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JOSÉ DE ARIMATHÉIA

A professora Raquel Rolnik, da Uni-
versidade de São Paulo (USP), es-

teve em Londrina no dia 4 de julho, para
lançar seu livro “Guerra dos Lugares”, e
proferir palestra sobre sua obra, abor-
dando “Os desafios das políticas sociais
e o direito à cidade” e abrindo o II
Congresso Internacional de Política So-
cial e Serviço Social da UEL.

Arquiteta e urbanista, com Doutora-
do pela Universidade de Nova York e
larga experiência internacional em polí-
ticas urbanas e habitacional, a professo-
ra afirma que busca compreender o mo-
mento complexo das políticas urbanas
pelo qual o Brasil atravessa. Isso porque,
segundo ela, o país tem uma larga traje-
tória de políticas progressistas e inova-
doras, conhecida por marcos regulatórios
avançados, como o Estatuto da Cidade
(Lei 10.257/2001); porém, a realidade é
um cenário muito diverso: exclusão
territorial, num modelo que se reformula
constantemente a fim de se perpetuar. E
em outros países não é muito diferente:
existem documentos de mais com apli-
cação de menos.

Raquel Rolnik explica que existe uma
dualidade. “De um lado, temos um mo-
delo que reconhece as pessoas como
sujeitos de direito e investe em
infraestrutura e condições de urbanida-
de. Mas o que prevalece é uma precari-
edade de todo tipo, materiais e condi-
ções que levam as pessoas a uma
extracidadania, ou seja, fora da cidada-
nia, sem direitos”. São as periferias e
favelas, cada uma de acordo com a His-

“O problema do Brasil não é falta de espaço,
mas de distribuição e acesso”

Professora da USP lança livro em que fala da financeirização da habitação no Brasil
e no mundo, que transformou um direito constitucional em aplicações financeiras

tória local. Há uma relação de poder que
marca negativamente estas populações.

Modelos que defendem o
protagonismo dos habitantes e seus
direitos à cidade não são novos, mas
conhecidos há pelo menos cinco déca-
das, de acordo com a professora. Con-
tudo, no Brasil, não foi construída uma
noção sólida de “público”, de modo
que a população pensa que “público” é
algo que pertence ao governo, ao Esta-
do e seus agentes, que acabam se apro-
priando privativamente dos bens, en-
quanto a população não se vê como
sujeito e protagonista, como cidadão
pleno de direitos.

Financeirização – Por trás de tudo
isso, a professora afirma que existe uma

“lógica da financeirização”, ou seja,
uma hegemonia do Capital que pretere
o investimento produtivo em favor de
um sistema de aplicações financeiras
mais rentáveis e que gera
endividamento na sociedade. “Isso é
perverso para o espaço construído, pois
temos uma espécie de ‘colonização’
do espaço pelo sistema financeiro, que
define e trabalha apenas por suas pró-
prias necessidades, e não da popula-
ção”, descreve. Nesta ótica, os espa-
ços se transformam em garantia de
negócios, e imóveis se tornam papéis.
“Esta lógica se distancia da lógica da
necessidade [morar, habitar], que fica
prejudicada por uma lógica
desumanizada”, acrescenta Raquel.
Esta realidade, segundo ela, tem pio-
rado na última década.

O endividamento provocado pelo
modelo levou à crise financeira inter-
nacional de 2008, não por acaso intima-
mente ligada ao mercado imobiliário –
era o sistema entrando em colapso.
Para salvar as empresas, diz a professo-
ra Raquel, os governos intervieram.

Deslocamentos - A professora
diz que “a sede insaciável do capital”
tem provocado, historicamente, o des-
locamento de populações para servir
aos seus próprios interesses. E
exemplifica, observando que em São
Paulo, o governo não quer transformar
a Cracolândia num espaço para aquela
mesma população ter assistência e ser-
viços públicos à sua disposição, mas
torná-lo rentável.

Historicamente, os deslocamentos e
exclusões têm sido muito frequentes. O
êxodo rural é um exemplo. Famílias aban-
donaram o campo e foram para os cen-
tros urbanos, onde não podiam pagar
aluguel e entravam num estado de
vulnerabilidade, acabando marginaliza-
dos – social e espacialmente. A Reforma
Pereira Passos (Rio de Janeiro, 1902-
1906) é outro: as populações dos corti-
ços foram simplesmente expulsas e subi-
ram os morros para criar as favelas.

Programas de Habitação modernos
– como o “Minha Casa Minha Vida” -
também são criticados pela professora
Raquel, pois não são concebidos tendo
em vista as necessidades das pessoas.
De um lado, vale o critério de capacida-
de de pagamento. De outro, tem-se ha-
bitações uniformizadas a partir de um
modelo idealizado de família que nem
existe mais em sua maioria. E por que
moradias de pobres têm que ser tão
pequenas? “O Brasil tem que estabele-
cer limites máximos, e não limites mí-
nimos. O país está cheio de espaço para
não uso, mas para ser rentável, e foi
investido alto para isso”, sentencia a
professora, que completa: “O problema
do Brasil não é falta de espaço, mas de
distribuição e acesso”.

Mas também há bons exemplos. Ra-
quel cita o cooperativismo uruguaio, em
que propriedades pertencem às coopera-
tivas, são disponibilizadas aos trabalha-
dores e são autogeridas, com mecanis-
mos legais e institucionais que protegem
o espaço e os cooperados. Suécia e Ingla-
terra também já tiveram iniciativas pon-
tuais bem sucedidas e exemplares. A
Escócia adotou o aluguel subsidiado.
Até no Brasil, em São Paulo, entre o final
da década de 80 e início da de 90, houve
bons programas, na avaliação da profes-
sora. “É possível”, comenta.

Nações Unidas – Raquel Rolnik foi
Secretária Nacional de Programas Ur-
banos do Ministério das Cidades entre
2003 e 2007 e Relatora Internacional
do Direito à Moradia Adequada do
Conselho de Direitos Humanos da Or-
ganização das Nações Unidas, entre
2008 e 2014. Na ONU, atuou como
Ouvidora, ouvindo e tomando conhe-
cimento de crises, apurando as realida-
des e realizando missões em diversos
países. “O que eu ganhei foi uma visão
fantástica e privilegiada da realidade
internacional, e que resultou no livro
que agora estou lançando”.

Raquel Rolnik: “O Brasil tem que estabelecer limites máximos, e não limites mínimos. O
país está cheio de espaço para não uso, mas para ser rentável”.

A professora da USP proferiu palestra na abertura do II Congresso Internacional
de Política Social e Serviço Social da UEL


