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A questão urbana e o Estado capitalista no Brasil, 1940 – 2017 

 

 

RESUMO 

Este trabalho tem como principal objetivo explorar o papel do Estado capitalista na 

gestão da questão urbana no Brasil. O desenvolvimento teórico se dá em diálogo com a 

teoria de Flávio Villaça sobre o caráter ideológico do planejamento urbano brasileiro, que 

assegura a dominação dos processos urbanos pela burguesia, e a teoria do Estado 

capitalista, de Offe. A análise é feita a partir de uma perspectiva histórica, tendo como 

objeto as principais iniciativas de desenvolvimento urbano em nível nacional no período 

de 1940 a 2017.  O trabalho visa, por um lado, inserir o debate do campo da Ciência 

Política sobre o Estado capitalista e suas estruturas no contexto do desenvolvimento 

urbano brasileiro; e por outro, conferir materialidade e contexto à uma discussão da teoria 

política. Oferecemos assim um ângulo de análise pouco explorado para a continuidade 

da crise urbana apesar dos avançados planos e normas há muito desenvolvidos no Brasil. 

 

Palavras-chave: estado capitalista, desenvolvimento urbano, crise urbana, urbanismo 

brasileiro. 

 

INTRODUÇÃO 

 

O debate sobre o processo de urbanização no Brasil é comumente feito dentro do 

campo da Arquitetura, Urbanismo e História, mas figura pouco em outras áreas do 

conhecimento, como a ciência política. Consideramos, entretanto, que uma análise do 

processo de urbanização a partir da teoria política pode ser construtiva, dada a intrínseca 

relação entre a construção do espaço e questões como disputa de poder, dominação de 

classes e Estado. Este artigo busca na ciência política alguns elementos para dialogar 

com uma questão essencial, posta muitas vezes no campo do urbanismo e bem 

explorada por Flávio Villaça ainda em 1999: se o Brasil possui avançados planos, 

diretrizes e normas urbanísticas, por que esses não são executados? Por que a crise 
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urbana se prolonga e se agrava, apesar de governos das mais distintas ideologias? Por 

que as soluções parecem sempre parciais? 

Villaça (1999) toma em seu texto o plano diretor como o instrumento natural do 

planejamento urbano brasileiro, mas aponta que apesar da longa tradição de planos, 

estes nunca são seguidos por completo – quando chegam a ser aplicados. 

Destrinchando sua constituição histórica, o autor explica que isso se dá porque, pelo 

menos desde 1930, planos são encomendados sem a real intenção de execução, 

possuindo primordialmente função ideológica. O plano como ideologia tem duas facetas: 

identificar uma crise urbana que se dá por processos naturais do crescimento 

demográfico e dinâmicas sociais, mas de forma exógena à ação burguesia e 

desconectada da dinâmica capitalista; e ocultar que a burguesia, que seguia no comando 

do planejamento urbano tecnocrático, não detinha a solução para esses problemas. 

Dessa forma, passou-se a elaborar planos dos mais diversos, em variados graus de 

elaboração, mas que findariam em gavetas. Esse processo, naturalizado, equalizou o 

conceito de “planejamento urbano” no Brasil a um discurso de nobres intenções e 

estudos técnicos inaplicáveis. Uma vez que os planos não são executados, Villaça afirma 

corretamente que a história do planejamento urbano não corresponde, no Brasil, ao 

desenvolvimento das cidades, que se dá somente pela ação concreta, cuja real intenção 

– de promover os interesses burgueses – foi muitas vezes ocultada pelos planos 

diretores e discursos oficiais. Essa ação concreta está nos planos regionais e nacionais 

de desenvolvimento, e políticas públicas de infraestrutura, de forma que estes serão o 

objeto deste estudo. Mais especificamente, selecionamos os planos e políticas públicas 

identificados como os mais relevantes de cada período, entre 1940 e 2017, a partir de 

ampla revisão bibliográfica já produzida sobre o tema, de forma que nos amparamos 

exclusivamente em fontes secundárias. 

Enquanto o estudo de Villaça explica a continuidade da “crise urbana” pela 

ideologia burguesa dos planos diretores, buscamos uma explicação complementar: a 

forma de funcionamento estrutural do próprio Estado capitalista cria mecanismos 

internos de seleção, dificultando o avanço de pautas, práticas ou reformas contrárias à 

forma de acumulação capitalista – isto é, que promovam distribuição. Essa seletividade 

do Estado capitalista seria operável apesar de ideologias de governos específicos e seus 
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ocupantes. Esse argumento será construído em diálogo com a Teoria do Estado 

Capitalista de Claus Offe, e apoiado no debate empírico sobre as características da 

economia capitalista brasileira em diferentes períodos, trazido por Alfredo Saad Filho e 

Lécio de Morais – todos estes, autores neomarxistas. 

O artigo está organizado da seguinte forma: a primeira seção traz um breve 

apanhado da literatura. A segunda sessão analisa as políticas públicas e planos urbanos 

identificados como os mais relevantes nacionalmente entre 1940 e 1979, quando 

predomina o Estado desenvolvimentista de Industrialização por Substituição de 

Importação. A terceira sessão analisa os objetos equivalentes para o período de 

transição democrática e ao neoliberalismo, de 1980 a 1988. A última sessão se dedica 

ao período tido como neoliberal, de 1989 a 2017. Os períodos foram delimitados de 

acordo com a forma de acumulação predominante no Estado brasileiro, como 

identificados por Saad Filho e Morais (2018), e não visa dissolver contradições inerentes 

à complexidade dos períodos históricos, mas somente criar um quadro analítico das 

políticas urbanas em relação ao sistema de acumulação. Por fim, concluímos 

brevemente com algumas considerações complementares às de Villaça sobre as 

possíveis causas do não-avanço da política urbana no Brasil como um instrumento de 

equalização social e inclusão democrática, apesar dos inúmeros planos e normas nesse 

sentido. 

Por último, este artigo se desenvolve apoiado à teoria marxista e vocabulários que 

dela derivam. A título de esclarecimento de conceitos, definimos aqui a classe 

trabalhadora como aquela que depende de um salário para sua reprodução, e a classe 

burguesa como a que detém os meios de produção ou garante sua subsistência via 

dividendos de investimentos financeiros. O Estado é compreendido como o conjunto de 

instituições públicas, suas empresas, seus arranjos, sendo entendido em relação à sua 

função. O sistema de acumulação é  

a configuração, a fase, ou o modo de existência do capitalismo em 
dada conjuntura. Ele é determinado pelas relações de classe 
encapsuladas no modo de extração, acumulação e distribuição do 
mais-valor e pelas estruturas e pelos processos institucionais 
mediante os quais essas relações se produzem. (SAAD FILHO; 
MORAIS, 2018, p. 24).  
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O ESTADO CAPITALISTA 

 

O desenvolvimento urbano no Brasil se dá historicamente de maneira desigual, 

privilegiando as regiões geográficas onde há maior interesse econômico em cada 

período (FARIA, 1991, 1976; LANER, FARIA & DA SILVA, 2019). Uma leitura 

desenvolvimentista vê tal crescimento desigual em polos econômicos como um 

fenômeno linear e “natural” – a concentração de uma atividade econômica produtiva 

acaba por desenvolver uma infraestrutura de escoamento de produção, atrai mais 

trabalhadores, que por sua vez necessitam de habitação, serviços, comércio, e formam-

se assim povoados, que crescem e se tornam mais ricos em uma relação direta de 

dependência com o desenvolvimento da atividade econômica. Contudo, pesquisas com 

enfoque nas disputas políticas sobre o território demonstram que o desenvolvimento da 

cidade também é construído por fatores externos à essa ideia laissez-faire de um 

mercado autogerador e autogestor, sendo moldado pela ação do Estado e no Estado, 

via intervenções na economia, políticas públicas, leis, mediação de conflitos e disputas 

políticas (FERNANDES, 2007; MARICATO, 2014; MARQUES; BICHIR, 2001; 

TRINDADE, 2012, VILLAÇA, 1999). Mas se o Estado tem um papel tão importante no 

direcionamento do desenvolvimento urbano, por que planos de governos progressistas 

parecem incapazes de resolver, ou mesmo avançar de maneira significativa, a questão 

urbana?  

A teoria do Estado capitalista (OFFE, 1975), argumenta que a forma como o 

Estado atua é determinada pelo seu interesse em produzir e reproduzir certas condições 

sociais e econômicas necessárias para a perpetuação do próprio Estado dentro do 

sistema capitalista. Assim, existe um caráter estruturante do Estado na manutenção das 

formas de acumulação de capital que são independentes de governos específicos. Uma 

vez que o Estado capitalista não detém os meios de produção e, portanto, está excluído 

do processo acumulação de capital, o próprio Estado depende de impostos, receitas e 

recursos criados pelo processo de acumulação privada. Assim, todos os interesses do 

Estado – o funcionamento de suas agências, instituições, aplicação de políticas públicas 

e até folha de pagamentos – só podem ser realizados via a manutenção do sistema de 

acumulação capitalista, mesmo que essas ações ou políticas públicas individualmente 
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nada tenham a ver com a forma capitalista de acumulação. Dessa maneira, para garantir 

seu próprio funcionamento, o Estado assume o papel imperativo de criar e manter as 

condições de acumulação capitalista. Isso quer dizer constranger quaisquer ameaças à 

acumulação, sejam elas originadas na própria dinâmica de competição entre 

corporações, ou nas reivindicações da classe trabalhadora. Assim, para Offe, 

as estruturas estatais seriam dotadas de seletividade, que filtraria as 
questões apresentadas ao Estado, implementando as ações 
associadas diretamente à criação e recriação das condições de 
acumulação e ao processo de legitimação da dominação de classe. 
(MARQUES, 1997, p. 74).  

 

Esse arranjo resulta em vantagem a corporações e mercados privados que, à 

medida que o sistema capitalista se aprofunda, ampliam seu poder de barganha para 

negociar interesses próprios. Interesses esses que em alguma medida, se tornam 

também os interesses do Estado. Ao se discutir o Estado capitalista em um país na 

periferia do capitalismo, como o Brasil, intelectuais da Teoria da Dependência, como Ruy 

Mauro Marini, Vania Bambirra e Theotonio dos Santos, fizeram ainda importantes 

considerações sobre como os modos de produção, as formas de acumulação e a até a 

ação do próprio Estado são em alguma medida condicionadas por uma relação de 

dependência, e até subserviência, com os países de capitalismo avançado e a rede 

econômica global – aspecto não abordado por Offe. Não há espaço aqui para avançar 

nesta tese, nos bastando apontar que pode haver limites para a soberania do Estado 

capitalista periférico externas à esfera nacional, que envolvem interesses e dinâmicas de 

poder internacionais.  

Não há aqui um argumento fatalista, em que ao apontar o caráter seletivo do 

Estado, se desprezaria as possibilidades e potencialidades de disputa das instituições. 

Apenas se reconhece que a disputa entre interesses populares e do capital não acontece 

em equivalência de forças. Para este debate, é essencial a contribuição de Poulantzas 

que em sua teoria do Estado reconhece a capacidade contingencial da luta de classes, 

tanto por dentro quanto por fora do Estado, mas sem descartar que  

Mesmo no caso de uma mudança da relação de forças e da 
modificação do poder de Estado em favor das classes populares, o 
Estado tende, a curto ou longo prazo, a restabelecer sob nova forma 
algumas vezes, a relação de forças em favor da burguesia... A ação 
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das massas populares no seio do Estado é a condição necessária 
para sua transformação, mas não suficiente (Poulantzas, 1981: 164-
165, apud Trindade; Bugiato, 2020). 

 

Entendendo seus limites, as disputas internas e externas ao Estado permanecem 

importantes para a defesa dos interesses redistributivos e de minorias sociais. De fato, 

a sociedade organizada cumpriu um papel fundamental ao pressionar o Estado a atender 

suas demandas, oferecendo resistência e limitando os avanços dos interesses de 

acumulação do mercado capitalista. Offe lida com essa questão de maneira mais 

pessimista, apontando a relação dialética do contraditório entre Estado e democracia. 

Para Offe, a única maneira do Estado capitalista alcançar alguma estabilidade frente às 

contradições do capitalismo, que invariavelmente levam ao desgaste social, é se 

legitimando por meio da democracia. Dessa maneira, as instituições estatais permitem 

certo grau de permeabilidade de pautas de trabalhadores, o que leva a avanços 

moderados, mas sem nunca romper com o status-quo. Por outro lado, Poulantzas admite 

haver constante tensão e conflitos inerentes ao próprio Estado e entre suas partes, 

“assumindo que os conflitos – pela hegemonia – no interior do Estado ocorrem tanto 

entre os seus aparelhos como também no interior de cada um deles” (TRINDADE; 

BUGIATO, 2020 p. 428).  De maneira que é importante destacar que a teoria do Estado 

Capitalista não trata de um Estado uno e todo poderoso, mas sim de um Estado com 

autonomia relativa, na medida em que o grau de autonomia do Estado em relação aos 

interesses de classe depende das condições de governo e do nível de contradição social. 

A autonomia de um Estado em um governo autoritário é maior que a de um Estado de 

governo democrático, e a autonomia de um Estado cujo governo enfrenta uma crise de 

legitimidade é menor do que a de um governo com ampla aceitação. Não há espaço aqui 

para nos aprofundarmos, nos bastando entender que a teoria do Estado capitalista não 

despreza as variadas formas de relação governo-sociedade. 

Voltando à questão urbana, a cidade ocupa um lugar central na disputa de 

interesses entre capital e sociedade. A cidade como organismo vivo, em constante 

construção e locus das mais diversas atividades sociais, possui enorme potencial de 

produção e reprodução de capital, constituindo um objeto de interesse de muitos agentes 

do mercado (HARVEY, 2014). A urbanização é um processo fundamental para o 
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desenvolvimento do capitalismo, servindo de fonte de acumulação de diferentes 

maneiras ao longo do tempo, de acordo com as tecnologias e sistemas econômicos. A 

seguir, comecemos nossa análise pela década de 1940, comumente tida como a fase de 

consolidação do urbanismo como prática no Brasil.  

 

O ESTADO CAPITALISTA DESENVOLVIMENTISTA E A ISI, 1940 – 1980  

 

Entre o fim da década de 1940 e os anos 1970, as taxas de crescimento do PIB 

se aproximavam de 7% ao ano, um desempenho alto que acompanhou o de outros 

países capitalistas no pós-guerra, mas não mitigou a enorme desigualdade social no 

território que, ao contrário, cresceu (SAAD FILHO; MORAIS, 2018, p. 19). Foi nesse 

período de favorecimento global da economia que o Brasil adotou o processo de 

Industrialização por Substituição de Importações (ISI). A ISI consiste em um sistema de 

acumulação voltado à produção de bens manufaturados e serviços auxiliares, até então 

importados, visando a criação de empregos, obtenção de novas tecnologias, assimilação 

de valores culturais “modernos” (europeus) e a definitiva incorporação do país na 

economia global. Esse novo sistema de acumulação se produz e reproduz em um 

contexto essencialmente urbano, uma vez que a cidade constituirá um produto de sua 

criação – no caso das novas indústrias da construção, transporte e infraestrutura – como 

também o seu mercado natural para os produtos manufaturados. Não é coincidência 

então que a partir de 1940 a população urbana brasileira passe a crescer 

aceleradamente. Esta sessão do trabalho buscará demonstrar como a política urbana do 

período estava fortemente amparada nos princípios da ISI, sendo moldada por distorções 

causadas pela tensão de interesses nacionais e internacionais. Os mais diversos 

governos se utilizaram da política urbana primariamente como forma de acumulação, 

enquanto promoviam um discurso de desenvolvimento social – à época sinônimo de 

desenvolvimento econômico, pelo menos discursivamente – cedendo, principalmente em 

momentos de fragilidade institucional, à algumas demandas da classe trabalhadora que 

se organizava, sem, contudo, arriscar a desestabilização do status-quo.  

Durante a maior parte do século XX a política econômica do Estado brasileiro foi 

a ISI, e o discurso do crescimento econômico serviu diuturnamente como muleta para 
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atravessar as instabilidades governamentais, garantindo ao Estado bastante autonomia 

na maior parte do período. A ISI se amparava na intervenção estatal para influenciar 

decisões de produção e investimento, subsidiar a acumulação de capital via crédito, 

produzir infraestrutura e fornecer insumos via empresas estatais, criando uma estrutura 

de amparo para o capital privado. No campo da produção e investimento, a intervenção 

estatal adotou uma postura “desenvolvimentista nacionalista”, direcionando recursos às 

indústrias que exigem investimentos elevados por longos períodos, mas que oferecem 

baixos retornos, como as de infraestrutura urbana. A mesma lógica nacionalista não 

aparece, no entanto, como argumento para controlar as indústrias de base, como a do 

aço e petróleo. A aparente contradição se explica na função ideológica do Estado. 

Conforme prevê Offe (1970), o investimento Estatal costuma se concentrar em setores 

pouco rentáveis, para aumentar a competitividade das empresas nas áreas de alto lucro. 

Entretanto, o mesmo Estado precisa se legitimar como “representante do bem comum”, 

e para tanto, o vocabulário de união nacional é frequentemente evocado.  

Assim, investimento estatal praticamente se retirou de indústrias que exigem 

investimentos menores e são mais lucrativas, como nos setores dos bens duráveis e 

automóveis, rapidamente controlados pelo capital estrangeiro. O Estado assume então 

a posição de fiador do capital privado e internacional, favorecendo os interesses de 

grandes indústrias, principalmente estadunidenses, em construir cidades espraiadas 

centradas no automóvel. A produção urbana ganha centralidade no período, agindo ao 

mesmo tempo como motor econômico que atraía investimentos das indústrias primárias, 

da construção e automobilística, e como estabilizante social, ao responder seletivamente 

à algumas demandas da nova classe trabalhadora urbana que se organizava. A seguir, 

exploraremos algumas das principais políticas urbanas do período a partir de suas 

intenções expressas e seus resultados efetivos. 

A lei do inquilinato de 1942 é considerada por Bonduki (2018) o primeiro 

instrumento público e reconhecer a função social da propriedade. A referida lei, vigente 

no período Vargas, buscou responder à uma demanda social por habitação custeável, 

proibindo o aumento de aluguéis, em um período que o governo precisava alavancar sua 

aprovação. Contudo, havia outro objetivo implícito – baratear o custo de vida do 

trabalhador possibilitando o congelamento de salários por um lado e, por outro, 
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“desestimular o investimento em casas de aluguel, de modo a concentrar a aplicação de 

capitais nos setores considerados mais estratégicos para o projeto desenvolvimentista, 

em especial na indústria”. (BONDUKI, 2018, p.17).  

Em 1946, já sob o governo Dutra, foi criado o primeiro programa de financiamento 

da casa própria para pessoas de baixo poder aquisitivo, a Fundação da Casa Popular. 

Além dessa função principal, segundo Azevedo e Andrade (2011), a motivação para a 

criação do programa seria ganhar vantagem política junto aos trabalhadores urbanos, 

que pressionavam por moradia. Contudo, o decreto que cria a Fundação também previa 

funções compatíveis com a reprodução da ISI, como financiar obras de saneamento 

básico, subsidiar as indústrias de materiais de construção e estimular o crédito privado. 

Como forma de financiamento, além das receitas diretas da União, o programa previa 

um tipo de taxação redistributiva sobre imóveis de valor mais elevado. Todavia, tal 

imposto era raramente recolhido e dificilmente repassado aos cofres da Fundação, sendo 

extinto em 1951 devido ao “alto custo político” (AZEVEDO; ANDRADE, 2011 p. 5). 

Eliminada a possibilidade de autofinanciamento, a fundação passou a depender 

exclusivamente de repasses da União que, por serem insuficientes, tornaram o programa 

pouco efetivo. 

Ambas as políticas podem ser interpretadas como uma forma do Estado garantir 

a não emergência do conflito de classes, se valendo por um lado do isolamento das 

classes trabalhadoras, que tinham seu custo de reprodução reduzido, sem, entretanto, 

receberem políticas resolutivas de seus problemas; e por outro, mantinha a hegemonia 

dos interesses da classe burguesa no poder. Além disso, alguns dos entraves aos 

programas, como o não recolhimento e repasse de impostos, estão diretamente 

relacionados a limitações estruturantes da configuração burocrática do Estado, que 

privilegiam diretamente classes mais ricas. 

No campo do planejamento regional, durante a década de 1950 até principalmente 

1970, os esforços estatais em transformar infraestrutura urbana em um motor para a 

acumulação de capital se traduziram em planos para a interiorização do país, e 

incentivos ao desenvolvimento econômico das regiões Norte, Nordeste e Centro-oeste. 

Nesse sentido, há dois casos emblemáticos que nos servem de exemplo, o da Operação 
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Nordeste, que resultou na Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste 

(SUDENE), e o da construção de Brasília.  

A SUDENE teve como objetivo expresso a reestruturação econômica do Nordeste. 

Sua criação se deu no contexto de priorização de ações de desenvolvimento regionais, 

com o objetivo de eliminar “pontos de estrangulamento econômico”, que seriam fatores 

ou contextos obstrutivos à proliferação de atividades econômicas produtivas (LANER; 

DE FARIA, 2019). Esse conceito aparece no relatório da Comissão Mista Brasil-EUA, 

indicando o alinhamento das prioridades nacionais da ISI com as do capital internacional, 

assim como a tendência de tomar um tipo específico de desenvolvimento econômico, 

aquele industrial e urbano, como sinônimo de desenvolvimento social. Os planos 

incluíam instalação de indústrias siderúrgicas, infraestrutura de energia, transporte e 

comunicações, modernização agrícola, bem como a expansão da malha rodoviária que 

integraria o Nordeste a outras regiões. Os recursos para tais projetos viriam 

principalmente de investimentos privados e subsídios governamentais para a instalação 

empresarial. Outro aspecto relevante a se considerar sobre a SUDENE é o contexto 

social em que se deram os investimentos. A região Nordeste apresentava uma crescente 

tensão entre trabalhadores rurais e ruralistas, em uma luta de classes que já chegavam 

a níveis de conflito de difícil controle, e até mesmo ânimos separatistas (LANER; DE 

FARIA, 2019). Nesse sentido, a intervenção estatal nesse momento assume a dupla 

função do Estado capitalista de Offe: favorecer a acumulação e conter conflitos sociais 

disruptivos ao capital. Os resultados práticos à época foram significativos do ponto de 

vista de realização de infraestrutura urbana e rodoviária. Já os resultados do ponto de 

vista social, como distribuição de renda, geração de empregos e ampliação de condições 

materiais gerais foram pequenos (ALBUQUERQUE, 1971), ainda que apaziguantes. 

O caso de Brasília, como sugerem Laner, et al, pode ser visto de maneira 

relacionada ao da SUDENE no contexto do Plano de Metas do governo Juscelino 

Kubitschek. Visando a expansão da ISI, fazia sentido um plano que aliasse o 

desenvolvimento econômico regional ao maior controle do território pelo Estado, e a 

construção de Brasília também serviu a esse propósito. Além disso, a nova capital traria 

toda uma rede de estradas conectando o Norte e Nordeste do país ao Centro-Oeste, o 

que se esperava que gerasse um contrafluxo na migração para o Sudeste. Assim, a 
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construção da nova capital propiciaria uma grande alavanca para as indústrias de base 

e construção, e o projeto rodoviarista também serviria como marketing atrativo para a 

indústria automobilística (DE FARIA; CARPINTERO, 2012). Os proponentes viam ainda 

uma enorme vantagem política em Brasília. Havia a oportunidade de afastar a capital 

dos crescentes conflitos com sindicatos e movimentos sociais no Rio de Janeiro. Isso é 

posto explicitamente pelo engenheiro Israel Pinheiro, presidente da Novacap: “[...] a 

Nova Capital deveria ser uma cidade administrativa tranquila, sem o incômodo de 

estudantes e trabalhadores” (Joffily, 1977, p.39 apud DE FARIA; CARPINTERO,2012. 

Tradução nossa), grupos esses associados aos movimentos socialistas e comunistas. A 

mudança de capital funcionou como um motor econômico no início da década de 1960, 

e de fato conseguiu atrair um contingente significativo de trabalhadores, criando um clima 

social de otimismo. Esses, contudo, encontraram regimes duríssimos de trabalho, sem 

direitos ou garantias; não encontraram as casas e terrenos que lhes foram prometidos, 

e seriam sistematicamente empurrados para povoados precários há quilômetros da 

capital. Não houve por parte do governo federal um plano para a inclusão abrangente 

dessas pessoas, a terra foi especulada e subiu de valor rapidamente, enquanto indústrias 

usufruíram de incentivos fiscais para relocação por décadas. 

Nos anos 1960 também florescia no Brasil o movimento pela reforma urbana. As 

novas aglomerações urbanas trouxeram, junto à sua precariedade, a oportunidade de 

organização social. Em 1963 acontece o Seminário de Habitação e Reforma Urbana 

(SHRU), promovido pelo Instituto de Arquitetos do Brasil (IAB) e pelo Instituo de 

Previdência e Aposentadoria dos Servidores do Estado (Ipase). É digno de nota que o 

movimento pela reforma urbana já remonta aos anos 1940, e com a atuação de 

profissionais ligados ao Partido Comunista do Brasil. Além disso, a classe dos arquitetos 

estava articulada com as classes trabalhadoras urbanas no geral, entendendo a 

necessidade de mobilização popular pela Reforma Urbana, como demonstra o discurso 

dos arquitetos na revista Arquitetura, ao afirmar que seria preciso estabelecer um 

“sistema de pressão” popular que funcionasse como “as molas propulsoras das ações 

governamentais” (apud RIBEIRO; PONTUAL, 2012). O SHRU sistematizou uma 

proposta compreensiva para a Reforma Urbana, que ia desde o diagnóstico da situação 

habitacional, até as medidas para o estabelecimento de uma política e prática de 
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planejamento. Além disso, a proposta trazia o conceito de que a habitação é um direito 

fundamental, e sua garantia só seria possível via ação expressiva do Estado. João 

Goulart apoiou publicamente o SHRU, e o deputado Floriceno Paixão, do mesmo partido 

do presidente, chegou a apresentar um anteprojeto de lei com as propostas originadas 

no Seminário. Tais eventos demonstram um aparente comprometimento do governo de 

João Goulart com reformas progressistas, incluindo a reforma urbana, e como esse 

alinhamento foi visto pelos setores conservadores radicalizados pela guerra-fria como 

uma ameaça à propriedade e à ordem social, dois pilares da acumulação capitalista. Em 

pouco tempo, João Goulart foi removido da presidência por um golpe militar sob a 

justificativa “afastar o comunismo”, ou seja, manter o status-quo do Estado capitalista. 

Com a tomada de poder pelos militares, foram adotadas apenas as 

recomendações da SHRU que não abalavam o sistema conservador de propriedade 

privada e livre mercado. Reconhecia-se que havia um problema urbano real, e nesse 

problema havia uma oportunidade de investimento em sua solução – e nesse caso, como 

argumentamos neste artigo, “a solução” é sempre parcial, pois é do problema que se 

originam as “oportunidades de investimento”. Havia ainda uma oportunidade política 

ocasionada pela “vacância de liderança” nessa frente, ocasionada pela supressão dos 

movimentos urbanos progressistas de esquerda, aliados ao governo João Goulart. O 

Banco Nacional de Habitação (BNH) surge então com a explicita motivação de “[atuar] 

de forma amenizadora e balsâmica sobre as feridas cívicas [das massas órfãs e 

magoadas]”, como esclarece Sandra Cavalcanti, primeira presidente do Banco, na 

proposta de sua criação enviada à ditadura militar (AZEVEDO; DE ANDRADE, 2011). A 

ditadura precisava mostrar que estava sensível às necessidades da população, e a 

política habitacional era uma boa oportunidade de conter a insatisfação e revolta popular 

que ebulia nas cidades. Para isso, o BNH se fundou sobre a filosofia da casa própria, um 

elo importante entre as necessidades da população e as filosofias capitalistas baseadas 

na consagração da propriedade (e da dívida) como pilar da ordem social. Segundo 

Roberto Campos, então ministro e um dos idealizadores do modelo:  

A solução do problema pela casa própria tem esta particular atração 
de criar o estímulo de poupança que, de outra forma, não existiria, 
e contribui muito mais para a estabilidade social do que o imóvel de 
aluguel. O proprietário da casa própria pensa duas vezes antes de 
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se meter em arruaças ou depredar propriedades alheias e torna-se 
um aliado da ordem. (apud AZEVEDO; DE ANDRADE, 2011, p. 41). 

 

Contudo, a política de habitação aos setores mais empobrecidos, mesmo em sua 

vocação de controle social, nunca foi robusta o bastante para mitigar significativamente 

o déficit habitacional – então estimado em 10 milhões de unidades – tendo sido 

financiadas 178,227 unidades ao mercado popular nos anos de ouro da política, entre 

1964 e 1969 (BNH, apud AZEVEDO; DE ANDRADE, 2011). Deve-se considerar ainda 

que a ditadura possibilitou um Estado com altíssimo grau de autonomia relativa aos 

interesses das classes populares. A impossibilidade de eleições democráticas, o 

desmantelamento e perseguição à oposição, e a crescente desmobilização social 

forçada pelo novo regime, impactaram a capacidade real de defesa dos interesses da 

classe trabalhadora via pressão política, o que mitigou os conflitos sociais iniciais com 

que o regime militar se preocupava. Assim, após um breve momento em que as faixas 

de renda mais baixas encontraram algum subsídio, o BNH volta à sua vocação de 

acumulação de capital para o setor privado, gerando subsídios e crédito barato para a 

classe média e média alta, e financiando o setor privado via contratação de obras. Entre 

1969 e 1978, o investimento em habitação do BNH caiu de 93,2% para 66,9%, e o 

investimento em desenvolvimento urbano, forma mais rentável de investimento para o 

setor privado, subiu de 4,1% a 28% (BNH, apud AZEVEDO; DE ANDRADE, 2011). Boa 

parte desse investimento em obras urbanas serviu ao fortalecimento do modelo 

espraiado de cidade, dependente do automóvel – em correspondência com o já 

mencionado interesse de algumas classes burguesas, como as detentoras das indústrias 

de automóvel e construção. 

O período de crescimento gerado dentro do sistema ISI começa a entrar em crise 

no início dos anos 1970, com a primeira crise do petróleo. O Brasil importava 80% de 

todo petróleo que consumia, obrigando o Estado a contrair enormes dívidas em dólar. 

Em 1974, ao mesmo tempo em que o regime entrava em sua fase mais truculenta, é 

lançado o ambicioso II Plano Nacional de Desenvolvimento (II PND), com o objetivo de 

alavancar a economia e evitar descontentamento social. Empresas estatais conduziriam, 

juntamente com o capital estrangeiro, megaprojetos de infraestrutura de geração de 

energia, de transporte aéreo, naval e rodoviário, usinas nucleares, uma rede de 
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telecomunicações, além de planos de integração das indústrias de tecnologia entre si e 

no sistema como um todo. O programa tinha ainda objetivo de descentralizar a produção 

e reduzir a dependência externa do Brasil, em conformidade com os planos das décadas 

anteriores de interiorização do Estado. Contudo, dadas as condições de recessão da 

econômica global, o Estado financiou o II PND diretamente. Os recursos foram em 

grande parte obtidos no exterior pelas empresas estatais, dada a política de controle de 

preços e tarifas, que restringiam a construção de caixa dessas empresas, e da imposição 

de restrições a empréstimos de empresas estatais em instituições nacionais. Esse último 

empecilho foi criado deliberadamente, visando reservar recursos e crédito para o setor 

privado (SAAD FILHO; MORAIS, 2018, p.53). Dessa maneira, apesar de ter um plano 

com potencial de gerar grande impacto social, as empresas estatais acabaram servindo 

de instrumento de política econômica para a burguesia. O compromisso com o II PND 

diminuiu paulatinamente, mediante enorme endividamento em dólar pelo Estado, que 

chegaria a seu pior momento com a segunda crise do petróleo entre 1979 e 1980. 

Este apanhado de algumas das mais relevantes políticas urbanas do período da 

ISI aponta para um Estado de contradições compatíveis com o que teorizou Offe. O 

Estado Brasileiro se dividiu entre duas funções, uma transformadora do ponto de vista 

econômico, para favorecer a geração de capital, e outra conservadora socialmente, para 

preservar a hegemonia da classe burguesa no poder. Assim, os mais diversos governos 

atuaram para promover a industrialização ao mesmo tempo que protegiam os interesses 

das elites agrárias, como foi o caso da SUDENE. Atuaram pela nacionalização de 

indústrias, mas só as que contribuíam para a sustentação das indústrias privadas. 

Falavam em promover a inclusão social das massas urbanas em novos polos de 

modernidade no Norte, Nordeste e Centro-oeste, mas ao mesmo tempo, promoveram 

padrões tradicionais de subordinação do trabalhador aos interesses dos detentores de 

capital, e sua característica exclusão espacial na cidade. E quando um projeto um pouco 

mais próximo a princípios sociais progressistas conquista o poder por formas legítimas 

previstas pelo próprio Estado que se democratizava, outras forças entram em ação para 

garantir a perpetuação da hegemonia vigente. 

 

O ESTADO CAPITALISTA REFORMISTA EM TRANSIÇÃO 1980-1988 
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Nos anos 1980 o Brasil enfrentava um processo inflacionário drástico, chegando 

à insolvência em 1982. Foram tentados dezenas de planos de estabilização monetária, 

trocamos de moeda quatro vezes – dentre diversas outras medidas cambiais, controle 

de preço, negociações da dívida externa e medidas de austeridade fiscal. Mudanças na 

política econômica externa, marcadamente o “Choque Volcker”1, em 1979, tornaram 

inviáveis a acumulação via endividamento em dólar, levando ao total esgotamento da ISI 

e à desarticulação do sistema de acumulação (SAAD FILHO; MORAIS, 2018). A crise se 

arrastou por uma década, contribuindo para o desgaste da ditadura militar, e para o 

surgimento de um movimento democrático organizado.  

Dadas as condições econômicas desfavoráveis, que resultaram inclusive na 

falência do BNH em 1986, seguiu-se um período de baixo investimento público nas 

cidades. Contudo, dada a crescente efervescência política e social com o desgaste do 

regime, foi neste período que a pauta da reforma urbana se reinseriu no congresso, via 

ativismo de intelectuais dentro e fora das instituições. O Projeto de Lei do 

Desenvolvimento Urbano (PL 775/83) reuniu uma série de propostas progressistas que 

já derivavam das ideias propostas no contexto da SHRU, dando protagonismo à 

necessidade da ação do Estado nas cidades, e a função social da propriedade 

(LUCCHESE; ROSSETTO, 2018). Apesar de não ter sido aprovado, o projeto indica a 

mudança no clima político, que já estava em fase de abertura.  

Em 1982 é criado o Movimento Nacional de Reforma Urbana (MNRU), 

estabelecido por movimentos populares, associações de bairro, organizações não 

governamentais, sindicatos e organizações profissionais 2 . Por meio da união de 

movimentos sociais e lobbies, o MNRU enviou uma proposta popular de emenda 

constitucional à Assembleia Constituinte (1986-1988). De acordo com a proposta do 

MNRU, a reforma urbana só poderia acontecer por meio de uma reforma estrutural com 

 
1 Para detalhes ver: PAULANI, L.M. O projeto neoliberal para a sociedade brasileira: sua dinâmica e seus impasses. 

In: LIMA, J.C.F., and NEVES, L.M.W., org. Fundamentos da educação escolar do Brasil contemporâneo [online]. Rio 

de Janeiro: Editora FIOCRUZ, 2006, pp. 67-107. ISBN: 978-85-7541- 612-9. Available from: doi: 

10.7476/9788575416129.0004. 
2 Nesta ordem: Movimento de Defesa dos Favelados, a Federação das Associações de Moradores do Estado do Rio 
de Janeiro, a Federação de Órgãos para Assistência Social e Educacional, Instituto Pólis e Articulação Nacional do 
Solo Urbano, a Federação Nacional dos Arquitetos e a Federação Nacional dos Engenheiros. 
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dimensão espacial que visasse a justiça social, reconhecendo a autonomia de governos 

municipais, a governança democrática das cidades, o direito à moradia, a função social 

da propriedade urbana, o direito de regularização de ocupações consolidadas, assim 

como a necessidade de combater a especulação imobiliária nas cidades (AVRITZER, 

2007). A proposta não foi acatada por inteiro, mas dela derivaram os artigos 182 e 183 

do capítulo II, que estabelecem respectivamente a função social da cidade e o direito à 

usucapião. O texto está alinhado com outras conquistas da esquerda em relação à 

política social, que apesar de não terem sido suficientes para alterar a estrutura do 

Estado brasileiro, contribuíram para o avanço da justiça social e da democracia 

(ARRUDA SAMPAIO, 2009). Provavelmente, essa foi a conquista mais significativa para 

as políticas urbanas do período, que devido ao conturbado momento político, contaram 

com pouco investimento ou inovações. Todavia, mesmo esses avanços não 

permaneceram indisputados, e muito frequentemente serviram mais discursiva e 

politicamente que como prática. De fato, o processo de abertura constituiu um espaço 

de disputa acirrado entre um projeto progressista e um neoliberal, com divisões 

conservadoras. 

O caminho para a democratização começou a ser trilhado ainda entre 1976 e 1977, 

quando levantes estudantis e sindicais irromperam em todo país. Sob grande pressão 

política intra e extra institucionais, o pluripartidarismo volta em 1980, possibilitando a 

criação de novos partidos políticos, e em 1982 os governadores passam a ser eleitos 

pelo voto direto. Entrávamos um em processo de abertura política, mas nas palavras do 

ditador Ernesto Geisel, “lenta, gradual e segura”. O objetivo do governo militar em fiar a 

abertura “voluntariamente” era impossibilitar uma revolução popular, mantendo assim, 

certo controle sobre a direção do novo regime que seguiria. Os generais ganhavam 

tempo para atrair de volta para si as classes médias e seguimentos da burguesia que 

tinham se afastado durante o período de crise. Tal reaproximação garantiria que poder 

passaria a líderes civis conservadores, apoiadores das forças armadas e do status-quo. 

A burguesia se dividiu então entre dois projetos, um atrelado à herança da ISI, 

que buscava resgatar um projeto desenvolvimentista que acomodasse as demandas 

populares, e outro que se alinhava ao projeto internacionalizante neoliberal, já a pleno 

vapor no norte global. O primeiro grupo de origens progressistas não tinha uma posição 
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conjuntural para tomar o poder sem negociações, enquanto o segundo grupo não podia 

contar com os militares para a implementação de um projeto neoliberal. Assim, dois 

grupos marcadamente diferentes se uniam sobre o interesse comum da passagem à 

democracia. Ambos os projetos se amparavam em vocabulários sobre cidadania, 

participação e direitos sociais, o que levou à percepção errônea de que havia um certo 

consenso democrático sendo construído, quando na realidade, progressistas e 

neoliberais atribuíam significações e projetos absolutamente diferentes a esses 

vocabulários (DAGNINO, 2004). Esse falso consenso encobriu parte das disputas por 

certo otimismo, permitindo desenrolar de uma “confluência perversa”, na análise de 

Evelina Dagnino. O grupo progressista esperava que a nova democracia brasileira 

pudesse ter caráter emancipatório, construída em bases afins com a social-democracia 

europeia. O grupo neoliberal esperava que a transição democrática propiciasse 

estabilidade o suficiente para que uma nova política econômica fosse implementada, 

como alternativa à decadente ISI, e que o Estado pudesse se retirar da obrigação de 

certos investimentos (gastos) sociais. Assim, a nova constituição nasce entre 

expectativas contraditórias que confluíram na busca pela democracia – a esquerda 

esperava a ampliação de direitos e contenção dos interesses do grande capital, e os 

neoliberais redefinir o projeto econômico, e com ele as relações entre Estado, sociedade 

e economia.  

A disputa de projetos resultou em uma constituição com algumas fragilidades em 

seu projeto de construção democrática – considerando aqui a democracia no sentido 

mais amplo o possível, como projeto emancipatório pela inclusão social. Pelo menos dois 

pontos valem a pena ser destacados considerando o escopo deste artigo, pois 

representam sistemas eficientes de seletividade do Estado capitalista. O primeiro, é a 

forma de eleição proporcional para a câmara dos deputados, que permite que setores 

oligárquicos agrários, industriais e grupos de interesse conservador que historicamente 

detiveram poder, consigam perpetuar seu domínio sobre a política de forma legitimada. 

O segundo é forma do novo sistema político pluripartidário, com poucas regras para a 

denominação e constituição de partidos, que possibilitou a disseminação de dezenas de 

partidos políticos redundantes ou sem princípios ideológicos. Essa configuração dificulta 

que o presidente consiga constituir alguma forma de maioria sem alianças esdrúxulas e 
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complexas, o que por sua vez facilita as práticas chamadas “fisiológicas”. Dessa maneira, 

a elite burguesa que historicamente agiu para a proteção de seus interesses de 

acumulação, garante institucionalmente a manutenção de privilégios, porque é capaz de 

dificultar que certas pautas avancem no Congresso, e assegurar que outras nunca sejam 

propostas. 

 

O ESTADO CAPITALISTA NEOLIBERAL 1989-2016 

 

O neoliberalismo é um termo em disputa na literatura, contando com múltiplas 

interpretações desde a tradição marxista, foucaultiana e antropológica. Para os fins deste 

artigo, assumiremos a interpretação (neo)marxista, apesar de reconhecer que a 

hegemonia neoliberal traz questões para muito além da dimensão econômica, que é 

mais central para a definição de adotamos. O neoliberalismo fica aqui definido como uma 

teoria de práticas político-econômicas que propõe que o bem-estar dos indivíduos3 pode 

ser alcançado via maximização das liberdades e habilidades de empreendedorismo 

individual, em um arranjo institucional caracterizado por fortes direitos de propriedade, 

livre mercado e livre troca (HARVEY, 2005, p.2). Nesse sentido, o papel do Estado é 

garantir as condições para o funcionamento do mercado – que variam desde à paz social 

até sistemas jurídicos capazes de garantir os direitos de propriedade, além da 

integridade do sistema financeiro. O Estado não deve então atuar fora do que diz respeito 

à garantia da paz e incentivo ao mercado, não cabendo, por exemplo, gastos expressivos 

com seguridade social. De fato, esta ideologia não acredita, de maneira geral, em justiça 

social, sendo a desigualdade um fator importante para o incentivo à competição e, 

portanto, o bom funcionamento dos mercados. Dito isso, como sistema de acumulação, 

o neoliberalismo comumente busca práticas como a austeridade fiscal e políticas 

monetárias contracionistas; a financeirização da produção; a integração internacional da 

produção; e a privatização do setor de serviços (SAAD FILHO; MORAIS, 2018, p.97), 

inclusive aqueles relacionados ao bem-estar social, já que este não seria uma 

responsabilidade do Estado. Políticas sociais devem ser adotadas somente para 

 
3 A escolha de palavras é intencional. Sob a ideologia neoliberal, não há bem-estar “social”, apenas de famílias e 

indivíduos.  
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combater a pobreza extrema, de forma focalizada, condicional e tendo frequentemente 

um caráter moralizante. 

Fica evidente que o caráter geral da constituição de 1988, apelidada constituição 

cidadã, está distante da visão neoliberal, principalmente no foco em políticas sociais de 

caráter universal – como o Sistema Único de Saúde e a previdência social. Esse caráter 

universalista dos direitos básicos é um dos pontos de maior inflexão nos debates da 

constituinte, e um ponto que passa a ser atacado assim que novo regime entra em vigor. 

O argumento da oposição girava (e gira) em torno dos altos custos de programas como 

esses para o Estado, e da necessidade de “combater privilégios”. É bom ressaltar, 

contudo, que essa lógica contábil só se aplica no Estado capitalista para gastos sociais 

ou relativos a interesses comuns que não geram acumulação, como o investimento 

urbano – o Estado brasileiro continuou a pagar a dívida externa, ou subsidiar a 

acumulação privada por meio da dívida pública interna, como relatam Saad Filho e 

Morais (2018). 

Em 1988 o governo Sarney já relaxou controles cambiais e sobre os fluxos de 

capital internacional, iniciando um processo de corte de barreiras protecionistas 

(ARRUDA SAMPAIO, 2009). Fernando Collor continuou as reformas necessárias para a 

transição ao neoliberalismo, mas seu governo e de seu sucessor Itamar Franco não 

tiveram a estabilidade suficiente para avançar de todo. Já com Fernando Henrique 

Cardoso, os apoiadores da transição neoliberal reúnem forças para começar a alterar 

mais profundamente o regime de acumulação então vigente. Entre 1994 e 1996, foram 

feitas várias ações e alterações que firmaram de vez o neoliberalismo. Criou-se o Fundo 

Social de Emergência, que apesar do nome serviu para reduzir em 20% a destinação de 

orçamento a programas sociais, e em 15% as transferências a estados e munícipios – 

com impacto direto nas políticas urbanas. Alterou-se diversos artigos do capítulo da 

constituição sobre a Ordem Econômica, de maneira a permitir o maior fluxo de capital 

externo e encerrar alguns monopólios estatais (ARRUDA SAMPAIO, 2009). Abandonou-

se definitivamente o ISI para adotar uma economia de caráter predominantemente 

primário-exportadora. Em 1999, foi introduzido o “tripé de políticas macroeconômicas 

neoliberais”, caracterizado por uma série de políticas contracionistas, e coroado em 2000 
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pela Lei de Responsabilidade Fiscal, que impôs limites rigorosos aos gastos de todos os 

níveis do governo (SAAD FILHO; MORAIS, 2018). 

Com a dissolução do sistema SFH/BNH, houve um breve período em 1992 que 

pareceu possível construir uma política mais democrática para a habitação social. A 

Comissão de Desenvolvimento Urbano da Câmara Federal reuniu representantes de 

seguimentos sociais, sindicais, profissionais e empresariais para discutir uma nova 

configuração institucional para a política habitacional. Contudo, o novo acordo teve de 

fato poucas novidades. Como descreve Maricato: 

Após alguns gestos iniciais que indicavam uma gestão democrática voltada 
para habitação de interesse social, a ação efetiva tomou os rumos 
conhecidos: priorização na regulação dos recursos financeiros onerosos 
visando melhor desempenho do mercado. Nessa trajetória fica evidente o 
desapego à democracia, já que no decorrer da gestão houve uma 
desmobilização e o fechamento dos frágeis canais de participação 
anteriormente existentes. (MARICATO, 1998, p.2) 
 

Assim, as políticas urbanas acompanharam a tendência do período, e passaram 

a caminhar em direção à financeirização. Os fundos de pensão no mercado imobiliário, 

já existentes desde a ditadura militar, ganharam muito mais expressividade a partir dos 

anos 1990 e até meados dos anos 2000, com progressivo desinvestimento de fundos do 

Orçamento Geral da União (MARICATO, 1998, p.6). O urbano passou a ser cada vez 

mais visto como um investimento financeiro, percepção que atuou para a proliferação de 

“investimentos lucrativos” com verba dos fundos de pensão, como escritórios de alto 

padrão, resorts, centros de convenções, shoppings e hotéis nas grandes cidades 

brasileiras (ROLNIK, 2015), reafirmando a posição secundária das políticas de inclusão. 

A diversificação de programas de financiamento e construção foram outra 

característica do período FHC. Foram criados os programas Pró-Moradia, Habitar Brasil, 

Carta de Crédito Individual e Associativo, e Apoio à Produção. Além disso, a 

centralização desses projetos no Ministério do Planejamento atendeu à uma demanda 

dos movimentos de profissionais urbanos, que há muito reivindicavam o fim da 

desintegração entre política urbana e as políticas setoriais de habitação, saneamento e 

transporte. A integração efetiva, entretanto, não aconteceu. A hipersetorização e 

alienação de diversos planos e secretarias de planejamento é outro mecanismo eficiente 

de seletividade estatal, garantindo que poucas vezes programas complexos de interesse 
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popular tenham condições de avançar. Assim, os resultados efetivos foram modestos, 

principalmente devido ao baixo investimento público aliado ao favorecimento de 

interesses privados, como o financiamento de imóveis da classe média. Houve ainda 

percalços causados na própria elaboração das políticas, como foi o caso da Carta de 

Crédito, que apesar de ser destinada às populações de baixa renda, não considerou que 

a exigência da legalidade dos imóveis para a concessão de crédito seria um grande 

impeditivo para um enorme número de brasileiros nesta faixa de renda, que vivem na 

informalidade. Pouco tempo depois, a faixa de renda que o programa atenderia passou 

do teto de 12 para 20 salários-mínimos (MARICATO, 1998). 

Ainda nos anos 1990, o “empreendedorismo urbano” avançou na política, se 

mostrando uma plataforma atraente desde então. A prática se ampara em um dos 

principais cânones neoliberais, a supremacia da capacidade privada em relação à 

pública. O empreendedorismo urbano tem como premissa a descentralização e o 

‘empresariamento’ de municípios, que devem se tornar competitivos para atrair capital 

privado para o desenvolvimento urbano local – o que pode ser visto como um efeito 

colateral da crescente descentralização e autonomização dos municípios desde 1988. 

Nesse processo, os interesses da população dificilmente são priorizados, uma vez que 

os resultados ficam condicionados às possibilidades de lucro do investidor, o que 

compromete a qualidade do projeto ao mesmo tempo em que desresponsabiliza o 

Estado de responder pelo produto. É importante ainda relacionar a prática ao 

endividamento dos municípios, que limitam a capacidade de utilizar recursos do FGTS, 

que somado ao desinvestimento da União, limitam as possibilidades de acesso a 

recursos públicos para desenvolvimento urbano. 

Já nos anos 2000, com a ascensão de um governo de esquerda, vislumbrou-se a 

possibilidade de uma mudança de paradigma em direção a políticas socioeconômicas 

mais favoráveis à promessa de inclusão social de 88. Em 2003, o Ministério das Cidades 

foi criado, confirmando a centralização de políticas setoriais urbanas; em 2004, houve o 

Conselho das Cidades e, em 2010, o Estatuto da Cidade veio finalmente regulamentar 

os artigos referentes à função social da cidade e da propriedade na Constituição Federal, 

além de propor a participação direta dos cidadãos nos planos diretores. As conferências 

das cidades aconteceram nos três níveis de governo, e conseguiram definir diretrizes de 
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universalização dos serviços de saneamento, mobilidade, transporte público e habitação 

de interesse social. O Ministério das Cidades, em parceria com o Conselho das cidades, 

elaborou o Plano Nacional de Desenvolvimento Urbano (PNDU), que visava aplicar as 

diretrizes estabelecidas pelas conferências; aplicar os instrumentos do Estatuto da 

Cidade em planos diretores participativos; dar centralidade ao direito à cidade como 

direito coletivo, com objetivo democratizar espaços públicos; e criar o Sistema Financeiro 

de Habitação (FSH), uma forma de crédito que priorizaria o atendimento aos que ganham 

até cinco salários mínimos. Aprovou-se a Lei do Fundo Nacional de Habitação do 

Interesse Social (FNHIS), Lei 11.124/2005, que recebeu recursos do Orçamento Geral 

da União. Outros marcos legais importantes foram a lei do saneamento básico e 

ambiental (Lei n 11.445/2007), a lei da Assistência Técnica Gratuita (n 11.888/2008).  

O projeto democrático-participativo por cidades mais inclusivas parecia ganhar 

impulso. Entretanto, o cerne neoliberal da política econômica não se alterou durante os 

15 anos do governo Petista. A reprodução urbana permaneceu uma forma de 

acumulação primária para o setor privado, funcionando como mecanismo de resgate 

econômico durante tempos de crise. Durante os anos de 2007 a 2009, em que o mundo 

entrava em um período de recessão, a economia brasileira se apoiou na mobilização de 

recursos públicos para grandes projetos de infraestrutura, sem que estes fossem 

inseridos em um plano de integração territorial, no caso, o PNDU (RODRIGUES, 2013). 

Foi o caso do maior programa de habitação social do país, o Minha Casa Minha Vida 

(MCMV) e do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC). Os resultados de ambos 

os programas já foram amplamente analisados e debatidos 4 , e a principal crítica 

levantada é o mal planejamento das ações em relação ao território, a baixa qualidade da 

construção, e o desvirtuamento da função social dos empreendimentos em benefício dos 

interesses do capital privado, um grande exemplo sendo as obras relacionadas ao “PAC-

COPA”, cujos recursos foram mobilizados para grandes obras de grande impacto 

financeiro, mas baixo impacto social (ROLNIK, 2015). 

Vemos então um período bastante profícuo em termos normativos e legais, em 

que se iniciou muitos debates importantes, muitos dos quais foram reforçados por peças 

legislativas. Várias das propostas apontadas pelas conferências, contudo, nunca saíram 

 
4 Ver por exemplo, MARICATO, Erminia. O Impasse da Política Urbana no Brasil. Editora Vozes, 2011. 
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do papel, e muitas das que foram transformadas em “letra da lei”, tem aplicação limitada 

e deficiente. Nesse sentido, pelo menos em alguma medida os avanços normativos 

progressista no neoliberalismo têm uma função ideológica semelhante à dos planos 

diretores para Villaça (1999, p. 191), ocultar a ação concreta do Estado.  

No período neoliberal, o desenvolvimento urbano continua atravessado por um 

viés economicista, cujo objetivo principal é gerar empregos e oportunidades de 

investimentos. Muda o sistema de acumulação, mas prevalece o projeto de cidade do 

interesse das grandes corporações, principalmente das superempreiteiras. A aliança do 

mercado imobiliário, das indústrias da construção e automobilística com o poder público 

se provou, mais uma vez, forte e operável acima de ideologias governamentais. A 

resistência dessa aliança se explica na estrutura do Estado, por exemplo, por meio de 

financiamentos de campanha que garantem que, 

as grandes e superempreiteiras não apenas redirecionem o 
orçamento público – inclusive através de lobbies nos legislativos –, 
mas também formulem os projetos de infraestrutura que irão 
executar, “vendendo-os” para seus potenciais clientes, ou seja, os 
governos e empresas estatais. (Rolnik, 2015, pp.277) 
 

O processo descrito por Rolnik (2015) é uma das formas antigas de operar a 

seletividade das instituições em benefício o projeto de acumulação capitalista. Além 

disso, sobretudo desde na última década, o setor financeiro também participa dessa 

aliança, e exerce influência sobre as políticas urbanas. A partir dessa aliança, vemos 

projetos setoriais de “reabilitação” de centros, que causam enormes distorções no preço 

da terra (um exemplo recente é o do Vale do Anhangabaú, em São Paulo); projetos de 

concessão de áreas para a iniciativa privada, onde os interesses e direitos populares são 

obliterados das agendas, como o caso do Porto Maravilha, no Rio de Janeiro; além do 

surgimento de um tipo de desenvolvimento urbano pautado pela securitização e 

vigilância do território – é o caso de várias das obras do PAC-COPA (FIRMINO, 2018). 

O aprofundamento do neoliberalismo no Brasil se dá aliado a um retrocesso 

democrático, a partir do golpe constitucional contra a presidente eleita Dilma Rousseff 

(MIGUEL, 2018; SAAD FILHO, MORAIS, 2018; CASARA, 2017), com quase imediato 

impacto nas políticas urbanas. O pacto de 88 mostra sua fragilidade com a mudança de 

forças no cenário político, com rápida perda das conquistas normativas do período 
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anterior. Alguns marcos normativos do retrocesso democrático no campo do urbanismo 

são a Reurb (lei federal 13.465/2017), a extinção do Ministério das Cidades e do 

Conselho das Cidades, a extinção dos conselhos federais e o progressivo 

descumprimento da função social da propriedade 5 . Até mesmo as garantias 

constitucionais vêm sendo desafiadas, como evidenciado pela proposta de emenda à 

constituição (PEC) nº 80. Apresentada pelo senador Flávio Bolsonaro, a PEC visa alterar 

os artigos 182 e 186 da Constituição Federal, com o intuito de minar a função social da 

propriedade urbana e rural, e favorecer os interesses de proprietários especuladores.  

Como fase do capitalismo, o compromisso do neoliberalismo é promover os 

interesses do grande capital e de classes dominantes não apesar do Estado, mas a partir 

do Estado. A diferença em relação à períodos anteriores é a legitimação interna que esse 

projeto adquire a partir da construção de uma racionalidade coletiva de desapreço à 

direitos e valores democráticos de forma bastante explícita, de forma que a “ocultação 

ideológica” da ação do Estado em favor do capital atrás de planos democráticos, que 

Villaça (1999) identifica no período interior, vai se tornando cada vez menos necessária.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Este trabalho teve como objetivo principal explorar como o Estado capitalista atua 

na política urbana em uma lógica própria, apesar de governos específicos. Analisamos 

alguns dos principais planos de urbanização dos últimos 77 anos, e verificamos uma 

consistência na ação do Estado: por um lado, há no discurso compreensão dos 

problemas urbanos, o que leva a diversos planos e diagnósticos, que quase 

invariavelmente reconhecem os problemas de desigualdade social e regional como uma 

questão central na crise urbana. Por outro lado, tal diagnóstico aparece dissociado do 

padrão de produção da cidade sob o capitalismo, e as soluções de fato executadas (não 

aquela apresentada nos planos, e nas cartas de intenção) acabam por reproduzir os 

problemas urbanos. Sob pressão, o Estado responde à uma pequena parcela das 

demandas populares, de um setor ou grupo específico, mas as soluções buscadas, por 

 
5 Para mais detalhes, ver: ALFONSIN B. de M. et al. (2020). Descaracterização da Política Urbana No Brasil: 

Desdemocratização e Retrocesso. Revista Culturas Jurídicas, Vol. 7, Núm. 16. pp. 229-254. 
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permanecerem atreladas à lógica da reprodução urbana como forma de acumulação 

capitalista, acaba por agravar estruturalmente os problemas que visavam resolver. 

Dessa forma, o Estado capitalista, não objetivando resolver a questão distributiva na raiz 

dos problemas urbanos, “se utiliza da política urbana, na prática, como um conjunto de 

mecanismos de dispersão, segundo fatores variáveis conforme a conjuntura, visando 

atender a algumas das exigências das classes trabalhadoras” (CALDAS, 2015, p.160, 

grifo nosso). Assim, oferecemos uma explicação complementar à de Villaça (1999) para 

o abismo entre marcos normativos relativos direitos sociais atrelados ao urbano e ação 

concreta do Estado.  

Argumentamos ainda que mesmo que se admita a explicação corrente de que são 

limitações econômicas que podam a ação do Estado, tais limitações advém do próprio 

arranjo do Estado de Economia capitalista – em que as reservas públicas estão 

condicionadas ao desempenho e interesses privados, criando então um problema de 

dependência estrutural entre Estado e Capital (Offe, 1975). De forma que o 

desenvolvimento urbano fica fadado à logica capitalista do espaço como gerador de 

riqueza, lógica a qual o Estado não se opõe – como espera parte da literatura – mas sim, 

serve de fiador. O resultado, é uma produção urbana que sempre privilegia os interesses 

da acumulação, e frente à pressão popular por ação, opera seletivamente para aplicar 

planos parcialmente, de forma descontinuada e insuficiente. A estrutura do Estado está 

ainda permeada de empecilhos institucionais, como quadros mal preparados ou 

insuficientes, setorizações ineficientes, responsabilidades espalhadas pelos poderes. 

Apesar ao menos três tentativas de reconfiguração da institucionalidade que lida com o 

urbanismo, uma na ditadura militar, outra no governo FHC e mais uma no governo Lula, 

os problemas permaneceram essencialmente os mesmos. 

Olhando para os períodos de acumulação da ISI e do Neoliberalismo, fica claro 

que os entraves persistem, não sendo nem resultado exclusivo de uma lógica de 

acumulação desenvolvimentista, nem neoliberal – mas sim característica da ordem 

capitalista. Já em 1872 Engels colocava o problema da seguinte maneira: 

Na realidade, a burguesia só tem um método para resolver a 
questão da moradia do seu jeito – isto é, resolvê-la de tal maneira 
que a solução sempre volta a suscitar o problema. Esse método se 
chama “Haussmann”. [...] Entendo por “Haussmann” a práxis 
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generalizada de abrir brechas nos distritos dos trabalhadores, em 
especial nos distritos localizados no centro de nossas grandes 
cidades, quer tenha sido motivada por considerações de saúde 
pública e embelezamento, pela demanda por grandes conjuntos 
comerciais localizados no centro ou pela necessidade de circulação, 
como a instalação de ferrovias, ruas etc. O resultado em toda parte 
é o mesmo, não importa qual seja o motivo alegado: as vielas e os 
becos mais escandalosos desaparecem sob a enorme 
autoglorificação da burguesia em virtude de tão retumbante êxito, 
mas reaparecem imediatamente em outro lugar e muitas vezes na 
vizinhança mais próxima (ENGELS, [1872] 2015, p.95). 

 
Concluímos então que se quisermos buscar soluções reais para “a questão 

urbana”, é imperativo construir alternativas que funcionem em uma lógica 

verdadeiramente anticapitalista. Também é necessário discutir o Estado, em todas as 

suas dimensões – seu papel e sua forma –, para que possamos apontar os gargalos, 

desafios e saídas para os defensores da reforma urbana que atuam dentro do Estado, 

assim como construir formas de resistência e pressão eficientes por fora do Estado. A 

tarefa não é simples nem objetiva, e não temos a pretensão aqui de apontar caminhos 

prontos, apenas começar a construir um diálogo sobre uma questão pouco debatida no 

campo do planejamento urbano, mas que precisa ser enfrentada. 
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