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Resumo: Um dos principais entraves ao processo de gestão das cidades é o acelerado 

crescimento urbano e o elevado número de pessoas que vivem no meio urbano, pois esse 

fenômeno tem contribuído significativamente para a degradação da qualidade de vida na 

cidade associado aos problemas ambientais cada vez maiores. Este trabalho teve por 

objetivo, como parte integrante das discussões teóricas desenvolvidas no programa de Pós-

graduação em Geografia da Universidade Estadual de Londrina, fazer um debate sobre o 

papel do planejamento urbano e do Estatuto da cidade acerca dos problemas ambientais 

presentes no espaço urbano, minimizando os impactos ambientais do crescimento urbano. 

Palavras-chave: Cidade; Planejamento Urbano; Questão 
Ambiental. 

Abstract: One of the main issues of cities management is the fast urban growth as well as 

the elevated number of people living in urban areas. Consequently, this phenomenon has 

played a important role on the lack of quality of life in urban areas associated with a higher 

number of environmental issues. This literature review aims to enhance the topics discussed 

during the Pos-graduation programme in Geography carried out in the Universidade Estadual 

de Londrina. In addition, it emphasis on urban planning as well as the City Statute on 

environmental issues present in the urban areas thus decreasing the environment impacts 

on urban growth.  
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1 INTRODUÇÃO 

A cidade se originou a partir da necessidade de contato, comunicação, organização e troca 

entre os homens. Foi por meio desses movimentos que o ser humano passou a viver em 

comunidade e a dividir o trabalho, realizando assim a produção e o consumo para suprir 

suas necessidades de existência. Sendo assim, com o desenvolvimento econômico e social 

da humanidade no decorrer dos séculos, a cidade foi ganhando forma e importância do 

ponto de vista das relações comerciais, tornando-se a obra mais complexa criada pelo 

homem no sistema capitalista. 
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Com o advento da Revolução Industrial burguesa, as cidades passaram a assumir o papel 

central no comando das relações econômicas em virtude do processo de instalação das 

indústrias no espaço urbanizado, pois foi lá que ela encontrou a mão de obra necessária 

para desenvolver a sua produção, assim como dispunha de mercado consumidor para 

manter a produção crescente de acordo com o poder de compra que existia entre a 

população. 

Conforme apontou Monte-Mór (2006), do ponto de vista histórico dominante na economia 

política, a cidade tornou-se resultado do aprofundamento da divisão sócio-espacial do 

trabalho em uma comunidade em decorrência de estímulos provocados pelo contato externo 

e abertura para outras comunidades, onde houve o predomínio de processos regulares de 

troca baseados na cooperação e na competição. Logo, a cidade implicou a emergência de 

uma classe dominante responsável por extrair e controlar o excedente coletivo por meio de 

processos pautados no uso da força de trabalho. 

O mundo hoje é urbano, ou seja, a maior parte da população do planeta está vivendo em 

cidades, local que se tornou palco de lutas e interesses de diferentes classes sociais, 

fazendo com que o espaço urbano seja produzido segundo os interesses da elite dominante 

ou daqueles que detêm a posse da terra e, portanto, controlam a cidade do ponto de vista 

do interesse do capital. Dessa forma, contribuiu-se para aumentar o número cada vez maior 

de pessoas que fiquem excluídas do processo de produção da cidade, pois embora eles 

também produzam espaço, não possuem condições de igualdade para lutar com a classe 

dominante por melhores condições de vida. 

Com o acelerado processo de urbanização verificado em diversas regiões do mundo, 

agravaram-se ainda mais os problemas de ordem social, econômica e ambiental da cidade. 

A partir de então, e muito tardiamente, passou-se a pensar a cidade do ponto de vista do 

planejamento, sendo preciso dar um ordenamento a vida na cidade, definindo-se os locais 

destinados à moradia, indústrias, comércio e serviços públicos com a finalidade de gerir a 

cidade de maneira social, econômica e ambientalmente sustentável. 

2 A CONSTRUÇÃO DA CIDADE NO SISTEMA CAPITALISTA 

Definir o significado de cidade é uma discussão que vai muito além de entender seu 

processo histórico de construção, pois envolve também um modo de viver, pensar e sentir 

todos os comportamentos, valores, atitudes e ideias que são partes inerentes do homem, 

aquele que produziu esse espaço que possui diversos significados. Para se buscar tal 

entendimento, se fez necessário pensar o espaço geográfico como o campo de lutas de 
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classe e movimentos sociais que configuraram a paisagem urbana, ou seja, como se deu a 

materialização desses entraves na cidade. 

A noção de espaço, para a Geografia, apresenta-se há muito tempo como uma tarefa 

extremamente árdua uma vez que cobre uma variedade bastante ampla de objetos e 

significações. Ao considerar o espaço, Santos (2002, p. 153) aponta como um conjunto de 

relações realizadas por meio de funções e de formas que assumem papel de testemunho de 

uma história escrita por processos do passado e do presente. Logo, o espaço se define 

como um conjunto de formas representativas de relações sociais do passado e do presente 

bem como uma estrutura formada por relações sociais que acontecem diante de nossos 

olhos e que se manifestam através de processos e funções. 

Segundo Carlos (1997, p. 28), os homens ao produzir sua existência não produzem 

somente história, conhecimento, processo de humanização, mas, sobretudo espaço que 

acaba por representar uma relação social materializada formalmente em algo que seja 

capaz de ser apreendido e entendido. E nesse contexto, a cidade, o campo, o território 

aparecem como os elementos visíveis das relações sociais reais que a sociedade cria em 

cada momento do seu processo de desenvolvimento. 

No atual quadro da formação econômica e social capitalista, a cidade aparece como 

processo de produção da humanidade, o lugar onde a separação homem-natureza e as 

desigualdades sociais se mostram de maneira expressiva. A vida na cidade está repleta de 

ideias, comportamentos, valores, conhecimentos, formas de lazer e de cultura e ao mesmo 

tempo ela se apresenta como campo de lutas das diferentes classes sociais reivindicando a 

normatização da cidade e da vida urbana. Ela aparece como materialidade, fruto do 

processo de trabalho, da sua divisão técnica e social, relações da história dos homens. É 

uma forma de pensar, agir, sentir, consumir – é um modo de vida, na maioria das vezes, 

contraditório (CARLOS, 1997, p. 26). 

Por outro lado, a cidade não é somente simples condição objetiva de vida ao passo que traz 

em seu interior direção, gestão, atividades sociais, políticas e religiosas e cultura, portanto, 

conserva a dimensão do humano. Cabe lembrar, no entanto, que a cidade tem sua 

produção ligada à propriedade privada materializada na segregação espacial. Seu 

entendimento se dá no nível de análise do capital e o da sociedade como um todo cujo 

indivíduo desempenha o papel de um cidadão com todos os seus direitos (CARLOS, 1997, 

p. 81). 

No que se refere à ocupação do solo urbano, esta advém da necessidade que o ser humano 

tem de realizar determinada ação, seja ela de produzir, consumir, habitar ou viver, tal ato 

implica produzir o lugar para suprir as condições materiais de existência do homem, 
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variando conforme o desenvolvimento das forças produtivas, que trazem implícita a 

(re)produção do espaço (CARLOS, 1997, p. 45). 

Em outras palavras,  

O direito à cidade se manifesta como forma superior dos direitos: direito à liberdade, 
à individualização na socialização, ao habitat e ao habitar. O direito à obra (à 
atividade participante) e o direito à apropriação (bem distinto do direito à 
propriedade) estão implicados no direito à cidade (LEFEBVRE, 1991, p. 135). 

Na visão de Lefebvre (1991, p. 61), habitar é essencial ao ser humano e a cidade envolve o 

habitar; ela é a forma desse local de vida privada, que significa o ponto de partida e de 

chegada das redes que permitem as informações e que transmitem a ordem. A cidade é o 

lugar em que a problemática questão da moradia, principalmente no Brasil, vai se manifestar 

na sua forma mais expressiva e ganhar visibilidade, tornando-se o lugar onde lutas e 

manifestações serão constantes em busca de facilidades para se ter acesso a uma 

habitação dotada com o mínimo de infraestrutura (tais como transporte, água, luz, esgoto, 

serviços de saúde, entre outros) indispensáveis à vida em sociedade. 

3 O PAPEL DOS AGENTES PRODUTORES DO ESPAÇO URBANO – A TERRA COMO 
MERCADORIA 

Conforme mostrou Corrêa (2005), o espaço urbano se apresenta fragmentado e articulado, 

um verdadeiro campo de lutas que é resultado de ações acumuladas ao longo do processo 

histórico e formado por agentes sociais concretos que produzem e consomem o espaço. A 

atuação de tais agentes na produção do espaço urbano é complexa uma vez que tem 

origem no processo de acumulação de capital, na necessidade de reprodução das relações 

de produção bem como dos conflitos de classe que dela emergem. 

Os agentes sociais produtores da organização espacial da cidade são diversos, entretanto é 

importante destacar a atuação do Estado nesse processo. Corrêa diz que o Estado atua 

como “grande industrial, consumidor de espaço e de localizações especificas, proprietário 

fundiário e promotor imobiliário, sem deixar de ser também [...] alvo dos chamados 

movimentos sociais urbanos” (2005, p. 24). 

É fundamental observar que o Estado age com o objetivo de criar condições de realização e 

reprodução da sociedade capitalista na medida em que possibilita a reprodução das classes 

sociais e suas frações. Logo, a segregação residencial é resultado da ação direta do Estado 

por meio do planejamento, quando da criação, a partir do zero, de núcleos urbanos 

(CORRÊA, 2005, p. 26-27). 

De acordo com Maricato (1987), a classe trabalhadora encontra muitos inimigos na cidade 

que são os responsáveis principais pela sua péssima condição de moradia e da vida urbana 

como um todo. Entre esses inimigos, estão os proprietários de terra, a indústria da 
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construção civil e o capital imobiliário (representado pelo capital financeiro, capital de 

promoção e capital comercial) que não são percebidos diretamente, a não ser por meio de 

seu representante, o Estado que é alvo constante de lutas reivindicatórias urbanas. 

Os proprietários fundiários têm a sua atuação voltada para a obtenção da maior renda 

fundiária possível de suas propriedades, com destaque para uso comercial ou residencial de 

status. Seu interesse é fundamentalmente baseado no valor de troca da terra e não no seu 

valor de uso e devido ao poder que possuem enquanto grandes proprietários de terra 

exercem pressões junto ao Estado para que este faça investimentos públicos em 

infraestrutura nas áreas em que se encontram suas terras a fim de que tenham alta 

valorização imobiliária (CORRÊA, 2005). 

Segundo aponta Rodrigues (1989, p. 17-18) “a terra é um equivalente de mercadoria ou um 

equivalente de capital porque se ‘valoriza’ sem trabalho, sem uso”. A propriedade da terra 

não é definida apenas no espaço agrário, mas também no espaço urbano onde o 

desenvolvimento do processo de industrialização e urbanização intensificou o seu uso. A 

terra não é produzida, não possui um valor de produção e sim um preço que possibilita a 

sua comercialização no mercado capitalista ao passo que restringe seu acesso a parcela da 

população que não pode pagar pelo preço da terra. 

A demanda de uso do solo urbano para fins habitacionais distingue algumas vantagens 

locacionais, orientadas fundamentalmente pelo maior ou menor acesso a serviços urbanos, 

como transporte, serviços de água e esgoto, escola, comércio, telefone, entre outros e pelo 

prestigio social dos moradores. Quando este ocorre, a tendência é que grupos mais ricos se 

segreguem do restante da sociedade, é a possibilidade de ascensão social (SINGER, 1979, 

p. 27). 

Neste sentido, Rodrigues (1989) coloca que as diferenças de preços relacionadas à 

localização, sejam em áreas beneficiadas ou não pelos equipamentos de consumo 

coletivos, significam a produção social da cidade, ao investimento realizado na área onde se 

localiza a terra e não necessariamente na própria terra. Essa situação favorece os 

proprietários de terras que tem a renda da terra apropriada individualmente já que deixaram 

suas terras vazias apenas aguardando pela valorização quando da chegada da 

infraestrutura. 

O espaço da cidade é produzido socialmente, destaca-se principalmente por ser um 

ambiente construído e partindo-se desse contexto a localização desempenha um papel 

primordial na definição do preço da terra urbana. Ao dizer que o solo urbano tem seu valor 

determinado pela localização, Ferreira (2005) mostra que a localização advém do trabalho 
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social necessário realizado para tornar o solo edificável, dotado de infraestrutura urbana, 

acessibilidade e a demanda que dele resulta. 

Por se tratar de um fator de diferenciação espacial, a localização será mais interessante 

quando existir um considerável trabalho social para produzi-la, que a torne mais atrativa 

dentro de uma determinada aglomeração urbana. Desse modo, a localização urbana 

aparece como fruto do trabalho coletivo, não pode ser individualizada, pois sempre 

dependerá da aglomeração na qual se situa assim como da intervenção estatal para 

construí-la e dotá-la de infraestrutura a fim de que obtenha interesse para os diversos 

setores da sociedade, inclusive aquele destinado a provisão de moradia (FERREIRA, 2005, 

p. 6). 

4 O PAPEL DO PLANEJAMENTO URBANO NA QUESTÃO AMBIENTAL DA CIDADE 

A produção da cidade se dá de maneira diferenciada, pois leva em consideração o poder 

econômico de cada um daqueles que produz o espaço urbano. Dessa forma, a cidade é 

dividida em partes em função da renda e poder aquisitivo daqueles que integram o espaço 

urbano, sendo que é aqui que a segregação sócio-espacial se revela na sua forma mais 

explícita.  

Diante dessa condição, o que se encontra na realidade das cidades hoje é justamente duas 

situações antagônicas. De um lado existe uma parcela da população que desfruta de um 

elevado nível de vida, com acesso à infraestrutura, serviços e um alto nível de consumo, 

enquanto do outro lado, e formado pela maior parte da população, estão aqueles que vivem 

excluídos do processo de produção da cidade ao passo que não possuem condições 

mínimas de satisfazer as suas necessidades materiais básicas e vivem sem acesso às 

condições mínimas de infraestrutura e serviços públicos, geralmente em áreas distantes da 

cidade. 

Nesse sentido, Jacobi (1999) colocou que a situação que se encontra o espaço urbano é 

uma divisão entre a cidade “dos que tem” e a cidade “dos que não têm”, principalmente nas 

cidades brasileiras, pois à medida que se criam os espaços públicos tem-se a socialização 

da vida urbana, trazendo consigo as zonas privatizadas, bem como o aumento na oferta dos 

serviços públicos e equipamentos coletivos. Entretanto, cresce em ritmo acelerado a 

quantidade de pessoas que, por falta de opção, ocupam áreas da cidade degradadas e 

periféricas, estando, portanto, excluídas da socialização desses equipamentos coletivos e 

do direito à cidade. 

Um dos principais entraves ao processo de gestão das cidades é o acelerado crescimento 

urbano e o elevado número de pessoas que vivem no meio urbano, pois esse fenômeno tem 
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contribuído significativamente para a degradação da qualidade de vida na cidade associado 

aos problemas ambientais cada vez maiores. As iniciativas voltadas para promover um 

gerenciamento integrado das atividades urbanas são bastante limitadas para viabilizar a 

qualidade de vida da população e buscar o equilíbrio ambiental necessário dentro da cidade. 

Entre aqueles que fazem parte da cidade, a população de mais baixo poder aquisitivo é a 

que está mais sujeita aos problemas ambientais. Diariamente, a população que ocupa áreas 

irregulares para habitação são as que mais sofrem com os riscos das enchentes, 

escorregamentos de encostas, contaminação do solo e das águas causada pelo depósito 

clandestino de resíduos sólidos, dentre muitos outros agravantes ambientais que colocam 

em risco as suas vidas e o equilíbrio do espaço urbano. 

Conforme apontou Jacobi (1999), a relação existente entre os riscos urbanos e a questão de 

uso e ocupação do solo determinou as condições ambientais da cidade. Os interesses das 

classes de renda alta e média acabaram por subordinar a função normativa de uso e 

ocupação na instalação dos processos de urbanização. Dessa forma, contribuiu-se para que 

os loteamentos periféricos que eram irregulares do ponto de vista de ocupação da terra e, 

portanto, não atendiam aos parâmetros urbanísticos, ficassem excluídos dos serviços e 

investimentos públicos. 

Em linhas gerais, Jacobi colocou que  

Observa-se um crescente agravamento dos problemas ambientais nas metrópoles, 
já que o modelo de apropriação do espaço reflete as desigualdades sócio-
econômicas imperantes, sendo o período marcado pela ineficácia ou mesmo 
ausência total de políticas públicas para o enfrentamento destes problemas, 
predominando a inércia da Administração Pública na detecção, coerção, correção e 
proposição de medidas visando ordenar o território do Município e garantir a 
melhoria na qualidade de vida (1999, [s.n.]). 

Sendo assim, se fez extremamente necessário pensar o planejamento da cidade. Essa ação 

se realizou por meio da elaboração do Plano Diretor, ligado a engenharia e a arquitetura 

com o objetivo de fazer o ordenamento territorial da cidade visto que trabalha com a cidade 

enquanto forma, procurando dar ordem a ela do ponto de vista da funcionalidade, 

estabelecendo as diferentes áreas de uso e ocupação do espaço urbano. 

O Plano Diretor engloba todo o município, ou seja, ele tem validade tanto para as áreas 

urbanas como também para as rurais. Ele diz como o Estatuto da cidade será aplicado em 

cada município. Pela Lei Federal nº. 10257/2001 ficou estabelecido de que maneira deve ser 

feita a política urbana em todo o país, regulamentou os artigos 182 e 183 da Constituição 

Federal sobre a política urbana. Logo, seu objetivo é garantir o direito à cidade para todos 

(CARDOSO, 2005). 

De acordo com o Estatuto da Cidade, os municípios que tenham mais de 20 mil habitantes, 

estejam inseridos em uma região metropolitana, desenvolvem atividades turísticas e 
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possuem grandes obras que podem trazer riscos para o meio ambiente, tais como 

hidrelétricas, barragens, aeroportos, entre outros, devem ter um plano diretor a fim de que 

se determine de que maneira vai se dar o crescimento desse município (CARDOSO, 2005). 

Com isso, o Estatuto da Cidade assumiu um papel de instrumentação legal para 

regulamentar as formas de uso e ocupação da cidade, tomando as medidas necessárias 

para viabilizar um melhor uso e aproveitamento do espaço urbano para todos, fazendo com 

que a propriedade cumpra a sua função social, ou seja, que seu uso seja voltado para a 

coletividade, atingindo todas as classes sociais de maneira a integrar os serviços e 

equipamentos coletivos. 

Diante dessas premissas, a gestão da cidade deve ser feita obedecendo-se os limites de 

sustentabilidade ambiental, social e econômica do Município, bem como do território sob a 

sua área de influência, de modo a garantir que a produção e o consumo de bens e serviços 

respeitem e busquem uma sociedade mais justa, pautada na proteção, preservação e 

recuperação do meio ambiente natural e construído (OLIVEIRA, 2001, p. 8). 

Com o acelerado processo de urbanização pelos quais as cidades enfrentam hoje, cresce 

ao mesmo tempo os problemas ambientais. Dessa forma, administrar tais problemas tem 

ser tornado uma tarefa extremamente complexa e de difícil solução, pois tanto o poder 

público não consegue adotar medidas ou políticas que minimizem esses impactos na 

cidade, como a população que na falta de conhecimento ou informação não realiza ações 

para evitar o agravamento dos problemas ambientais. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Em linhas gerais e com base na discussão que ora se coloca, ao crescimento da população, 

vêm associados problemas ambientais de diversas ordens, como o aumento na produção de 

resíduos sólidos, que se tornou um agravante de poluição do solo no ambiente urbano uma 

vez que o seu destino nem sempre é controlado, sendo depositado a céu aberto ou muitos 

dos locais destinados para sua deposição, como os aterros sanitários, já estão funcionando 

além da sua capacidade. Somam-se a isso outros problemas como o abastecimento de 

água e saneamento, cujo serviço é feito de forma diferenciada dentro da cidade, e a camada 

mais baixa renda da população sofrem as consequências maiores da ausência ou ineficácia 

dos serviços de saneamento básico, entre tantos outros como a proliferação das favelas em 

áreas irregulares, como encostas, fundos de vale ou próximos a áreas de aterro sanitário. 

Por isso, ao analisar esses impactos que vem ocorrendo em escala cada vez maior no 

espaço urbano é preciso refletir as práticas sociais envolvidas nesse contexto bem como os 
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agentes envolvidos e as formas de organização social que visem caminhos alternativos para 

um desenvolvimento pautado em uma perspectiva de sustentabilidade. 

Muito embora a população não tenha predisposição ou acesso à informação e 

conhecimento acerca do seu poder de atuação junto à administração pública para cobrar, 

intervir e participar do processo de gestão democrática da cidade, é somente com base em 

atitudes assim que será possível alcançar mudanças comportamentais necessárias 

direcionadas para a defesa de questões articuladas ao interesse geral de todos. É para isso 

também que vigora o Estatuto da Cidade, para que faça valer e conhecer, além dos deveres 

do poder público, os diretos da população em trabalhar de maneira participativa nas 

decisões concernentes na organização do seu espaço de vida, em sua cidade. 
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