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COMPREENDENDO O CONCEITO DE DIREITO À CIDADE A PARTIR DOS 

DESAFIOS CONTEMPORÂNEOS 

 

Fernanda Teixeira Jardim1 

INTRODUÇÃO 

O conceito de direito à cidade, formulado por Henri Lefebvre no final dos 
anos 60, persiste no debate atual, mesmo que as cidades e o processo de 
urbanização tenham assumido outras características, evidenciando uma 
realidade diferente daquela em que Lefebvre formulou sua teoria. Contudo, o 
conceito ainda está presente, não só nas discussões acadêmicas, como 
também, nas reivindicações dos movimentos sociais e nos discursos de 
planejadores e formuladores de políticas públicas.  

Para compreender toda a abrangência deste conceito é preciso um olhar 
para os fundamentos teóricos que o sustentam, especialmente para uma 
adequada transposição à realidade atual, contemplando os desafios 
contemporâneos. Nesta direção, este ensaio visa uma reflexão sobre o conceito 
de direito à cidade, a partir da teoria de produção do espaço de Lefebvre, a 
medida que a análise desta produção, especificamente do espaço urbano, é 
fundamental para elucidar os conflitos e contradições gerados pelas dinâmicas 
capitalistas. Assim como, para revelar, que no bojo deste processo de produção, 
encontra-se os seus limites, as resistências e as formas contrárias à reprodução 
capitalista.     

O processo de urbanização contemporânea, combinado com a 
globalização, trouxe novas configurações espaços-temporais, que atingem todas 
as escalas geográficas. As cidades, particularmente, passam por grandes 
transformações, alterando sua forma, organização e suas funções. As novas 
condições de acumulação capitalista reforçam a mercantilização do espaço, 
sobretudo o urbano, que é fundamental para as estratégias de reprodução do 
capital. Isso acaba por acentuar as desigualdades e a precarização das 
condições de vida nas cidades. 

Se por um lado o espaço urbano se reproduz tendo como prioridade o 
capital, processo este conduzido pelo poder econômico e do Estado (que por 
meio de suas ações e pelo planejamento fortalecem a ideologia economicista), 
por outro lado, também há forças contrárias, que emergem da experiência 
urbana e das lutas cotidianas daqueles que vivem o espaço como privação. 
Logo, o direito à cidade representa um horizonte de possibilidades, seja para as 
lutas urbanas por direitos, nas reivindicações por políticas públicas mais 
redistributivas, como também, para a transformação radical da cidade, esta que 
será regida pela força social.  

Os desafios contemporâneos nos impõem revisitar o conceito do direito à 
cidade em toda a sua potencialidade. O que representa compreender a 
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urbanização atual e buscar por abordagens que se relacionem com as 
tendências e as dinâmicas socioespaciais que se desenvolvem nesta fase. 

 

A TEORIA DA PRODUÇÃO DO ESPAÇO DE LEFEBVRE: APORTES PARA 
COMPREENÇÃO DO DIREITO À CIDADE 

Uma das principais contribuições de Lefebvre é possibilitar uma 
abordagem do espaço a partir de sua construção social, em suas diferentes 
dimensões (social, física e mentais), o que confere sua obra grande importância 
para o pensamento contemporâneo. Neste sentido, rompe com concepções 
generalizadas de espaço que o coloca como uma realidade material 
independente, que existe em si mesmo, mas como uma produção (SCHMID, 
2012).    

Para Lefebvre (2013), o espaço é um produto social que não se encontra 
estático, ou seja, ele se “dialetiza” como “produto-produtor” das relações 
econômicas e sociais. O espaço, como um produto social, está relacionado à 
prática social e deve ser compreendido no contexto de uma sociedade específica 
e de um tempo historicamente determinado. O processo de produção do espaço 
se dá de forma dialética, em três dimensões interconectadas entre si: 

- Prática espacial, que se refere a dimensão do percebido, das ações 
materializadas no espaço, o que concerne ao ambiente construído, da 
morfologia; 

- Representação do espaço, que trata da dimensão do concebido, 
relacionado a linguagem, ao pensamento e ao discurso do espaço. Refere-se ao 
conhecimento, dos mapas, da fala e, também, dos especialistas e planejadores.  

- Espaços de representação, que é a dimensão do vivido, das 
significações e do imaginário, do ato criativo e poético. Dimensão simbólica que 
trata da realização, de um devir.   

Como aponta Schimid (2012), o pensamento dialético é o reconhecimento 
de que a realidade social é marcada por contradições. A dialética fundamental 
de Lefebvre, portanto, encontra-se na contradição entre o pensamento social e 
a ação social, que é suplantada pelo terceiro fator, do ato criativo e poético. 
Neste sentido, formula um método que possibilita a descoberta ou o 
reconhecimento do sentido, um horizonte de devir, bem como, a possibilidade 
de formulação de estratégias para alcançar este objetivo. Contudo, como ato 
criativo, é uma busca, aberta às possibilidades e às utopias, à incerteza e ao 
movimento (sua constante reformulação). Algo que só pode ser encontrado na 
práxis, na experiência vivida, das práticas cotidianas. 

O espaço que emerge desta interação dialética (indissociável) é um 
espaço ativo, constantemente produzido e reproduzido, um processo que 
acontece no tempo. Para conhece-lo é preciso uma investigação antropológica, 
das necessidades sociais, que são diversas e específicas do seu tempo, 
englobam não só necessidades individuais (direcionadas, atualmente, pelo 
consumo), mas também, os desejos, a necessidade da atividade criadora, de 
obra, e não apenas de produtos e bens materiais (estratégias e ideologias 
criadas para dominação e paralização dos sujeitos na modernidade). Desta 
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forma, é necessário um olhar para o elemento lúdico e simbólico e para as 
interpretações a partir das experiências, percebidas e vividas pelos habitantes 
(LEFEBVRE, 2001). 

Neste ponto, Lefebvre coloca a necessidade da análise espacial não ser 
fechada a uma área do conhecimento, abarcando a filosofia, a arte, a música, 
entre outras tantas, de forma a não reduzir toda a abrangência deste objeto, 
assim como, de um conhecimento que posso ser constantemente 
retroalimentado, a partir da verificação empírica (na prática social) (LEFEBVRE, 
2001). Trata-se de reconhecer que há diferença entre o que existe no espaço, o 
discurso do espaço e o conhecimento do espaço. A busca é pelo conhecimento 
real, adentrando pelo estudo dos processos de sua construção no contexto 
social. Revela-lo assume estrema importância pelo fato do espaço desempenhar 
um papel ativo, instrumental e operacional no conhecimento e na ação do modo 
de produção capitalista, em que faz uso dele para seu estabelecimento, 
imprimindo suas lógicas (VELASQUEZ, 2004).      

Neste sentido, as representações do espaço, aqui incluindo o 
conhecimento científico, os discursos e a área do urbanismo e do planejamento 
urbano, podem servir como instrumentos de dominação e controle, destituindo o 
ato criativo e direcionando as ações sociais. Assim, instaurando a doutrina do 
capitalismo, na forma de uma ideologia, que reduz o espaço social a um 
simulacro mental, por meio de um procedimento científico. Desta forma, o Estado 
e o poder político ocultam as contradições do espaço, utilizando-se do 
conhecimento, numa mescla de ciência e ideologia (VELASQUEZ, 2004). 

Para Lefebvre (2001), para transformação desta realidade é necessário 
desvelar os processos de produção do espaço, posta a serviço do capital, 
especificamente tendo a urbanização como finalidade, não aceitando as 
ideologias economicistas, que acobertam as intensões estratégias de dominação 
e da reprodução capitalista. Ao contrário, orientar o crescimento na direção do 
desenvolvimento social, em direção a uma sociedade urbana em constituição 
(em movimento), prospectando suas novas necessidades. Logo, propõe 
substituir a planificação econômica pela planificação social, uma teoria a ser 
elaborada a partir de uma ciência orientada para as relações e correlações da 
vida cotidiana e que seja operada por forças políticas e sociais com atitudes 
revolucionárias, ou seja, que se oponham à dominação e realizem a ação 
(transformação).       

Nesta direção, a apropriação social do espaço deriva das práticas 
cotidianas, da experiência urbana que se realiza nas rotinas diárias dos 
habitantes comuns, onde se cria o novo e onde se dão as resistências e as 
subversões dos sistemas dominantes (econômico, político, tecnocracia 
urbanística). Para visualizar toda a complexidade e as constantes 
transformações que implicam os processos urbanos é necessário levar a práxis 
urbana a predominar sobre as determinações abstratas do planejamento e do 
urbanismo. Práxis urbana que deve ser prática criadora, fazendo frente as 
atitudes passivas dos sujeitos, cegos pelas ideologias impostas (VELLOSO, 
2016). Considerando esta compreensão, podemos pensar numa interpretação 
do conceito de apropriação espacial a partir da experiência urbana, o que 
permitirá visualizar toda a abrangência e o potencial do conceito de direito à 
cidade, formulado por Lefebvre (2001).  
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O direito à cidade surge das contradições acentuadas que se encontram 
nos espaços urbanos e da precarização da vida nas cidades, processos estes 
alavancados pelas transformações socioespaciais da industrialização. Nestas 
condições, numa sociedade que não pode opor-se completamente as 
estratégias de dominação (a serviços do econômico e da racionalidade 
planificadora), pode, no entanto, buscar por certos direitos. Estes, por sua vez, 
proporcionariam a transformação da realidade, à medida que se integrassem à 
prática social (LEFEBVRE, 2001). 

Segundo Lefebvre (2001), o direito à cidade deve ser formulado como um 
direito à vida urbana. O direito à cidade transformada e renovada, do urbano, 
como lugar de encontro, da prioridade do valor de uso e dos bens prospectados 
pelas novas necessidades sociais no espaço e no tempo. Complementa o autor 
(LEFEBVRE, 2001, p.134): 

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

A medida que a vida urbana vai sendo desvalorizada e a cidade negada 
a grande parte da população, consequência dos processos desiguais em se 
produz o espaço, surge a necessidade de disputa do espaço social, que 
envolvendo os espaços-tempos da vida, que é aquele da moradia, da rua, da 
escola, do trabalho, da diversão. Neste cenário, as resistências aparecem no 
cotidiano das classes que vivem o urbano como privação e, a partir desta 
consciência, se tornam sujeitos que lutam por direitos (PADUA, 2017). O direito 
à cidade se relaciona, portanto, com os movimentos sociais e das lutas 
cotidianas para se viver na cidade. 

Contudo, a luta pelo direito à cidade não visa somente atender as 
necessidades básicas dos seus habitantes, como as reivindicações por 
habitação, transporte e equipamentos urbanos, que muitas vezes refletem a 
ordem da reprodução e da racionalidade planificador, mas também e, sobretudo, 
o direito ao exercício da vida urbana, esta, renovada e transformada. Vida urbana 
que é atividade criadora e de participação (ação), não imposição, determinação, 
ou algo acabado. É a apropriação do tempo e do espaço (dos ritmos da vida) e 
não o domínio do espaço e tempo estabelecidos. É o ato lúdico e a realização. 
A experiência cotidiana, que se estabelece pelo uso político do espaço pela 
práxis é, assim, revolucionária.   

O direito à cidade, mais do que luta por melhores condições de vida nas 
cidades, visa a transformação da cidade em obra, ou seja, uma cidade passível 
de ser plenamente apropriada nas práticas cotidianas de seus habitantes. Seu 
caráter utópico é a essência deste conceito. Porém, sem desvincular das lutas 
atuais, tão necessárias, para que se alcance o seu objetivo primordial.          
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URBANIZAÇÃO CONTEMPORÂNEA: REVISITANDO O CONCEITO DE 
DIREITO À CIDADE  

Na contemporaneidade, com as transformações do sistema econômico e 
das técnicas, especialmente com a introdução, cada vez mais acelerada e 
generalizada dos sistemas de informação, comunicação e de transporte, vêm 
alterando substancialmente as noções de espaço e de tempo. O mundo se torna 
mais conectado e próximo. A globalização e seus vetores econômicos, técnicos 
e culturais, rompem mais facilmente e rapidamente as barreiras espaciais, 
transformando as geografias e, consequentemente, as estruturas sociais.  

A concepção de que uma mudança social não pode ser explicada de 
forma totalizadora sem que haja uma análise do seu componente espacial, 
adentrou nas ciências sociais de uma forma geral, levando a novos pressupostos 
teóricos, que também resultaram em novas questões investigativas (LOW, 
2013). Este movimento, denominado de “virada espacial”, está diretamente 
ligado aos processos combinados de globalização e urbanização, em que novas 
geografias se desenvolveram, em todas as escalas, desafiando os 
investigadores a pensarem sobre essas novas configurações espaço-temporais, 
que clamam por novas conceituações (SCHIMIT, 2012). 

Neste cenário, as categorias espaço e cidade, cidade e urbanização, são 
promissoras para as investigações contemporâneas, sendo assim, a teoria de 
Lefebvre é bastante adequada neste sentido, por trazer, não só uma teoria social 
em seu componente espacial, como também, por vincula-la às cidades e ao 
processo de urbanização. Assim como apresenta Brenner (2018), que mesmo 
que tenhamos pensamentos diferentes do que são as cidades e denominá-las 
em categorias distintas, há um consenso de que a problemática urbana continua 
sendo associada diretamente às cidades e, mais do que nunca, a questão 
urbana é o ponto chave para compreender os desafios contemporâneos. 

 No entanto, o autor sugere uma mudança de entendimento e de 
caracterização dos espaços urbanos na contemporaneidade. Ao invés de serem 
compreendidos como aqueles que possuem atributos (população, densidade, 
diversidade social) diferenciados dos espaços não urbanos (suburbano, rural, 
natureza selvagem), com limites territoriais pré-estabelecidos, aporta para 
“concepções mais multiescalares, territorialmente diferenciadas, 
morfologicamente variadas e rigorosamente processuais” (BRENNER, 2018, 
p.234). 

Neste sentido, as formas de urbanização capitalista vêm transformando 
as antigas concepções urbano/rural, expandindo-se por toda a superfície 
terrestre, como pelas camadas mais subterrâneas e, também, pela atmosfera. 
Uma urbanização planetária, em rápida mutação, que não significa uma 
generalização da cidade como uma forma universal, mas sim uma urbanização 
que “intensifica de forma desigual a interdependência, a diferenciação e a 
polarização entre os lugares, os territórios e as escalas” (BRENNER, 2018, 
p.240).   

Esse padrão de urbanização em nível planetário já tinha sido anunciado 
por Lefebvre à mais de cinco décadas, em sua obra “A revolução urbana”, em 
que explora o fenômeno urbano e o início de um processo de constituição de 
uma sociedade urbana, com a disseminação global da lógica de produção 
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capitalista por todo o tecido social. A urbanização, que nasce do processo de 
industrialização e se impõe em escala mundial, ocorre em um processo 
denominado por Lefebvre (1999) de implosão e explosão da cidade, que define 
a problemática urbana. Assim, de um lado temos uma enorme concentração (de 
riqueza, de população, de atividades, de instrumentos e de pensamentos), e de 
outro os fragmentos, os resíduos, desta concentração, marcado pelas periferias, 
subúrbios, o êxodo rural. 

Um processo que se acentua (implosão-explosão), até seu ponto crítico, 
no qual ocorre a mutação de estado, a revolução urbana, com a completa 
urbanização da sociedade (LEFREBVRE, 1999). Pra Brenner (2018), a 
perspectiva de revolução urbana de Lefebvre, ou seja, a urbanização planetária, 
pode ser observada na contemporaneidade sob o aspecto do padrão de 
urbanização extensiva2, na relação entre as aglomerações urbanas 
populacionais e suas paisagens operacionais, constituídas em zonas cada vez 
mais remotas da economia global. Considerar a problemática que envolve este 
padrão de urbanização contribuirá para enriquecer uma conceituação mais 
variada, territorialmente diferenciada e multiescalar, própria da noção de 
revolução urbana empregada por Lefebvre.   

Já Mattos (2010), sustenta que as grandes cidades vivenciam hoje 
metamorfoses, em decorrência do processo de globalização, que sustentam 
uma nova forma urbana ou padrão de urbanização generalizante, com 
diferenças substanciais da fase anterior, da cidade industrial. Ainda que estas 
cidades conservem suas particularidades e identidades, há uma tendência de 
crescimento e expansão com padrões generalizantes, produzido pela 
modernização capitalista, levando a uma metamorfose que se caracteriza por 
uma mudança de estado. Isso representa, uma 2° revolução urbana, em que a 
cidade industrial é substituída pela cidade difusa3. No entanto, que não significa 
a formação de uma cidade genérica, justamente porque mantem suas 
particularidades e identidades (diferenciação/distinção), que se tornam 
vantagens competitivas (entorno natural, paisagem, patrimônio cultural e 
arquitetônico, vida urbana), como atributos de valorização do capital.    

Contribui Brenner (2018), que as formas emergentes de urbanização 
planetária, vêm embaçando e até mesmo desmantelando fronteiras espaciais, 
ideologicamente enraizadas em sua dualidade, como “as noções de cidade e 
campo, urbano e rural, centro e periferia, metrópole e colônia, sociedade e 
natureza, humano e não humano, como também entre as escalas urbana, 
regional e global” (ibid., p.241). Deste modo, novas configurações espaciais são 
criadas, com paisagens densamente urbanizada, contudo, de modo desigual, em 
que fica extremamente difícil de limitar seus contornos, seja, para teoriza-las ou 

 

2 Brenner (2018, p.248-249) apresenta a urbanização extensiva como um fenômeno que “denota 
a produção e reorganização permanente de paisagens operacionais cada vez mais vastas – 
incluindo as estruturas aí instaladas para extração de recursos, logística e comunicação, energia 
e produção de alimentos, abastecimento e gerenciamento de água, eliminação de resíduos e 
planejamento ambiental – que sirvam de apoio à dinâmica econômica das aglomerações 
espaciais.”     
3 Mattos (2010) recorre a Dematteis, em seu estudo sobre a evolução de algumas cidades 
europeias, em que destaca a periurbanização e a cidade difusa como modelos que convergem 
como padrão comum que se verifica, de cidades “sem centro”, com estrutura reticular cujos 
nódulos (sistemas urbanos singulares) conservam e acentuam sua identidade através de 
processo inovadores de competição e cooperação.             
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de mapeá-las. Corrobora Mattos (2010), que este padrão de urbanização 
contemporâneo, disperso e fragmentado, decorre de interações espaciais que 
ocorrem hoje, muito mais privilegiando as integração por meio das redes e dos 
fluxos, gerando descontinuidades nas formas urbanas (MATTOS, 2010).  

Todavia, em uma realidade em que estamos diante de uma urbanização 
que se produz de forma dispersa e diferenciada e de uma cidade, que assume 
outros contornos, isto não se dá sem acentuar os conflitos e trazer novas 
contradições. Revitalizações urbanas, as custas de supervalorização de terras e 
expulsão de classes populares; Periferização, cada vez mais ampliada (em 
escalas maiores); Segregação socioespacial das formas mais diversificadas e 
envolvendo grupos diversos; Privatizações, desregulações e gestão urbana 
liberal, que vêm diminuindo a capacidade do Estado de atender as demandas 
sociais; Precarização do trabalho e das condições de vida nas cidades, 
especialmente dos tempos de deslocamentos e; degradação ambiental que 
ocorrem tanto no âmbito urbano quanto fora dele e envolvendo o clima 
planetário. Estas são algumas das problemáticas que nos envolvem e trazem à 
tona as lutas e as complexas e variadas arenas de disputa na 
contemporaneidade.   

 O processo de urbanização e o seu desenvolvimento combinado à 
globalização, ao longo de décadas, tem gerado diversas contradições que vêm 
assumindo contornos mais complexos e acentuados na contemporaneidade, 
sendo as desigualdades uma das suas principais consequências, que se 
manifestam em diversas escalas espaciais.  O espaço urbano, assim, retrata a 
reprodução da exclusão e injustiças. Em contextos periféricos, como no Brasil e 
na região latino-americana, tem resultado em altos índices de desigualdades, 
tanto em termos sociais e econômicos, quanto nas suas formas urbanas. 

É preciso considerarmos, neste contexto, a aplicação do conceito de 
direito à cidade em toda a sua potencialidade. Para uma apropriação social que 
compreenda o espaço planetário, dos processos que envolvem a globalização e 
a urbanização, em suas interconexões escalares. Portanto, assim como 
podemos pensar na construção de uma outra cidade, que seja obra dos seus 
cidadão, também estendemos este projeto para uma outra globalização4 e para 
uma outra urbanização5, que sejam obra da humanidade.       

Esta busca, porém, é alcançada por meio da ação social. Como corrobora 
Soja (2010), ao ligar o conceito de direito à cidade às reivindicações por justiça 
espacial, aproximando-o dos movimentos sociais e das lutas por melhores 
condições de vida na cidade. Entretanto, alerta que na contemporaneidade é 
necessário uma ampliação da escala destas lutas, tendo em vista a conexão 
interescalar entre os processos de globalização e urbanização, que geram 
injustiças espaciais: 

 

 

4 Aqui referenciamos a obra de Milton Santos, “Por uma outra globalização”, 2000.             
5 Brenner apresenta o termo Alter-urbanização para denominar um projeto de um “outra 
urbanização possível”, que envolve “a ocupação, a apropriação e a contínua transformação do 
processo de urbanização, buscando novas possibilidades para a nossa vida planetária comum, 
porém de modo intensamente diferenciado” (BRENNER, 2018, p.349).             
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Nós podemos falar aqui de globalização da injustiça e de injustiça da 
globalização da mesma maneira que discutimos a urbanização da 
injustiça e a injustiça da urbanização. Ambos surgem, principalmente, 
do desenvolvimento geograficamente desigual e da formação de 
estruturas duradouras de privilégios, favorecendo os habitantes de 
algumas áreas e desfavorecendo outros (SOJA, 2010, p.57, grifo do 
autor). 6       

 

Ainda, complementa o autor (SOJA, 2010), que nas condições atuais, de 
uma urbanização regionalizada e na ascensão de regiões urbanas policêntricas 
e globalizadas, as geografias injustas e as lutas em torno do direito à cidade 
devem ser repensadas. Cada vez mais o direito à cidade se torna o direito à 
região como um todo e a todos os recursos gerados pelas redes de 
aglomerações urbanas que formam a economia regional e metropolitana e se 
estendem a uma escala global. Assim, a expansão multiescalar dos conflitos pelo 
direito à cidade também leva as lutas para além dos limites da cidade. Ou seja, 
é necessário considerar, no mundo contemporâneo, um reconstrução teórica e 
política que seja capaz de abranger, desde “estratégias grandiosas da 
geopolítica global” até as “pequenas táticas do habitar” (SOJA, 1993).     

Nesta direção, o que se evidencia nas últimas décadas é uma disputa de 
organização social que gira em torno da questão da escala.  O mundo não pode 
mais ser apreendido por meio da análise de uma determinada escala (local, 
regional, nacional ou global). É preciso vê-lo de maneira dinâmica e baseada em 
processos. O globalização, especialmente no período mais recente, levou a 
reconfigurações geográficas que se articulam a processos de reescalonamento, 
ou seja, a reconfigurações que tem a escala espacial como ponto determinante. 
Neste sentido, as lutas socioespaciais, bem como as estratégias políticas, que 
desejem realizar mudanças (social, política, econômica, cultural), exigem um 
engajamento em uma política de escala (SWYNGEDOUW, 2004). Assumir o 
controle e a organização escalar são estratégias cruciais para opor-se à ditadura 
do capital e à dominação política e ideológica do sistema capitalista.     

Por fim, os desafios contemporâneos nos levam a revisitar o conceito de 
direito à cidade formulado por Lefebvre, mas não em uma tentativa de reformulá-
lo, e sim, para aprofundá-lo, apreendendo toda a sua abrangência. Afinal, o 
projeto de construção de uma sociedade mais humana, que tenha como 
propósito a realização da vida (um sentido), só se concretizará a partir de uma 
apropriação plena (do espaço, do tempo, do corpo, dos desejos) pelo habitantes 
do planeta terra. Isso é o que se deseja conquistar, mesmo que os caminhos 
para alcança-lo sejam reformulados e constantemente repensados, como não 
poderia deixar de ser.       

 

 

 

6 We can speak here of the globalization of injustice and the injustice of globalization in much the 
same that we discuss the urbanization of injustice and the injustice of urbanization. Both arise 
primarily from geographically uneven development and the formation of lasting strutures of 
privilege favoring the inhabitants of some areas and disfavoring others (tradução própria).             
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Partimos do entendimento de que a cidade, assim como o espaço urbano, 
são um produto social relacionado às dinâmicas econômicas e sociais 
determinadas por seu tempo. As recentes transformações do capitalismo 
provocaram profundas mudanças sociais, econômicas, políticas e culturais no 
mundo. Estas modificações reafirmam a lógica capitalista e o uso do espaço a 
seu favor, reduzindo as possibilidades de sua apropriação social. Neste 
contexto, enquanto o mundo todo encontra-se, de alguma maneira, urbanizado 
e globalizado, também encontra-se mais desigual e injusto. Devemos questionar, 
portanto, a finalidade deste processo de urbanização, como nos aponta Lefebvre 
(2001), desvelando suas ideologias, discursos e as formas e processos que 
envolvem sua produção e reprodução.    

Neste ensaio procuramos refletir sobre o processo de urbanização na 
realidade contemporânea e os desafios investigativos para uma abordagem 
crítica, que envolva uma perspectiva de mudança social. Neste sentido, foi 
explorado o conceito de direito à cidade para este propósito, tendo em vista seu 
potencial de conduzir uma teoria social em seu componente espacial. Ainda, por 
não desvincular o seu caráter utópico (e essencial) de transformação, das lutas 
cotidianas e imediatas. Assim, compreendemos que a mudança social se dará 
por meio de lutas, por uma outra realidade, que será obra da humanidade.  

É necessário que novas teorias e análises avancem para compreender a 
questão urbana contemporânea, na perspectiva de promover novas ideias, trilhar 
novos caminhos e trazer novas proposições que possam contribuir para as 
transformações necessárias. Como preconiza Lefebvre (2001, p.138), “A 
revolução teórica e a transformação política andam de mãos dadas.”  Uma 
transformação revolucionária da sociedade requer novos pensamentos e teorias 
para que se tornem aliadas da força social e política que mudará o mundo. 
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