma população pobre, marginalizada e em péssimas condições de 

habitabilidade.  

. A região sofreu processo acentuado de declínio, bastante evidenciado nos 

anos oitenta, tanto em seu aspecto físico, com a deterioração da maioria das 

edificações, deficiência da infra-estrutura sanitária, entre outros aspectos, como em 

seu aspecto simbólico, como a perda da importância e centralidade de outrora e a 

crescente representação social negativa, muitas vezes relacionada com a 

insegurança e o caráter insalubre e marginal que o local era visto. (LEITE, 2010) 

A idéia de “limpar a cidade” eliminando as habitações populares consideradas 

inadequadas mais uma vez se fez presente em ações governamentais. O processo 

de restauração do Pelourinho se valeu desse propósito.  Como descreve Zanirato 

(2007):  

A área, considerada uma chaga exposta bem no centro da cidade, precisava 
ser limpa da sujeira e do mofo acumulado durante décadas de abandono. A 
exposição de motivos apresentadas pelo IPAC ao justificar a remoção dos 
antigos moradores dos imóveis dizia que aqueles não tinham "condições 
econômico-culturais de conservá-los" e que o problema da marginalização 
deveria ser responsabilidade da polícia e dos órgãos assistenciais, e não do 
patrimônio histórico. E foi com esse entendimento que o centro de Salvador 
viveu um processo de haussmanização, ou seja, de higienização e 
embelezamento com a dispersão da população moradora. (ZANIRATO, 2007, 
p.41) 
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Diante deste quadro, o conceito prevalecente da intervenção pública na área 

era o de esvaziamento, de retirada da população pobre, adotando-se o modelo tido 

como de gentrificação16 de modo a tornar o local mais aceitável para o padrão de 

consumo da classe média e turística. Assim, prevaleceu a idéia de transformar o 

centro histórico de Salvador em núcleo turístico. 

Sobre este modelo, Leite (2010) nos esclarece:  

 

[...] diferentes formas de intervenção urbana, que variam dos processos de 
“regeneração”, “reabilitação” ou “revitalização” de áreas ou sítios patrimoniais 
de alto valor histórico – sejam eles residenciais ou não – às práticas 
contemporâneas de reestruturação urbana em larga escala que criam áreas 
enobrecidas. Consistem em um tipo específico de intervenção urbana que 
altera a paisagem urbana por meio da acentuação ou da transformação 
arquitetônica com forte apelo visual, adequando a nova paisagem às 
demandas de valorização imobiliária, de segurança, ordenamento e limpeza 
urbana voltadas ao uso ou à reapropriação por parte das classes médias e 
altas, que resulta em espaços com forte inflexão segregacionista. (LEITE, 
2010, p.76) 

 

Assim, residências e solares foram convertidos para usos culturais e de 

entretenimento, tais como galerias de arte, casas de espetáculos, restaurantes, 

pequenos ateliês, escolas de música, dança e artes, tendo como objetivo principal a 

atração de turistas, transformando a área numa espécie de "disneylândia", segundo 

Eduardo Nobre,  professor da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da 

Universidade de São Paulo. (OSTRONOFF, 2007). 

Para tanto, milhares de pessoas foram removidas de suas casas. A 

intervenção resultou no deslocamento de mais de 90% dos moradores que lá 

residiam, numa indicação de que o novo Pelourinho não seria um espaço destinado 

à residência, mas sim à exploração comercial, notadamente aquelas atividades 

voltadas para o atendimento de turistas. (ZANIRATO, 2007). 

 Uma parte significativa dos moradores desocupou os imóveis mediante 

acordo para a indenização monetária, mesmo sob a alegação de valores não 

compatíveis com o mercado local. Outros não aceitaram a proposta e foram 

despejados de suas casas. Uma pequena parcela de moradores voltou para suas 

residências após a restauração do espaço. 

                                                 
16  Gentrificação vem do inglês gentrification, que pode ser traduzido por "enobrecimento" , com a 

substituição da população residente em áreas urbanas degradadas que passam por um processo 
de recuperação. (OSTRONOFF, 2007). 
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A população desalojada se acomodou nos bairros periféricos, distantes do 

centro, ou foi se alojar nos casarões em ruínas no entorno do Pelourinho, em áreas  

não contemplados pela restauração, permanecendo na situação de degradação 

habitacional. (ZANIRATO, 2007). 

 Em visita à área no início dos anos 2000 pudemos perceber a afluência de 

pessoas, antigos habitantes da região inconformados com a remoção, tentando 

cotidianamente retornar àquela parte da cidade, mas, todavia, tendo o acesso 

impedido pela pronta ação policial, sob a alegação de periculosidade do convívio e o 

receio de que essa presença afastaria os turistas do local.  

Pelo visto, o Pelourinho se tornou um exemplo clássico de demarcação 

socioespacial excludente e segregacionista.  

 Vemos, sobretudo pelos casos até aqui citados, que os assentamentos 

precários marcaram a imagem da paisagem urbana brasileira nas diferentes regiões, 

associadas ao acelerado e excludente processo de urbanização vivenciado no país 

e constituindo-se na forma mais recorrente de moradia popular. 

 Progressivamente, as cidades - pelo forte poder de atração, funcionando 

como verdadeiros imãs urbanos - passaram a alojar cada vez mais estes pequenos 

núcleos residenciais, ilegalmente ocupados, compostos por construções precárias e 

improvisadas, cujas localizações no espaço intra-urbano se vinculam à proximidade 

do trabalho, serviços e comércio, além das facilidades de mobilidade. 

 O crescimento das favelas acentuou-se no Brasil a partir das décadas de 

1970-80, associado, sobretudo, aos processos de migração interna de habitantes do 

campo se dirigindo para os centros urbanos, em especial aqueles localizados na 

Região Sudeste do país, a mais industrializada e de maior desenvolvimento 

econômico, expressando com maior vigor o duplo processo – 

industrialização/urbanização, como também a pobreza urbana. 

  Conforme nos mostra Denaldi (2003): 

 
 A retração da economia brasileira a partir dos anos 80, o aumento real do 
preço e escassez da terra, o empobrecimento da população urbana levando 
a maior mobilidade social descendente e a deslocamentos 
intrametropolitanos, assim como a falta de acesso ao mercado imobiliário 
formal, são fatores associados à crescente favelização nas últimas décadas 
do Século XX. (DENALDI, 2003, p. 42). 
 

 Os números expressam bem este crescimento. No Rio de Janeiro a 

população residente em favelas cresceu 27,8%, entre 1970 e 1980, enquanto a 
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população total aumentava 19,7%. Na década seguinte, entre 1981 e 1991, Belo 

Horizonte observa este mesmo fenômeno, uma vez que a cidade cresceu 13,5% e a 

população favelada, 58.9%. (AZEVEDO, 1996). 

  A partir da década de 1970 o cenário urbano nacional passou a evidenciar o 

crescimento das cidades com carências de infra-estrutura, insuficiente produção 

habitacional de interesse social e com um progressivo aumento do percentual de 

famílias morando em condições precárias. A favelização passa a ser cada vez mais 

presente na paisagem urbana brasileira.  

 O quadro da inadequação de moradias no Brasil, sobretudo nas favelas, 

agrava-se nas regiões metropolitanas do país. O fenômeno da metropolização 

brasileira além de ser uma questão de contigüidade espacial, de adensamento 

populacional urbano e polarização econômica, resultou em grandes bolsões de 

pobreza urbana, configurados por carências diversas, dentre elas, a falta de 

condições básicas de habitabilidade, expressando no espaço a segregação social 

instalada nas favelas e periferias das metrópoles. 

 Fruto de um processo de crescimento urbano acelerado, desordenado e 

desigual, as áreas metropolitanas se mostraram lócus preferencial da exclusão 

urbana, sobretudo pela insuficiência, quando não da ausência, de políticas públicas 

adequadas e eficazes de ocupação do espaço, por um lado.   

 Por outro, pela inoperância em estabelecer instrumentos que garantissem o 

uso da terra com fins sociais e de contenção da especulação imobiliária crescente, 

como também de regulação deste mercado, o qual, vale lembrar, se manifestou 

historicamente desinteressado pela construção de habitação popular para fins 

comerciais, considerada insuficientemente rentosa. 

 A propósito, é sabido que a obtenção de renda é requisito indispensável à 

aquisição e ocupação formais de um pedaço de terra e que o funcionamento normal 

da economia capitalista não assegura o mínimo de renda a todos, resultando em 

uma parte significativa da população não tem meios para pagar pelo direito de 

ocupar um pedaço de solo urbano.  

 Assim, ao longo do processo de urbanização brasileiro, a população com 

menor poder aquisitivo não dispondo de terra nem de recursos para pagar aluguel 

ou para ingressar no mercado imobiliário formal adotou como solução de moradia a 

ocupação de terras vazias e ainda pouco valorizadas no espaço urbano, em terrenos 

localizados geralmente em áreas impróprias para a edificação apresentando alto 
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grau de risco geológico e ambiental, como encostas de morros, beiras de córregos, 

áreas alagadiças e insalubres, não poupando sequer as áreas reservadas de 

preservação do meio ambiente. A favela torna-se o “quarto de despejo da cidade”.  

(LIBERATO, 2009, p.23). 

 Baixa renda, fuga do aluguel, falta de oferta de imóveis e lotes populares, 

somados à ineficiência ou ausência de uma política habitacional de interesse social, 

parecem ser as variáveis mais explicativas para que o estrato empobrecido da 

população encontrasse na favela a solução de moradia na cidade.  Não é por outra 

razão que, embora inúmeras intervenções do poder público com remoções e 

retiradas forçadas de moradores, verificadas ao longo da história, o número de 

favelas cresceu num ritmo acelerado, abrigando números expressivos de habitantes 

urbanos morando em assentamentos precários.  

 Embora existam municípios menores que já apresentam assentamentos 

precários, o fenômeno da favelização é predominantemente metropolitano. “Em 

1980, 79,16% das moradias faveladas estavam nas nove regiões metropolitanas 

oficiais. Em 1991, de um total de 3.211 favelas existentes, 74% se localizavam em 

regiões metropolitanas, concentrando um total de 817.603 domicílios favelados.”. 

(DENALDI, 2003, p. 41). 

 Naquela mesma década, as regiões metropolitanas do Norte e Nordeste do 

país concentravam toda a população favelada dos seus respectivos estados. Em 

Pernambuco, 98,4% dos domicílios favelados estavam na região metropolitana do 

Recife. No Rio de Janeiro, 93% da população favelada alojava-se na região 

metropolitana. (PASTERNAK, 1997). Da mesma forma sempre foi bastante superior 

o percentual de domicílios em favelas na cidade de Belo Horizonte em relação aos 

demais municípios periféricos a esta metrópole.  

 Fazendo uma retrospectiva do crescimento acelerado da população favelada 

na maior metrópole brasileira, Kowarick (2009), nos mostra que em meados dos 

anos 1970 os favelados representavam apenas 1% da população da cidade de São 

Paulo, percentual este que subiu para 4,4% em 1980, para 11,2% em 2000, 

atingindo 14,2% em 2007. Esta taxa de crescimento da população favelada, entre 

2000-2007, foi bastante superior àquela verificada para o crescimento da população 

total do município, que foi de 0,67% no mesmo período.  
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 O mesmo autor chama a atenção para o fato de que o crescimento de 

moradores em favelas se faz por circunstâncias diferentes de épocas anteriores, ou 

seja, não mais apenas por razões da migração campo-cidade: 

 

[...] a favela não abriga mais o recém-chegado à Cidade. Ela deixou de ser 
um estágio provisório, espécie de trampolim para melhores condições de 
vida. Isto porque, de um lado, a migração para São Paulo tornou-se 
diminuta, ao mesmo tempo em que o número de favelados cresceu a um 
ritmo superior ao incremento demográfico paulistano. Os fluxos 
populacionais que têm dirigido às favelas nos últimos anos são, em larga 
medida, provenientes de uma mobilidade originária da própria Metrópole. 
(KOWARICK, 2009, p. 229) 

 

 Para além das metrópoles, verifica-se que nas últimas décadas as favelas 

tendem a se instalar e a se adensar se forma acelerada nas cidades periféricas à 

metrópole. Os municípios ‘periféricos’ das regiões metropolitanas vêm crescendo 

mais rapidamente que os municípios das capitais: “das 12 regiões metropolitanas, os 

municípios centrais cresceram em média 3,1% entre 1991 e 1996, enquanto os 

municípios periféricos cresceram 14,7%”. (DENALDI, 2003, p.43). Tendência esta 

confirmada pelos dados recentes apurados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística no Censo Demográfico, 2010.. 

 Infelizmente até a conclusão do presente trabalho não foi possível obter os 

dados da população residente em Aglomerados Subnormais (favelas) apurados 

neste último Censo de 2010.  

 Entretanto, é possível verificar a situação destes assentamentos precários no 

período anterior. Dados do Censo de 2000 apurou 3.905 favelas espalhadas pelo 

país. Um aumento de 717 unidades (ou 22,5%) desde o Censo de 1991 e de 557 

(16,6%) desde a contagem da população realizada em 1996, quando se apurou o 

número de 3.348 favelas. Mesmos registros dão conta de que as taxas de 

crescimento dos domicílios favelados superaram, e muito, as taxas totais de 

crescimento domiciliar brasileiro: entre 1980 e 1991, o crescimento foi de 7,65% 

anuais, e entre 1991 e 2000, de 4,18% ao ano. (BRASIL, 2007). 

 A concentração do problema continua a se dar nas Regiões Metropolitanas 

com maior contingente populacional da Região Sudeste e nas maiores cidades do 

Norte e Nordeste. 

 Recente estudo realizado em 2010 pelo Ministério das Cidades - órgão 

federal gestor da Política Nacional de Desenvolvimento Urbano, em parceria com o 
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Centro de Estudos da Metrópole(CEM)/Centro Brasileiro de Análise e Planejamento 

(CEBRAP) mostra o levantamento dos assentamentos precários junto às Regiões 

Metropolitanas brasileiras, a partir dos dados do Censo Demográfico 2000, onde se 

constata que a maior presença de áreas faveladas,  em números absolutos,  se dá 

nas regiões mais populosas do país, em especial Rio de Janeiro, São Paulo e Belo 

Horizonte, mas mesmo em termos absolutos as regiões Norte e Nordeste se 

destacam, como Belém, Fortaleza, Salvador e Recife. 

 O resultado deste estudo apurou 14.608 setores especiais considerados 

como assentamentos precários, o que representa 14,3% do universo de setores - 

102.450. Registrou, nestes setores especiais, a presença de 12.415.831 habitantes, 

representando 14,1% da população residente nos municípios estudados e 3.165.086 

domicílios em condições de precariedade, números que equivalem a 13% do 

universo estudado. 

 O Mapa 5 nos mostra a situação em percentuais da presença de domicílios 

brasileiros assentados em setores subnormais e precários por regiões geográficas. 

 

 

 

 



 

 

92 

 

 
       Mapa 5: Porcentagens de Domicílios em Setores Subnormais e Precários por Região Geográfica 

Fonte: BRASIL, 2007 
 

 Como se pode verificar no Mapa 5 e também na Tabela 5 que apresenta 

maiores detalhes desagregados por Regiões Metropolitanas, a região geográfica em 

piores condições em relação a existência de domicílios em assentamentos precários 

é a Norte, com 29,1%, seguida da Nordeste com 17,1% e da Sudeste/Centro-Oeste 

com 12 %. A Região Sul tem a menor incidência do problema: 7,2% dos domicílios.  
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TABELA 5  
Proporção de Domicílios Urbanos em Assentamentos Precários/ 

Aglomerados Subnormais, por regiões – Brasil – 2000 
 

Regiões Geográficas Brasil/ 
Regiões Metropolitanas (RM) 

Domicílios urbanos em 
Assentamentos precários (%) 

Norte 29,1 

RMBE 50,0 

Nordeste 17,1 

RMSL 27,7 

Centro-oeste e sudeste 12,0 

RMRJ 19,6 

RMBH e Colar Metropolitano 17,0 

RMSP 13,4 

Sul 7,2 

RMCuritiba 11,5 

Brasil 13,0 

 
Fonte: Elaborado pela autora com dados extraídos de BRASIL, 2007. 

 

 Dentre as regiões consideradas, chama atenção a situação da Região 

Metropolitana de Belém, onde a metade dos domicílios está assentada em áreas 

urbanas precárias. Merece destaque a proporção de domicílios em assentamentos 

precários nesta Região sem coleta de esgotamento sanitário: 42%, muito distante 

das condições observadas para os setores comuns, onde apenas 7% dos domicílios 

não tinham cobertura desse serviço.  

  A situação de infra-estrutura urbana nas metrópoles nordestinas apurada pelo 

referido estudo merece destaque. Em Maceió e São Luís o abastecimento de água 

não chega a 22% e 40% dos domicílios em áreas precárias, respectivamente. Em 

Fortaleza e Recife em 15% e 18% dos domicílios. A proporção de domicílios sem 

banheiros e a proporção de domicílios sem sanitários, também é bastante elevada: 

em Maceió, 17% e 24% respectivamente; São Luís, 19% e 20% e nas cidades do 

interior do Nordeste  23% e 27%, onde a situação se agrava. 

 Quanto à oferta de serviços de esgotamento sanitário a situação verificada 

pelo estudo é alarmante, por se tratar de um problema amplamente disseminado em 

assentamentos precários em quase todo o país. O caso mais grave situa-se em 

Maceió, onde 80% dos domicílios em assentamentos precários não contam com o 

serviço. Entretanto em áreas urbanas precárias localizadas na Região Sudeste, 

como na Baixada Santista ou na região de Campinas, ambas na Região Sudeste, 
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mais de 45% dos domicílios não têm acesso ao esgotamento sanitário. No conjunto 

de todas as regiões estudadas, cerca de 40% dos domicílios não contam com o 

serviço de coleta de esgoto. 

 É sabido que condições inadequadas de esgotamento sanitário têm impactos 

negativos na saúde das populações. A falta deste serviço, considerado básico, 

reflete as condições de habitabilidade urbana diferenciadas entre os grupos da 

população. Revela a disparidade com relação à qualidade de vida dependendo do 

local de moradia urbana. 

 

 

4.2.4 Políticas públicas de intervenção em favelas 

 

 

 Dentre os diversos autores estudados a grande maioria aponta o fato de que 

o Estado assistiu ao espantoso crescimento dos assentamentos precários, seja nas 

favelas ou em loteamentos clandestinos nas periferias urbanas, sem intervir de 

forma tempestiva e apropriada para estancar ou minimizar as carências da 

população de baixa renda relacionadas à falta ou inadequação de moradias e de 

infra-estrura básica nos grandes centros, tendo, portanto, grande parcela de 

responsabilidade na produção e reprodução da segregação sócio-espacial e 

desigualdades urbanas. 

 Outra grande parcela de contribuição para formação dos assentamentos 

precários foi dada pelo mercado imobiliário, que torna o terreno em áreas 

urbanizadas e bem equipadas, inacessível à população de baixa renda. 

 Conforme apontado por Marques (2005) “a segregação e a pobreza urbana 

são produzidas e reproduzidas pela lei e sua aplicação. A ordem jurídica urbana 

seria erigida para defender a propriedade privada e os processos de valorização que 

envolvem a terra.” (MARQUES, 2005, p. 48). 

 Entretanto, este autor chama a atenção para o fato de que mesmo que o 

Estado tenha uma cota de responsabilidade para com a formação e crescimento dos 

assentamentos precários, o Estado também pode parar ou mitigar esses efeitos, 

produzindo políticas ativas de integração sócio-espacial, tanto motivado – ou 

pressionado por movimentos sociais que o força a desenvolver políticas de combate 
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à segregação e às desigualdades no espaço, quanto pela dinâmica das escolhas 

políticas e por processos internos às organizações estatais. (MARQUES, 2005) 

 Ao analisar o papel do Estado no espaço urbano, vemos que além de 

promotor de intervenções urbanas, por meio de programas habitacionais, obras 

viárias, de saneamento e proteção ambiental, dentre outras, é proprietário fundiário 

e, também, agente regulador das formas de uso e ocupação deste espaço. Segundo 

Liberato (2009) “sua atuação tem sido complexa e variável tanto no tempo como no 

espaço, refletindo a dinâmica da sociedade da qual é parte constituinte”. 

(LIBERATO, 2009, p.81) 

 No que se refere à atuação do Estado frente à formação e consolidação das 

diversas formas de assentamentos precários nos grandes centros urbanos a política 

adotada inicialmente, e por um longo período, foi a de remoção. E não apenas das 

favelas, como também dos cortiços, tratando ambos até mesmo como caso de 

polícia, alvo de repressão, desmonte, erradicação do que era considerado como 

uma “mancha no tecido urbano”. 

 No início do século XX, intervenções sanitárias-urbanísticas seguidas por 

demolições de cortiços promovidas pelo poder público, constituíram um mecanismo 

de expulsão da população de áreas centrais das cidades, em especial, no Rio de 

Janeiro e em São Paulo e, mais tarde, utilizando de mesmo mecanismo para 

erradicar as favelas assentadas em áreas nobres das cidades pelo país afora. 

 Uma política que, na maioria das vezes, tinha como premissa a “limpeza, 

harmonia e embelezamento” das áreas centrais, dotadas de completa infra-estrutura 

e serviços urbanos básicos, promovendo a expulsão dos moradores dos cortiços e 

favelas. Dos cortiços para as favelas, e destas para as periferias distantes: este era 

o roteiro básico dos moradores pobres das cidades, os excluídos dos benefícios da 

urbanização. 

 Movimento este que resultava no “efeito bumerangue”: a população 

expulsada sempre voltava para suas origens, fazendo com isto o aparecimento de 

novas áreas faveladas ou maior adensamento de outras não removidas dos centros 

urbanos. Ou seja, a política de desfavelamento acabava por constituir novas favelas 

ou aumentar as já existentes. 

 Cabe aqui mencionar que esta foi uma prática adotada não apenas no Brasil, 

como também em outros países. Levantamento efetuado por Davis (2006) registra o 
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quanto esta medida foi praticada em diversas cidades do mundo, com volumes de 

remoções assustadores. A Tabela 6 mostra a situação. 

 

TABELA 6 
       Volume de habitantes removidos de favelas, segundo época das remoções e cidades escolhidas  

 
Ano  Cidade 

 
Número de removidos 

1950 Hong Kong 107 mil 

1965-1974 Rio de Janeiro 139 mil 

1972-1976 Dacar 90 mil 

1976 Mumbai 70 mil 

1986-1992 Santo Domingo 180 mil 

1988 Seul 800 mil 

1990 Lagos 300 mil 

1990 Nairóbi 40 mil 

1995-1996 Yangon 1 milhão 

1995 Pequim 100 mil 

2001-2003 Jacarta 500 mil 

2005 Harare 700 mil  

 
          Fonte: Elaborada pela autora a partir de dados extraídos de DAVIS, 2006 

 

  Na cidade do Rio de Janeiro, em 1947, a prefeitura chegou até mesmo a 

constituir uma comissão para extinção de favelas. Somente no período entre 1962 

e 1974, foram removidas 80 favelas, com 26.193 barracos destruídos e 139.218 

moradores deslocados das suas casas. (PASTERNAK, 1997). 

 Somente mais tarde, com o agravamento da situação precária das 

populações faveladas e pressão dos movimentos populares reivindicatórios de 

melhores condições de moradia17 para estas populações é que o Estado, aos 

poucos, foi reconhecendo e assumindo novas posturas frente às favelas. 

 Não havia mais como negligenciar ou tratar estes assentamentos como caso 

de polícia a ser erradicado. O problema se avolumava na medida em que as cidades 

                                                 
17 Exemplos, em Belo Horizonte, são a UTP (União dos Trabalhadores da Periferia) criada em 1980, 
    a FAMOBH (Federação das Associações de Moradores de Belo Horizonte), criada em 1983, o 
    Movimento dos Sem Casa em 1985, a AMBEL (Associação dos Moradores de Aluguel de Belo 
    Horizonte) em 1986. No caso específico das favelas as maiores reivindicações eram infra-estrutura 
    básica, equipamentos de uso coletivo e regularização da posse.  
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iam crescendo e agregando novos trabalhadores de menor renda, sobretudo nos 

grandes centros urbanos industrializados. 

 Assim, a partir dos anos 80, novas posturas municipais passam aos poucos a 

substituir as práticas de remoção e erradicação, via desfavelamento.  Programas de 

urbanização de favelas surgiram pelo país afora, tornando-se uma prática usual para 

o tratamento dos assentamentos precários. 

 

Dada a inflexão das políticas habitacionais no tratamento das invasões e a 
ação dos movimentos sociais de lutas pela moradia. A urbanização dos 
assentamentos, sempre que possível, torna-se política dominante. Aliada a 
isso, existe a consciência por parte do morador e do poder público, que a 
favela não é moradia transitória.  Esse tipo de pensamento conduziu à 
busca de padrões adequados e legais para os assentamentos precários. 
Não mais a violência das remoções, nem a complacência do Estado. 
(PASTERNAK, 1997, p.17). 

 

 São criados para estas áreas projetos integrados de implantação de infra-

estrutura básica – água, esgoto, energia elétrica e coleta de lixo, melhorias 

habitacionais, eliminação de áreas de risco, regularização fundiária e o 

acompanhamento social das famílias.  

 Não obstante, a mudança na política municipal direcionada aos 

assentamentos precários em diversas metrópoles do país não surtiu os efeitos 

necessários ao equacionamento do grave problema, avolumado ao longo de tantas 

décadas.  

 Chegamos ao Século XXI com cidades excludentes, onde a segregação 

sócioespacial evidencia a falta de moradia adequada para expressiva parcela de 

seus moradores que ainda permanecem em assentamentos precários. Uma 

realidade ainda presente nas metrópoles e cidades grandes brasileiras   

 Como pontuado por Pasternak (1997), “Os críticos dos programas de 

urbanização das favelas argumentam que a certeza de permanência incentiva novas 

invasões e o adensamento das velhas e traz para o terreno invadido, um simulacro 

do mercado imobiliário geral, tanto em relação a terra como ao imóvel.” 

(PASTERNAK, 1997, p.68) 

 Observa-se, no entanto, que os programas de urbanização de favelas vão aos 

poucos assumindo destaque nas intervenções urbanas promovidas pelo Estado em 

âmbito nacional, resultando em melhorias significativas para as condições de 

habitabilidade.  
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 Fator relevante a se considerar nestes programas é a possibilidade de 

permanência das famílias nos assentamentos, excetuando-se aquelas moradoras 

em áreas de risco, buscando garantir aos moradores as condições dignas de 

habitabilidade, com infraestrutura básica e segurança, ou seja, o acesso à cidade 

formal. Diferente do passado recente, em que predominava a remoção e/ou 

reassentamento em grandes conjuntos habitacionais nas periferias distantes.  

 É inegável que as intervenções de urbanização de assentamentos precários, 

já há algum tempo integrantes da Política Nacional de Desenvolvimento Urbano, 

inclusive com expressivo aporte de recursos do Governo Federal para os Estados, 

Municípios e Distrito Federal, tem contribuído para avançarmos rumo à reversão do 

padrão segregador e excludente presente nas cidades brasileiras. O que, sabemos, 

não ocorrerá em curto prazo dado o déficit acumulado, mas a urbanização integrada 

nos parece um caminho a seguir. 

 

 

4.2.5.A situação da Região Metropolitana de Belo Horizont e (RMBH) - Belo 

Horizonte: uma metrópole que nasceu com favelas  

 

 

Fazemos aqui um recorte, reservando para o final deste capítulo uma 

abordagem específica sobre a situação dos assentamentos precários na Região 

Metropolitana de Belo Horizonte e, em especial, sobre a metrópole que a polariza.  

A Região Metropolitana de Belo Horizonte e Colar Metropolitano é composta 

por 48 municípios18, conforme verifica-se no Mapa 6. Localizada na Região Sudeste 

brasileira é a terceira maior do país e sétima da América Latina. 

 

                                                 
18 Dos 48 municípios, 34 integram a Região Metropolitana – Baldim, Belo Horizonte, Betim, 
   Brumadinho, Caeté, Capim Branco, Confins, Contagem, Esmeraldas, Florestal, Ibirité, Igarapé, 
   Itaguara, Itatiaiuçu, Jaboticatubas, Juatuba, Lagoa Santa, Mário Campos, Mateus Leme, 
   Matozinhos, Nova Lima, Nova União, Pedro Leopoldo, Raposos, Ribeirão das Neves, Rio Acima, 
   Rio Manso, Sabará, Santa Luzia, São Joaquim de Bicas, São José da Lapa, Sarzedo, Taquaraçu  
   de Minas e Vespasiano. Outros 14 municípios do entorno da Região Metropolitana atingidos pelo 
   processo de metropolização integram o Colar Metropolitano: Barão de Cocais, Belo Vale, Bonfim, 
   Fortuna de Minas, Funilândia, Inhaúma, Itabirito, Itaúna, Moeda, Pará de Minas, Prudente de 
   Morais, Santa Bárbara, São José da Varginha e Sete Lagoas. 
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Mapa 6: Municípios da Região Metropolitana de Belo Horizonte e Colar Metropolitano 
Fonte: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2010. 

 
 

 Contando com uma população de mais de cinco milhões de habitantes esta 

Região é o centro político, financeiro, comercial, educacional e cultural de Minas 

Gerais, cujo Produto Interno Bruto (PIB) representa 34,5% do total do Estado.19 

                                                 
19  Dados obtidos junto à Agência Metropolitana RMBH que tem como missão promover a articulação 
    entre os municípios integrantes da Região Metropolitana de Belo Horizonte, órgãos e entidades 
   federais e estaduais e organizações privadas, para promover o planejamento da metrópole, garantir 
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 Como se pode verificar no Mapa 7, mais da metade da população 

metropolitana encontra-se na capital Belo Horizonte, a qual concentra 2 375 151 

habitantes, figurando em sexto lugar dentre as cidades mais populosas do país, 

segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - Censo 2010.  

   

  
Mapa 7: População total residente Região Metropolitana de Belo Horizonte e Colar metropolitano 

Fonte: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2010. 
 

                                                                                                                                           
a melhor ordenação do espaço metropolitano, apoiar a execução integrada das funções públicas de 
interesse comum, implementar políticas e viabilizar instrumentos de desenvolvimento econômico e 
social, de forma a reduzir as desigualdades da RMBH, bem elaboração e na revisão de seus planos 
diretores, apoiar a Assembléia Metropolitana e responder às diretrizes do Conselho Deliberativo de 
Desenvolvimento Metropolitano. 
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No que tange às condições de moradia, os dados apurados pelo estudo do 

Ministério das Cidades, 2010 estimam para a Região Metropolitana de Belo 

Horizonte um total de 214.091 domicílios localizados em assentamentos precários, 

representando 17% dos domicílios da região, abrigando uma população de 852.659 

pessoas, representando 18,3% da população total. Somente a capital mineira abriga 

praticamente a metade dos domicílios e da população residente em assentamentos 

precários de toda a região: 102.356 e 407.308, respectivamente. Referindo-se à 

posição interna, estes 102.356 domicílios representam 16,29% do total de domicílios 

do município.  

 A situação da precariedade habitacional na Região Metropolitana de Belo 

Horizonte pode ser visualizada no Mapa 8, onde chama a atenção o fato de ainda 

verificar a inexistência de assentamentos precários em onze municípios: São José 

da Varginha, Moeda, Funilândia, Confins, Belo Vale, Inhaúma, Florestal, Prudente 

de Morais, Mário Campos, São José da Lapa e São Joaquim de Bicas. Todos estes 

são municípios de pequeno porte, com menos de 20 mil habitantes em área urbana.  

 Por outro lado, três pequenos municípios destacam-se por terem apresentado 

as mais altas proporções de domicílios em assentamentos precários, bastante 

superior à média da região (18,3%): Nova União, com toda sua área urbana 

identificada com condições socioeconômicas e habitacionais inadequadas, Itatiaiuçu 

com 69,36% e Fortuna de Minas, com pouco mais da metade dos domicílios. 

Entretanto, em números absolutos, esse déficit correspondia a menos de 1.500 

domicílios. 
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         Mapa 8: Estimativas de domicílios em Áreas Urbanas Região Metropolitana de Belo Horizonte 
e Colar Metropolitano  
Fonte: BRASIL, 2007. 

 

 A título de comparação, fora da área de abrangência da Região Metropolitana 

de Belo Horizonte, dentre os demais municípios mineiros situados no interior do 

Estado de Minas Gerais, objeto do estudo Ministério das Cidades, 2010 merecem 

destaque aqueles que apresentaram maior número de domicílios em assentamentos 

precários, quais sejam: Montes Claros - 9.508, representando 13,37% do total, 

Governador Valadares - 7.482, ou seja, 11,84% e Ipatinga com 5.992, perfazendo 

10,72% do universo de domicílios do município. Embora expressivos estes 
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percentuais encontram-se abaixo daquele verificado na capital Belo Horizonte - 

16,29%. 

 Mesmo estudo mostra que em termos proporcionais alguns municípios 

mineiros fora da Região Metropolitana de Belo Horizonte destacam-se pelos 

elevados percentuais de domicílios em assentamentos precários: Pingo d’Água - 

71,27%, Sobrália - 55,19%, Periquito - 50,04%, Braúnas - 50% e Mesquita com 

43,52%, a maioria destes superando até mesmo os maiores índices verificados na 

Região Norte do país. 

 O Mapa 9 ilustra a estimativa de domicílios em assentamentos precários em 

áreas urbanas de Minas Gerais onde se pode notar a maior concentração na Região 

Metropolitana de Belo Horizonte, seguida pelos municípios de Montes Claros, na 

Região Norte do Estado, Governador Valadares e Ipatinga, na Região Leste. 

      
Mapa 9: Estimativa de Domicílios em Assentamentos Precários em Áreas urbanas –  

Minas Gerais 2000  
Fonte: BRASIL, 2007 
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Voltando à metrópole, a situação dos serviços de saneamento básico em Belo 

Horizonte mostra índices elevados.  Em 2000, segundo dados do Instituto Brasileiro 

de Geografia e Estatística, a coleta de esgotos apresentou uma taxa de atendimento 

de 92%, muito superior à média brasileira de 69% à época. No caso do 

abastecimento de água, o atendimento era praticamente universalizado: estimativa 

de 100% da população atendida. A coleta domiciliar de lixo porta a porta alcançou 

95% da população urbana, sendo 100% atendida a população da cidade formal. Em 

vilas e favelas alcançou 70% da população. (CALDAS e outros, 2008). 

No que tange aos assentamentos precários na cidade, embora o estudo do 

Ministério das Cidades, 2010 tenha apresentado em torno de 102 mil domicílios 

localizados em setores subnormais e precários em Belo Horizonte, equivalendo a 

mais de 407 mil habitantes em tais setores, dados recentes da Prefeitura Municipal 

registrados no Plano Local de Habitação de Interesse Social 2011 (PLHIS BH) 

estimam a existência de 152.345 domicílios instalados nestes assentamentos, ou 

seja, 50 mil a mais que aquele estudo. 

O PLHIS BH apresenta o total de 285 Assentamentos de Interesse Social20 na 

área do município, assim distribuídos: 195 Vilas e Favelas (67%); 33 Loteamentos 

Privados Irregulares (10%); 04 Ocupações Organizadas (1%); 53 Conjuntos 

Habitacionais e Loteamentos Públicos (22%). 

 O Mapa 10 ilustra a localização dos Assentamentos de Interesse Social no 

município de Belo Horizonte. 

                                                 
20  A Prefeitura Municipal de Belo Horizonte adota o termo Assentamentos de Interesse Social onde 

se verifica população predominantemente de baixa renda e que apresentam um ou mais dos 
seguintes problemas: Irregularidade fundiária, deficiência de infraestrutura, presença de situações 
de risco, predominância de padrão construtivo precário. Tipos de Assentamentos de Interesse 
Social em Belo Horizonte: Vilas e Favelas: assentamentos originados por ocupação espontânea 
em terreno de terceiros por população de baixa renda em áreas de Zona Especial de Interesse 
Social (ZEIS); Loteamentos Privados Irregulares: assentamentos originados por parcelamento 
irregular de terreno particular, por iniciativa de seu proprietário ou grileiro, imobiliária ou 
cooperativa habitacional, a partir de planta de referência, com comercialização informal das 
frações resultantes; Ocupações Organizadas: assentamentos originados de ocupações ocorridas 
antes de julho de 2009 por iniciativa de movimentos organizados, em terrenos ou edificações 
vazios de propriedade pública ou privada; Conjuntos Habitacionais e Loteamentos Públicos: 
assentamentos originados há mais de 3 anos por iniciativa do poder público em áreas de sua 
propriedade, destinados a população de baixa renda, que apresentam alguma precariedade , em 
áreas de ZEIS). Prefeitura Municipal de Belo Horizonte - PLHIS, 2011. 
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Mapa 10: Áreas Especiais de Interesse Social – AEIS e Universo de Atuação da Companhia 
Urbanizadora de Belo Horizonte (URBEL) - Belo Horizonte  

Fonte: Elaborado pela autora a partir de dados fornecidos pela URBEL, 2007 
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 Para entendermos a atual situação de precariedade habitacional verificada  

em Belo Horizonte é preciso fazermos um retorno ao passado. A cidade, planejada 

para abrigar o centro político e administrativo do Estado de Minas Gerais, em 

substituição à antiga capital Ouro Preto, já nasceu com favelas em seu território. 

Ainda no século XIX, por volta de 1895, dois anos antes de ser inaugurada, já 

contava com duas áreas de invasão. As invasões foram conseqüência da não 

previsão, na Planta Geral da cidade, de local para alojar os trabalhadores 

encarregados de construí-la. (PASTERNAK, 1997).  

Diferentemente do ocorrido nas metrópoles Rio de janeiro e São Paulo, desde 

o seu nascedouro, a favela foi alternativa predominante de moradia para a 

população de baixa renda na cidade de Belo Horizonte, em detrimento aos cortiços e 

loteamentos clandestinos, embora haja ocorrência destes últimos na capital mineira, 

em menor escala. 

 O crescimento desordenado e excludente de Belo Horizonte com a presença 

constante de favelas e adensamento da zona suburbana constituem-se 

características da dinâmica do desenvolvimento da cidade desde a época de sua 

implantação. 

Liberato (2009), em seu estudo sobre as favelas na capital mineira, evidencia 

este fato:  

 

A cidade de Belo Horizonte, contrariando o objetivado por seus idealizadores 
e construtores, cresce desordenadamente e a periferia (área suburbana e 
rural), nos primeiros anos de existência da Nova Capital, concentra mais do 
dobro da população residente na área urbana. Caracterizados pela falta 
integral de infra-estrutura (arruamento, água, energia elétrica, esgotamento 
sanitário, transporte, etc.) esses locais congregam aqueles que não possuíam 
recursos financeiros para a aquisição de lotes na área urbana, (perímetro 
interno a Avenida do Contorno) que, ao contrário da periferia, concentra a 
maioria da infra-estrutura e dos equipamentos de uso coletivos existentes na 
Cidade.[...] Em decorrência desta situação, a zona suburbana, em 1912, terá 
população superior à da Zona Urbana [...] Em  1926 10% da população de 
Belo Horizonte viviam em favelas. (LIBERATO, 2009, p. 134,136 e 227).  

 

 Outro fator que veio a potencializar a expansão das favelas na cidade entre 

as décadas de 40/50: a implantação do pólo industrial nos municípios de Belo 

Horizonte e Contagem, ocasionando forte migração rural para a região e, 

concomitantemente, a proliferação das áreas faveladas. 
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  Não é por acaso que a Região Oeste da Capital, próxima ao Centro Industrial, 

é aquela que atualmente detém o maior número de domicílios em assentamentos de 

interesse social na cidade.  (BELO HORIZONTE, 2011). 

Os assentamentos precários continuaram proliferando nas décadas 

seguintes. Ao final da década de 50 havia mais de 76 (setenta e seis) favelas na 

cidade, conforme dados oficiais.  (LIBERATO, 2009). 

O número crescente de favelas é explicado pela maioria dos autores 

pesquisados como decorrente da forte migração motivada pela Cidade Industrial e, 

também, pela inexistência de políticas públicas em relação à moradia popular para a 

classe trabalhadora de menor renda. 

 Em Belo Horizonte, como em outras cidades grandes do Brasil, prevalecia a 

política de remoção de favelas, as quais eram tidas como “caso de polícia”. Política 

esta que resultava no aumento das áreas faveladas, contraditoriamente ao 

pretendido pela ação repressiva dos governantes. 

Enquanto umas favelas eram erradicadas, outras se adensavam pela 

migração interna dos expulsos e outras novas se formavam no espaço urbano. 

Exemplo disto é o fato de que em Belo Horizonte, das 143 (cento e quarenta e três) 

favelas existentes na cidade na década 1960-1969 este número subiu para 181 na 

década seguinte. (LIBERATO, 2009). 

  Há que se registrar que a política de repressão às populações assentadas em 

áreas faveladas muitas das vezes encontrava-se amparada em legislações 

municipais, como ocorreu em Belo Horizonte. A Lei Municipal N° 333, de 23 de maio 

de 1953, em seu Artigo 63, menciona a competência do poder público para exercer 

a repressão às construções clandestinas e à formação de favelas ou agrupamentos 

semelhantes. (CÂMARA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, 1953). 

Por outro lado, na década de cinqüenta merece destaque a gestão do então 

prefeito Celso Melo de Azevedo que em novembro de 1955 criou o Departamento 

Municipal de Bairros Populares (DBP), o qual tinha dentre as suas competências o 

planejamento e execução de serviços concernentes à edificação de bairros de 

habitação popular, visando construir habitações de baixo para a realocação da 

população removida das favelas. Para tanto foi instituída a “Comissão de 

Desfavelamento”, tendo como finalidade realizar completo levantamento das favelas 

existentes em Belo Horizonte, estudar e propor soluções viáveis ao Executivo. 

(LIBERATO, 2009). 
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Não obstante às ações municipais empreendidas não foram suficientes para 

equacionar o problema crescente das favelas em Belo Horizonte, agravado pela 

forte onda migratória ocorrida nos anos de 1950, época em que se verificou aumento 

considerável da população belorizontina, que passou de 350 mil para 700 mil 

habitantes. (LIBERATO, 2009). 

A situação dos assentamentos precários só agravava no Município. Na 

década de 1960 apresenta-se tão problemática que o poder público passa a 

reconhecer a gravidade e assume a sua responsabilidade no equacionamento.  

Conforme nos mostra Liberato (2009), o Decreto Municipal n. 1369, de 1965 

baixado pela Prefeitura de Belo Horizonte registra:  

 

Considerando a ininterrupta proliferação de novas favelas, no centro urbano 
e nas áreas periféricas da Capital, bem como a desordenada e crescente 
ampliação das já existentes; considerando a gravidade dos problemas 
sociais inerentes à formação e ao desenvolvimento das favelas; 
considerando, ainda, as implicações urbanísticas resultantes do problema, 
tendentes a constantes e imprevisíveis agravamentos; considerando que ao 
Poder Público Municipal cabe o dever de equacionar o problema e de lhe 
dar solução no âmbito de sua faculdade legal e nos limites de sua 

capacidade econômico-financeira. (LIBERATO, 2009). 
 

 Mais adiante, na década de 80, a Prefeitura de Belo Horizonte deu um passo 

de fundamental importância para adoção de novas práticas em relação às 

intervenções nas favelas. Por meio da Lei Municipal N° 3.532, de 1983 criou o 

Programa Municipal de Regularização de Favelas – Profavela. (CÂMARA 

MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE,1983). 

 Fruto da sensibilidade de parte do corpo técnico municipal e, sobretudo, da 

destacada presença e atuação dos movimentos sociais de luta por melhores 

condições de moradia na cidade e em constante pressão sobre o poder público, o 

Profavela foi implantado com o objetivo de efetivar o processo de legalização, 

regularização e urbanização de áreas faveladas no município de Belo Horizonte, 

implantando um novo modelo de intervenção estruturante. Pioneiro, este programa 

serviu como modelo para outras cidades brasileiras. 

 Para viabilizar a implantação e gestão do novo programa a municipalidade 

criou um órgão específico para tal: a Companhia Urbanizadora de Belo Horizonte 

(URBEL). Esta assumiu a responsabilidade das ações junto aos assentamentos 
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precários, dentre elas as obras de intervenção urbanística, o acompanhamento 

social das famílias, a regularização fundiária e a elaboração das normas urbanísticas 

de uso e ocupação do solo, específicas para aquelas áreas. Desde então, até os 

dias atuais, a URBEL exerce a função para a qual foi criada. 

 Assim, a partir do Profavela a política municipal direcionada às favelas na 

cidade de Belo Horizonte passou a ser a de atenção e os processos de remoção e 

erradicação, via desfavelamento, foram definitivamente descartados, exceção 

àquelas localizadas em áreas de risco, ou em áreas de interesse público, como por 

exemplo: para abertura ou alargamento de vias. (LIBERATO, 2009). 

 Nos últimos anos a política habitacional voltada para a urbanização de vilas e 

favelas em Belo Horizonte encontra-se estruturada por meio do Programa Vila Viva.  

Este programa prevê intervenções estruturais nos assentamentos precários, 

implantadas de forma coordenada com outros programas municipais21, 

“possibilitando aos gestores públicos e às comunidades reforço e consolidação de 

uma política de inclusão social, a partir do momento em que constitui uma ação 

integrada de urbanização, de desenvolvimento social e de regularização fundiária 

dos assentamentos”. (CALDAS e outros, 2008). 

O Programa Vila Viva inicia a partir da elaboração do Plano Global Específico 

(PGE) referente a cada localidade a ser atendida, englobando obras de saneamento, 

construção/melhorias de unidades habitacionais, erradicação de áreas de risco e 

recuperação ambiental, reestruturação do sistema viário, urbanização de becos, 

implantação de parques e equipamentos para a prática de esportes e lazer, com o 

acompanhamento social das famílias, incluindo ações de educação sanitária e 

ambiental e a criação de alternativas de geração de trabalho e renda. Após o 

término da intervenção a área será legalizada com a emissão das escrituras dos 

lotes aos ocupantes. (CALDAS e outros, 2008). 

A previsão da gestão municipal é de que 13.167 famílias sejam removidas 

nas comunidades beneficiadas, em função de risco geológico e obras públicas e 

que, até o fim das intervenções planejadas, sejam construídos 6.894 apartamentos 

para o reassentamento dessas famílias nas próprias comunidades. Existe ainda a 
                                                 
21  Programa de Regularização Fundiária, Orçamento Participativo Habitação, Programa de 

Remoção e Reassentamento de Famílias em Função de Risco e Obras Públicas – PROAS, 
Programa Estrutural para Áreas de Risco - PEAR, Bolsa Moradia, Controle Urbano, Manutenção 
em Vilas e Favelas, BH Cidadania, Recuperação Ambiental e Saneamento dos Fundos de Vale e 
dos Córregos em Leito Natural de Belo Horizonte – DRENURBS/NASCENTES, BH Verde e Uma 
Vida Uma Árvore. CALDAS e outros, 2008 
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opção de pagamento em espécie sobre o valor da indenização pela benfeitoria da 

residência ou inclusão de famílias no reassentamento monitorado pelo PROAS- 

Programa de Remoção e Reassentamento de Famílias em Função de Risco e Obras 

Públicas.22 

Conforme dados disponibilizados pela municipalidade, até o momento o 

Programa atingiu cerca de 190 mil moradores, dos aglomerados da Serra, Morro das 

Pedras e Santa Lúcia; das  vilas Califórnia, São José, Pedreira Prado Lopes, 

Taquaril, São Tomás, Aeroporto, Cemig, Alto das Antenas; além dos moradores do 

entorno da avenida Belém e do Córrego Santa Terezinha e do Complexo Várzea da 

Palma, o que representa 38% do total da população de vilas e favelas. Para tanto, o 

montante dos recursos para as obras do Vila Viva - R$1,15 bilhões - foi obtido junto 

ao Governo Federal, por meio do Plano de Aceleração do Crescimento (PAC) e de 

financiamentos contraídos junto ao Banco Nacional de Desenvolvimento Social 

(BNDES) e da Caixa Econômica Federal, mais uma parte de recursos municipais, 

girando entre 10% e 25%, como contrapartida financeira do município.23 

O Vila Viva teve início em 2005 no Aglomerado da Serra, Região Centro-Sul 

da cidade. É o maior aglomerado de assentamento precário de Belo Horizonte,  com 

cerca de 50 mil moradores residentes em seis vilas: Nossa Senhora de Fátima, 

Nossa Senhora da Aparecida, Nossa Senhora da Conceição, Marçola, Santana do 

Cafezal e Novo São Lucas. Conta com cerca de 13 mil domicílios, numa área de 

1.470.483 m², onde se apresentam terrenos de acentuada declividade, com algumas 

áreas apresentando risco geológico alto e muito alto, conforme definição técnica da 

prefeitura. A região é cortada por nascentes e córregos.24 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
22 Informações disponibilizadas no sítio eletrônico da Prefeitura Municipal de Belo Horizonte. 
23 Informações disponibilizadas no sítio eletrônico da Prefeitura Municipal de Belo Horizonte. 
24 Informações disponibilizadas no sítio eletrônico da Prefeitura Municipal de Belo Horizonte. 
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              Figura 10 – Vista geral do Aglomerado da Serra, Belo Horizonte - MG 

  Fonte: Arquivo da autora, obtida junto à Cia. Urbanizadora de Belo Horizonte (URBEL) –, 2010. 

 

No que tange aos instrumentos legais, a gestão municipal de Belo Horizonte 

continuou avançando no reconhecimento e tratamento aos assentamentos precários 

de forma especial.  

 Tais instrumentos encontram-se regulamentados pelas Leis N° 7.165/96 - que 

institui o Plano Diretor do Município de Belo Horizonte e a de N° 7.166/96 - que 

estabelece as normas e condições para parcelamento, ocupação e uso do solo 

urbano no município, com as alterações introduzidas recentemente pela Lei Nº 

9.959, de 20 de julho de 2010 (CÂMARA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, 1996 

e 2010) 

 Conforme disposto nestas legislações, o Município define e identifica o 

zoneamento do espaço da cidade, em função das características ou potencialidades 

de cada localidade. Dentre as diversas zonas definidas25, encontram-se as Zonas de 

Especial Interesse Social (ZEIS).  

                                                 
25  Zona de Preservação Ambiental – ZPAM: região que, por suas características e pela tipicidade da 

vegetação, destinam-se à preservação  e à recuperação de  ecossistemas; Zona de Proteção – 
ZP, que se subdivide em:ZP-1: região predominantemente desocupada, de proteção ambiental e 
preservação do patrimônio histórico, cultural, arqueológico ou paisagístico ou em que haja risco 
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Estas são regiões edificadas onde o Executivo tenha implantado conjuntos 

habitacionais de interesse social ou que tenham sido ocupadas de forma 

espontânea, nas quais há interesse público em ordenar a ocupação por meio de 

implantação de programas habitacionais de urbanização e regularização fundiária, 

urbanística e jurídica, estando sujeitas a critérios especiais de parcelamento, 

ocupação e uso do solo, visando à sua integração à malha urbana. (BELO 

HORIZONTE, 2011). 

  Diante da necessidade de aumento das áreas para desenvolver programas 

habitacionais de interesse social, a partir de 2010 o município instituiu a figura do 

sobrezoneamento das ZEIS delimitando as Áreas de Especial Interesse Social 

(AEIS). Para tanto promoveu alterações no Plano Diretor de Belo Horizonte, por 

meio da Lei 9959, de 2010. (CÂMARA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, 2010). 

 O Mapa 11 ilustra o zoneamento espacial intra-urbano vigente na cidade de 

Belo Horizonte a partir de 2010, onde se verifica as ZEIS e AEIS demarcadas por 

toda a área do município. 

                                                                                                                                           
geológico, na qual a ocupação é permitida mediante condições especiais; ZP-2: região 
predominantemente ocupada, de proteção ambiental, histórica, cultural, arqueológica ou 
paisagística ou em que existam condições topográficas ou geológicas desfavoráveis, onde devem 
ser mantidos baixos índices de densidade demográfica; ZP-3: região em processo de ocupação 
que será controlado visando à proteção ambiental e preservação paisagística;Zona de 
Adensamento Restrito – ZAR, que se subdivide em: ZAR-1: região com articulação viária precária 
ou saturada, em que se faz necessário manter baixa densidade demográfica; ZAR-2: região em 
que as condições de infra-estrutura e as topográficas ou de articulação viária exigem a restrição 
da ocupação;Zona de Adensamento Preferencial – ZAP: região passível de adensamento, em 
decorrência de condições favoráveis de infra-estrutura   e de topografia; Zona Central – ZC: 
região em que é permitido maior adensamento demográfico e maior verticalização das 
edificações e que se subdivide em: ZHIP – Zona Hipercentral, ZCBH – Zona Central de Belo 
Horizonte, ZCBA – Zona Central do Barreiro, ZCVN – Zona Central de Venda Nova; Zona 
Adensada – ZA: região em que o adensamento deve ser contido, por apresentar alta densidade 
demográfica e intensa utilização da infra-estrutura urbana; Zona de Grandes Equipamentos – ZE: 
região ocupada por grandes  equipamentos de interesse municipal ou a eles destinada e Zona de 
Especial Interesse Social – ZEIS: áreas em relação às quais há interesse público em promover 
programas habitacionais destinados à produção de moradias de interesse social, bem como de 
ordenar  a ocupação existente por meio de urbanização e regularização fundiária, casos de 
assentamentos precários. 
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Mapa 11: Zoneamento do Município de Belo Horizonte - MG 
Fonte: CÂMARA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, 2010. 
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  Por fim, outro avanço instituído pelo Plano Diretor Municipal desde 1996 é 

que as intervenções de urbanização integrada em assentamentos precários devem 

ser precedidas de planejamento específico para cada localidade, cujo instrumento 

utilizado é o Plano Global Específico, o qual se constitui de diagnósticos e propostas 

de intervenções construídas com a participação da população assentada, visando 

identificar e definir ações prioritárias que visem a elevação do padrão urbanístico, 

habitacional e social da comunidade local, de forma a diminuir as discrepâncias 

sócio-espaciais existentes na cidade. (CALDAS e outros, 2008). 

Vimos que Belo Horizonte, cidade planejada, idealizada moderna para abrigar 

a sede do Governo Estadual, centro político-administrativo, econômico e cultural, 

nasceu e se desenvolveu convivendo com a dualidade entre a cidade formal e a 

cidade informal. Ambas coexistindo no mesmo ambiente físico, mas em espaços 

diferentes: o dos incluídos nos benefícios da urbanização e da modernidade e o dos 

excluídos, para os quais restou o espaço precarizado, subtraído destes benefícios. 

A relação do poder público junto às populações moradoras da cidade informal 

se mostrou diversa ao longo da história do município. No início, negação e falta de 

atenção para com a questão. Mais adiante se manifestou frente ao problema 

tratando-o como caso de polícia; uma mancha a ser extirpada da cidade, por meio 

da política de desfavelização. Quanto mais se removiam as favelas, mais elas se 

multiplicavam. Até que, depois de quase um século de existência, as favelas passam 

a ser reconhecidas como locais de moradia da população de baixa renda, 

merecedora da ação estruturante por parte da municipalidade, com intervenções 

integradas de urbanização. 

Novos tempos, novos modos de vida, novas esperanças de se avançar na 

construção de uma cidade para todos, mais justa e menos desigual. O passivo é 

grande e o caminho é longo, mas os primeiros passos foram dados. Agora é seguir 

adiante. 
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5.CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

 

Ao final da investigação empreendida acerca da segregação sócio-espacial 

urbana, sob uma abordagem geográfico-social, permitimo-nos fazer algumas 

considerações à luz dos elementos apresentados. 

 Como vimos, o processo de urbanização brasileiro provocou mudanças 

profundas não somente na distribuição espacial da população e na paisagem 

urbana, mas também na sociedade e no meio ambiente. E, como em várias outras 

partes do mundo, mostrou-se acelerado, concentrador e segregador. 

 Compactuamos do entendimento de que a cidade é a expressão 

materializada da projeção da sociedade sobre o espaço geográfico, através de um 

ambiente físico construído pela ação humana, transformadora da natureza. 

Entendemos o espaço enquanto materialidade social, sendo que a configuração e 

organização espaciais se traduzem pelas diversas formas de apropriação e de 

utilização do homem sobre ele. 

 As cidades, especialmente as grandes e as metrópoles, além de congregar a 

maioria das atividades humanas, o desenvolvimento econômico, a produção do 

conhecimento, o comércio diversificado, a oferta de serviços, dentre outros, passou, 

concomitantemente, a concentrar uma variada gama de problemas. 

 Refletir sobre as cidades, sobretudo as grandes e as metrópoles, por meio da 

organização espacial dos diferentes atores que integram o espaço urbano nos 

remete a inúmeras questões de ordem social, econômica, política, ambiental e, até 

mesmo ideológica. Dentre elas, a pobreza, a degradação ambiental e social, 

exclusão, segregação, violência, desemprego, falta de moradia, favelização e 

periferização, para citar algumas delas.  

 O espaço urbano não é concebido, tão pouco apropriado, de forma igualitária 

por todos aqueles que nele encontram-se assentados, ou seja, pelos principais 

atores que nele atuam – o Estado, a iniciativa privada, a sociedade civil organizada e 

os moradores da cidade.  

 Atores estes que consomem e produzem espaço em suas atividades 

cotidianas, resultando disto o entendimento de que o espaço urbanizado da cidade 

torna-se objeto de disputa entre os interesses econômicos e os grupos sociais. 
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 Apresenta-se como uma arena onde interesses diferenciados se defrontam 

pela apropriação dos benefícios da urbanização. Em termos de geração de rendas e 

obtenção de lucros, por um lado, e de melhores condições materiais e simbólicas de 

vida, por outro. 

 As desigualdades urbanas se traduzem na segregação sócio-espacial. 

Expressa em sua magnitude pela auto-segregação caracterizada pelos condomínios 

fechados, cada vez mais presentes nas cidades grandes, por um lado e, por outro, 

pela segregação involuntária, traduzida pelos assentamentos precários integrantes 

do cenário urbano desde o início do processo de urbanização brasileiro.   

Vimos que a forma como se deu este processo no Brasil é a mesma ocorrida 

entre vários outros países, com a divisão do espaço urbano em territórios distintos e 

muito bem demarcados: dos integrados, constituindo a parcela dos incluídos nos 

benefícios do desenvolvimento urbano e dos não-integrados, aquela parcela que 

historicamente encontra-se excluída destes benefícios. Formatos distintos de 

confinamento espacial. 

  Territórios estes diferenciados por diversas variáveis: condições físicas, 

ambientais, urbanísticas e legais, como também pelo perfil sócio-econômico e 

cultural dos moradores.  

  Esta paisagem segregadora, nos mostra em cores e traçados muito bem 

definidos o quanto o cenário urbano montado nas grandes cidades explicita a 

apropriação desigual do espaço pelas classes sociais. 

  Isto nos remete ao poder de atração exercido pelas cidades, poder este que 

seduz contingentes de migrantes do campo, desde a transição da Idade Média, da 

sociedade feudal, para a Modernidade, a sociedade capitalista, onde o efeito imã se 

faz cada vez mais forte e presente, acelerando e consolidando o processo de 

urbanização do planeta. 

 A sedução das cidades frente à população do campo é, portanto, secular, 

iniciada ainda no período medieval, motivando a desintegração da vida agrária e 

sobrepondo a cidade ao campo, acabando por ocasionar a supremacia da 

sociedade urbana, sobre a rural. 

  Mas, se por um lado a cidade atrai, ela também afasta. Os aspectos que 

constituem o seu poder de atração são os mesmos que repelem. As oportunidades 

de melhoria das condições de vida, de trabalho e renda, de habitabilidade, da oferta 

de serviços e comércio variados e cada vez mais especializados, de cultura, lazer e 
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entretenimento, não são acessíveis para todos os atraídos. Assim, a vida urbana se 

faz ambivalente, desigual, segregadora. 

 É inegável que o habitar em condições dignas compõe-se em um dos mais 

importantes indicadores de qualidade de vida, assim como a saúde, a educação, o 

trabalho e renda e o ambiente preservado. Mais que isto, trata-se de um direito 

inscrito na Declaração Universal dos Direitos do Homem, como também integra uma 

das metas dos Objetivos de Desenvolvimento do Milênio (ODM).26 

 Não obstante, o que se viu ao longo da urbanização brasileira foi a negação 

do direito à cidade formal, ao exercício da cidadania plena à população de baixa 

renda que vive em assentamentos precários nas cidades grandes. Expressões 

físicas das contradições urbanas e derradeiro recurso de moradia e sobrevivência na 

cidade àquela população. 

 A falta de recursos financeiros é impedimento para aquisição de uma casa em 

condições dignas e em local urbanizado nos grandes centros urbanos. Locais estes 

valorizados pelo mercado imobiliário, onde os altos preços dos terrenos, muitas das 

vezes elevados pela especulação daqueles que utilizam a terra como valor de troca, 

os tornam inviáveis para aqueles que dela precisam enquanto valor de uso. 

 A cidade-mercado surgida na Idade Média perdurou durante os séculos, 

mesmo que incorporando a cidade industrial - a do capital. A variedade dos 

mercados se multiplicou, dentre estes, o mercado imobiliário formal, o qual é 

inacessível à população de baixa renda moradora das cidades. 

 Mas, se o mercado é excludente, haveria de se ter a pronta intervenção do 

Estado para incluir, enquanto mediador, legislador e promotor dos serviços básicos 

garantidores dos direitos à cidadania plena, dentre eles as condições dignas de 

moradia àqueles despossuídos de renda suficiente para ir ao mercado comprar. 

 O que a história do processo de urbanização brasileiro nos apresenta é a 

intervenção estatal de diferentes formas e envolvimento para com a questão dos 

moradores pobres das cidades. 

                                                 
26  Objetivos de Desenvolvimento do Milênio (ODM) surgem da Declaração do Milênio das Nações 

Unidas adotada pelos 191 estados membros, no início dos anos 2000, dentre estes o Brasil. Meta 
7: Garantir a sustentabilidade ambiental: acesso à  água potável e ao saneamento básico, dentre 
outros, são dois fatores ambientais chaves para a qualidade da vida humana. Os indicadores 
identificados para esta meta são "indicativos" da adoção de atitudes sérias na esfera pública. 
Sem a adoção de políticas e programas ambientais, nada se conserva adequadamente, assim 
como sem a posse segura de suas terras e habitações, poucos se dedicarão à conquista de 
condições mais limpas e sadias para seu próprio entorno. Fonte: Programa ODM CAIXA. 
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 Num primeiro momento verifica-se a falta de atuação, a indiferença frente à 

questão da habitação popular nas cidades em início de expansão ou até mesmo 

naquelas planejadas, ainda em construção.  

 Somente após a questão se tornar um problema que se avolumava nas 

cidades grandes, o Estado passou a reconhecê-lo e a atuar. Entretanto, uma 

atuação no sentido de eliminar as moradias e os pobres da cidade, remover a 

“mancha urbana”, empurrando a população de baixa renda para os morros e 

periferias longínquas, distante de tudo e de todos. 

 Esta foi a forma de atuação estatal que prevaleceu por mais tempo e de maior 

amplitude, cujos efeitos ao invés de erradicar o problema ou ao menos amenizá-lo, 

pelo contrário só fez aumentar. 

 Após décadas de política de desfavelamento por um lado e multiplicação e 

maior adensamento das áreas faveladas nos grandes centros urbanos por outro, o 

poder público finalmente se rendeu às evidências e passou a reconhecer as favelas 

como local de moradia dos pobres no espaço urbano, locais de significado e de valor 

para os moradores ali assentados. 

 Pressionado não só pela gravidade da situação das péssimas condições de 

habitabilidade nos assentamentos precários, como também pelos movimentos 

sociais de luta pela moradia urbana, o poder público passou a promover 

intervenções urbanas estruturantes e de forma integrada naqueles territórios, 

visando dotá-los de condições básicas de urbanidade, ou seja: melhorias 

habitacionais e/ou construção de novas moradias, infra-estrutura básica como os 

serviços de água, esgoto e coleta de lixo, melhorias viárias, preservação ambiental e 

eliminação de áreas de risco geológico, equipamentos comunitários, regularização 

fundiária e acompanhamento social das famílias. 

 A partir de então, os programas de urbanização de favelas se multiplicam e 

passam a integrar a política de habitação de interesse social de diversos municípios 

brasileiros, a grande maioria deles viabilizados com recursos do Governo Federal. 

 A partir de 2003, com a instituição do Governo Lula e a criação do Ministério 

das Cidades, a Política Nacional de Desenvolvimento Urbano passou a reforçar este 

tipo de intervenção estruturante integrada em assentamentos precários, criando 

programas específicos e aportando recursos para os Estados, Municípios e Distrito 

Federal, cujas fontes majoritariamente são do Orçamento Geral da União (não 
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retornável) e do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS (retornável). O 

que vem sendo reforçado até a presente data. 

 Esta estratégia de intervenção pública frente aos assentamentos precários 

nos parece demonstrar a instauração de uma nova ordem: retirar a favela das 

pessoas e não as pessoas da favela. 

 Este, a nosso ver, é um caminho sem volta e que deve ser seguido. A política 

pública planejada e executada de forma integrada e territorializada, focalizada 

geograficamente nos assentamentos precários, de maneira a atingir a população 

carente, vulnerável social e espacialmente, aquela que deve ser o alvo principal das 

políticas sociais e, não por acaso, onde se concentra mais de 90% do déficit 

habitacional brasileiro – a população com renda familiar de até três salários 

mínimos, segundo estudos sobre demanda habitacional realizados pela Fundação 

João Pinheiro em parceria com o Ministério das Cidades, 1995, 2005 e 2009. 

Creio ser esta uma estratégia com forte poder de combate à pobreza e 

sustentabilidade urbana, por meio de ações que visem à inclusão sócio-espacial do 

expressivo contingente populacional residente nos assentamentos precários, 

historicamente apartado da cidade formal, dos benefícios da urbanização. 
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