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O fenômeno urbano faz parte de um amplo debate que permeia a socieda
de como um todo. A discussão sobre a p.roblemãtica da cidade. ~aiu dos grandes 
centros acadêmicos, onde teoricamente pensava-se sua análise, freqüenta ·com 
assiduidade as mesas das secretarias de planejamento t;tos grandes cen~ros de 
decisões potCticas, assim como é objeto de debate da1quefes menos favorecido~ 
socialmente e maiis atingidos pelo progresso urbano. 

Porém, se nos detivermos um pouco na temática do urbano, veremos que 
ela não se "constitui eni'uma" preo"cúpação"tão nova~ ou· seja, ela 'naà ~fruto do 
século XX, nem uma preocu'pação tão velhá, porque ê úmà realidade · da socie
dade burguesa e, portanto, nasce com o próprio capitalismo. Se buscarmos no 
tempo a origem da cidade, iremos encontrá-la na antiguidade, porém, mesmo 
que cidades·de grande porte, nunca com os problemas da sociedade urbana in
dustrial. Na verdade, historicamente, a cidade passa a ter uma importância como 
objeto de pesqui~a cientffica a partir do século XIX. E, portanto, com ela, o sur
gimento do urbanismo e do. planejamento que se desloca do campo das belas 
a1rtes para ó lugar privilegiado daquilo que também pensa a sociedade e os seus 
problemas. 

• ••• o dicion~rio Larousse deline:.a como "'cit§ncia e teoria da ·localiz.ação huma
na•. Esse neologismo corres{X)nde ao surgimento de uma realidade nova: pelos fins 
do século XIX) a expansão da sociedade industrial dA. origem a uma disciplina que se 
diferencia das artes urbanas anteriores por seu caráter reflexivo e crftico, e por sua 
pretens§o cientfflca - · o urbanismo". l 

~ no capital'ismo que se evidencia a divisão entre campo e cidade. visto 
que até então, um era prolongamento do outro. A oposição entre cidade e cam
po reflete um novo tempo, uma nova ordem histórica- a ordem burguesa. Des
sa forma, arrancar o homem do campo~, onde viver e trabarhar não se dividia em 
dois tempos, mas era parte de uma rotina diária, foi antes de tudo uma estraté-

(1} Françolse Choay ... lntroduç5o" .. In: O urbanismo - utopias e realidades - uma antolog.ir~. 
T rad., S.P ., Perspectiva. 1979, p. 2.. 
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gia. burg.ues.€f . .,D.~Ia, r~~u!ta .não só. a a.~uf!lu~aç~~. &f~iPE9dução do capital como 
também .... a garant.ia .d~ cont~ole _so~re aqu~"~-~~.,Q'l~ ... P!~d.lgia~. . • 

~ .. cid~~e ê o .. ~spaço ._qu~ .1 proporci.~_l';l.:a ... ~.~.9a.~à!:l~~ .d-ªJJ~)Va,p~~~rt:l .S<?Ci~l. E 
o.l.ugar_.do progre~~o.s~.~o. ta':nb~~- é.,~uga<~~.~.~pJq~~ç~~ ~ ... ~~ ~isé~ia. ,Esse~~
paçq _nã.~ _ __foi pen~a~o ~ pa_ra .se.~ . o •. lug~r .. da, harrl]~n_ia,Le :!!~. ig~~ld~d~ ~çcial, !Tias 
ç luga_r. onde ~ bu~guesi~ dei~aria suas ma~.c~s d.erf!J~Lzaç.ãgJa.r:tt~.Q'Aanto as;da 
exploração. Para o capital .. a miséria que perambulava atônita pelas ruas não de-

• •• . ~ • • ~ , , , lo .... • • • • jo • ' -•· )(,r- . _,., , , ... . • "• "4'- J o - ' • • 

veria ser uma surpresar assim como o era para 'os observadores sociais, fossem 
. . . ' ' · ·1· .... ,. .. ,J .... . . .... •:'I' .... c;.,t . .... . . ........ !. • • 

eles literatos, cientistas polfticos. mêdicos ou mesmo homens·do governo. Como 
• • • . • • .. I • • - • - \ ~ • • •• -··I I • • 11, .. ...J .• , ~·· ,,. ,.'( .,"lo . 

todo sistema altamente rac•onal, essa multidão que invade as ruas ,era ·apenas 
• I 

0 0 0 000 
. ... . 1 ' . .._ • '-t -~- Jto. 0 ... - - ~ ......-.' 

uma realidade 'na constatação burguesa. Porém, mesmo assim,"' a :multidão, suas 
doenças e deformidades;' suas àções reivindicat6rias de\ieriãm sêi-'côntabiliiadas 
e contidas em espaÇos segregados, evitando o'' seú perigo como"âme-açi:t"soêial;~··. 

É essa a lógica burguesa'- ·· dividir campo' e cidade: mÜitiplicar ~e· reprÕdlàir 
o capitál, ex-plarar em n'omê' do prog'resso. éontrofar e' "discipliríãi-iia·rro 1e'sp'aço 
on_de'cada u'm ·tem o setj ' lugar definido de acordo com a sua fôrrn(de in"sérsão 
na· produção.. 

Campo- antés · o ·· rugar - onde ~ produção e o lazer sé ·encontravam, ·i:tepôis, . . .. , . .. -·· ... , . ... ... , : ""'" 
o lugar onde o atraso o definiu como complementariedade a uma produção ra-
cional. Cidade - o lugar. onde o progresso e a produção se realizariam, espaço 
delimitado entre os que produz•am e aqueles que detinham o poder,. rocal onde 
o capital se concretrzou- lugar do espaço social fragmentado. 

· Mesm'o assim, a .. evídencia do novo- a constatação do 'fenômeno .urbanq 
constituiu-se numa surpresa. ora trágica, ora agradãvel, para os homens do sé· 
culo'·xlx:='oependendo' do' 'ân.gulo' 'de 'quell"l vê, à 'cidade burguesa ê o lugar . da 
realização. ;d'? progresso. . · ·. . 

Marco do ·podério_ burguês, traduzindo a força da técmca e da máquina que 
domin·a·vam a natureia~ a ·.ãrcl'uitetu·ra ·eclética proporCionava uma visão _dà. poder 
de uma nova .época, principalmente naqueles Que, submetidos. não partiCipàvam 
éfetivamente da apropriação 'do capital: . 

. . 
.. Sem dúvida, a experiência do sublime foi proporcionada, no campo da arquít~ 

tura, pelas mAquinas,. fAbricas, lojas, a.rmaz~ns, viadutos, usinas geradoras de gtls, 
asilos de loucos, prisões. estaç6es ferroviArias, túneis e pela monótona uníformidade 
das · extensas s~ries de ·casas construfdas para os trabalhadores; e no plá~o 'da :{X>-; 
tencialidade transformadora e· assustadora dos homens, pelas multidões êm.' rrovi
mento. pe.lo tráfego contfnuõ de vefculos, pefos bairros operários e pelos canteiros de 
'conslruç8o de grandes Õbras públicas. 

Os arquitetos que projetaram em cidades inglesas ediffcios como o Ban_co .da 
Inglaterra, o Cíty of London Coai Exchange, a sala de leitura do Museu BriMf)ico, a 
.enfermaria do Hospital Chelsea, entre outros, com certeza não tiveram' â intensão de 
provocar em quem os via a evocaçáo bucólica dos campos ingleses ou a.harmonia 
de proporções entre os homens e suas obras. O aspecto magesttl.tico"dess'às cons
trvções, bastante diversas em suas formas e materiais. reuníndo com 'tréqDência es· 
ti/os de vár;as ~pocas e lugares, sugeria primordialmente o poder da burguesia. um 
poder que deveria parecer grandioso, infinito e esmagador". 2 

Porém, se invertessemos esse olhar, não seria ditrcit constatar a situação 
de extrema miséria, as carências higiênicas, a falta de es.paço,' de àr e · de. luz a 
que se viam submetidos a maior parte daqueles que habitavam a cidade. E· não 
são poucas as descrições Que nos colocam a par da situação constrangedora em 
que se encontravam os Que, com efeito, produziam essa nova orçtem socral. 

(2) Maria Stella Martins Bresciani. "Metrópoles: as faces do monstro urbaf'lo (as cidades no 
sécul·o XIX)" . In: Revista Brasileira de História, S.P •• ANPUH, V. S. n<2 819. p. 42 .. 
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Basta lermos o texto de Enge~s, de 1845, sobre Manchester, para acreditarmos 
que os homens. desfavorecidos sociatrnente no sAculo XIX, viviam em condições 
sub-humanas, segregados em espaços pré-determinados pela sociedade bur
guesa. Ricos e pobres conviviam naquilo que os especialistas do assunto na época 
denominavam "caos social•'. Na verdade, podemos pressupor que essa desor 
dem social fazia parte da nova ordem burguesa. Apoiamos-nos em Engels, 
quando da sua análise da situação da classe trabalhadora na lnglatera para ex~ 
primirmos nossa crença de ser uma estratégia deliberada da bu.rguesia conviver 
lado a fado com a miséria, mas separados por barreiras intransponfveis: 

• . • •Jamais encontreir porAm, em qualquer outra parte, como em Manchester, 
ao mesmo tempo, um tão sistemático isolamento da classe trabalhadora em relação 
âs roas principais,, e um tão delicado encobrimento de tudo aquilo que possa ferir as 
vistas e os nervos da burguesia. E justamente Manchester é construfda menos se
gundo planejamento ou regulamentos policiais; ao contr~rio, é- o mais pelo acaso 
que qualquer outra cidade; e quando, de passagem, eu considero o zelozo protesto da 
classe média, de que tudo ao trabalhador iria excelentemente. press;nro. que os libe
rais, os big whigs de Manchester não seriam assim tão inocentes nesta vergonhosa 
forma de construçãoWJ 

E isto o demonstra bem o arquiteto Benevolo no seu livro As Origens da 
Urbanfstica Moderna: 

•Assim1 enquanto o ~nsamento liberal consegue levar A remoção das velhas 
restrições legais e consuetudinárias .:_,o que na Europa e na América se realiza quase 
completamente entre 1776 e 1932 - as cidades e os campos permaneciam pratica
mente privados de controles urbanfsticos. 

A parte mais progressiva da cultura econ6mica e polnica persuade os goVíemos 
e a opinião pública a não interferirem, e portanto a não reconhecerem os problemas 
derivados das transformações em curso no território: desacredita e enfraquece os 
m~todos tradicionais de c-ontrole urbanfsticos. sem propor outros métodos em alterna
tiva. preconizando pelo contrário nesta maMria uma absurda extensão do faissez·fai-
re'', 4 

Dessa forma, achamos não ser presunção de nossa parte acreditar que a 
desordem social era a nova ordem burguesa sobre a qual reinava o poder doca~ 
pital e que~ na falta de um pla.nejamento urbano global, opunha-se um planeja
mento invisfvel que delimitava com bastante nitidez o lugar de cada um no espa
ço social. E, evidentemente, as reformas parciais do es:paço urbano faziam parte 
desse plano invisfvel. Assim, a lei de expropriação foi um importante instru
mento do Estado para a remodelação da cidade de acordo com os interesses da 
dasse dominante. Nessa perspectiva foi possfvel a ·arquitetos como Haussmann 
reconstruir o centro de Paris, objetivando um trân~ito mais rápido que viabili-

. zasse com segurança todas as transações mercantis ao mesmo tempo que im
pedia que suas ruas fossem novamente palco dos conflitos sociais de 1830 • 
1834. 

. • • ·suas necessidades impõem um desenho ao traçado· urbano: manter tudo 
em movimento constante e previsfvel, transformar tudo em mercadoria; a feira sazonal 
tran~formada em mercado permanente e intemacíonal. 

(3) Friederich Engels. "Manchester" (a situação da classe operária na Inglaterra!. In~ 
Marx/Er:rgels: História, org. e trad. Florestan Fernandes. - S.P •. , Ática. 1983, !coleção 
grandes cientistas locais), p. 310. 

(4) Leonardo Benevolo. As origens déi urbanfstica modema, trad., Usboa, Editorial Presen· 
ça/Martins Fontes, 1981, (Coleção Dimensões, -n!_) 10), p. 22 
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Expressa bem eS'sa •modernidade" impasta pela burguesia às antigas cidades 
euliopéias, o traçado em perspectiva das longas avenidas abenas por Haussmann em 
Pan"s, na década de 1850: de um lado assegurar o fluxo de homens, mercadorias, 
transporte e não esqueçamos o exército: por outro, impedir que qualquer objetivo 
oposto a esse se efet.ivassen. 5 

Porém, não era toda a sociedade do século XIX que participava desse pia· 
no invisfvel; muitos homens denunciavam a situação de exploraçãÕ na qual a so
ciedade burguesa tinha sua base de sustentação. Entre eles" encontramos osso
cialistas utópicos que foram dignamente recuperados por Henevolo na sua ten
tativa de restabelecer o elo perdido entre o urbano e· a polftica. 

Para Benevollo, os socialistas utópicos foram aqueles que realmente con· 
seguiram dar sentido verdadeiro ao papel a ser desempenhado pel'a urbaniza
ção, ou seja, são os seus modelos urbanfsticos que possibilitavam alinhavar a 
questão urbana como parte da problemática pol'ftica, propondo verdadeiros 
programas para a transformação social. 

Para e·ste autor, apesar de toda a complexidade que a sociedade capitalista 
contêm e que os socialistas utópicos não perceberam •. é neles qoe talvez esteja 
uma resposta para at ·sociedade urbana. Os socialistas utópicos tinham a cidade
o lugar de morar- como o r.equisto básico e fundamental para a nova organiza
ção sonhada. Portanto, o objetivo estabelecido pela utopia, sob ponto de vista de 
Benevolo, continua vãlido para os planos urbanrsticos contemporâneos: 

'·Repensar uma sotuçáo vantajosa para a sociedade como um todo n§o permi
tindo o usufruto do progresso t~cnico apenas para alguns. "6 

Em suma, para Benevolo, não é possfvel separar a questão. utrbana, o pla
nej~mento urbano do debate polttíco, porque, se assim 1or, ela se to.rnará, cada 
vez mais. uma simples técnica a serviço do poder constitu[do. E para ele, a ar· 
quitetu ra não deve estar a serviço do poder, mas a serviço da sociedade, objeti
vando transformações que possam beneficiâ·la como um todo e não somente a 
uma classe social. E ê nessa perspedíva que Benevolo se coloca como critico ar· 
doroso de Enge,ls e Marx~ identificando no socialismo ciendfico a ruptura entre a 
poHtica e o urbano. 

Este autor tenta demonstrar que 1848 foi um marco significattívo para a ur
banfstica moderna. porque, justamente nesta época histórica de confllitos sociais 
na Europa, o movimento polftico do operariado sai vencido pelas forças conser~ 
vadoras e sua reorganização se dará via marxismo cientffico que,. por sua vez, 
relegará a probremãtica urbana, assim como todos os modelos dos socialistas 
utópicos, a um segundo plano. Para Marx e Engels~ a cidade ê o lugar his,tórico 
do capitalismo e apenas mais um dos problemas da sociedade de classes e sua 
transformação não dependerá de modelos. mas somente da transformação glo
bal da sociedade. Portanto, para os marx:istas, a questão urbana só serã resolvi· 
da ap6s a revolução, com o advento da sociedade sem classes. 

Assim, para Benevolo, 1848 foi o marco si,gnificativo que completa o dis
tanciamento entre a expe,riência urbana e a polrtica de esquerda euwpâia. Ore
sultado imediato para ele· foi que a urbanfstica passou a ser tratada como um as
pecto puramente técnico. As grandes intervenções urbanas passam a ser obra de 
uma nova dasse de projetistas e funcionários, homens da ciência1 e do saber~ que 
não misturavam trabalho com poUtica. Na realidade, essa ruptura operadâ por 
Marx e Engels veio de encontro à fórmula mágica encontrada pela classe dom i~ 

(51 Maria Stella Martins Bresciani. ibidem, op. cit. p. 44. 

(6} le·onardo Benevolo. ibidem, op. cit. p. 54. 
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nante: tomar a seu sefViço homens ''isentos" de ideologia polftica para projetar 
ou construir obras que apfacassem os conflitos sociais ou mesmo obras com o 
claro objetivo de controlar e disdplinarizar o espaço social, colocando cada clas
se no seu devido lugar na cidade. 

Porém" ao analisar a sociedade burguesa, Benevolo incorre em dois agra
vantes ao colocar em evidência os socialistas utópicos e seus modelos urbanlsti
cos. Em primeiro lugar, pressupõe a inexistência de um planejamento urbano 
por parte das camadas dominantes, dar o caos e a desordem que reinava,, para 
ele, na cidade burguesa. Em decorrência, só percebe um planejamento u:rbano a 
partir dos utópicos. Em segundo,. ao se definir por este·s, não sublinha em seus 
modelos o seu caráter autoritário como forma de pensar a sociedade. 

Quanto à primeira <1Uestão, gostarfamos de salientar que, para n6s, houve 
uma falta de percepção do autor q·uando trabalhou teorícamente com o pressu~ 
posto da inexistência de um planejamento urbano na sociedade burguesa. Esse 
pressuposto conduz logicamente à conclusão de que a cidade burguesa é o lugar 
do caos e da desorder:n. Pa,ra nós, pensar como inexistente o planejamento ur· 
bano na sociedade burguesa ~ subesfmar e menosprezar a força e o poder do 
capital. Existiria, sim, um planejamento nfto só urbano, mas de toda a sociedade 
que vai sendo pensado e constru(do pela classe dominante durante todo o sê
cuia XIX, obj,etivando o contrate e a disciplinarização de todos aqueles que não 
detinham o capital em suas mãos. Portanto, o lugar de cada um estaria dete.rmi
nado, rnc::tusive no espaço urbano. 

O caos e a deso'rdem seriam a ordem desse plano. O caos e a ordem esta
riam bem definidos de acordo com o lugar que a miséria e a rique;za ocupam no 
espaço urbano. Na verdade. a ordem burguesa- ou o planejamento urbano 11in
visfveln- se daria através do caos. Dessa forma, a. legislação sanitãria, a lei de 
expropriação e os projetos urbanos parciais seriam apenas a forma~ visrvel, os 
i O$lrumt~nlo$ do controle e da di~ci~lina dentw deS$~ ph:mo urbano invísfvel. 

Quanto ao carãter autoritário dos modelos utópicos, ê preciso assinalar 
que todos eles foram concebidos tendo por pressuposto o progresso e a máqui
na. Se tipham a percepação de que esta nova ordem social era um desastre, 
porque imposta pelo Jprogresso mecânico, seus projetos para um novo ordena
mento social e espacial não conseguiram escapar disso. Em seus modelos urba
nfsticos~ sentimos a Influência e a crença na sociedade do trabalho e do progres
so - sociedade capitalista. Sabiam de seus males, mas o remédio seria apenas 
inverter a eficãcia que o capitalismo jã havia demonstrado na fábrica para a so
ciedade como um todo e não transformA-la radicalmente. 

•A economia capitalista e a nova técnica do trabalho na oficina resolveram as 
antigas formas de povoamento produzfndo os males e as misérias patentes por toda a 
Inglaterra.. Mas essa mesma tf§cnica e capacidade de prev;s~o podem ser alargadas 
do trabalho para as· outras funções da vida, da oficina para a cidade, permitindo entre-
ver uma possfvel reviravolta do actual processo desintegrador. dev;do a uma aplica~ 
ção unilateral dos mesmfssimos princ(plos". 7 

Como homens de seu tempo, os socialista utópicos. não poderiam deixar 
de estarem encantados com o p1rodfgio que era a máquina e corn a capaciade iln
finita de operar mudanças no ritmo da· vida de seus semelhantes. A máquina era 
a criação do homem numa comprovação de que ele tinha domado a na1ureza e, 
portanto, só seria possfver pensar a sociedade a partir dela. Racionalismo. eficâ· 
da, produtividade, organização eram as palavras de ordem que. tiradas da fâbri-

(71 Leonardo Benavolo. ibidem. op. çit., p, 53. 
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ca, deveriam reger toda a sociedade. Seus-modelos de sociedade se assemelha· 
vam à própria máquina. 

"A projeção da sociedade organizada pefos preceitos das ci~ncias é paradig. 
mAtica para se avaliar a extensão da armadilha. Fourier lambAm ldtializou uma forma 
de organizaçAo socieMria que se assemelhava a um mecanismo. · •As engrenagens 
de pai:x&s, a cooperaç§o complexa das paix6es mec~icas com a paixlio cabalfstica 
sao :construções obtidas por analogia com a estrutura da mAquina, utilizando materiais 
psicol6gicos. Esse maquinismo humano produz o pafs .de Cocagne'", afirma Walter 
Benjamin. "S 

Não foge dessa . análise . Franço1se Choay que faz, na sua introdução a an
tologia sobre· o urbanismo, u'mà advertência ao crittcar com seriedade os proje
tos de urbanização dos socialistas utópicos. Talvez, essa sua análise pudesse ser 
compreendidã cômo os· pontos negativos dos modelos prê-urbanfsticos, que es
capam à Benévo'o na sua ânsia por.Ins.erir a questão urbana no âmbito do polfti
co. Transcrevemos a fàta de Choay por no:s pare~er f~l~vante para a compreen
são da questão urbanfstica hoje. Questionar as propostas de pJanejamento urba
no e OS modelos ê. uma t~refa, não SÓ dos histo.riadores e arquitetos, ·COmO de 
toda a sociedade. · · · · 

~pesar dessas disposições, destfnadas a liberar a ex;sténcfa cotidiana de uma 
parte' das taras e servidtJes da grande cidade industrial, · as diferente.s formas do mo
delo progressista apresentam-se como sistemas Nmitaclores e repressivos.~ A limita· 
ção exerce-se, num primeiro nfv.el, pela rigidez de um quadro espacial predetermina
do; Fourier regulamenta até os embelezamentos da cidade, esses ,_ornamentos força
dos" que, sob a ~ide dos "comiMs de aparato'". vão enfeitar os diferentes anéis coll
clmtricos. em oposiçl1o A "licença an6rquica atuar. Num segundo nfvef, a ordem es
pacial prova qu:e deve ser assegurada por uma limitação mais propriamente poJmca. 
Essa toma ora a forma de paternalismo (em Owen ou Godin), ora a fonna de socia
lismo de Estado (em Cabet. por exemplo):; As vezes, enfim como .em Fourier, é um 
sistema de valores ccmunitA.rios, ass~pffcos e repressivos, que esconde por trás de 
fórmulas am~veis, pelas quais se quer opor ao tecnocratismo despótico dos Sans.i· 
rnonistas a defesa do consumidor e a preocupação para com ele. 

O autoritarismo polflico de fato, que dissimula~ ef!1 todas essas propostas, uma 
terminologia democrAnca, ,está ligada ao objetivo comum, mals ou menos assumido, 
do rendimento m~xlmo. Podemos v~/o em Owen, que n~o hesita em comparar, para 
a rentabilidade a ~sperar dere, o bom tratamento dos instrvmentos mecklicos com "o 
bom tratamento dos instrumentos vivos•. Essa é também a obsessão de Fourier, que 
traduz em termos de rendimento as vantagens do ~arantismo• e da •Harmonia'" so
bre os estádios .históricos precedentes·. 9 

Se no século XIX a questão urbana é identificada ~como um dos :probtemas 
da sociedade capitalista,. no século XX ela toma proporções alarmantes. Os con
flitos sociais que têm como base as lutas pela posse do solo, pel:a casa própria, 
p.elos bens de consumo coletivos se encenam no palco da cidade capitalista. N·e
la, as desigualdades sociais~ a e><ploração do capital se evidenciam, não só no 
espaço da fábrica, mas por todo seu espaç·o ffsico. · 

A carência da habitação ·constitu'i-se numa das muitas formas de explora
ção a que as camadas menos favorecidas da sociedade capiJalista estâ submeti~ 
da. Por isso, a .questão polrtfca que envolve a problemática do urbanismo deve 

. 
(8} Maria SteUa Marth1s ·er·esei:anl. ibidem, op. cit., p. 48.. 
(9) f;rançoise Choav. ibidem, op. çlt., p • . 1o- 11. 
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ser ·levada em consideração. Acreditamos que é atrav~s da luta por melhores 
condições de moradia, saneamento, bens de consumo coletivos que também se 
questiona o capitalismo. De acordo com Thompson, ~ na experitJncia da explora~ 
çllo que os indivfduos se encontram, identificam pontos de interesses antagtJnicos, 
começam a lutar por estas questões e, no processo de luta, descobrem--se como 
classe e chegam a este descobrimento como consciéncia de classe". 1o Assim, o 
que fica de importante em toda a discussão spbre o urbanismo é que é necessá
rio repensar a questão urbana como uma questão polftica, po.is esta contêm em 
si uma força potencial capaz de modificar os conflitos particulares em experiên
cias concretas da luta social contra a opressão. 

Portanto, não devemos nos apegar à ortodoxia marxista e esperar que o 
sistema se transforme para que certas questões sejam resolvidas. É no conflito 
diário, na luta pe~o direito à cidadania que podemos pressupor uma 'sociedade 
diferente, mesmo porque a soci'edade capitalista do século XX trouxe· nos múlti
plas formas de exproração, assim como tem-nos demonstrado muitas outras es
tratégias de luta, recusa e resistência. · · · · :·. · J ~ ·.' 

Dessa forma, se o planejamento urban·a ou as reformas urbanas arites 
eram p~nsadas como um instrumento de dominação e que, s6 ap·ós uma táms~ 
formação global da sociedade. fosse capaz de ser eliminada. hoje sabemos que 
criticar., questio~ar e, muito além disso, reivindicar não s6 um espaço polftico, 
mas efetivamente fazer mudar tais planejamentos, consiste numa forma eficaz 
de luta poUtica. 

(10} :E~ P. Thompson. ,.La Sociedad Inglesa del Sie.glo XVIII: lucha de ~lases sin clas~s?'" 
In: Tmdiclón, Revuelta yconsciéncia declase. Barcelona. Editorial critica. 1979, p. 37. · 
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