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Da Compreensão da Pobreza às Ideias de Direito à Cidade  

 
 

INTRODUÇÃO 

Este texto é fruto da reflexão trabalhada na tese de doutorado em 
desenvolvimento no Programa de Pós graduação em Arquitetura e Urbanismo 
da Universidade de São Paulo (FAU-USP). Procura refletir, inicialmente, a 
respeito da elaboração de conceitos como uma possibilidade de compreender, 
superar obstáculos e trazer respostas a questões que permitam avançar na 
compreensão do mundo. De modo mais específico, através de uma análise do 
conceito de pobreza e da ideia de direito à cidade procura-se compreender como 
têm ocorrido os debates em torno desses temas. Os dois vêm sendo trabalhados 
há décadas por pesquisadores de diversas áreas do conhecimento, possuindo 
significados e entendimentos diversos. Apesar de inúmeros estudos e pesquisas 
que abordam essa temática, atualmente, existe um agravamento da situação de 
pobreza, assim como a negação para a população pobre do direito de viver e 
participar da vida na cidade.   

Ao mesmo tempo em que a cidade é o local da concentração de riqueza, 
é também o espaço de concentração da pobreza, ou seja, ao mesmo tempo que 
reúne e agrega, também exclui e segrega. Essa é uma das contradições entre a 
forma e os conteúdos da cidade. Essas contradições acentuaram-se e tornaram-
se mais evidentes durante a pandemia de Covid-19. É possível citar algumas 
ações que ilustram o agravamento da pobreza e ao mesmo tempo a negação da 
cidade para a população pobre. A prefeitura municipal de Curitiba propôs um 
projeto de lei a ser votado pela câmara municipal que previa multa para quem 
distribuísse alimentos para a população em situação de rua sem uma prévia 
autorização. Em Porto Alegre, foram colocadas pedras pontiagudas em frente a 
uma agência da Caixa Econômica Federal1, ação que já havia acontecido 
também embaixo de pontes e viadutos em outras cidades do país. Estas ações, 
movidas por uma espécie de ódio e medo, têm o objetivo claro de erradicar uma 
suposta ameaça à ordem social e o desconforto trazido pelos pobres. A filósofa 
Adela Cortina cunhou o termo aporofobia para designar o medo e a aversão aos 
pobres, que se expressam em atos como esses da chamada "arquitetura hostil". 
O pobre, enquanto uma nova camada social, tem crescido durante os últimos 
anos e as intervenções promovidas pela sociedade e pelo Estado, não tem 
ocorrido de modo a incorporar essa nova camada social, mas de usurpar o seu 
direito de permanecer e participar da cidade. Por esse motivo, considera-se 
importante se debruçar sobre esses conceitos novamente de forma a pensar 
como podem nos ajudar a avançar na compreensão da realidade urbana hoje. 

O texto está organizado em três partes. A primeira apresenta uma 
discussão a respeito das razões pelo qual a elaboração de conceitos e 
esquemas conceituais podem avançar no entendimento e na compreensão de 
problemáticas sociais. Procura-se superar a compreensão de que a construção 

 
1 Ver notícia: https://gauchazh.clicrbs.com.br/porto-alegre/noticia/2021/12/prefeitura-diz-que-

trabalha-para-remover-estruturas-que-afastam-moradores-de-rua-de-viadutos-de-porto-alegre-

ckwxwmq3y006s014co54jumh7.html 
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de conceitos é um debate que se restringe ao âmbito acadêmico e, portanto, não 
traz avanços no contexto da prática social. A segunda parte é uma tentativa de 
discussão da compreensão de pobreza que tem início com um breve resgate 
histórico de estudos iniciais sobre essa temática. Por fim, discute-se o conceito 
de direito à cidade, inicialmente reconstituindo o seu sentido inicial tal como 
traçado por Henri Lefebvre, no final da década de 1960, e posteriormente, 
procurando entender como ocorre a mobilização do conceito na visão dos 
estudos e pesquisas no contexto brasileiro.   

PORQUE ELABORAR CONCEITOS 

Uma das principais intenções da academia é a construção do 
conhecimento, entendida aqui como a produção de saberes em determinado 
tempo histórico como processo de aprendizagem do sujeito. Os processos de 
aprendizagem são diversos e as formas de conhecer e compreender o mundo 
são alguns dos pontos mais difíceis e antigos da filosofia, que remonta, pelo 
menos, a Platão. Esse ponto diz respeito a aspectos centrais da ontologia e da 
epistemologia, entretanto, não se pretende aqui enveredar pelo caminho árduo 
da teoria do conhecimento, mas apenas destacar uma das diversas formas que 
se utiliza para conhecer o mundo, a saber: a elaboração de conceitos.  

Podemos nos perguntar: por qual motivo elaborar conceitos? Ou  melhor, 
por que ser rigoroso na elaboração de conceitos? Qual a razão de sistematizar 
conceitos e por que seria necessário esse exercício? Pensando os conceitos 
como unidades básicas do conhecimento e por isso mesmo imprescindíveis para 
o conhecimento humano (DIEZ; MOULINES, 1999), eles facilitam as 
construções que fazemos a respeito da realidade. Os conceitos permitem aos 
seres humanos, enquanto sujeitos epistemológicos, conhecer o mundo real e 
orientar-se nesse mundo, direcionando nosso entendimento a respeito de uma 
problemática, justamente porque conseguem articular componentes diversos. 
Segundo Gilles Deleuze e Félix Guattari no livro O que é filosofia?:  

É por isso que, de Plantão a Bergson, encontramos a ideia de que o 
conceito é questão de articulação, corte e superposição. É um todo, 
porque totaliza seus componentes, mas um todo fragmentário. É 
apenas sob essa condição que pode sair do caos mental, que não 
cessa de espreitá-lo, de aderir a ele, para reabsorvê-lo. (DELEUZE; 
GUATTARI, 1992, p.23).  

É nesse sentido que, entende-se que não existe conceito sozinho, isolado, 
todo conceito tem componentes que se articulam entre si. Os conceitos não 
nascem do nada, assim como não são feitos de qualquer maneira, eles surgem 
da necessidade de compreender e superar obstáculos através do pensamento. 
É importante destacar ainda que não é qualquer formulação que podemos 
chamar de conceito. Segundo Gilles Deleuze e Félix Guattari: "O conceito define-
se pela inseparabilidade de um número finito de componentes heterogêneos 
percorridos por um ponto em sobrevôo absoluto, à velocidade infinita." (Itálico do 
original), (DELEUZE; GUATTARI, 1992, p.29). Os autores afirmam ainda que: 

O conceito é, portanto, ao mesmo tempo absoluto e relativo: relativo a 
seus próprios componentes, aos outros conceitos, ao plano a partir do 
qual se delimita, aos problemas que se supõe deva resolver, mas 
absoluto pela condensação que opera, pelo lugar que ocupa sobre o 
plano, pelas condições que impõe ao problema. (DELEUZE; 
GUATTARI, 1992, p.29-20) 
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Em parte, pode-se dizer que a intenção de conhecer da academia é 
atingida na medida em que se elaboram conceitos que podem trazer respostas 
a questões e avançar na compreensão do mundo. Quanto mais complexo e 
articulado o sistema de conceitos pensado para explicar determinada 
experiência, mais articulado também será o conhecimento dessa dita 
experiência (DIEZ; MOULINES, 1999).  Conforme afirmam José Díez e Ulises 
Moulines:  

A presença de conceitos é condição necessária de todo conhecimento, 
e em especial do conhecimento científico. Um sistema conceitual é um 
dos dois constituintes essenciais de todo sujeito epistêmico, e muito 
especialmente do sujeito do conhecimento científico (o outro é um 
sistema de órgãos ou instrumentos sensoriais que canalizam a 
experiência). (Tradução nossa)2 (DIEZ; MOULINES, 1999, p.92). 
   

Percebe-se que os conceitos são um acúmulo de pensamentos, uma 
composição de multiplicidades, são absolutos em si, mas operam de uma forma 
coordenada pois articulam componentes heterogêneos. É possível dizer ainda, 
que os conceitos surgem a partir de análises da realidade e de alternativas para 
solucionar problemáticas sociais. Lefebvre dizia que: "A estratégia do 
conhecimento não pode ficar isolada. Ela se pauta pela prática: em primeiro 
lugar, persegue uma confrontação incessante com a experiência..." (LEFEBVRE, 
2019, p. 158). Os conceitos são ferramentas que nos ajudam a pensar, 
compreender e, possivelmente, superar problemáticas.  

Apesar de ser uma possibilidade de avançar na construção do 
conhecimento, um conceito mal estruturado, pode também criar "campos cegos" 
(LEFEBVRE, 2019) ao invés de trazer luz ao entendimento do mundo. Segundo 
Lefebvre: 

O que existe no campo cego é o significante, cujo sentido será atribuído 
pela pesquisa. Antes de Freud, o sexo era significante? Sim. De 
pecado, de vergonha. Ao menos na cultura ocidental (judaico-cristã). 
Ou de sistematização ideal na poesia, para alguns poetas. Atribuir-lhe 
sentido era um ato. O sexo, antes de Freud, era ao mesmo tempo 
afastado, dilacerado, reduzido, recusado (recalcado). Ele se 
apresentava no campo cego, povoado de sombras e de fantasmas, 
expulso do concreto por uma pressão impiedosa, por uma alienação 
essencial. Nada mais  propício a um "claro-obscuro místico" 
(LEFEBVRE, 2019, p. 46-47) 

O campo cego surge quando tentamos analisar uma realidade a partir de 
conceitos que não são suficientes para explicá-la e que constitui um resíduo que 
nem é considerado, pensado e observado. O conceito cegante é responsável 
pelas representações que ocultam a realidade social, como Lefebvre afirma 
acontecer com os conhecimentos parcelares. (LEFEBVRE, 2019). Conceitos 
antigos, ou insuficientes, não dão conta dos fenômenos novos e, ao contrário de 
promover uma explicação, acabam por cegar. Quando os conceitos se 
desgastam e perdem capacidade de explicação um novo instrumental teórico 
deve ser elaborado, seja porque a realidade se modificou, seja porque se 

 
2 La presencia de conceptos es condición ne-cesaria de todo conocimiento, y en especial del 
conocimiento científico. Un sistema con-ceptual es uno de los dos constituyentes esenciales de 
todo sujeto epistémico, y muy en especial del sujeto de conocimiento científico (el otro es un 
sistema de órganos o instru-mentos sensoriales que canalizan la experiencia). (DIEZ; 
MOULINES, 1999, p.92) 
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percebeu que o conceito é insuficiente, de modo a permitir enxergar a realidade 
ou permitir enxergar a totalidade da realidade. 

Karl Marx, no final do século XIX, e Sigmund Freud no início do século 
XX, cada um em seu campo disciplinar de atuação, fizeram descobertas 
conceituais importantes para o entendimento do mundo e dos seres humanos.  
Karl Marx (MARX, 2007) introduziu o conceito de ideologia que clareou o campo 
cego das teorias e dos sistemas filosóficos e científicos, aparentemente 
rigorosos e verdadeiros, porém explicavam apenas em parte a realidade social, 
econômica e política. Ao contrário do que se esperava, alguns conceitos não 
explicavam a realidade e, na verdade, se tornaram um poderoso instrumento 
para sua dissimulação, a serviço da exploração e da dominação capitalista. As 
sombras, a cegueira, de algum modo, significam formas de ocultamento e, 
portanto, cumprem uma função ideológica. Por sua vez, Sigmund Freud (2001) 
descobre o inconsciente que, enquanto uma espécie de força invisível, controla 
de forma profunda nossa vida consciente. É uma ilusão achar que tudo que 
pensamos, fazemos e desejamos está sob o controle da nossa consciência. 
Antes de Freud o inconsciente era um campo cego, isso não significa que ele 
era totalmente desiluminado, mas era encoberto e recalcado por uma série de 
sombras que se apresentavam no lugar de uma compreensão científica.  

Nessa perspectiva, podemos nos questionar se alguns conceitos 
utilizados hoje para explicar a realidade atual estão de fato cumprindo essa 
função, ou estão ocultando uma parte do que deveria ser explicado? A seguir 
pretendemos discutir dois conceitos muito estudados nas ciências sociais e nas 
ciências sociais aplicadas e que passaram por transformações conceituais 
importantes nas últimas décadas, a saber: a pobreza e o direito à cidade. Os 
estudos iniciais sobre a pobreza datam do início do século XX, ou seja, tem-se 
mais de um século de estudos sistemáticos sobre a pobreza, mas essa 
problemática social continua de forma muito acentuada no mundo atual. No 
Brasil, especialmente, nos últimos anos, percebe-se um agravamento brutal da 
pobreza que desemboca em uma situação que há anos estava extinta no país: 
a fome. Seria a pobreza um campo cego? O que não está sendo visto no estudo 
da pobreza?  

Por sua vez, o conceito de direito à cidade pensado por Lefebvre em 1970, 
a partir da constatação de uma nova problemática urbana, em que suprir as 
necessidades básicas já não se configurava como o problema central, foi 
amplamente utilizado no Brasil para dar voz a direitos básicos. O direito à cidade, 
tal como foi adaptado para o contexto brasileiro tem um campo cego ou seria ele 
próprio uma representação empobrecida e redutora da realidade urbana?  

O CONCEITO DE POBREZA COMO UMA VIA DE MÃO DUPLA  

A compreensão histórica do fenômeno da pobreza, é fundamental na 
formação de um pensamento crítico a respeito do tema, dessa forma, entende-
se que a primeira tarefa para estudar a pobreza, é o movimento de retornar ao 
passado no sentido de procurar na história elementos para entender o contexto 
atual. Deve-se lembrar que a história não acontece de forma linear. Como afirma 
Lefebvre (2019), o processo histórico possui continuidades e descontinuidades 
simultaneamente. Esse retorno ao passado, nos permite um entendimento 
melhor do presente.  
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A obra que marca o início dos estudos modernos sobre a temática da 
pobreza foi escrita por Charles James Booth e intitulada Life and Labour of the 
People in London (1904). Para Booth (1904, p. 33) pobres são aqueles que têm 
uma renda regular semanal, embora seja muito pequena para suprir uma vida 
decente e independente, estando em uma luta diária para conseguir o mínimo 
necessário. Já os muito pobres são aqueles que estão abaixo desse padrão, cujo 
recursos são insuficientes para o padrão de vida usual no país, estando em um 
estado de carência crônica.3 Um aspecto da descrição da pobreza de Booth é 
que ele tenta delinear uma faixa de renda, em termos de necessidades, em que 
as pessoas provavelmente se tornariam pobres. Entretanto, essa faixa somente 
será definida de forma mais detalhada posteriormente, a partir das tentativas de 
Rowntree de identificar níveis mínimos de renda.  

Na mesmo época, na Alemanha, o sociólogo Georg Simmel lançava o 
estudo intitulado El Pobre4. De forma extremamente atual, o autor consegue 
vincular o conceito de pobreza ao contexto social em que essa problemática se 
expressa através de um conjunto de análises que auxiliam, no plano teórico e 
analítico, uma pesquisa a respeito da organização da sociedade de modo geral. 
Para Simmel a sociedade preexiste aos indivíduos e se constitui socializando 
esses mesmos indivíduos, levando em conta aspectos da cultura e das 
instituições sociais. Segundo Anete Ivo (2008, p.173): 

Tomando como ponto de partida as relações intersubjetivas da 
obrigação da dádiva, o autor extrai proposições teóricas mais amplas, 
como as relações entre a ética, a moral e a sociedade, na construção 
da dádiva e da caridade; das relações entre o indivíduo (pobre) e as 
coletividades (Estado nacional, municípios); da parte e do todo (de uma 
perspectiva metodológica); da generalidade (noção abstrata da 
pobreza) com as formas regulatórias (assistência) e sua objetivação da 
ação social (as formas concretas assumidas pelas instituições públicas 
ou privadas da assistência). Ou seja, ele busca contribuir para uma 
teoria geral da sociedade, através de um objeto aparentemente 
"marginal", como o estatuto do pobre... 

A contribuição de Simmel ao investigar a pobreza passa pelo 
entendimento de que essa problemática além de relativa é também construída 
socialmente, ou seja, seu sentido é aquele que a sociedade atribui a ela.  

Na contramão do entendimento de Georg Simmel, o sociólogo inglês 
Benjamim Rowntree também publicou um estudo com o tema da pobreza, 
chamado Poverty: A Study of Town Life (1901). O autor desenvolveu uma 
categorização que o levou  a definir o padrão de pobreza absoluta, que significa 
estar abaixo do nível mínimo de despesa indispensável para a sobrevivência. 
Rowntree (1091, p. 87) define uma renda necessária (linhas de pobreza) a partir 
de gastos com alimentação, habitação e roupas, desconsiderando despesas 
com o aspecto mental, moral e social dos seres humanos. Essa definição do 
autor  marca o uso do conceito de linha de pobreza na pesquisa sociológica. 

 
3 By the word poor " I mean to describe those who have a sufficiently regular though bare income, 
such as I85 to 21s per week for a moderate family, and by " very poor " those who from any cause 
fall much belowthisstandard. The''poor'' are those whose means may be sufficient, but are barely 
suffici'snt, for decent inde- pendent life; the "very poor'' those whose means are insufficient for 
this according to the usual standard of life in this country. My poor " may be described as living 
under a struggle to obtain the necessaries of life and make both ends meet ; while the '' very poor 
" live in a state of chronic want.  (BOOTH, 1904, p. 33) 
4 No original alemão: Der Arme (1908). Foi editado pela primeira vez em língua espanhola, em 
2014, precedido de uma apresentação de Jerónimo Molina Cano.  
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Destaca-se ainda o capítulo seis, onde o autor faz uma descrição e classificação 
das condições gerais das habitações da classe trabalhadora na cidade de York, 
bem como aponta um aspecto importante que não havia sido considerando ainda 
no estudo da pobreza, a saber: o custo do aluguel e o impacto da proporção da 
remuneração gasta com aluguel na condição de pobreza da classe trabalhadora 
(ROWNTREE, 1901).  

Karl Marx, no livro o Capital volume III, aponta a problemática envolvida 
no cobrança do aluguel ao afirmar que:  

Uma parte da sociedade exige da outra um tributo em troca do direito 
de habitar a Terra, assim como, de modo geral, a propriedade fundiária 
implica o direito dos proprietários a explorar o corpo do planeta, as 
entranhas da Terra, a atmosfera e, com isso, a conservação e o 
desenvolvimento da vida. Não só o crescimento populacional e com 
ele, a crescente necessidade de moradias, mas também o 
desenvolvimento do capital fixo - que se incorpora à terra ou nela cria 
raízes, nela repousa, como todos os edifícios industriais, as ferrovias, 
os armazéns, os galpões de fábricas, as docas etc. - , aumentam 
necessariamente a renda imobiliária. Nesse caso, nem com a boa 
vontade de Carey é possível confundir o aluguel, na medida em que 
consiste de juros e amortização do capital investido no imóvel, com a 
renda sobre o mero solo, especialmente se, como ocorre na Inglaterra, 
o proprietário da terra e o especulador imobiliário forem pessoas 
diferentes. (MARX, 2017, p.834) 

Nesse trecho, Marx divide a sociedade entre proprietários e não 
proprietários, ou seja, entre os que têm instituído um direito de receber uma 
quantia de dinheiro na forma de renda e aqueles que precisam pagar pelo tributo 
- a renda - ao proprietário. Esses tributos são pagos pelo trabalhador, com a 
mais-valia por eles gerada e, pelo capitalista, com a transferência de parte da 
mais-valia por ele explorada. Apenas uma parte da sociedade pode capturar a 
renda, uma vez que a existência do monopólio permite o acesso à propriedade 
a um determinado número de pessoas. Marx evidencia ainda que aluguel e renda 
são distintos. Define-se então o aluguel a partir da soma entre os juros, a 
amortização (ambos referentes ao capital fixo aplicado no terreno para a 
construção de estruturas) e a renda. A renda, portanto, está incluída no aluguel. 
A exigência de pagamento de um tributo para viver na terra, para morar e habitar 
agrava a situação de pobreza da população, pois inserida no processo de 
produção da riqueza, ocupa uma posição de dupla exploração: uma realizada 
pela venda da sua força de trabalho e outra pela cobrança feita para morar na 
terra.  

Mesmo sem se constituir o objeto central de estudo, a pobreza como 
consequência perversa do modo de produção capitalista perpassa os estudos 
desenvolvidos por Karl Marx (2017) e Friedrich Engels (2010), no século XIX, os 
quais foram ressignificados a partir da segunda metade do século XX, no âmbito 
dos estudos que se desenvolvem sobre a questão urbana.  

Os primeiros estudos, que datam do início do XX, desenvolveram 
abordagens distintas entre aquelas formuladas na perspectiva econômica. Uma 
primeira abordagem, que associa a pobreza a algum tipo de privação, 
considerando apenas a variável ingresso e gastos. Prevalecia a concepção de 
privação nutricional de modo a suprir o mínimo necessário para que os membros 
da classe trabalhadora pudessem oferecer sua força de trabalho de forma 
eficiente e produtiva. (BOOTH, 1904; ROWNTREE, 1901). Uma segunda 
abordagem analisa o contexto social de forma mais ampla, bem como o processo 
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desigual e exploratório estabelecido pelo sistema capitalista no qual a pobreza 
está inserida. (ENGELS, 2010; MARX, 2017; SIMMEL, 1908) 

Já na segunda metade do século XX, surgem novos estudos que abordam 
o tema da pobreza com uma nova roupagem. O conceito foi retrabalhado, os 
critérios de quantificação e medição foram ampliados e caminha-se no sentido 
de um entendimento multidimensional da pobreza que somente será consolidado 
no final do século XX. Os estudos iniciais da pobreza foram ampliados para além 
da Inglaterra e da Europa, onde foram acrescentados parâmetros para continuar 
desenvolvendo análises que possibilitem entender que a pobreza é um 
fenômeno que se modifica a partir de ciclos econômicos, políticos, culturais, 
sociais e ambientais.  

A definição de pobreza absoluta pensada por Rowntree (1901) foi, 
posteriormente, questionada por Townsend (1979) no estudo Poverty in the 
United Kingdom (1979), onde aponta que pobreza pode ser definida 
objetivamente apenas em termos de conceito de privação relativa, ou seja, parte 
da premissa que apenas a ausência de renda não pode ser considerada 
pobreza, mas sim a falta de recursos e possibilidades para participar da 
sociedade (1979).  

Na verdade, as necessidades humanas, mesmo para alimentos, são 
condicionadas pela sociedade em que as pessoas vivem e a qual elas 
pertencem, e como as necessidades são distintas em cada sociedade, 
também diferem em diferentes períodos da evolução de cada 
sociedade. Qualquer conceito de pobreza como "absoluta" é, portanto, 
inadequado e enganoso (TOWNSEND, 1979, p. 38.) (Tradução 
nossa)5 

Este foi, portanto, o trabalho pioneiro no conceito de pobreza relativa em 
oposição à absoluta estabelecida por Rowntree (1901). O autor acredita que não 
pode haver uma lista definitiva das coisas que as pessoas precisam, mesmo que 
algumas necessidades sejam geralmente mais importantes do que outras. 

Uma tentativa de atualização do termo pobreza para um caráter mais 
amplo ao mesmo tempo que local foi realizada pelo sociólogo Lúcio Kowarick. A 
pobreza é pensada a partir do ponto de vista da produção da cidade. Nesse 
sentido, a expansão urbana em sua feição social constitue o fio analítico por 
meio do qual o autor interpreta características da cidade de São Paulo com base 
no conceito de espoliação urbana.  

Assim, o chamado "problema" habitacional deve ser equacionado 
tendo em vista dois processos interligados. O primeiro refere-se às 
condições de exploração do trabalho propriamente dita, ou mais 
precisamente as condições de pauperização absoluta ou relativa a que 
estão sujeitos os diversos segmentos da classe trabalhadora. O 
segundo processo, que decorre do anterior e que só pode ser  
plenamente entendido quando analisado em razão dos movimentos 
contraditórios da acumulação do capital, pode ser nomeado de 
espoliação urbana: é o somatório de extorsões que se opera através 
da inexistência ou precariedade de serviços de consumo coletivo que 
se apresenta como socialmente necessários em relação aos níveis de 
subsistência e que agudizam ainda mais a dilapidação que se realiza 
no âmbito das relações de trabalho. (KOWARICK, 1979, p. 59) 

 
5 In fact, people’s needs, even for food, are conditioned by the society in which they live and to which they 

belong, and just as needs differ in different societies so they differ in different periods of the evolution of 

single societies. Any conception of poverty as ‘absolute’ is therefore inappropriate and misleading. 

(TOWNSEND, 1979, p. 38).  

 



8 
 

A espoliação urbana agrega, de modo estrutural, a ideia de uma força de 
trabalho submetida a formas de extorsão que extrapolavam o domínio da fábrica 
e ocorrem também nos espaços de moradia, de transporte e demais situações 
necessárias à sobrevivência dos indivíduos nas grandes metrópoles. A 
conceituação de Kowarick avança na ampliação da conceituação de pobreza 
para o contexto brasileiro. A espoliação urbana tem uma dupla ação na vida da 
população pobre, de um lado acontece em uma cidade que produz a pobreza, e 
de outro, essa mesma cidade que produz, também nega à população pobre o 
direito à cidade.  

O atual debate vai na direção da compreensão da pobreza como um 
fenômeno multidimensional relacionado à ideia de privação, que se expressa de 
formas diversas mas que, de modo geral, ainda não tem incorporado a pobreza 
dentro do contexto mais amplo do direito à cidade. Amartya Sen (2010) incorpora 
a noção de capacidades ao conceber a pobreza relacionada diretamente ao 
desenvolvimento como liberdade, entendido como um processo que integra 
aspectos sociais, econômicos e políticos, bem como de expansão das liberdades 
reais subjetivas interligadas de que as pessoas desfrutam. Para que esse 
desenvolvimento ocorra é necessário que se removam as principais fontes de 
privação da liberdade, que segundo Sen (2010, p. 16-17) são: "pobreza e tirania, 
carência de oportunidades econômicas e destituição social sistemática, 
negligência dos serviços públicos e intolerância excessiva do Estado." A partir 
desta noção se argumenta que os pobres, para além de serem atendidos em 
quesitos econômicos, devem ter condições de realizar uma certa quantidade 
mínima de atividades como, por exemplo, adquirir conhecimento, liberdade de 
expressão e de pensamento, capacidade de desfrutar de uma vida salubre. Para 
essa abordagem, Sen (2010) sugere uma relação simultânea de agentes com 
papéis específicos no processo de desenvolvimento a saber: mercados e 
organizações relacionadas ao mercado, governos e autoridades locais, partidos 
políticos e outras instituições cívicas, sistema educacional e oportunidades de 
diálogo e debates abertos incluindo a mídia e diversos meios de comunicação.  

A pobreza, apesar de ser um fenômeno temporal, evolui e se transforma 
em micro relações espaciais e temporais para além dos grandes ciclos históricos. 
Ainda que tenha sido empregado esforços de conceituações e análises próprias 
da América Latina sobre a pobreza, existe ainda a  utilização de ferramentas que 
não foram pensadas para a América Latina. 

Percebe-se que a pobreza é uma problemática complexa. Estudar essa 
problemática exige um esforço de relacionar questões diversas que provocam 
esse fenômeno social, bem como lidar com a dificuldade apresentada pela 
ausência de consenso sobre sua conceituação, sobre quais são as dimensões 
mais relevantes para sua análise, sobre quem são os pobres e de que 
perspectiva se determinam os sujeitos da pobreza. Existem atualmente estudos 
para definir as pessoas como "pobres", caso atendam a um determinado critério 
ou a um conjunto de critérios, e como "não pobres" se não atendem. Pode-se 
afirmar, seja pelo senso comum, seja através de pesquisa e critérios bem 
delimitados que um grupo de pessoas é pobre. Reconhecer o que essa 
afirmação significa na prática pode, às vezes, ser mais fácil do que defini-la ou 
analisá-la. Quando dizemos que as pessoas são pobres, geralmente, temos uma 
boa ideia do que queremos dizer; mas esses tipos de afirmações podem 
significar coisas diferentes para pessoas diferentes. 
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Uma das formas mais comumente usadas para definir a pobreza, 
atualmente, é estabelecer uma linha de corte, de modo que todos cuja renda 
esteja abaixo dessa linha são considerados "pobres" e todos acima da linha não 
são. Esse tipo de abordagem leva a problemas óbvios, já que estar acima da 
linha de pobreza não necessariamente significa que você não é pobre. 
Entretanto, pode-se afirmar que para resolver esta problemática, basta adicionar 
novos critérios à análise. Sem dúvida, ocorrerá um aperfeiçoamento da 
definição, mas não resolverá a questão. Dificilmente pode haver uma lista 
definitiva de critérios que precisam ser atendidos, mesmo que alguns critérios 
possam ser mais importantes do que outros.  

Os conceitos têm variações e nuances de significado; quanto mais ampla 
é a ideia usada na definição, mais ampla é também a gama de condições a que 
se refere. É nesse sentido que o estudo da pobreza, torna-se um desafio, à 
medida que necessita de uma compreensão que parte da operacionalização de 
conceitos amplos já existentes, ou seja, da delimitação, antecipadamente, de um 
conceito que aborde as dimensões a serem destacadas no estudo, ainda que 
essa conceituação não seja exata e precisa. O conceito de pobreza, além de 
abrangente, pois engloba diferentes dimensões, pode ser definido a partir de 
distintas perspectivas disciplinares, sendo portanto multidisciplinar. Diversas 
áreas do conhecimento: ciências humanas, ciências da saúde, ciências sociais 
aplicadas, em suas disciplinas específicas, estudam a pobreza e procuram 
defini-la de uma forma própria. Esse aspecto aponta para uma fragmentação 
conceitual da sua definição.  

Tal fragmentação, pode ocorrer em parte, devido ao processo de 
modernização que foi acompanhado por uma divisão social e técnica do trabalho, 
das práticas e também dos saberes. Neste quadro, a realidade social é analisada 
por “ciências parcelares” (LEFEBVRE, 2019). Para Henri Lefebvre (2019) a 
realidade social é analisada por “ciências parcelares”, cujas divisões e 
especializações não dão conta da dimensão global do entendimento do 
fenômeno urbano, de modo que essa fragmentação pode prejudicar a análise do 
todo. 

Atualmente, convém acrescentar à crítica marxista da filosofia e da 
ideologia política, em primeiro lugar, a crítica radical das disciplinas 
redutoras, das ciências parcelares, especializadas, institucionalizadas 
como tais. Somente essa crítica permite destacar a contribuição de 
cada uma delas à totalidade em formação. O acesso à totalidade, já 
sabemos, passa por essa via, e não pela soma ou justaposição dos 
resultados “positivos” dessas ciências.  (LEFEBVRE, 2019, p. 151). 

Parece que quanto mais a ciência se especializa, mais se distancia de 
uma unidade, entretanto, cabe destacar que a realidade não se resume a uma 
unidade, pelo contrário, as ramificações, a pluralidade e a irredutibilidade da 
realidade mostra que ela não é apenas uma unidade. A realidade parece ter uma 
infinitude que a unidade não é capaz de explicar. Por esse motivo também, não 
é possível esgotar a compreensão da realidade, bem como não é possível 
esgotar a compreensão sobre a pobreza. O estudo da pobreza precisa ser uma 
via de mão dupla, no sentido de que a compreensão da pobreza ajuda a 
compreender a realidade social e a compreensão das realidades sociais ajuda a 
compreender a pobreza.  
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DIREITO À CIDADE: DE IDEIA REVOLUCIONÁRIA A BANALIZAÇÃO DO 

SIGNIFICADO 

Em nenhum momento, alimentamos a intenção de chegar a uma resposta 
definitiva para essa questão, mas apenas explorar uma problemática de modo a 
possibilitar pensar elementos para uma crítica que, se não é capaz de resolver 
as questões que aponta, contribui para o seu devido dimensionamento. 
Tampouco tem-se a intenção de cristalizar um só sentido como correto ou 
verdadeiro para o conceito de direito a cidade, mas de pensar de que modo esse 
conceito pode nos ajudar a avançar na compreensão da realidade urbana hoje. 

 Inicialmente, considera-se importante definir o conceito de direito à 
cidade, tal como traçado nas obras de Henri Lefebvre, de modo a reconstituir o 
sentido do conceito em sua origem e, assim, determinar se existe algo que 
desvia do original e como ocorre a mobilização desse conceito nas análises no 
contexto brasileiro.  

O conceito de direito à cidade foi pensado a partir de uma nova 
problemática urbana, identificada por Henri Lefebvre no contexto particular 
francês da década de 1960, onde apenas suprir necessidades básicas, não era 
mais um problema central para a questão urbana. Para Henry Lefebvre (2001), 
o direito à cidade é uma utopia, mas não porque se trate de um conceito 
inatingível e inalcançável, mas sim porque se configura como um objetivo 
político-filosófico que possibilita mobilizar para a luta as forças sociais cujos 
interesses materiais opõem-se à lógica capitalista de produção da cidade, que 
mercantiliza o espaço urbano e o transforma em uma gigantesca engrenagem a 
serviço do capital.  

É nesse sentido que, de algum modo, o conceito de direito à cidade se 
configura como uma ruptura com a ordem urbana capitalista e, 
consequentemente, com as relações da organização social inerentes a esse 
modelo econômico. Segundo Lefebvre (2001, p. 117-118): 

O direito à cidade não se pode conceber como um simples direito de 
visita ou de regresso às cidades tradicionais. Ele só pode formular-se 
como direito à vida urbana, transformada e renovada. Que o tecido 
urbano cerca o campo e o que resta da vida campesina, pouco importa, 
desde que o “urbano”, lugar de encontro, prioridade do valor de uso, 
inscrição no espaço de um tempo promovido ao nível de bem supremo 
entre os outros bens, encontre a sua base morfológica, a sua 
realização prático-sensível. (itálico do autor)   

Para Lefebvre (2001) esse conceito é compreendido como “direito à vida 
urbana”, o que pressupõe um arranjo social em que a lógica do capital não dita 
todos os ritmos e tampouco penetra em todas as brechas de resistência. Coloca-
se a possibilidade de um contexto social em que o valor de uso tem primazia 
sobre o valor de troca. Essa ideia do autor traduzida para a atualidade do século 
XXI, ganha certa concretude quando a cidade se transforma em mercadoria 
revelando um processo contraditório da produção do espaço tornado valor de 
troca como um aspecto importante do processo de valorização do capital 
financeiro. Entretanto, não se deve considerar que ter acesso a uma qualidade 
de vida relativa, em uma cidade capitalista, seja o mesmo que ter direito à cidade. 
É necessário ir além e romper com a ordem urbana capitalista e com as relações 
da organização social inerentes a esse modelo econômico. Segundo Ana Fani 
Carlos (2020 p. 421):  

Nos termos de Henri Lefebvre (1968, 1970), a realização do direito à 
cidade exige o questionamento da totalidade da sociedade submetida 
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à economia e à política. Para o autor, o direito à cidade manifesta-se 
como forma superior dos direitos, na condição de direito à liberdade, à 
individualização na socialização, à obra (atividade participante) e à 
apropriação (bem distinta da propriedade) revelando plenamente o 
uso.  

É nesse sentido que o direito à cidade não se trata de mais um direito 
institucionalizado no arcabouço jurídico do Estado, mas uma possibilidade que 
surge "na contramão da história". (CARLOS, 2021, p. 421) 

O conceito de direito à cidade foi retomado, no contexto brasileiro,  por 
diversos pesquisadores da geografia, da sociologia e da arquitetura e urbanismo, 
a partir da discussão nos estudos urbanos de maneira ampla. A pesquisadora 
Ermínia Maricato faz menção ao conceito em 1979 no livro A produção capitalista 
da casa (e da cidade) no Brasil industrial. O conceito é citado em nota de rodapé, 
como algo ligado à história das cidades. Mais tarde, em 1985, no artigo chamado 
Direito à terra ou direito à cidade?, o conceito é retomado novamente pela autora, 
mas dessa vez de uma forma mais direta, através da articulação com a cidadania 
e o direito à terra urbanizada, ou seja, aquele que além da casa deve promover 
também direitos básicos.  

A cidadania prevê o direito, não apenas à terra, mas à cidade, com seu 
modo de vida, com seus melhoramentos, com suas oportunidades de 
emprego,  de lazer, de organização política. Terra urbana diante desse 
raciocínio significa terra urbanizada.  
O que parece muito complexo e abstrato (como "construir" a 
consciência do direito à cidade) pode ter efeitos imediatos sobre os 
rumos das lutas urbanas no sentido de levantar uma bandeira de 
reforma urbana. (MARICATO, 1985, p. 408). 

A autora parece inscrever o direito à cidade no campo do direito à terra 
urbanizada. Essa demanda seria atendida através de reivindicações dos 
movimentos de lutas urbanas de ocupações de terrenos vazios nas grandes 
cidades. Convém destacar que o direito à cidade não pode ser confundido nem 
reduzido às demandas por terra urbana ou conquistas de direitos básicos. 
Enquanto o direito à cidade é orientador de uma nova sociedade, a demanda por 
terra e por direitos básicos não contempla, necessariamente, esse caráter 
emancipador. 

Assim como Ermínia Maricato, o sociólogo Pedro Jacobi, também faz um 
diálogo do conceito de direito à cidade com o conceito de cidadania, bem como 
chama para os movimentos sociais urbanos, a responsabilidade de contrapor-se 
a uma certa forma de organização estabelecida nas relações de poder. De forma 
ampliada, Pedro Jacobi inscreve uma série de aspirações do cidadão no campo 
do direito à cidade como a dignidade, a cidadania, as cidades democráticas entre 
outros.  

Todas as pessoas que vivem na cidade são cidadãos? Não é bem 
assim. Na verdade, todos têm direito à cidade e têm direito de se 
assumirem como cidadãos. Mas, na prática, da maneira como as 
modernas cidades crescem e se desenvolvem, o que ocorre é uma 
urbanização desurbanizada. (JACOBI, 1986, p. 22).    

Para o autor, o "Direito à cidade quer dizer direito à vida urbana, à 
habitação, à dignidade. É pensar a cidade como um espaço de usufruto do 
cotidiano, como um lugar de encontro e não de desencontro." (JACOBI, 1986, p. 
22). Pensado a partir do ponto de vista da cidadania, a negação do direito à 
cidade implica a negação de todos os demais direitos.  

O geógrafo Thiago Trindade (2012) se propôs a fazer uma leitura jurídico-
legal do conceito de direito à cidade. Em sua pesquisa o autor ressalta, de um 
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lado, a relação da noção de direito à cidade com o debate teórico sobre direitos 
e cidadania e, de outro, reinvidica uma dimensão jurídico-institucional para o 
dirieto à cidade que se expressa na afirmação: “a institucionalização jurídica do 
direito à cidade somente se justifica na perspectiva da função social da 
propriedade, ou seja, este é o princípio que define o direito à cidade em termos 
legais” (TRINDADE, 2012, p.140). O autor apoia-se nos estudos de Edésio 
Fernandes (2007) que debruçou-se na busca da compreensão do direito à 
cidade em termos jurídicos. O autor aponta que o conceito de Lefebvre não se 
volta a estas questões, apesar de fornecer elementos socioeconômicos, 
políticos, ideológicos, mas que se configura como uma elaboração mais filosófica 
do direito do que realiza uma leitura jurídico-institucional (FERNANDES, 2007).  

O geógrafo Marcelo Lopes de Souza (2014) discorre sobre as lacunas 
presentes no conceito de direito à cidade, mas afirma que apesar da insuficiência 
conceitual, vale a pena  continuar disputando essa ideia, que na sua visão foi 
válida e ousada. Entretanto, seu aparato conceitual não dá conta de explicar a 
totalidade como o próprio Lefebvre se dispôs e para isso propõe o conceito de 
"direito ao planeta".   

O que está em jogo, enfim, é o direito ao planeta, em que se exige 
repensar toda uma série de questões no que tange à organização 
espacial (apontando-se para a desconcentração econômico-espacial e 
para a descentralização territorial radicais, mas sem resvalar para 
autarquias, localismos e insularizações), à divisão social do trabalho, à 
exploração e à alienação (em que devem ser destacadas as tendências 
de agravamento e regressão, como a precarização e a 
“hiperprecarização” no mundo do trabalho), o etnocentrismo (em que 
cabem ser denunciadas com veemência as suas renovadas facetas em 
matéria de xenofobia, nacionalismos e racismos), os vários tipos de 
opressão (de classe, de gênero etc.) e a heteronomia em geral – tendo 
por base e parâmetro, em última instância, a autonomia, em sentido 
forte. (SOUZA, 2014, p. 3)  

Parece-nos que a proposta do autor segue no mesmo sentido do que 
propõe Lefebvre, não trazendo propriamente uma dimensão nova que possibilite 
repensar a espacialidade capitalista de forma inovadora. A ideia de direito ao 
planeta é apoiada no pensamento do filósofo francês, pois no livro Espaço e 
Política (2008), Lefebvre já aponta para a necessidade de uma mudança em 
escala planetária: “‘Mudar a vida’? Sim, certamente, mas isso só se pode 
vislumbrar considerando o espaço do planeta inteiro, sem excluir a criação, aqui 
e ali, de espaços apropriados, cuja apropriação, escapando à propriedade, 
poderia servir de exemplo” (LEFEBVRE, 2008, p. 162). Marcelo Lopes de Souza 
apresenta apenas uma proposta de mudança de escala, mas não chega a traçar 
possibilidades de redesenhar o projeto utópico de Lefebvre.  

Ana Fani aponta um aspecto importante e, ao mesmo tempo, pouco 
abordado no direito à cidade, que é o fato de que ele "Encerra também um 
sentido lúdico, já que é campo de encontro e de troca social, lugar da festa e da 
comemoração" (CARLOS, 2020, p. 416). O geógrafo César Simoni Santos 
também aborda essa dimensão presente no conceito original de Lefebvre 
quando afirma que:   

A reconvocação da dimensão corpórea forja um dos princípios do 
direito à cidade: apropriar-se efetiva e concretamente do espaço social 
como instância de realização da vida passa pela reconsideração do 
corpo e dos sentidos como dimensões cruciais. Ela é parte de um 
programa que reconhece a amplitude de ação dos processos de 
alienação, envolve a crítica objetiva da vida cotidiana e se incumbe da 
realização da utopia redesenhada. (SANTOS, 2021, p.18) 
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O corpo, a dimensão corpórea, as paixões, o gozo, a festa são também 
um componente fundamental do direito à cidade, talvez esquecido por muitos 
pesquisadores no contexto brasileiro. Apesar das estratégias de reprodução 
avançarem sobre "o corpóreo, sobre o gestual e, por extensão, sobre a vida 
cotidiana, por outro, ao fazê-lo, elas lançam luz sobre instâncias reprimidas, 
cativas ou apagadas. Dessa forma, passam a integrar o movimento geral de 
superação revolucionária." (SANTOS, 2021, p. 17). A imaginação de ambos os 
autores se volta a alguns dos elementos formulados por Lefebvre, ou seja, a 
possibilidade do encontro, do corpo e da festa, como uma brecha, como uma 
possibilidade de transformação do cotidiano e da vida urbana, de democracia 
radical com o enfrentamento das relações de poder. 

O conceito de direito à cidade também se popularizou no contexto da 
emergência de vários tipos de movimentos sociais no mundo inteiro. No Brasil o 
conceito ganhou voz nas ruas, junto às "Jornadas de Junho" como ficaram 
conhecidas as manifestações sociais que ocorreram em meados de 2013.6 O 
Movimento Passe Livre (MPL) buscava apresentar um contraponto ao fim da 
lógica excludente do transporte público através da pauta da “tarifa zero”, 
entendida como uma possibilidade capaz de criar uma cidade mais democrática. 
Os movimentos urbanos organizam-se em razão do direito à cidade, buscando 
criar uma nova perspectiva para a vida urbana. David Harvey fala que as lutas 
dos movimentos no Brasil não tinham nada a ver com a ideia de Lefebvre, mas 
tudo a ver com as lutas acerca de quem vai configurar as características da vida 
urbana (HARVEY, 2013).  

Percebe-se uma multiplicidade de entendimentos a respeito do direito à 
cidade. No contexto brasilero, tanto acadêmico quanto das reivindicações 
populares dos movimentos sociais urbanos, o conceito passou por um processo 
de generalização e banalização. A pluralidade de significados pode ser 
interpretada como fragilidade, que seria a ausência de fixação de sentidos, a 
incompletude conceitual, em suma, um “significante carente de significados” 
(HARVEY, 2014). Para David Harvey:  

...os financistas e empreiteiros podem reivindicá-lo, e têm todo o direito 
de fazê-lo. Mas os sem-teto e os sans-papiers também o podem. 
Inevitavelmente, temos de enfrentar a questão de os direitos de quem 
está sendo identificado, e, ao mesmo tempo reconhecer, como Marx 
afirma n’O Capital, que “entre direitos iguais, o que decide é a força”. A 
própria definição de “direito” é objeto de uma luta, e essa luta deve ser 
concomitante com a luta por materializá-lo (HARVEY, 2014, p.20).  

Parece-nos que o conceito de direito à cidade, tal como foi adaptado para 
o contexto brasileiro, sofreu uma redução conceitual que, ao invés de avançar 
no entendimento da realidade urbana, produziu uma representação empobrecida 
e redutora da realidade. Atualmente, o contexto de produção da cidade ocorre 
conforme aponta Ana Fani Carlos:  

A mobilização da riqueza comanda o sentido das intervenções no 
espaço urbano pela união entre o político e o econômico a partir de 
estratégias que visam permitir a realização do valor, viabilizando a 
acumulação do capital numa fase crítica, em que o processo industrial 
deixou de ser o lugar específico da realização da acumulação. Agora o 
capital migra para outras esferas englobando a produção dos lugares 
na metrópole como modo de realização do lucro. (CARLOS, 2020, p. 
418-119) 

 
6 Cabe destacar que o momento em que as principais manifestações, aconteciam em diversas cidades 

brasileiras, a Copa das Confederações FIFA com os olhos da mídia internacional voltados para o país. 
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É justamente nessa lógica de produção que o conceito de direito à cidade 
deve incidir. Apesar da ideia ser pensada para se referir ao que se opõe à lógica 
capitalista, foi reduzido a um sentido que não coloca em xeque a lógica global 
da acumulação capitalista. É muito mais uma tentativa de organizar lutas 
diversas, pontuais e fragmentadas, de ampliar pautas específicas para um 
contexto mais abrangente e de dar um sentido à apropriação dos espaços da 
cidade do que uma tentativa de colocar em cheque uma produção excludente da 
cidade. Frente à multiplicidade de sentidos atribuídos ao termo, o conceito teria 
perdido a força e a capacidade utópica de um projeto revolucionário ou de 
emancipação social e passado por uma banalização do significado. Entretanto, 
é possível pensar possibilidades e alternativas a partir da análise da própria 
realidade.  

Por um lado, como a resistência à espoliação e da mercantilização da 
vida pode iluminar essas estratégias de identificação, de contra-
hegemonia e de reconhecimento da luta comum, uma luta espacial 
empreendida por uma classe a se constituir no embate "socioespacial". 
Uma "luta de classes sem classes". Por outro lado, o resistir que se 
mede pela régua do possível, do devir: o "projeto" de emancipação que 
já deve estar presente na atual experiência urbana da cotidianidade. 
Como oposição à instrumentalização do espaço e do Estado na 
reprodução do capital, sintomas da financeirização e do 
neoliberalismo, a produção do comum que emerge desta disputa pela 
verdadeira democracia. (PEREIRA, 2018, p.10)  

Talvez o caminho possível seja a compreensão da totalidade da realidade 
através da explicação e reflexão crítica, teórica e prática, bem como um conjunto 
de resistências que se põem a "instrumentalização do espaço e do Estado", 
conforme coloca o cientista político Paulo César Xavier Pereira.  
 

 
CONSIDERAÇÕES FINAIS     
 

Considera-se importante pontuar que não existe um conhecimento 
definitivo da realidade. Apesar do conceito de pobreza e da ideia de direito à 
cidade estarem sendo apresentados e estudados de forma fragmentária por 
meio de ciências parcelares, eles apresentam uma parte, uma sessão da 
realidade e podem ser considerados em estudos posteriores. Se analisarmos a 
realidade como uma composição de sessões (momentos), no caso da pobreza 
e do direito à cidade, é preciso realizar sua análise e descrição como uma sessão 
do todo. O todo dialético é um todo de momentos mediados. Quando se 
compreende a sessão (momento) se encontra pistas para compreender o todo, 
pois a explicação da parte ajuda a conhecer o conjunto das partes. Por outro 
lado, é preciso pensar como esses conceitos se inserem na totalidade da 
realidade social. Sem uma compreensão de como o momento atual do sistema 
capitalista atua na produção do espaço, não será possível chegar a uma 
explicação da parte, pois apenas quando é inserido no todo é que se torna algo 
compreensível. 

O sistema econômico atual criou as condições que explicam o aumento 
da pobreza e dos sem-teto, o crescimento das favelas, a multiplicação dos 
moradores de rua ao mesmo tempo em que se apodera do direito dessas 
populações de viver e participar da vida na cidade.  

Portanto, parece-nos um caminho viável a construção de conceitos, tanto 
de pobreza quanto de direito à cidade, que sejam capazes de costurar estes 
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diversos fragmentos conceituais através de uma visão totalizante da realidade. 
Imaginamos que dessa forma se possa constituir conceitos sobre a pobreza e o 
direito à cidade a partir de suas facetas complexas, multidimensionais e móveis 
e não somente a partir de estudos disciplinares, como os elaborados nas 
ciências sociais e nas ciências sociais aplicadas. Sua compreensão passa pela 
capacidade de relacionar diferentes disciplinas, épocas e modelos, 
necessitando, portanto, identificar e lançar luz sobre os campos cegos que ainda 
impedem sua leitura, compreendendo-os desde fatos políticos à manifestações 
culturais.  
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