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Comentarios sobre a descoincidencia
entre o uso capitalista e o uso socializado do

espa~o

urbano

/sabel Maria Pimentel de Carvalho Guerra *
I . Quando as logicas nao coincidem
Os problemas corn que se defrontam as popula~oe s urbanas na sua ex1stencia quotidiana apresentam-se de formas diversificadas e desiguais traduzindo-se num conceito. assaz
vago mas bem sintomatico, e que todos conhecem - a «Crise urbana,,.
A crise urbana ou a crise do << modo de vida urbanO >> ape la para uma multiplicidade de
problematicas - a insuficiencia e ma qualidade dos alojamentos, a raridade e deficiencias
dos equipamentos, a distancia casa-trabalho, o stress quotidiano de viver numa cidade que
alguns esfon;adamente procuraram, que quase todos niio querem (ou niio podem) abandonar
mas em quem ninguem confia .
Quais as razoes da «cri se urbana >>? Donde surge a (i)logica duma organiza~iio espacial
descoincidente corn as formas de vida quotidiana da maioria dos urbanistas?
Uma sociedade conflitualmente produzida e apropriada necessariamente se materializa
de forma conflitual. A cidade e niio so urn elemento essencial para o proce sso de
acumula<;iio capitalista, como urn «quadro de vida» para as popula~oes que a habitam. Essas
duas fun<;oes de « produ~iiO >> e de «Consumo>> niio siio coincidentes nas logicas que induzem
e nos efeitos que provocam.
A tiio evocada «Crise urbana >> mais niio e do que o efeito visual (e quantas vezes
invisivel) do jogo conflitual de for~as e agentes estruturantes do espa~o e que se manifesta
na cri se da «C ondi~iio urbana». A crise niio e nunc a do espa~o em si mas da condi<;iio de
urbanita para quem uma determinada logica de «produ~iio do espa<;O>> contraria a necessidade de uso socializado desse espa~o.
1 A importancia do elemento espa~o advem de nele estarem contidas tres func;oes
fundamentais que na sociedade actual siio func;oes niio coincidentes e mesmo antagonicas:
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o espac;o detem recursos (rurais e urbanos) indispensaveis a organizac;ao humana
(tern urn valor social).
esses recursos sao essenc1ms a manutenc;ao e reforc;o de acumulac;ao capitalista e
portanto, apropriados individualmente dentro da logica do modo de produc;ao (tern
urn valor economico).
as relac;oes e conflitualidades entre grupos sociais sao mediatizadas pelas formas
de organiza~ao e apropriac;iio dos espac;os (tern urn valor politico e simbolico) .

Este texto pretende salientar a importiincia do espa<:;o urbano na estruturac;ao das
relac;oes sociais a dois niveis. Num primeiro momento ilustrando a partir da relac;ao
cidade-campo o nao isolamento do elemento espac;o do contexto da estrutura social,
nomeadamente atraves da tentativa de clarifica<;ao da sua fun<;iio no actual modo de·
produc;ao. Estamos no campo daquilo que alguns denominam de «economia politica urbana,
e que centra as suas analises no papel do espa<;o urbano no processo de acumula<;ao
capitalista . Num segundo momento pretende-se realc;a·r o papel dos urbanitas na produc;ao
re-criac;iio quotidiana dos espac;os, discutindo os efeitos do elemento espacial na estrutura- ·
c;ao da vida social.
·
Note-se. no entanto, que esta dicotomia so tern sentido numa apresenta<;ao «academica , que demarca logisticamente os dois momentos de reflexao . Na realidade a produ<;ao e
apropriac;ao do espac;o e urn processo conjlitual e permanente em que agentes, de interesses
e estrategias diferenciadas, procuraram conquistar espa<;os de poder.
Produzir urn espa<;o e tambem produzir urn poder.

e

2. A

territorializa~ao

do capital -

o urbano como «meio de

produ~aO ••

Uma concepc;ao social do espac;o e o esclarecimento da sua func;i:o no seio de uma
forma<;ao social tern obtido, nos ultimos anos, varias respostas nem sempre coincidentes.
No centra da problematica esta o estudo do processo de crescimento dos aglomerados como
uma relac;ao historica entre sociedade e espac;o . Nesta dimensao a cidade e considerada
como urn produto social que tern desempenhado ao longo do tempo fun<;oes diferenciadas.
consoante os estadios de desenvolimento da sociedade.
E conhecido que os aglomerados urbanos se formam desde o periodo pn!-historico
atraves da concentrac;ao de urn produto social excedente que o modelo economico e capaz
de produzir e concentrar. Inicialmente as condic;oes de auto-suficiencia e sobrevivencia dum
grupo social implicavam que este possuisse urn modo de produ<;ao e uma forma de
organizac;ao social eficaz para obter , produzir e distribuir quantidades suficientes de bens
materiais e servic;os. No periodo anterior ao desenvolvimento do capitalismo, o campo
alimenta a cidade . Vivem ne le aqueles cuja presenc;a nos lugares de produc;ao nao e
necessaria (sacerdotes, guerreiros, monarcas, escribas, etc.) . Estes grupos sociais asseguravam, no entanto. uma situac;ao de dominio , nao essencialmente economico, mas ideologico,
politico
e administrativo sobre o territorio envolvente.
A concentrac;ao urbana ao criar uma nova organiza<;ao social, gerada, quer pelas
capacidades do excedente agricola, quer pela especializa<;ao de fun<;oes que a organizac;ao
do proprio aglomerado provoca, cria novas necessidades de consumo qtJe estarao na origem
da manufactura e de toda uma longa especializac;ao de servic;os urbanos.
A partir desta forma simples de circula<;ao espacial em que a cidade extrae sobreproduto do Hinterland agricola , os aglomerados urbanos alteram-se corn a manufactura e
convertem-se em centros de produc;ao da mais valia. Nesta fase o estabelecimerlto de
relac;oes comerciais entre as diferentes cidad€s criam novos modelos de circula<;ao de bens.
Do sistema de articulac;ao entre cidades. passa-se a articula<;ao de todo urn territorio
nacional e deste corn o exterior.
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A cidade adquire agora, urn papel central na propria cria<;iio da mais valia e face ao
campo apresenta urn novo e nitido predominio economico, financeiro, cultural e politico.
Surgem novas classes sociais que «Vivem » do campo - os comerciantes (comercializando
produtos agricolas), os proprietarios fundiarios (que retiram a sua renda do oampo mas que
habitam a cidade e a propria terra adquire urn novo valor de uso nao em fun<;iio da produ<;iio
mas da propriedade urbana), os artifices que vingam sobre o artesanato rural, etc. Esta
altera<;ao da composi<;ao social da cidade provoca duas consequencias fundamentais - por
urn !ado o consume do produto manufacturado predomina sobre o agro-pecuario e por outro,
o campo torna-se tambem mercado de consumo dos· produtos citadinos .
Uma nova e importante altera<;ao tern inicio na segunda metade do seculo XIX corn a
explosao do processo industrial. 0 sistema de rela<;oes cidade-campo, e o papel preponde rante da cidade tral!.§forma-se mais profundamente do que na lenta evolw;ao de muitos
seculos adquirindo novas caracteristicas.
0 campo vai agora depender essencialmente dos processos de decisao que se situam,
no minima, a nivel nacional - fixa<;ao de pre<;os agricolas, cn!ditos a produ<;ao agropecuaria, circuitos de comercializa<;ao, difusao de inova<;oes, etc. 0 produto agricola ja nao
alimenta o circuito econ6mico da cidade, sao outros produtos e a re-utiliza<;ao dos bens
agricolas\ que se tornam essenciais ao consume . Simultaneamente o campo assegura cada
vez menos o escoamento de produtos industriais devido adiminui<;ao da sua popula<;iio e aos
se us fracas recur~os.
A cidade transforma-se em extensos aglomerados - as areas metropolitanas - corn
novas formas de organiza<;ao espacial ja nao caracterizadas apenas pela sua dimensao e
densidade mas pela difusao no espa<;o das actividades. fun<;oes e interdependencias segundo
uma dinamica social largamente independente da liga<;ao geografica. No interior das regioes
metropolitanas encontra-se urn a gama variada de actividades (inclusive a agricultural.
Finalmente, desenvolve-se a partir dos anos sessenta, uma nova etapa das rela<;oes
entre sociedade e espa<;o na medida em que, se rompe definitivamente corn os espa<;os
nacionais e se articulam, de forma especializada e dependente, os territorios mundiais .
As transforma<;oes tecnol6gicas actuais- micro-electr6nica, telecomunica<;oes, desenvolvimento dos meios de comunica<;iio de massa, automatiza<;ao dos processes de trabalho,
etc., arras tarn · consigo profundas altera<;oes espaciais gerando novas divisoes espaciais do
trabalho e capital inter-paises e intra-paises. 0 estabelecimento definivo de uma economia
mundial, em situa<;oes de profunda desigualdade e dependencia, altera espacialmente as
condi<;oes de crescimento urbana no centro e na periferia. Enquanto nos paises centrais se
assiste, nas ultimas duas decadas, a uma diminui<;ao das grandes areas metropolitanas corn
todo o inevitavel c·o rtejo de crise urbana.
'E sta breve abordagem historica das rela<;oes cidade-campo demonstra como o processo
de crescimento urbano nao se realiza de forma linear e ininterrupta obedecendo a uma logica
univoca mas na confluencia de interesses e estrategias que articulam a sociedade corn o
espa<;o.
David Harvey ( 1972) defende que entender o urbanismo, numa dimensao diacron'ica,
implica articular historicamente tres conceitos chave - o conceito de excedente, o modelo
de integra<;iio econ6mica, e o conceito de organiza<;ao social.
Sera na articula<;ao entre estes tres conceitos que sera possivel detectar a 16gica da
evolu<;iio hist6rica da organiza<;ao espacial.
Numa dimensao mais actual interessa-nos agora, sobretudo, os fundamentos de uma
determinada organiza<;ao espacial, ou seja, situar a fun<;ao do espa<;o urbana no capitalismo
avan<;ado .
Se o urbana assumiu fundamentalmente fun<;oes politico-juridicas em certas conjunturas hist6ricas, seja a polis grega ou as cidades medievais centradas no estatuto juridico dos
" burgueses , , actualmente constata-se urn a inadequa<;ao entre as fronteiras politicas e a
especifica<;iio espacial. Alias, _parece que tudo se passa como se as unidades espaciais se
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definissem em cada sociedade segundo a instancia dominante caracteristica do modo de
produ~iio politico-juridica no feudalismo, econ6mica no capitalismoo
Aceita-se assim, que no capitalismo o processo que estrutura essencialmente o espa<;o
se situa na esfera econ6mica, embora, e e fundamental niio o esquecer, niio se esgote nelao
Esta posi<;iio e aceite, sem grandes controversias, pelos varios autores daquilo que se
tern denominado como "novas correntes em sociologia urbana», no entanto, os entoques na
amilise do espa<;o urbano ~iio relativamente diferentes segundo as varias perspectivaso De
forma assaz simplista podemos referir que as diferen<;as se situam na valoriza<;iio de
diferentes dimensoes da esfera produtiva - produ<;iio, circula<;iio, consumoo
Para Harvey (1972, 77. 78) o urbano
fundamental para processo de acumula<;iio
capitalista por tres razoes: a concentra<;iio do excedente em determinados pontos do
territ6rio permite mais facilmente a extrac<;iio da mais valia; b) o «built environemeont » urn
be m de capital fixo: c) esse capital fixo e importante na regula<;iio das crises de acumula<;iioo
Jean Lojkine (1977) valoriza o espa<;o urbano como «condi<;iio geral de produ<;iio» No
capitalismo avan<;ado as infra-estruturas espaciais, quer de apoio a esfera directamente
produtiva quer as diferentes dimensoes da reprodw;iio, siio essenciais a circula<;iio e
valorizac;iio do capital.
Em Manuel Cas tells ( 1972) o urbano caracteriza-se por ser «Uma unidade de consumo
colectivo » na medida em que. devido a concentrac;iio de capital e trabalho, na cidade se
materializam os bens e servic;os fundamentais a reprodu<;iio da forc;a de trabalhoo
Numa perspectiva mais weberiana, alguns autores ang1o-sax6nicos (Rex e Moore,
1967, 1973 e Pahl, 1975) acrescentam uma quarta concepc;iio do urbanoo Os bens e servic;os
urbanos siio escassos e portanto estiio sujeitos a conflitos para a sua distribuic;iioo A cidade
assim uma «arena de conflitos » pela distribuic;iio dos escassos servic;os urbanoso
Estes quatro modelos , que caracterizam as formas de apreensiio do urbano na ctecada de
setenta, apesar das diferenc;as entre si (te6ricas e empiricas) tern de comum o basear o
objecto urbano numa teoria que articule efectivamente o desenvolvimento urbano corn o
desenvolvimento da sociedade como urn todoo
Nestas perspectivas o <<espac;o construido» e importante para a produc;iio, circulac;iio e
realiza<;iio do capital , fruto de contradic;oes internas dos pr6prios agentes sociais que a
utilizam capitalisticamente e que o Estado tern dificuldade em re-organizar dada a contradic;iio entre urn bem capitalista e a socializa<;iio crescente que o seu uso alargado requer. De
facto a diversidade dos agentes urbanos (desde os proprietarios funcrl1rios, ao capital
imobiliario, industrial e financeiro ate aos pr6prios urbanitas) siio de dificil conciliac;iioo
Agravado pelo facto de que a concentrac;iio crescente de capital e trabalho em zonas urbanas
requer a socializ<;iio de grande parte das condi<;oes de reproduc;iio social gerando necessidades e servi<;os niio rentaveis do ponto de vista do capital (transportes . equipamentos de
saude' educa<;iio' seguran<;a, etc) :
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3 A territorializac;ao das relac;oes sociais 0

o quotidiano e a cidade

As perspectivas anteriores tern a vantagem de evidenciar o espa<;o como produto social.
fruto de rela<;oes conflituais e 16gicas nem sempre coincidentes entre os agentes sociais
dominanteso 0 espa<;o urbano niio e coincidente como algo neutro e singular desarticulado
do todo social mas como urn elemento fundamental para a 16gica de desenvolvimento do
modo de produ<;iioo
No entanto, se e urn facto que habitamos cidades «produzidas , antes de nose corn uma
menos verdade que esse mesmo
16gica de lucro que valoriza as rela<;oes de troca, niio
espa<;o recriado quotidianamente pelos sujeitos que 0 habitam imprimindo uma dinamica
social que niio e mais possivel ignorar.
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Frequentemente se tern valorizado que na sociedade actual a rela<;ilo social e ~imb61ica
de enraizamento num dado territ6rio tern sido substituida por uma 16gica de rendimento e
lucro. No entanto, deve considerar-se a tensilo entre, por urn !ado o~ efeitos desse
enraizarnento local e quotidiano e por outro , a 16gica estrutural que se materializa num vasto
espa<;o interdependente. Dito por outras palavras, se por urn !ado uma (i)logica racional e
exploradora impoe uma ordem mais ou menos homogenea· que se generaliza a todos o~
aspectos da vida quotidiana, por outro, ha que detectar as resistencias que essa violencia
provoca, atraves durna afirrna<;ilo vivida dum enraizamento territorial que se exprime numa
multiplicidade de valores
comportamentos urbanos .

e

Nesta dirnensao o espa<;o e os agentes sociais que nele vivem nilo sao simples
receptaculos passivos de 16gicas estruturais, rnas agentes activos de enraizamento territoriais
determinados que operam atraves de urn sistema de representa<;oes e significa<;oes. 0 espa<;o
perrnite situar os diferentes actores sociais uns face aos outros , revelando-se dotado da
capacidade de induzir orienta<;oes para a ac<;ilo, orienta<;oes essas, que pela sua dimensao de
rela<;oes territorialrnente localizadas distribuem oposi<;oes e solidariedades a partir de outras
bases sociais.
Colocar assirn o -espa<;o e os act ores obriga a percepcionar a vida social como urn
processo diniirnico onde agentes de 16gicas e estrategias diferenciadas ~e apropriam diferencial e conflitualmente dos espa<;os. E sooretudo considerar outro nivel de amilise que nao
coloca os sujeitos como meros " instrumentos de for<; a de trabalho ,. ou .. consumidores ,. ,
deterrninados na sua ac<;ilo pelas estruturas sociais , mas sujeitos dadores de sentido e
capacitados de recrear quotidianamente a vida social. •
A analise das «praticas sociais urbanaS» pretende legitimar 0 estudo das inter-ac<;oes
quotidianas e o papel que o espa<;o desempenha nessas rela<;oes . Mudando de 16gica e de
escala a analise das rela<;oes territorialmente localizadas implica o estudo das formas como o
espa<;O e quotidianamente apropriado e <•produzidO » peios sujeiJOS que 0 habitam .
Se por exemplo a distiincia casa-trabalho e uma caracteristica das sociedades modernas
provocada pelas leis do lucro do mercado urbana e influi directamente nos tempo~ e
estrategicas de vida quotidiana estas tambem nilo decorrem linearmente das rela<;oes que
presidiram a estrutura<;ilo desse espa<;o.
Esta e a problemarica central da articula<;ao entre espa<;o e vida social que supoe que as
unidades espaciais irnplicam regras pr6prias. quer ao nivel do sentido quer face as
possibilidades de ac<;ilo. Sendo o espa<;o urn lugar de significac;ilo, nilo ~endo necessariarnente nem o primeiro nern o unico, deve situar-se na rela<;ilo complexa dos comportamentos
dos actores tornando-se passive! detectar a sua capacidade especifica de interven<;ao nos
fen6rnenos de interac<;ilo. A questilo que agora se coloca e situar o elo de liga<;ilo entre a
pertenc;a a urna determinada regiilo , cidade ou bairro e o desenvolvimento de modalidades
especificas de solidariedade e oposic;ao ou, pelo contrario, considerar o espa<;o como o lugar
de vivencia de formas de solidariedade e de oposi<;ilo que encontram a sua explica<;ilo fora.
desse quadro.
Jean Re my (I 974, 1981) trabalha a articulac;ilo entre a estrutura social e a estrutura
espacial a partir do uso que se faz do espa<;o nas rela<;oes quotidianas. Considera que o
espa<;o provoca sirnultaneamente •·efeitos aut6nomos , e .. efeitos pr6prios •• . os primeiros silo
efeitos que nilo silo deductiveis de· outros elementos da estrutura .social embora se encontrem
corn ela relacionados, os segundos encontram a sua explica<;ao nouti·as determinantes da
estrutura social.
Os .. eteitos aut6nomos , advem do facto do espac;o se constituir, ao nivel da vida
quotidiana, como .. uma condic;ao material de existencia ,. a aptidilo do espa<;o em produzir
este tipo de efeitos pode ser analisada a partir de dois tipo~ de efeitos : efeitos •·estruturantes
ou de poder" e efeitos «estruturais ou de consciencia , .
Os efeitos estruturantes como tipo de efeitos de poder incidem na organiza<;ao do~
espac;os concretos intimamente vinculados a organizac;ilo dos horarios quotidianos, o que
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incide necessariamente sabre a capacidade de intervenc:;ao dos diversos actores socmts e
revelam-se pela organizac:;ao da relac:;ao «espac:;os-tempos concretos,. (a dist~mcia casa·trabalho e, mais uma vez. urn born exemplo). Os efeitos de poder assim engendrados pelo
espac:;o revelam a forma coma este contribui para organizar as redes de interacc:;ao
favorecendo umas em detrimento de outras.
Urn exemplo ilustrativo apresentado pelo autor pode ser analisado na organizac:;ao de
bairros em torno da fabrica ou empresa que levam a favorecer o impacto das relac:;oes
profissionais que aparecem coino urn elemento decisivo nas interacc:;oes que se estabelecem
dentro e fora da vida de trabalho tendendo a arras tar para.o exterior hierarquias e conflitos
do trabalho. Inversamente a separac:;ao entre o local de trabalho eo de residencia favorece a
autonomizac:;iio das redes de relac:;oes entre a vida prafissional e familiar.
Os efeitos estruturais coma tipo de efeitos de consciencia, intimamente relacionados
corn os anteriores, remetem para o facto de que ao considerarmos que o espac:;o modela as
interacc:;oes ele contribui. por essa razao. para construir uma determinada representac:;ao da
vida social, das suas hierarquias e prioridades.
0 alojamento. por exemplo, na medida em que permite uma aprapriac:;ao personalizada
do espac:;o familiar permite contrapor-se a outras espac:;os mais publicos, mais an6nimos e de
menor apropriac:;ao. concedendo-lhe urn estatuto de «posse ,. territorial a partir do qual se
organiza toda uma percepc:;ao do· ~spac:;o e da distiincia.
A analise dos efeitos aut6nomos do espac:;o deve ser realizada a partir deste duplo panto
·
de vista - em termos estruturantes detectando a distribuic:;ao espacial dos varios equipamentos
·e servic:;os e em termos estruturais onde se considera o espac:;o onde os grupos organizam a
sua vida quotidiana. os seus prajectos e reagem perante urn certo numero de situac:;oes .
0 espac:;o produzindo efeitos aut6nomos, no entanto, interage corn os elementos da
e~trutura social nao havendo possibilidades de detectar a especificidade desses efeitos sem
conseguir delimitar. conceptual e empiricamente. as suas relac:;oes mutuas . A este nivel a
questao central reside no detectar se uma certa forma de utilizar e viver o espac:;o nao remete
necessariamenle para a estrutura social e para a organizac:;ao das suas instiincias dominantes.
Yejamos dais exemplos que revelam a articulac:;ao e interdependencia entre o espac:;o e a
estrutura social - a utilizac:;ao simb61ica dos centros da cidade e a coexistencia de grupos
sociais hetera_geneos.
Se considerarmos do panto de vista hist6rico, a organizac:;ao e func:;oes dos centra~ das
cidades reparamos que estes elementos surgem interligados corn a 16gica interna da
organizac:;iio social.
Analisando as func:;oes da polis grega notamos coma ela expressa o sistema democratico estabelecido. 0 centra tendo urn valor privilegiado aparecia corn posic:;oes simetricas e
relacionadas corn as posic:;oes que ocupavam os cidadaos traduzindo. nessas posic:;oes de
tgualdade e homogeneidade das distiincias. a estrutura social. Jri nas cidades mais teocniticas. o centra era ocupado pelos servic:;os religiosos ou civis sendo a diferenciac:;ao hienirquica
medida em func:;ao da distiincia ao centra.
Se considerarmos hoje o centra de Lisboa (tal. coma noutras cidades do mundo) ·
verificamos que ai se instalam as actividades consideradas mais vitais. mais decisivas e
importantes. onde se levantam os edificios mais representativos. Esta tepresentac:;ao formal e
simb6lica joga urn papel activo na formac:;iio da consciencia colectiva demarcando o centra
coma o lugar mais ·rico e de maior significado econ6mico, politico e cultural.
No exemplo do valor simbolico do centro estao presentes quer o~ elementos da
estrutura social que o organizam quer os efeitos de poder e de consciencia que advem da~
~uas func:;oes e imagens.
Niio menos interessantes siio os aspectos apresentados pelos ja numerasos estudos sabre
a coexistencia espacial de grupos sociais heterogeneos. Se o espac:;o induzisse efeitos
aut6nomos seria de prever que num dado espa~o os grupos sociais ai radicados espelhassem
normas e valores de interacc:;iio, senao ig·uais, pelo menos semelhantes, em multiplos
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aspectos. Ora constata-se que, por exemplo, ·uma certa urbaniza<;ao «humanista>> que se
propos recriar edificios e zonas que predisponham para o estabelecimento de redes de
interac<;ao tern tido dos mais dispares resultados. Se nalgumas situa<;oes o que se previa
acontece noutras e, talvez mais frequentemente, sao esses espa<;os de sociabilidade que se
tornam os principais geradores de conflito.
As pesquisas realizadas sobre os modelos de apropriac;ao dos espa<;os publico~ e das
rela<;oes entre vizinhos tern revelado uma enorme diversidade de variaveis mediadoras entre
o espa<;o e a sua apropria<;ao quase todas de ordem social (cla~ses sociais. idades. sexo.
tempo de permanencia no local. origem geogratica. mobilidade social. etc.). Revelam ainda
que a coexistencia no espa<;o exprime frequentemente o encontro moment~meo de trajectorias sociais mu.ito diferentes que engendram dife_rentes formas de sociabilidade. A proximidade espacial, muitas vezes, disfar<;a uma profunda distancia social particularmente nos
grupos situados nos extremos da hierarquia (Chamboredon. Lemaire. 1970: Pin<;on. 1981 ) .
Nao s6 a uma mesma organiza<;ao espacial nao corresponde o mesmo modelo de
apropria<;ao desse espa<;o coma tambem podem corresponder efeito~ o.postos e, mesmo na
circunstancia de coincidir organiza<;ao espacial e modelos culturais, as formas de representar
e viver 0 espa<;o sao multiplas. nao coincidentes e dispares.
Voltados que estamos ao ponto de partida. ou seja.
tentativa de art\cula<;iio entre
espa<;o e vida social, se bem que as propostas de Jeam Remy nao solucionem conceptualmente o problema, permitem, no entanto. ao distinguir o~ efeitos aut6nomos dos efeitos
determinados avan<;ar corn niveis de observa<;iio e analise empirica. Como se articulam a~
diferentes media<;oes e qual a fun<;ao especifica da variavel espaco e uma questao ainda hoje
sem respostas precisas e fundamentadas e que s6 a pesquisa empirica permitira ir
esclarecendo.
0 cspa<;o aparece coma :uma media<;ao indispensavel a partir do qual se tormam a~
situa<;oes particulares e se exprimem diferentes estruturas sociais e culturais na medida em
que, na conjuga<;ao do hie et nunc dos c6digos de utiliza<;iio espaciai~ e do suporte fisico
concreto. que se realizam as rela<;oes entre o~ agentes.
lsto poe em evidencia que o espa<;o e urn dos lugares privilegiado~ a partir dos quai~ se
desenvolvem ambiguidades sociais contribuindo para instituir posi<;oes desiguais o que
justifica uma forte vigilancia critica em toda a analise que nao se quer limitar a homogenei zar as percep<;oes da vida quotidiana .
0 espa<;o sendo conflitualmente produzido e tambem conflitualmente acessivel e
apropriado. Sendo uma condi<;iio material (e social) de existencia dos ~ujeitos e portanto.
essencial sua sobrevivencia, desigualmente distribuido e apropriado tornando-se nece~~a 
rio detectar os recortes , conflitualidades e efeitos pr6prios corn que mediatiza e e mediatizado pela estrutura social.
Se conhecemos hoje. muito pouco sabre as rela<;oes entre o espa<;o e a e~trutura social
sao, no entanto, ha longo tempo bem visiveis as 16gicas e e~trategias contlituais que
configuram a condi<;ao de urbanita.
·
A «C rise urbana » 'nao e 0 mero fruto do incontrolado crescimento das cidades urn dos
muitos sinais visiveis da contradi<;ao entre for<;as produtivas e rela<;oes sociais.
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4.

A

conquista dum a nova condi~;ao urbana

A pesquisa urbana actual tern percorrido as duas linhas de pesqui sa atras referenciadas.
por urn lado na aproxima<;ao politico-econ6mica centrada na relevancia da urbaniza<;ao
capitalista para o processo de acumula<;ao e por outro. na detec<;ao das raizes do contlito
urbano que encara a cidade coma fonte de desigualdades sociais e port anto, objecto e local
de lutas sociais especificas. No entanto. esta~ duas aproximacoes que geralmente sao
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apelidadas de "estruturai~, e «compreensivas ,. nunca foram integradas numa unica teoria e
linha de pe~quisa coerente .
Nao tern sido suficiente defender que a rela<;iio entre organiza<;iio espacial e dimimica
social niio deve ser conceptualizada de forma mecfmica . A cidade. como forma espacial
especifica, nao constitu~ urn simples produto da sociedade mas uma das suas componentes. Is to sig n it ica que a rela<;iio entre a cidade e a sociedade iliio se limita as inter-rela<;oes
nas quais a cidade cumpre determinadas fun<;oes dentro dos processos e estruturas que
constituem o sistema social. tal como niio se podem analisar as formas sociais a niio ser na
rela<;iio corn os seus conteudos e efeitos.
A analise espacial deve ser considerada coma parte integrante da analise social. Numa
soc iedade desigualmente •·produzida, e «consumida,. a conquista duma nova condi<;iio
urbana exige a procura duma nova condi<;iio humana. Esta a utopia dos novos urbanistas
mas.
sobretudo. o sonho dos actuais urbanitas.
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