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RESUMO 
 
O texto discute a lógica da acumulação capitalista e os 
processos segregatórios em expansão, bem como a ação do 
Estado através das políticas urbanas. Este trabalho refere-se a 
resultados preliminares de pesquisa em desenvolvimento no 
município de Picos (PI), com o objetivo de apreender os efeitos 
do planejamento e gestão urbana no processo de expansão 
urbana e da segregação social no município. O estudo foi 
realizado utilizando-se da revisão de literatura que trata da 
relação entre Estado e políticas públicas e, ainda, da análise de 
documentos/políticas locais. Constam das conclusões as 
transformações substantivas que ocorreram no município e que 
repercutiram negativamente na qualidade de vida da população 
local, e seus efeitos para o crescimento da desigualdade social. 
 
Palavras-chave: Planejamento e gestão urbana. Estado. 
Políticas urbanas. Segregação socioespacial.  
 
ABSTRACT 
 
The paper discusses the logic of capitalist accumulation and 
expansion segregatórios processes, as well as state action 
through urban policies. This work refers to preliminary research 
results in development in the municipality of Picos (PI), in order 
to grasp the effects of urban planning and management in the 
process of urban sprawl and social segregation in the city. The 
study was performed using the literature review that deals with 
the relationship between state and public policies, and also the 
analysis of documents / local policies. Included in the 
conclusions the substantial changes that have occurred in the 
city and that had a negative impact on quality of life of the local 
population, and their effects on the growth of social inequality. 
 
Keywords: Planning and urban management. State. Urban 
policies. Socio segregation. 
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 1 INTRODUÇÃO 
 
 

 A discussão sobre as cidades no mundo contemporâneo evidencia os imensos 

desafios associados ao processo de urbanização e as transformações sociais que 

acompanham esse fenômeno. Neste processo, uma das questões mais urgentes é buscar 

analisar o impacto dessas transformações com seus efeitos negativos sobre a qualidade de 

vida da imensa maioria da população, que tem sido excluída de todos os processos 

garantidores para um salto no seu padrão de vida – políticas educacionais, de acesso à 

saúde, de trabalho, de habitação, saneamento básico, lazer, dentre outras.  

A partir de um breve histórico é possível identificar que a intervenção do Estado até 

aqui não conseguiu gerar resultados significativos para equacionar o problema da questão 

urbana que se tem agravado desde os anos de 1990.  

Na realização desta pesquisa pretende-se articular vários segmentos da população 

com o propósito de conhecer as suas principais reivindicações no contexto da segregação 

socioespacial, procurando equacionar o problema segundo uma diretriz de garantia ao 

direito à cidade. Ao mesmo tempo, procura-se apresentar alternativas que cheguem a 

sensibilizar os gestores públicos, e responsáveis pela intervenção em favor de milhões de 

famílias submetidas a condições precárias de vida. 

Pela argumentação já levantada anteriormente, entende-se ser relevante a discussão 

sobre o tripé processo de expansão urbana/ segregação socioespacial/ Estado-sociedade e 

políticas públicas, crendo ser tal análise especialmente relevante para o entendimento da  

dinâmica  citadina  e para  a  proposição  e mobilização  de  recursos  (materiais  e  

humanos)  que  viabilizem  ações,  envolvendo amplos segmentos sociais, capazes de 

garantir o acesso da população às  políticas  públicas.   Tal debate pode possibilitar um 

adensamento na produção de conhecimento do Serviço Social brasileiro em relação à 

questão urbana, de forma a contribuir para a defesa da consolidação de um projeto 

societário que assegure a igualdade e justiça social. 

  

 

2 AS CIDADES BRASILEIRAS, A QUESTÃO URBANA E O DESAFIO DAS POLÍTICAS 

URBANAS  
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O processo de expansão da urbanização está indissoluvelmente ligado ao processo 

de aceleração da industrialização e ambos os processos atinge a qualidade de vida da 

população em vários aspectos. As cidades passam a se constituírem centros de atração, em 

parte devido a possibilidade de emprego e acesso a tecnologia e serviços sociais; produzem 

também um efeito atrativo da esfera da cultura, tanto no âmbito do processo de produção 

quanto no de consumo. Já entre as décadas de 30 e 50 do século XIX Engels, em A 

situação da classe trabalhadora na Inglaterra, evidenciava “o brutal pauperismo das 

camadas trabalhadoras urbanas derivadas diretamente da produção capitalista” (ENGELS, 

2010, p. 30).  

O modo de produção capitalista ao mesmo tempo que promove a modernização das 

condições de vida e a formação das cidades enfrenta limites a organização racional do 

espaço urbano: limites relacionados ao financiamento dos diferentes componentes da vida 

urbana; limites relativo à divisão social do trabalho no conjunto do território, e que está 

diretamente relacionado à concorrência anárquica entre os diferentes agentes que ocupam 

e transformam o espaço urbano; e também aqueles limites que dizem respeito a 

propriedade privada do solo urbano (LOJKINE, 1981, p.153). 

Diferentemente dos países capitalistas centrais, o processo de industrialização 

brasileiro foi induzido e realizado, em grande parte, pelo Estado, que através da utilização 

de diversos mecanismos favoreceu a iniciativa privada com vistas a assegurar o processo 

de desenvolvimento. Esse modelo vai levar a uma permanente exclusão da classe 

trabalhadora do usufruto da riqueza produzida, em vista da crescente desigualdade social e 

segregação social que permeiam as relações sociais entre as classes sociais, expressas 

nas condições de vida e trabalho do proletariado urbano industrial, amontoando-se em 

bairros insalubres junto a aglomerados industriais, em casas pequenas, com precárias 

condições de higiene, esgoto, luz e água.   

 As transformações econômicas ocorridas no Brasil no início do século XX foram 

impulsionadas pela burguesia cafeeira que a partir do acúmulo de capital oriundos dos 

investimentos em exportações puderam gerar capital industrial, propiciando as condições 

necessárias às transformações internas no país.  Assim, o enfraquecimento da economia 

cafeeira em 1930, aumentou a interferência do governo na economia, favorecendo a 

organização da burguesia com o empresariado, ao mesmo tempo em que eliminavam do 

poder estatal oligarquias tradicionais que representavam interesses agrário-comerciais.  

Segundo Ianni (1986) não se pode na verdade atribuir essas mudanças 

exclusivamente a atividade industrial recomendando que atenção especial seja dada a 
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relação campo-cidade nesse período, particularmente ao êxodo rural, que contribui para a 

inchação das cidades e suas implicações na caracterização da sociedade burguesa. Nessa 

perspectiva, é preciso ressaltar que as mudanças econômicas advindas com a expansão 

capitalista no país provocaram os movimentos migratórios do campo para a cidade, que se 

deslocavam para os centros urbanos em busca de novas possibilidades de trabalho. 

Ademais, o crescimento no fluxo migratório para os centros urbanos mais industrializados, 

acelerou a oferta de mão-de-obra e o consumo de produtos, intensificando a taxa de 

crescimento industrial e proporcionando o aumento de novos estabelecimentos industriais 

no país, favorecendo uma significante reorientação nos moldes da política econômica que 

se volta para assegurar o aumento da renda per capita, dos salários e do consumo, 

consequentemente, o aumento da taxa de crescimento da população e de urbanização. 

Para Ianni (1986, p. 33-34):  

 

[...] consolidou-se uma vitória importante, ainda que parcial, da cidade sobre o 
campo. Pouco a pouco, as classes sociais de mentalidade e interesses 
caracteristicamente urbanos impuseram-se sobre a mentalidade e os interesses 
enraizados na economia primária exportadora. Para os partidos e movimentos 
políticos que haviam lutado por instituições democráticas, a vitória sobre as 
oligarquias havia sido um malogro. Passava-se do regime oligárquico à ditadura do 

tipo burguês, depois de um entreato de grande fermentação política e econômica.   
  
 

  Assim, na análise do autor, a espacialidade decorrente da concentração da 

população na cidade e do processo de industrialização desenvolve-se pelo encadeamento 

de continuidade e rupturas, implicando o deslocamento das oligarquias dominantes até 

então (IANNI, 1986). 

A expansão capitalista provoca os movimentos migratórios do campo para a cidade 

impondo precárias condições de vida aos trabalhadores rurais, que devido à falta de 

qualificação tem dificuldade para atuarem no mercado de trabalho industrial. Acresce-se, 

ainda, que a intensificação do fluxo migratório para os centros urbanos além do aumento da 

mão-de-obra, favorece o aumento do consumo dos produtos industriais, elevando a taxa de 

crescimento industrial e, por conseguinte, proporcionando o aumento dos estabelecimentos 

industriais, determinando uma significativa reorientação da política econômica. 

O processo de industrialização-urbanização desencadeou no país a partir dos anos 

de 1950 a explosão das cidades, abrigando a classe trabalhadora em imensas periferias sem 

as condições necessárias para a garantia de sua subsistência, gerando um aprofundamento 

das desigualdades sociais. O modelo de industrialização dependente, com altas taxas de 

exploração do trabalho e grande número de desempregados, revelará os conteúdos dos 
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processos constitutivos das cidades. Nessa perspectiva, o desenvolvimento da base industrial 

brasileira constituiu suporte para uma modernização conservadora, onde de um lado se 

vislumbra o crescimento econômico e, de outro, a recomposição do bloco sociopolítico para 

assegurar a manutenção dos interesses monopolistas e a concentração de poder e dinheiro 

nas mãos de poucos. 

A industrialização que se verificou no país dos anos 1930 aos anos 1950 foi assim 

restringida na sua capacidade de exportar, por carências tecnológicas e pela própria inserção 

do Estado na economia. Com o plano de metas de JK (1956/1961) o país inaugura 

tardiamente um período de industrialização pesada, mas acompanhado por incômoda 

descontinuidade tecnológica, inflação, queda de taxa de crescimento do produto e do 

emprego.   

É a partir dessa configuração que o crescimento das cidades brasileiras se dá de 

forma acelerada e desordenada, sendo que de 1940 a 2010 a população urbana passou de 

31% para 84%, representando um dos processos de urbanização mais intensos ocorridos 

no mundo. Esse deslocamento da população rural para as cidades vai abastecer os centros 

urbanos com mão-de-obra para o processo de industrialização. No entanto, essa 

modernização se dá à custa da força de trabalho barata, ignorada pelas políticas públicas 

(MARICATO, 2011).    

Assim, o modelo desenvolvimentista adotado no país a partir dos anos de 1950 

também irá impactar mudanças no estado do Piauí, especialmente na capital Teresina, 

remodelando o espaço urbano decorrente, sobretudo, dos investimentos federais na 

abertura de rodovias e na instalação de meios de comunicação, que favorecerão as 

migrações internas e a conseqüente expansão urbana (TIDAFI, 2008).  

O município de Picos-PI, opção da área de estudo, considerado eixo convergente 

para o Território Vale do Rio Guaribas, que inclui trinta e nove (39) municípios, também 

sofrerá os impactos das transformações ocorridas no país e no estado. Duarte (1991) ao 

compor o cenário do município na década de 1950 fala que  

 

A Picos do final da década de 40 e do inicio dos anos 50 era um pequeno núcleo 
urbano harmoniosamente integrado ao meio rural. Havia uma convivência estreita, 
íntima mesmo, entre o aglomerado urbano e o meio ambiente em torno. Até meados 
da década de 50, mesmo nos meses secos, Picos era cercada de verde, graças à 
existência de um cinturão de umidade que a envolvia quase que totalmente [...] 
(DUARTE, 1991, p. 17). 
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Em virtude de suas características geofísicas, a Picos dos anos de 1950 tinha as 

atividades agropecuárias como responsáveis pela maior participação no produto bruto 

municipal, sendo que também havia  

 

[...] unidades processadoras de matérias-primas locais: usinas de beneficiamento de 
algodão, arroz, cera de carnaúba e maniçoba; fábricas de igarros, de sabões, de 
redes, curtumes, padarias, alambiques, olarias, casas-de-farinha e engenhos-de-
cana. [...] Em decorrência da integração do Nordeste com o Sudeste e, também 
devido a dificuldade de concorrência com unidades industriais paulistas, mais 
modernas e capazes de produzir em maiores esclas, as indústrias de 
processamento e transformação de Picos foram desaparecendo (DUARTE, 2002, p.  
21).  

 

 
Neste sentido, o processo de aceleração da industrialização brasileira nos anos de 

1950 apresenta como uma das suas consequências no município a desestruturação da 

economia local, contribuindo para o desaparecimento das unidades de beneficiamento da 

matéria-prima. 

Até a década de 1960 70% da população estava no campo, quando o processo de 

urbanização/industrialização tornou-se o principal agente de desenvolvimento e de 

modernização, onde o desenvolvimento urbano torna-se um suporte da modernização 

conservadora. A instalação dos governos militares, aproveitando a fase positiva da 

economia mundial e as sobras da capacidade produtiva da indústria nacional, favorece certo 

crescimento do emprego e do salário. O Estado pós-1964 promove o rearranjo político das 

forças socioeconômicas para manutenção e continuidade do padrão existente para 

assegurar o esquema de acumulação em proveito do capital favorecendo o desenvolvimento 

dependente e associado ao agir diretamente na economia e, politicamente, mediando os 

conflitos setoriais em benefício do capital. No entanto, no fim desse ciclo de expansão, 

maiores sacrifícios foram exigidos da massa trabalhadora por causa do endividamento 

externo. 

Os anos de 1970-1980 vão representar no cenário internacional mudanças 

significativas no padrão da acumulação capitalista decorrentes das evidências da segunda 

grande crise do capitalismo que vai gerar desequilíbrios na economia mundial. Assiste-se ao 

fim do padrão de crescimento baseado no financiamento externo ou estatal, através do 

investimento direto do Estado ou do investimento privado subsidiado, que havia prevalecido 

até então. Visando à superação da crise, o capital mundial articula uma nova ideologia 

(neoliberalismo) com vistas a justificar as medidas de quebra dos direitos construídas pela 
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lutas dos trabalhadores, ao mesmo tempo em que no plano econômico adota medidas 

voltadas a busca da recuperação das taxas de lucro – reestruturação produtiva.  

Tensões sociais são as marcas dos anos de 1980 decorrentes, segundo Cardoso 

Júnior e Pochmann (2001, p. 10), de um subdesenvolvimento crônico amparado no binômio 

ajuste externo-desajuste interno que resultou no agravamento das condições para a 

ampliação da crise e da inflação. Nessas condições, o colapso do modelo de 

industrialização era previsível e inevitável, deixando para os anos de 1990 uma pesada 

herança econômica, social e política, abrindo como alternativa, aos olhos das elites, o 

receituário neoliberal. É nesse contexto que Estado-sociedade buscam estabelecer 

parcerias em torno da busca das respostas demandadas pela população para o atendimento 

dos seus interesses.  

As transformações na dinâmica demográfica do município de Picos a partir das 

décadas de 1980-1990 evidenciam o acelerado processo de urbanização, quando a 

população urbana suplanta a rural, sendo que no Censo/ 2010 já passa a representar 

79,42% da população total. Essas transformações na estrutura populacional acompanham 

as mudanças na economia do município, que gradativamente foi assumindo posição de 

destaque na região/território e no Estado. O município conta com um fluxo constante da 

população dos municípios circunvizinhos, o que contribui decisivamente para sua 

dinamicidade econômica e, consequentemente, para o desenvolvimento das funções 

urbanas nos setores de saúde, educação, serviços bancários e comércio, dentre outros.  

A partir da década de 1980, com a intensificação do processo de urbanização, o 

município se apresenta com um novo perfil marcado pelo desemprego, pela violência e 

crescente pauperização. Constata-se, ao mesmo tempo, que o processo de mobilização da 

sociedade civil para enfrentar esses problemas ainda é frágil. Em resposta a essa realidade, 

cresce o número de associações comunitárias que se encarregam da prestação de serviços 

sociais, promoção de cursos profissionalizantes, etc, além de cooperativas, e associações 

de pequenos produtores com objetivos de autogestão, melhoria das condições de trabalho 

ou desenvolvimento local, perpassadas pela configuração de forças sociais e lideradas 

pelos grupos políticos locais. A maioria dessas entidades surgiu na década de 1990 tendo 

como objetivo articular as demandas e reivindicações por ações e serviços, bem como 

contribuir para o fomento e racionalização das atividades produtivas e de infra-estrutura, de 

forma a melhorar as condições de vida da população que representa. 

Hoje, a cidade de Picos, evidencia as transformações mais perceptíveis: de um lado, 

a melhoria da infraestrutura urbana, abertura de novas vias que influenciaram o surgimento 
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de novas áreas residenciais e comerciais, a acentuada valorização da terra urbana e do 

espaço construído, o projeto (em andamento) da construção de dois Shopping Centers; de 

outro, o processo de segregação socioespacial, acentuando a precarização das áreas 

menos valorizadas, com ruas sem pavimentação (ou em péssimo estado de conservação), 

sem serviços e equipamentos de uso coletivo, transporte coletivo, trabalho, etc. Cabe então 

perguntar: como se tem efetivado a descentralização participativa no enfrentamento dos 

processos segregatórios em Picos? Quais limites tem impedido a sua efetivação? As 

iniciativas locais podem responder aos graves problemas de segregação socioespacial que 

se evidenciam na dinâmica urbana, sem assegurar estratégias de articulação com as 

esferas estadual e federal? A que determinações estruturais e conjunturais estão 

submetidas à descentralização participativa no planejamento e gestão pública? Que 

divergências, contradições e conflitos de classe vêm se manifestando no âmbito do 

planejamento e gestão das ações no enfrentamentos dos processos segregatórios? 

 A realidade local expressa um processo de agudização da segregação 

socioespacial em curso que se manifesta em nível da precariedade das condições de 

habitação, de acesso aos equipamentos coletivos e, ainda, dos meios de transporte 

domicílio-trabalho de parcela significativa da população e, especialmente, das condições de 

trabalho e das de moradia nas periferias. Essas condições se desdobram nas manifestações 

de insegurança e violência, na baixa qualidade e difícil acesso aos serviços sociais, na 

precarização das relações no mundo do trabalho, potencializando áreas de conflitos no 

espaço urbano e, consequentemente, o agravamento das desigualdades sociais. Cabe 

ressaltar, ainda, que a realidade atual sinaliza que as políticas urbanas não vêm dando as 

respostas necessárias a melhoria das condições de vida da maioria da população. 

 

 

4 PLANEJAMENTO E GESTÃO PARTICIPATIVA: UMA SAÍDA PARA CRISE? 

 

 

No Brasil a análise das políticas urbanas remete, necessariamente, ao processo de 

democratização na década de 1980, quando se registra o acirramento das lutas sociais e o 

aumento das reivindicações pelas políticas públicas. Nesse período, ao mesmo tempo que 

se assiste à mobilização da sociedade pela democratização do país, se processa o ocaso 

do projeto desenvolvimentista, com o rebatimento da crise econômica e do ajuste fiscal, que 



  

9 

 

 

 

                  

contribuem decisivamente para uma inflexão do modelo de gestão pública e, também, para 

inovações nesse setor.  

Nogueira (1997) ao analisar a dimensão política da descentralização participativa 

evidencia que desde meados dos anos de 1970, inicialmente numa dimensão meramente 

técnica/gerencial, a discussão sobre a ideia da descentralização se fez presente na 

sociedade brasileira passando a ocupar lugar de destaque na agenda de reformas do setor 

público, especialmente a partir da Constituição de 1988, no que se refere às políticas 

sociais. Para o autor, estabeleceu-se, no entanto, uma  

 

[...] confusão entre descentralização, democratização e participação, como se a 
descentralização contivesse em si mesma o impulso necessário para frear o 
autoritarismo, democratizar a sociedade e ampliar a participação dos cidadãos”. É 
que a descentralização, como valor e como proposição operacional, acabou sendo 
historicamente determinada pela luta em favor da democratização, tendendo a ser 
vista como instrumento dela, já que direcionada para reduzir uma intervenção estatal 
arbitrariamente centralizadora, fragmentada, iníqua e excludente. ((NOGUEIRA, 
1997, p.8). 

  
 

É no contexto das lutas sociais dos anos de 1980 que a Constituição Federal de 

1988 vem materializar os anseios populares de participação no planejamento e gestão 

pública, imprimindo uma nova visão que rompe com o modelo centralizador do Estado 

brasileiro, imprimindo um novo tipo de arranjo federativo e que tem na descentralização 

político-administrativa a direção de um novo modo de gestão pública que aponta para o 

campo político democrático e popular, afirmando a participação da sociedade civil nos 

processos de deliberação política no âmbito local. Para tal fim, a Constituição Federal/1988 

assegura a ampliação dos direitos sociais e políticos, constituindo novas bases nas relações 

trabalhistas, como também maior comprometimento do Estado e da sociedade no 

planejamento, gestão e financiamento dos gastos sociais.   

A partir dessa nova direção assiste-se a descentralização dos serviços urbanos e da 

gestão local que vão se materializar na forma de orçamento participativo, na gestão 

integrada do sistema único de saúde, na municipalização na área de habitação, 

saneamento, etc., favorecendo a implementação de políticas públicas e a confirmação da 

legitimação institucional de novos sujeitos sociais, com a criação dos partidos políticos, o 

fortalecimento dos movimentos e organizações sociais e a criação de Conselhos 

deliberativos e fiscalizativos.  Novas práticas administrativas começam a despontar no 

cenário político brasileiro, objetivando democratizar a gestão, ampliando o exercício da 

cidadania, provocando uma inversão de prioridades nas agendas de governo. O horizonte 
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que se delineia é de que o exercício da participação política dos sujeitos sociais constitui a 

base para o êxito do projeto de democracia representativa em curso.  

Entre os instrumentos para assegurar a descentralização e democratização da 

gestão pública ganha destaque os conselhos setoriais das políticas públicas como uma 

inovação institucional que acompanha e particulariza o processo de redemocratização no 

país nos níveis federal, estadual e municipal. Assim, os conselhos deveriam imprimir um 

novo padrão às relações Estado-sociedade ao viabilizarem a participação dos diversos 

segmentos sociais na formulação, gestão e fiscalização das políticas sociais. 

Mas as conquistas materializadas na CF/1988 não são, de fato, efetivadas nos anos 

de 1990, momento em que o governo se vê enredado pelo domínio da política neoliberal no 

mundo e na América Latina em resposta a crise do capital, tanto nos seus aspectos 

econômicos como sociais. Nestes termos, o país não tinha atingido o patamar redistributivo 

e de cultura política crítica capaz de fazer frente aos efeitos da reestruturação produtiva aqui 

se instalam e, embora o país se torne mais democrático, distancia-se de uma democracia 

plena ao manter a desigualdade social entre as classes cada vez maior.  

Assim, Nogueira (1997, p.9) acerta quando diz que  

 

[...] descentralização e participação não são termos, e muito menos operações, 
necessariamente complementares. Nem toda descentralização leva 
automaticamente a maior participação. A descentralização pode ser “imposta”, 
estabelecida. A participação não, pois depende de fatores histórico-sociais e de 
graus de amadurecimento político-ideológico e organizacional que muitas vezes só 
aparecem após um longo período de tempo.  

   Ao fazer prevalecer o projeto neoliberal o governo brasileiro libera o Estado de seu 

papel de garantidor de direitos sociais e repassa essa responsabilidade para a sociedade 

civil. A década de 1990 vê concretizar-se um Estado que tem como objetivo maior a 

inserção do país no circuito competitivo da economia globalizada. Para Mota (2008, p. 31) 

sob a influência das idéias neoliberais, instituem-se:   

Processos que externalizam e desterritorializam parte do ciclo produtivo, instaurando 
novos modos e processos de cooperação, nos quais se incluem […] atividades 
envolvendo altas tecnologias, superespecialização e precarização absoluta […], 
impondo processos em que os países ricos transferem para os periféricos, trabalho 
precário e uma agravada questão social, ônus do desenvolvimento.  
   

 
      A reforma do Estado no Brasil na década de 1990 prepara o país rumo às profundas 

mudanças de ordem político-econômica, segundo a concepção do Estado Mínimo. Nesta 

perspectiva, a descentralização como mecanismo de atendimento das reais necessidades 



  

11 

 

 

 

                  

da sociedade, dos direitos sociais e políticos e das novas relações de trabalho conquistados 

com a Constituição de 1988, passa a se constituir mecanismo de desresponsabilização do 

Estado, que transfere parte de suas responsabilidades para a sociedade. Com o avanço do 

Estado neoliberal, desarticulam-se as lutas sociais que integravam diversos sujeitos em 

busca de um mesmo fim, transferindo-se para atividades de ajuda mútua, individual e 

voluntária.   

O contexto neoliberal em vigor, mediante suas medidas econômicas, político-

administrativas e de redução das políticas sociais, fragilizaram as condições de trabalho e a 

vida da maioria da população, reduziu direitos e as mediações políticas nos espaços 

públicos como espaço de negociação e participação não se concretizaram.  

 

 

 

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

  

 A política urbana supõe não só o planejamento, mas também o conjunto das 

práticas reais operacionalizadas pelo Estado para intervir financeira e juridicamente na 

organização do espaço urbano 

 È preciso, no entanto, atentar para o fato de que o planejamento das cidades 

nas sociedades capitalistas via políticas públicas, tende a considerar a gestão pública uma 

atividade meramente técnica e administrativa, produzindo um ocultamento dos conflitos de 

interesses presentes na dinâmica societária. Assim, o planejamento e implementação dessa 

política, deve considerar não apenas sua dimensão planificadora e operacional, mas, 

sobretudo, os seus efeitos na organização social do espaço. Tudo isso, porém, sujeito a 

atuação dos sujeitos políticos envolvidos, dos mecanismos institucionais disponibilizados 

(recursos financeiros, por exemplo) e das condições de produção da sociedade capitalista. 

 Um dos pontos aqui evidenciados diz respeito ao planejamento estatal. Entende-

se que esse recurso ainda é uma das melhores soluções para o enfrentamento das 

contradições econômicas e sociais no modelo capitalista, mas na medida em que se mostra 

submetido à lógica da acumulação capitalista, atende menos a função de controle social 

democrático pela sociedade civil, servindo muito mais para dá maior visibilidade aos 

conflitos sociais. 
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Outro ponto que se destaca atualmente na análise da expansão urbana é o 

crescente processo de segregação socioespacial decorrente do processo de produção 

capitalista, que se expressa nos níveis muito desiguais de renda, educação formal e 

qualificação profissional, entre outros. Essa discussão evidencia a relevância do debate 

sobre a participação da sociedade civil na condução do processo de planejamento e 

operacionalização das políticas urbanas, considerando que a eficácia da política não se 

estabelece apenas no interior do aparato estatal, mas na intervenção dos interesses e 

projetos com a sociedade civil.  

Diante da realidade acima apontada é possível vislumbrar as transformações 

substantivas ocorridas no município, que precisam seu entendidas  como efeitos da 

expansão do processo de urbanização/segregação socioespacial que, certamente, tem 

assumido contornos cada vez mais negativos, do ponto-de-vista da qualidade de vida da 

população local. Faz-se necessário que sejam renovadas as forças políticas, de forma que 

possa imprimir uma lógica de desenvolvimento não destrutiva e de redução dos efeitos da 

desigualdade social e que tome como interesse central uma perspectiva de desenvolvimento 

que se apoie nas vocações locais, com vistas a assegurar a melhor distribuição da riqueza 

socialmente produzida.   
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