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A FORMA CAPITALISTA DE PRODUÇÃO DO ESPAÇO: elementos teóricos para subsidiar 
a elaboração de políticas públicas comprometidas com os direitos sociais 

 

Caroline Rodrigues da Silva1 
 
 

RESUMO 
 
No capitalismo a produção do espaço urbano se dá por meio 
de violentos processos de expropriação e espoliação. 
Realizados com a participação do Estado, esses processos 
subordinam a função social da terra aos interesses 
econômicos. Afim de contribuir para elaboração de políticas 
públicas comprometidas com os direitos sociais, este artigo traz 
elementos teóricos sobre a forma capitalista de produção do 
espaço  e suas repercussões para a reprodução social.  
 
Palavras-chave: Políticas públicas. Espoliação urbana. 
Direitos sociais. 
 
ABSTRACT 
 
In capitalism the production of urban space is given by means 
of violent seizure and  exploitation  processes. These processes 

subordinate the social function of land to economic interests 
and are performed with the participation of the State. In order to 
contribute to public policy development committed to promoting 
social rights, this article will establish theoretical elements on 
the capitalist way of production of space and its repercussions 
for the social reproduction. 
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1 - INTRODUÇÃO 
 

Na conjuntura atual, em que a acumulação do capital tem se dado necessariamente 

por meio da apropriação do espaço urbano e a espoliação urbana tem se aprofundado 

brutalmente, o direito à cidade tem ocupado lugar central na pauta das lutas sociais. 

Exemplo desse movimento foram as manifestações de junho de 2014, que colocaram em 

relevo as reivindicações populares pelo direito ao transporte público, à moradia digna e à 

cidade. Em meio a esta significativa publicização das lutas sociais urbanas percebemos que 

parte dos gestores urbanos e profissionais que trabalham com políticas públicas 

interdisciplinares à questão urbana não compreendiam a relação entre a dinâmica capitalista 

de acumulação e a apropriação do espaço. Percebemos, ainda, que poucos eram os 

gestores urbanos e profissionais que reconheciam que as políticas públicas do Estado 

brasileiro estão orientadas pela lógica neoliberal de remuneração do capital em detrimento 

dos interesses coletivos dos habitantes2. O Programa Minha Casa Minha Vida é apenas um 

exemplo. 

Afim de contribuir para elaboração de políticas públicas comprometidas com os 

direitos sociais, este artigo trará elementos teóricos sobre a forma capitalista de produção do 

espaço e suas repercussões para a reprodução social. Demosntraremos que, a fim de 

manter o monopólio da classe burguesa sobre as relações socioespaciais, a produção do 

espaço sempre se deu por meio de violentos processos de expropriação e espoliação. Nos 

interessa destacar a partcipação do Estado no processo de subordinação da função social 

da terra aos interesses do mercado.  

 

2 - A DINÂMICA CAPITALISTA DE ACUMULAÇÃO E A APROPRIAÇÃO DA DINÂMICA 
ESPACIAL URBANA 
 

Afim de analisarmos a apropriação da dinâmica espacial pelo circuito de valorização 

do capital, iniciaremos com o debate sobre a forma de acumulação capitalista. A intenção é 

que o processo de dominação e apropriação do espaço pelo capital seja compreendido na 

sua forma histórica, espacial e temporal e não de forma fragmentada e atemporal. Interessa-

nos demonstrar que a história da dinâmica de acumulação capitalista foi, e ainda é, marcada 

                                                           
2 Essas percepções foram observadas durante a participação da autora nas manifestações de junho 
de 2014 bem como a sua inserção profissional como assistente social da Subsecretaria de Habitação 
da Prefeitura de Duque de Caxias, Rio de Janeiro, Brasil, coordenando o Trabalho Social do 
Programa Minha Casa Minha Vida – FAR. Este é o único programa habitacional do município e, 
atualmente, possui 35 mil inscritos para os quais existem 5 mil unidades habitacionais em construção, 
até 2016. 
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por diferentes práticas expropriatórias, que estabelecem uma relação orgânica e dialética 

entre si na geografia histórica do capitalismo. Estas práticas expropriatórias incidem tanto 

sobre a produção do espaço, quanto sobre as relações sociais de produção que se criam 

sobre e por meio da própria dinâmica de produção do espaço. 

No modo de produção capitalista, as formas de uso e exploração da força de 

trabalho estiveram historicamente articuladas com as formas de uso e ocupação do espaço. 

Submetidos à lógica de acumulação ampliada do capital, tanto o trabalho quanto a terra, de 

formas diferenciadas, foram destituídos do seu sentido original e das funções constitutivas 

de sua essência devido aos processos de expropriação que estão na base deste modo de 

produção. 

De acordo com Polanyi (2012) houve uma “grande transformação” na estrutura da 

sociedade no final do século XVIII, quando a terra, o trabalho e o dinheiro foram 

subordinados pelos mecanismos de mercado. Este foi um processo histórico de 

expropriação, decorrente da introdução do sistema fabril numa sociedade comercial. Para o 

autor: 

Trabalho é apenas outro nome para atividade humana que acompanha a própria 

vida que, por sua vez, não é produzida para venda, mas por razões inteiramente 
diversas, e essa atividade não pode ser destacada do resto da vida, não pode ser 
armazenada ou mobilizada. Terra é apenas outro nome para natureza, que não é 
produzida pelo homem. Finalmente, dinheiro é apenas um símbolo do poder de 
compra e, como regra, ele não é produzido mas adquire vida através dos 

mecanismos dos bancos e das finanças estatais. Nenhum deles é produzido para 
venda. A descrição do trabalho, da terra e do dinheiro como mercadorias é 
inteiramente fictícia (POLANYI, 2012, p.78, grifos nossos). 

 

Entendemos, a partir de Marx (1996b, p. 828-831), que a expropriação é condição 

fundamental da acumulação do capital. Por meio dela, o conjunto da vida social é 

transformado em capital; as atividades humanas que asseguram a reprodução da existência 

social são reduzidas às necessidades mercantis; o trabalho é separado das condições 

sociais de sua produção3; as relações sociais de classe se naturalizam; os seres sociais 

tornam-se coisas; o valor de uso da terra é submetido ao seu valor de troca; as 

necessidades primárias do homem, satisfeitas a priori por procedimentos tradicionais 

(agrários, extrativistas e pecuaristas), ficam submetidas à lógica do mercado; a liberdade 

perde sua dimensão cultural e social e passa a ser sinônimo de disponibilidade de força de 

trabalho para o capital. 

No entanto, este complexo processo que caracteriza a expropriação não é operado 

pelo desejo do próprio trabalhador, mas pela própria dinâmica de acumulação capitalista 

que expropria tanto os recursos sociais de produção, entre os quais está a terra urbana, 

quanto uma parcela sempre crescente da humanidade, produzindo-se e reproduzindo-se 

                                                           
3 A este processo Marx (1996b) denomina expropriação direta do trabalhador. 
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sob todas as dimensões da vida social para garantir a concentração dos recursos produtivos 

que mantêm este modo de produção. 

Marx(1996b), ao realizar o exercício analítico da “lei geral da acumulação capitalista”, 

constata a existência de uma consequência lógica e inevitável desta forma de acumulação 

que é a correspondência entre o aumento da riqueza e da miséria. Esta constatação nos 

coloca diante da necessidade de desvelarmos de que forma o capital expropria o trabalho e 

desumaniza a terra no seu processo de acumulação. 

O trabalho, em sentido ontológico, é aquele que modifica a natureza e produz um 

quantum de riqueza a partir do uso da dimensão teleológica primária do trabalhador – 

trabalho concreto. Neste tipo de trabalho o corpo e a mente do trabalhador permanecem 

unidos e não há separação entre atividade manual e atividade intelectual. Trata-se, portanto, 

do trabalho não alienado – produtor de valor de uso –, que revoluciona a natureza ao 

mesmo tempo em que modifica o próprio homem. Ao expropriar este trabalho, o capital o 

torna abstrato, pois impede que o trabalhador detenha o controle sobre os meios de trabalho 

e sobre o produto do seu trabalho. Nestas condições, a manutenção das necessidades 

primárias deixará de ser o único objetivo do trabalho, já que a produção das mercadorias é 

que determinará a acumulação do capital. 

Para Marx, o valor de uma mercadoria é proporcional ao tempo de trabalho 

socialmente necessário para a sua produção, isto é, proporcional à quantidade de trabalho 

(concreto e abstrato) requerido para sua produção. Nesse sentido, 

Um valor de uso ou um bem só possui valor porque nele está corporificado, 
materializado, trabalho humano abstrato. Como medir a grandeza do valor? Por 
meio da quantidade da “substância criadora do valor” nele contida, o trabalho. A 
quantidade do trabalho, por sua vez, mede-se pelo tempo de sua duração, e o 
tempo de trabalho, por frações do tempo, como hora, dia, etc. (MARX, 1996a, p. 45). 

 

Invariavelmente, na sociedade capitalista a força de trabalho também é tida como 

mercadoria. Porém, trata-se de uma mercadoria diferenciada porque seu valor é 

determinado pelo valor dos meios de subsistência necessários a sua reprodução. Este 

consumo de artigos de primeira necessidade deve garantir não só a sua própria 

sobrevivência, mas a sua multiplicação numa dada condição histórico-social. Considerando 

que na sociedade capitalista a produção e reprodução da mercadoria força de trabalho é 

condição do processo de produção do capital, a intensificação das formas de exploração 

serão sempre variáveis e dependerão da luta entre capital e trabalho4. Sendo assim, em 

                                                           
4Ao argumentar sobre a impossibilidade do capital se reproduzir sem a produção e a reprodução da 
força de trabalho, Marx cria os conceitos de: consumo individual, isto é, aquele que realiza funções 
vitais do trabalhador e o mantém vivo, ocorre fora do processo de produção e, portanto, pertence à 
esfera da reprodução; e consumo produtivo, que é aquele que opera como a força motriz do capital e 
pertence ao capitalista, ocorre durante o processo de produção na medida em que os meios de 
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Marx (1996b), a expropriação da riqueza produzida pelo trabalho humano abstrato é 

condição para a constituição e expansão da base social capitalista e elemento fundamental 

para a extração do mais-valor. Não obstante, para além da relação capital e trabalho, no 

capitalismo a relação do homem com a terra e a relação do homem com os outros homens5 

também são todas elas expropriadas de sentido e de intencionalidade. 

No que se refere à relação do homem com a terra, o modo de produção capitalista 

criou condições para que este meio de produção pudesse ser desumanizado. Tais 

condições foram engendradas durante um longo período que se inicia no século XIV e vai 

até o século XVI, quando se consuma o sangrento processo de expropriação dos lavradores 

do campo e consolida-se a formação dos proprietários fundiários. 

O sistema capitalista pressupõe a dissociação entre os trabalhadores e a 
propriedade dos meios pelos quais realizam o trabalho. Quando a produção 
capitalista se torna independente, não se limita a manter essa dissociação, mas a 
reproduz em escala cada vez maior. O processo que cria o sistema capitalista 
consiste apenas no processo que retira do trabalhador a propriedade de seus meios 
de trabalho, o processo que transforma em capital os meios sociais de subsistência 
e os de produção e converte em assalariados os produtores diretos. A chamada 
acumulação primitiva é apenas o processo histórico que dissocia os trabalhadores 
dos meios de produção. É considerada primitiva porque constitui a pré-história do 
capital e do modo de produção capitalista (MARX, 1996b, p.830). 

 

Polanyi (2012, p. 199) diz ter sido este isolamento entre o homem e a terra, talvez, “o 

empreendimento mais fantástico dos nossos ancestrais”. Utilizada como veículo de 

acumulação e reprodução de capital, a terra tornou-se, desde então, uma fonte de 

realização do valor e, enquanto tal, indispensável para a reprodução deste modo de 

produção. 

Contudo, se entendermos a acumulação primitiva apenas como expressão das 

protoformas da sociedade capitalista, estaremos desconsiderando a sua existência no 

decorrer do desenvolvimento do capitalismo. Exatamente por defender que o termo primitivo 

é pouco esclarecedor desta constante dinâmica do capital, Harvey (2003; 2011) usa o termo 

“acumulação por espoliação” ou “acumulação por despossessão” para pensar de que forma 

ocorre o processo de expropriação na contemporaneidade. Nesse sentido afirma que “a 

acumulação primitiva envolve a apropriação e a cooptação de realizações culturais e sociais 

preexistentes, bem como o confronto e a supressão” (HARVEY, 2003, p. 122). 

Portanto, ao mesmo tempo em que a expropriação pressupõe a aniquilação ou a 

subordinação de relações não capitalistas, ela mantém fundamentalmente a subordinação 

dessas relações ao longo dos estágios de desenvolvimento do capital. 

                                                                                                                                                                                     
produção e a própria força de trabalho são consumidos produtivamente.  Para maior aprofundamento 
no tema ver: MARX, 1996b, p. 664-667. 
5 Refiro-me ao conceito de (re)produção das relações sociais de produção, de Lefevbre (1971). 
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No Capítulo inédito do Capital, Marx (1971) irá estudar os aspectos gerais dessa 

forma de subordinação e chegará à conclusão de que este é um processo no qual 

inicialmente, o capital submete as relações sociais já existentes. Ao submeter estas 

relações, o faz tanto com seus processos de trabalho que, a princípio, produziam simples 

mercadorias, como faz com as formas de organização da vida. Neste percurso, o capital 

destrói os vínculos internos existentes e impõe normas antes desconhecidas, contudo, não 

impõe ainda a transformação da base deste processo de trabalho. Mesmo não 

revolucionando esta base, cria novas necessidades ao trabalhador que antes eram 

desconhecidas e extrai sobretrabalho através do prolongamento da jornada de trabalho, 

gerando um mais-valor absoluto. À medida que o trabalhador se torna livre das limitações 

que a produção de simples mercadoria lhe impunha, ele também vai se tornando 

dependente do capital que lhe proporcionou tal liberdade, a qual, na verdade, não existe. 

Tendo em vista que estamos tratando de um sistema de produção em que o trabalho 

é executado por uma força de trabalho que não mais se identifica com a terra; que não tem 

domínio sobre as condições objetivas do seu trabalho; nem possui organização suficiente 

para fazer frente à ramificação e diversificação da produção, o capital alcança 

incessantemente o momento da subsunção real. 

Para Fontes (2005), este processo de subordinação do trabalho ao capital deve ser 

compreendido a partir de uma dupla dinâmica: ao mesmo tempo em que a expropriação 

direta do trabalhador o exclui das suas condições anteriores de existência (exclusão 

interna), ele o inclui forçosamente em novos processos de sociabilidade que estão 

submetidos à lógica do capital. Processos que disciplinam a força de trabalho para que ela 

assegure a produção e a reprodução do capital (inclusão forçada).  

O uso dos termos exclusão e inclusão como categorias explicativas dos problemas 

sociais desta sociedade de classes já foi analisado por alguns autores que, a nosso ver, 

desvelam seu verdadeiro sentido. Com base nos apontamentos feitos por Martins (2007; 

2002) compreendemos que uso do termo “exclusão” distorce o problema que pretende 

explicar, porque dificulta a compreensão da contradição constitutiva desta sociedade de 

classes, isto é, a produção social e a apropriação privada. Ao ocultar esta contradição 

permanente, o termo “exclusão” escamoteia a dimensão política das classes sociais e, ao 

fazê-lo, empobrece as possibilidades de inovação social no processo histórico porque o 

sujeito excluído não tem possibilidade histórica e destino histórico como tem a classe social. 

Nesse sentido, o termo fortalece o projeto histórico de afirmação do capitalismo que, não por 

acaso, gerencia os próprios problemas sociais que produz por meio de uma inserção social 

degradante que alimenta a desigualdade social. Exatamente na contramão desse 
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gerenciamento da desiguadades via políticas públicas individualistas é que este artigo se 

situa. Portanto, corroboramos com Martins (2007) quando afirma que 

As políticas econômicas atuais, no Brasil e em outros países que seguem o que está 
sendo chamado de modelo neoliberal, implicam a proposital inclusão precária e 
instável, marginal. Não são, propriamente, políticas de exclusão. São políticas de 
inclusão das pessoas nos processos econômicos, na produção e circulação de bens 
e serviços, estritamente em termos daquilo que é racionalmente conveniente e 
necessário a mais eficiente e barata reprodução do capital. E, também, ao 
funcionamento da ordem política, em favor dos que dominam. Esse é um meio que 
claramente atenua a conflitividade social, de classe, politicamente perigosa para as 
classes dominantes (MARTINS, 2007, p. 20). 

 
Tudo leva a crer, portanto, que não se trata de um processo dualista – integrados 

versus excluídos –, mas de uma dinâmica própria do capitalismo que, como um “processo 

civilizatório” (IANNI, 1996, p. 158-162), empurra continuamente todos os seres humanos 

para sobreviverem do mercado, mesmo que essa sobrevivência se dê de forma sub-

humana. 

Para Marx, o capitalismo é um processo civilizatório, influenciando mais ou menos 
radicalmente todas as outras formas de organização do trabalho e da vida com os 
quais entra em contato. Configura-se como um modo de produção que nasce, 
desenvolve-se e generaliza-se, atravessando as crises, realizando-se por ciclos de 
curta, média e longa duração, e transformando-se continuamente. Tanto cria, recria 
algumas de suas determinações estruturais como transforma-se crescentemente. 
Além das forças produtivas que mobiliza todo o tempo, tais como o capital, a 
tecnologia, a força de trabalho, a divisão do trabalho social, o mercado, o 
planejamento e a violência, entre outras, também desenvolve e recria simultânea e 
necessariamente as relações de produção, compreendendo as instituições em geral, 
as instituições jurídico-políticas em especial, envolvendo os padrões socioculturais, 
os valores e os ideais; tudo isso compondo um todo em movimento e complexo, 
integrado e contraditório. No limite, o modo capitalista de produção marca mais ou 
menos profundamente as configurações e os movimentos da sociedade, em níveis 
local, nacional, regional e mundial (IANNI, 1996, p.159-160). 

 

3 - A ACUMULAÇÃO POR ESPOLIAÇÃO E A EXPROPRIAÇÃO DOS DIRETOS SOCIAIS 
 

Buscando problematizar sobre quais são as novas formas de exercício da 

acumulação de capitais, principalmente aquelas que se realizam no e por meio do espaço 

capitalista, Harvey (2005) afirma que o capitalismo conseguiu escapar das crises de 

sobreacumulação através da produção do espaço. O autor não se refere apenas à produção 

de “novos espaços”, mas também ao processo de “refuncionalização dos espaços” já 

existentes. Deste modo, defende que a expropriação está inserida no “capitalismo 

normalizado, isto é, o capitalismo que é produto do capitalismo predatório e que abrandaria 

as características especulativas e fraudulentas dos momentos primitivos” (HARVEY, 2003, 

p. 123).  

A acumulação por espoliação possui as seguintes características principais: 1) 

privatização e mercadificação de ativos que até então estavam sobre o domínio público e 

que, a partir desta forma capitalista, passaram a ser de domínio privado (a terra é uma 
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desses ativos); 2) financialização especulativa e predatória que tem assaltado os fundos de 

pensão e endividado nações inteiras; 3) administração e manipulação das crises que 

redistribuem de modo sofisticado as riquezas dos países pobres para os países ricos; 4) 

redistribuições via Estado que, uma vez inserido na dinâmica histórica do neoliberalismo, 

tem a prerrogativa de redistribuir renda e riqueza das classes oriundas do trabalho para 

repassá-las às frações da classe dominante na forma de corte de gastos públicos, 

cobranças tributárias regressivas, isenções fiscais etc. (HARVEY, 2011, p. 171-178). 

Cabe destacar que a participação do espaço neste processo de acumulação por 

espoliação não ocorre sem a ação do Estado. Este tem papel fundamental, tanto na 

valorização dos ativos do capital (diminuindo o preço das matérias-primas, disponibilizando 

terras, diminuindo a carga tributária etc.), quanto na desvalorização dos ativos da força de 

trabalho (aumentando o contingente de força de trabalho disponível no mercado, rebaixando 

o valor real dos salários por meio da desregulamentação da relação capital-trabalho). 

No que se refere ao processo de valorização dos ativos do capital, o Estado é o 

responsável pela adoção de políticas que potencializam e valorizam a sua acumulação em 

diferentes fronteiras e escalas da economia mundializada. O resultado é que o domínio 

sobre a terra tem se tornado cada vez mais decisivo para a acumulação e, para garantir este 

domínio, as classes dominantes tem se apropriado cada vez mais dos direitos sociais que 

se concretizam sob e por meio da terra (meio de produção). 

A tradução deste processo no espaço das cidades é a sempre crescente 

desigualdade socioterritorial. Se há, de um lado, ausência de intervenções urbanas num 

dado espaço por longo tempo, inexistência de serviços de consumo coletivo em 

determinada área da cidade e manutenção de vastos estoques de terras ociosas, tanto nas 

áreas centrais como nas áreas periféricas, há, de outro, um espaço cuja intervenção do 

Estado promoveu a infraestrutura, equipamentos e serviços, bem como um conjunto de 

valores que legitimaram a existência deste outro espaço como atrativo ao capital. A lógica 

que fundamenta tal dinâmica de produção social do espaço não é a da dualidade, mas a 

lógica dialética que fundamenta as relações sociais capitalistas. 

Segundo esta lógica capitalista de apropriação espacial, o que está em questão é o 

crescimento econômico e não a promoção da qualidade de vida da população. 

Consequentemente, as políticas públicas que sustemtam esta lógica são aquelas da 

“inclusão precária e instável, marginal” (MARTINS, 2007) ou da “inclusão forçada” 

(FONTES, 2005), as quaisacabam enfrentando as vulnerabilidades urbanas a partir da 

experiência individual e privada. Mas e a experiência coletiva, pública e política do urbano?  

Ao estudar como os conflitos se territorializam no tecido urbano, Kowarick (1979; 

2005) problematiza tais questões e nos aponta que a experiência do privado, e não do 
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público, tem sido predominante na conformação do urbano porque a própria dinâmica 

capitalista de produção do espaço tem devastado os espaços públicos de vivência na cidade 

e de mediação política com ela, tornando-a uma fonte de lucro. Assim, o Estado tem papel 

fundamental na produção do espaço porque 

Em primeiro lugar, por criar suporte e infraestrutura necessário à expansão 
industrial, financiando a curto ou a longo prazo as empresas e por agir diretamente 
enquanto investidor econômico. Ademais, por ser o agente que tem por encargo 
gerar os bens de consumo coletivo ligados às necessidades de reprodução da força 
de trabalho. Em segundo lugar, por manter a “ordem social” necessária à realização 
de um determinado “modelo” de acumulação. Neste aspecto, quando os recursos 
estatais se canalizam preponderantemente para os imperativos da acumulação de 
capital em detrimento daqueles mais diretamente acoplados à reprodução da força 
de trabalho, acirrando o processo de espoliação urbana, e quando a criação de 
excedente se realiza através da pauperização absoluta de vastos contingentes 
sociais, o Estado, para viabilizar semelhante “modelo de ordem social” de 
características selvagens para a força de trabalho, só pode assumir feições 
nitidamente autoritárias e repressoras. O controle e a contenção dos movimentos 
reivindicativos passam a ser condição para a efetivação de semelhante modelo 
excludente de repartição dos benefícios, que, por sinal, tem sido a tônica do 
processo de acumulação recente do Brasil (KOWARICK, 1979, p. 59-60). 

 
Nesse contexto, o exercício da “cidadania privada” da casa, da família e da própria 

rede de vizinhança tornou-se indispensável para o enfrentamento da dinâmica espoliativa da 

cidade. Essa forma individual de enfrentar as desigualdades, as injustiças e as 

vulnerabilidades urbanas se complementa pelo exercício de uma subcidadania pública,isto 

é, aquela que está aquém de suas potencialidades, pois não experiencia a gramática 

política, pública e coletiva da cidadania, mas, ao contrário, se orienta pela privação dos 

direitos sociais básicos do cidadão. Ao problematizar estas duas formas de enfrentamento 

das vulnerabilidades urbanas no capitalismo, o autor reafirma o importante conceito de 

espoliação urbana como 

[...] a somatória de extorsões que se opera pela inexistência ou precariedade de 
serviços de consumo coletivo, que juntamente ao acesso à terra e à moradia 
apresentam-se como socialmente necessários para a reprodução do trabalho ou, o 
que é pior, a falta deste (KOWARICK, 2009, p. 22). 

 
Este somatório de condições deletérias afeta a grande parte da classe trabalhadora 

que, em condições de maior vulnerabilidade social, convive com a ausência e a não 

aplicação dos direitos sociais já garantidos nos marcos regulatórios nacionais e 

internacionais6. Não nos esqueçamos que este somatório de extorsões a que Kowarick 

(2009; 1991) se refere tem, em sua base, o processo de expropriação, permanente e 

contínuo, o qual necessita ser conservado e reproduzido em escalas cada vez maiores. 

Como já argumentamos, mais do que uma forma de acumulação primitiva do capital, a qual 

está assentada fundamentalmente na expulsão dos camponeses da terra e na perda do seu 

                                                           
6 Segundo o artigo 6 da Constituição Federal do Brasil “são direitos sociais a educação, a saúde, o 
trabalho, a moradia, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, 
a assistência aos desamparados na forma desta Constituição” (BRASIL,1998). 
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domínio sobre os meios de produção, a expropriação incide sobre todas as dimensões 

espaçotemporais da vida social. 

O processo [de expropriação] não se limita à expropriação da terra, mas incide sobre 
as condições de produção da subsistência (singular e/ou familiar) que permanecem 
apenas formalmente subordinadas ao capital. Ele precisa ser permanentemente 
reposto para que os trabalhadores continuem disponíveis e voluntariamente 
(“livremente”) dispostos (necessitados) a vender sua força de trabalho. Assim, a 
expropriação dos trabalhadores não se reduz a uma condição “prévia”, que uma vez 
cumprida, estaria terminada. Ela persiste como sua forma de ser “primitiva”, ou seja, 
ela é a matriz social primordial do capital se a considerarmos tal como é: como 
relação social de extração de mais-valor, isto é, de exploração de classes calcada 
sobre a base da oferta “livre” da força de trabalho ao capital e da conversão de todos 
os bens em monopólios apropriados privadamente (FONTES, 2008, p. 26). 

 
Portanto, para além da acumulação primitiva promovida via expropriação dos 

recursos sociais de produção (terra e trabalho), o capital impõe formas outras de extração 

de mais-valor que converte as características humanas, sociais e os elementos diversos da 

natureza em “formas externalizadas à existência humana” (FONTES, 2010, p. 59), ou seja, 

transforma as habilidades humanas, o conhecimento, o saber, os recursos sociais e naturais 

em formas estranhas aos homens, mas nem por isso externas à lógica capitalista. Essas 

diferentes e desiguais formas de expropriação só são possíveis porque, neste modo de 

produção, a força de trabalho encontra-se despossuída das condições mínimas necessárias 

para sua sobrevivência e, portanto, submetida à condição de mercadoria disponível no 

mercado, externalizada da sua condição sócio-humana de existência. 

 

4 - CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Feito este resgate dos fundamentos teóricos que elucidam a produção do espaço 

urbano no capitalismo compreendemos que nos marcos da acumulação por espoliação no 

qual estamos imersos, a apropriação do espaço, das relações sociais que nele têm 

concretude e das formas de vida que tornam o espaço uma experiência social concreta, são, 

todas, condições indispensáveis à reprodução do valor. 

Portanto, a dupla dinâmica –exclusão interna e inclusão forçada– demarca os limites 

possíveis de integração e emancipação dos seres sociais no âmbito da sociedade 

capitalista, na medida em que impõe “comportamentos, normas, códigos, valores, educação 

que resultam em formas múltiplas de descriminação, reclusão ou segregação no seu próprio 

interior” (FONTES, 2005, p. 38). Deste modo, a construção de políticas públicas voltadas 

para a reprodução social no espaço urbano capitalista não deve se distanciar da 

complexidade da vida cotidiana das cidades nem desconsiderar a violência característica 

das práticas expropriatórias as quais os seres sociais urbanos estão submetidos. 
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Entendemos que o avanço das políticas públicas requer a subversão da lógica 

individual pela lógica coletiva, da lógica do mercado pela lógica do direito. Em outras 

palavras, é imperativo compreendermos que as formas de expropriação características do 

capitalismo não se limitam a relação capital-trabalho, mas se aplicam ao conjunto da vida 

social sob diversas modalidades, que variam de acordo com a desigualdade e o hibridismo 

que conformam os diferentes processos históricos. Nesse sentido, corroboramos com 

Fontes (2010) quando afirma que dado o caráter heterogêneo da expropriação, devemos 

compreendê-la de forma difusa e generalizada e não de maneira mecânica e abstrata.  

Portanto, as políticas públicas comprometidas com os direitos sociais não devem 

moldar e controlar a classe trabalhadora pois esta é a necessidade primária do próprio modo 

de produção capitalista que, em tempos de neoliberalismo, intensifica a produção de miséria 

e a concentração de riqueza, e usa as políticas públicas para formentar o “processo 

civilizatório” (IANNI, 1996) do capitalismo. Acreditamos que políticas públicas são direitos 

sociais materializados a partir da luta de classes e, enquanto produto desta luta, não podem 

se fortalecer sem que mantenham aproximação com os movimentos sociais organizados. 
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