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INTRODUÇÃO 

O trabalho que se segue procura recuperar as discussões em sala de aula e 
as lei tu r as feitas sobre o tema tendo corno enfoque a relação urbano e capitalis
mo. P-r,ocuramos ev•denciar durante nossa exposição. que concebemos por 'ur
bano um espaço onde se desenvolvem as forças produtivas e a divisão social do 
trabalho atravês da cristalização de um determinado modo de produção. Nossa 
intençAo ê, pois, a ,de refletir acerca deste espa,ço no modo capi~a1ista de produ· 
ção privileg1iando o perrodo colonial no Brasil. · 
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A ESCOLA DE CHICAGO E OS MARXISTAS 

A questão urbana tem suscitado nas últimas décadas, não só debates ca
lorosos em torno da problemática, como também inúmeras divergências entre 
os cientistas sociais que· trabalham com este terna. 

Sociólogos, historiadores, geógrafos, economistas e arquitetos. têm abor
dado o urbano nas mais diferentes formas, muitas vez·es complementando Otl 

mesmo contrapondo-se entre si. 
O fato é que apesar de todo este deba.te, entre a intetect4alidade que pes

quisa o urbano, ainda não deparamos com uma Es<;c-la ou mesmo urna Meto
dologia que abarcasse o urbano na -sua totalidade .. 

É bem verdade, no entanto; que toda esta discu~ :>ão tem trazido à tona não 
só a revisão de novos conceitos, como também instrumentais teóricos que se 
complementam, e em certa medida ud§o conta .. ·da··e·xpUcaÇão do~ fenômeno ur· 
bano. Não resta a menor dúvida que o conceito de urbano estã intrisecamente 
ligtado à noção de cidade. 

A cidade com suas instituições e serviços e.xistiram em toda a História do 
Homem, como sede da administração. da religião, da polhica e .. do comércio. 
Mas evidentemente, não chegou a -representar a urbanização que conhecemos 
hoje, resgua1rdando as devidas proporções, ê claro. A cidade, neste quadro, en
globa os três sentidos clássicos 1: 

(11. urbes: sentido material; 
(2). civitas: comunidade humana, complexo orgânico de grupos sociais; 
(3). polis: sentido polftico. 

Do fim do neotrtico até a desagregação do modo de produção feudal, a d~ 
dade foi o lugar por excel,ência das funções administrativas, portanto, o "o /ocusH 
do poder polftioo. 

O processo de decomposição da estrutura ag.rárta e artesanal, o veda
menta dos campos, a expulsão em massa dos camponeses da terra e a rearticu
lação da divisão social do trabalho, durante o século XIV. determinaram o apMe
cimento nas velhas cidades europ.êias de um ele{hento· novo,-qual seja: o urbano. 
A cidade passou a ser não só o "locus" do podetr poUtico, mas fundamentalmente 
o resultado de uma concentração cada vez maior de camponeses sem terra. va
dios e mendigos, espoliados pela presença das novas relações sociais que se es
tabelecem, com o advento do capitalismo: 

É, em particular esta ·nova"' cidade que passou a ser o foco de estudo dos 
cientistas sociais, porque· ~contêm o urbano expresso. n~9. :só no·_urbánismo (en
quanto modo de vida), na urbanização (enquanto concentração da população na 
cidade), mas sobretudo, no exercfcio de dominação !enqt,~~nto conc-entração dos 
meios de produção. reprodução da força de trabalho, distribuição de mercado
rias. criação de novos va·lores, e finaJmente na explicitação das contradições so
ciais, gerada pelo impacto do capital)-. 

Neste contexto, conclui mos que o capitalismo foi o responsáve~ direto pelo 
fenômeno da urbanização, pela 1 R~voloção 1lndustrial, pelo esvaziamento dos 
campos, trazendo problemas "i"eversfveis .. à estrutura social na cidade. como: 
marginalidade. desemprego e subemprego, sub-moradias, carências de equi
pamentos coletivos, etc ••• 

_ Os inúmeros probtemas surgidos pela urbanização crescente levaram es
tudiosos, entidades e me~mo governos a se interessarem pelo fenômeno urba· 

(1) ALO MIAR,. Ga~·rlel. Sociologia Urbanfsr;ca. Aguilar Ed •• Madri, 1961, p. 158. 
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no, corn a finalidade de detectar suas causas e propor soluções para a chamada 
crise urbana. a partir do século XIX. 

Nestt: sentido. os primeiros el:itudos foram desenvolvidos pela Sociologia 
e, posteriormente por geógrafos, historiadores, economistas, arquitetos e urba
nistas. 

Os estudos pioneiros sobre a urbanização foram tevados a efeito pelos 
europeus. George, Simmel, publicou o seu primeiro ensaio uA Metrópole e a Vida 
Mentar em 1902. Preocupado com o crescimento das cidades euro,péias e os re
flexos deste crescimento na vida do homem metropolitano Simmel abordou a 
questão da personalidade do homem face às pressões impostas pero meio urba
no, uma vez que a economia monetária (na cioade) reduz tudo ao .. quanto ... O di
nheiro, portanto, torna·se o denominador comum de todos os valores. Uma vez 
reduzido os valor"es à economia monetâri1a resta saber, como fica o hornem entre · 
a possibilidade de ser Hvre e o de se ver massificado pelos valores ditados pel ~ 
cultura urbana. ' ·. ··· · ·· · 

A partir de suas proposições, s ·mmel exeréeu urna 'forte inflt1êncitt nos 
estudos sobre o urbanismo, não só na Eu(opa, como nos Estados Unidos, con .. 
tribuindo para o surgimento das Sociologia Urbana e tnitis: f~specific~unente na 
Escola de Chici'lgo, no in feio deste século., Ambas, -preocupadÇts com os prol>lo
mas advindos do crescimento aceierado das cidades trilzendo problemas mê 
efltão desconhecidos, como delinqüêrlcií=!, marginalismo, etc. 

De um modo geral os representantes da Escola de Chicago (Park e Wi rth} 
voltavam seus estudos para os efeitos provoc~c:tos pela desorganização sociôl 
com a mudança de comportamento do homem nas grandes cidarles; pela pre 
sença de valores tradk io nais (vindos do campo} em contraste com os novos va
lores criados pela cultura urbana e. propõem o urbanismo como modo de vida. 

Nesta perspectiv~. a Escola de Chicago nasceu no .sentido de det.P.Ctar é:1S 

enormes transformações pelas quais passavarn 1 as cidaçtes norte·americanas 
com o processo de industrialização e imigração acelerado. Esta Escola ten1 sua 
importância no contexto dos estudos urbanos, no momento em que ê o roflexo 
das grandes tensões sociais geràdas· p·elo impacto do capitalismo no campo e dã 
deSOrgai)ÍÚIÇáO da estrutura SOCial preexistente. . 

No entanto, a Escola de Chicago não conseguiu eli;tborar Üma análise do 
processo urbano em s.ua globalidade. na "medida em que abandonou as cc:twvo
rías demográficas. ·as relações de produçã·o e a divisão social do trabalho. N.io 
percebeu que a cidade ê moldada pela s"ociedade que abrange e deve se.r i;1sed: 
da em um quadro mais amplo do que a própria cidade em si. · 

A Escola de Chicago ao centrar seu objeto de estudo nos comportamentos 
e atitudes dos habita~tes do meio urbano através de uma psicosociologia ecoló
gica perdeu não só a pe.rspectiva d<ts relações sociais das forças produtivas.' mas 
também o pàpel do Estado face ao processo de urbanização~ · • · 

Não obstante a estas , criticas .àt Escola de Chicago, somente na dócada de 
60 é que a Sociologia Urbana, em particular a Francesa. - dado ao galopante 
processo de urbanização que se alastrou por 'odas as partes do mundo e as 
inúmeras conseqüências daf advindas - propõe uma nova investigação par~ o 
fenômeno urbano. · 

Esta nova investigação em muito foi colaborada· por um avanço em todas 
as Ciências Sociais, particu1armente a História e a Economia .• que passam à 
adotar novos modelos explicativos para a análtse das relações sociais de produ-
ção desenvolvidas pelos homens em sociedade. · · 

Na tentativa de . estabefecérem um quadro co.nceitual e teÓrico, mais 
abrangente no sentido hist6rito de recuperar as relações de pro.d~ção, tanto os 
sociólogos conio os historiadores e, economistas viram na utilização do materia
lismo l,istórico um modelo viabilizador para tais prop6sitos. 
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Os sociólogos panem então do estudo da cidade como resultado de um 
processo de produção, vendo na urbani·zaçã.o um fenômeno eminentemente ca· 
pitalista. A partir daf, ficava claro que qualquer anãHse feita sobre o processo ur-
bano imprescindia uma Ç~nâlise do contexto histórico. . ... 

Nesta perspectiva, os estudos sobre a cidade e a urbanização ganham 
contornos mais nftidos e palpâveis. A cidade passsa a ser vista como o centro de 
estudo em si e como um elemento mais amplo que abrange inclusive o campo. 
Abole-se definitivamente a dicotomia em que se assentava a base teórica da Es
cola de Chicago: o urb~no e o rural. A cidade passa a Hopor-se" ao campo apenas 
como uma forma de divisão de trabalho. · " · · •·· 

Nesta nova linha de abordagem situam-se os chamados estudos marxistas 
de Henri Lefebvre, Jean Lojkjne, Manuel· Castells e Chr.istian TopaiQV, que a par
tir dos anos 70 passam a redimensionar a problemática urbana, agora vista sob 
o ângulo do desenvolvimento do capitalismo a nfveJ mundial. .. - . ~ 

Os instrumentos marxistas. usados por estes teóricos ainda que apresen~ 
tem divergências são norteados com base nas seguintes premissas: :!'•·· 
(1 ). a vida na cidade precede a industrialização.- O veda'mento dos campos com 

a expulsão em massa dos camponeses, a diferenciação da renda feudal, a 
produção parcelar. através da expropriação maçica de pequenos proprietã· 
rios, durante o s~cuto XlV, gerou a concentração da população na cidade, e 
este fenômeno explica a indústria através da ocupação destas milhares de 
pessoas na.s grandes manufaturas e posteriormente nas fábricas; 

{2). a cidade passa a ser o resultado da concentração da população e do capital.. 
-A desagregação da estrutura rural camponesa através do desenvolvimento 
do capitalismo no campo, além de ter ocasionado a expulsão do homem da 

·terra, provocou também a separação total dos meios de produção, o que 
inevitavelmente produziu o ,.;nchaço"' das então ' pequenas cidades e a con
centração dos instrumentos de trabalho é riqúezas nas mãos de.umà bur-
guesia empresa.rial, comercial e industrial em ascensão; ' .;·· . . 

t ' • o o o o o I ' ' ' • e I ' ._. . ~ I 

(3). a cidade através de suas un~dades produtrvas- a~ industnas- passa a ser 
o local da· reprodução dá força de trabalhQ, do controle financeiro e ideoló
gico do capitat- Os homens ·passam a ser 'na cidade apenas forças· produ-- ' .. . .. - . . . . 
toras, o esp.aço urbano. uma aproprr~çao do capr,ta.l, e ~ E~!~do agencra os 
mecanismos de dominação. A" cidade passa a ser portanto# o fulcro da do -
minação .. polftica e da .espoliàçao eco"nômica.n . . 

(4). a cidade é vista como o 'lugar por excelência das lutas de classes.- É po:r· 
tanto, o centro das contradições da· sociedade {e do caprtal) polarizada não 
só ent're os" detentores do capital e' os detentores da força de trabalho, mas 
também entre os ·diver~os segmentos da· burguesia em luta p~to poder eco-
nômico e potftico. ·. · . · . 

Neste quadro o precursor do estudo da ur.banização na ótica marxista foi 
Henri Lefebvre. Efe, através da·s obras de Marx e Engels: "A situaçao da Classe 
TrabalhadOra na Inglaterra", •scrftica da Economia Polftica", "Ideologia Alemã• e "'O 
Capital• procurou situar o papel da cidade e o .fenômeno urbano no seio doCa-

, pltalismo Moderno: Concluiu na sua obra •o Pensamento Marxista .e A Cidade"' 
que nã'o existe um corp<;> doutrinário sobre a cidade nas obras por ele consulta .. 
das. lmpUcita em toda a teoria formulada por Marx. a cidade, no entanto .. tinha 
um· peso muito grande, uma· vez que apareciâ como o local dos contrastes e da 
alienação do homem e· o espaço repressivo por excelência. . 

Lefebvre resgata através das obras referidas, que a luta de classes tem ort· 
gem na 'produção e na própria urbanização-; no momento em que o capita l pro
duz ó espaço. Demonstra ainda que as contradições do espaço e da produção se 
aprofundam na medida ern que se acentua a divisão social do ·trabalho, a con -. . . 
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centração das farças produti,vas e o poder. Nesta ótica. a cidade corresponde 
plenamente ao desenvolvimento do capitalismo, e é a forma mais avançada do 
exercfcio da dominação. 

Num tratamento análogo, mas com enfoque diferente, Jean Lojkine2, 
parte de uma anãlise do Estado buscada no marxismo para expUcar. o fenômeno 
da urbanização. O elemento urbano constitue a personificação através da cidade. 
Nesta formulação teórica a urbanização torna-se a forma mais desenvolvida da 
divisão social do trabalf:lo, pois é no urbano que se percebe o carâter contraditó
rio das classes em luta e do próprio Estado. Assim, o urbano ê o momento fun
damental da anâlíse do Estado capitalista. 

Manuel Castel:ls é outro sociólogo que emprega os conceitos marxistas no . 
trato c,om o urbano, e um dos poucos autores que desenvolveu estudos sobre a 
urbanização nos pafses subdesenvolvidos. Em suas obras,3 dedica parte delas ao 
estudo do urbano nos pafses subdesenvolvidos, onde propõe como·suporte teó
rico a análise dialética entre a dependência e desenvotvim~ento, ou seja~ o estudo 
da penetração de uma estrutura social por·outra. o 'que implica: em considerar a 
estrutura pre,existente na formaÇão dominada; o tipo de formação social domi
nante ·e. por fim, a relação entre ambas. 

Este breve ·histórico salientando os diversos modelos teóricos utilizados na 
definição e no estudo do urbano, COlOCa à luz ·Uma va~ta polêmica QUe se tem 
travado no seio d·as dências sociais no sentido de captar a dimensão deste ob
jeto de estudo que ê o fenômeno urbano. 

Afl. O TRATAMENTO DO URBANO NO BRASIL'j 

1. No BrasU, os estudos sobre 'urbanização são bastante rerentes. Datam da dê
cada de 60 e são extremamente diferentes se oomparados com as anãlises que· se 
proliferarê;lm nos E.U.A . . e Fr~~ç~ . a 'partir.dos anos 20 deste século. Estes estu
dos, qesenvolvidos por geógrafos, historiadores e arquitetos, quase que mera 
ment~ descrit!vos, .sobre a evolução das cídades bra.sileiras não se preocuparam 
com o urbano ·em :;i. Os geógrafos, com informações para planejamento propu
seram um estudo sobre a rede urbana brasileira; os arquitetos por sua vez, esh.J 
daram o "urbano .. via História e os historiadores volt.aram·se para o estudo do 
desenvo_lvimeRto e crescimento das cidades .• v.~ndo-as como ponto estratégico 
ou mesmo como centros administrattvos e CL!lturais.: . .,. 

Além d~ raridade de estudos sobre o tema; grande parte deles são acom· 
panhados por generalizações e .tratados por alto. Hã uma grande repetição. Os 
historiadores repetem Frei Vicente de Salvador- caranguejos arranhando o li ~ 
tora I "'7"• os economistas trabalham a noção d.e.Estado para detectar com ela o fe~ 
nômeno urbano. Acreditam que o.Estado ê criado somente em 30 no Brasil', e só 
a partir dar tem lugar o fenômeno t~rbano. 

Entr,etanto, os estudos sobre .urbanização têm ganhando corpo· dentro de 
um·a perspectiva marxista, principalmente a P{Jrtir de meados dos anos 70 com 
as diversas crises que se instalaram nas principais cidades brasileiras: desem-

(2) LOJKINE; Jean. O Estado Capitalista e a Ouest~o Urbana. Uv. Martins Fontes Ed., São 
. Paulo, 1981, 337 p. · · . 

(3t CASTELLS, Manuel. Problemas de rnvestigáÇ~o e;T? Stxiotogia Urbana~ 'E<!itori al Presença, 
Lisboa, 1979, 300p. . . 
-.A Ouestáo Urbana. Ed. Paz e Terra, Rio de Janeiro, 1983, 506 p. 
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prego, sub-moradias, carência de equipamentos coletivos .. a multidão em pro
testo, etc. 

A grande polêmica que se tem travado a partir da retomaaa de interesse 
pelos estudos urbanos .. entre os 'c_ientist.as sociais, postula-se em quatro nfveis. 
(1 ). se hã urbano no Brasil durante o perfodo .colonial e imp.erial; 

(2). se o urbano ê inaugurado com a economia nacional cafeeira; 
- • 'f ., 

(3). se o urbano se configura somente a partir dos anos 30 com a criação doEs-
tado no Brasil; · -

' (4). ou ainda., se o Úrbano s6 é inaugurado na dêcada de 50 com a expansão do 
capitat int~rn~cio~al. · · 

Mas, acreditamos que estas questões nos remete a uma outra de igual ·pe
so: o Brasif nasceu capitalista ou o capitalismo só penetra no pafs com o proces
so de industrialização? 

A dãscussão que envolve estes dois procP.ssos: crtpitt:~lismo e urbanização. é 
profunda, uma vez que bali.l:a o caráter da formação social brasileira e estã a·rrai
gada à questão ideológica e também metodol6gtca. 

As reflexões que se seguem estão embasadas em uma série de leituras, 
muitas vezes. metodoiQgicamente divergentes. mas que procuramos retirar de· 
la~ todos os aspectos contribuitivos. É portanto, neste imbricado ideológico de 
definições as mais variadas; de posturas éiJS mais controvertidas que assentamos 
nossas renexões. 4 

CAPITALISMO E URBANO NO BRASI.L COLÔNIA 

O. urbano é fundado no Brasil(e.estenderfamos também à América· Latina) 
concomitante ao campo. A colonização espanhola e portuguesa impõe a cidade. 
não só como o 1111ocus" do controle polftico e administrativo de suas novas terras, 
mas primordialmente, a cidade foi o centro da-circulação do capital.;_ do' capital 
mercantil: é claro que com esta . afirmação não estamos 'nos esquecendo. que o 

· locar da produção'é rural, mas a cidade jâ se insere na 6rbi.ta da divisão social do 
trabalho na medida em que vai ser o elo de-ligação entre a pr-odução- o campo 
-e a circulação de mercadorias; atravê~ do movimento exportador~importador. 

É-pois, como sede do capital comercial; num primeiro momento, que a ci~ 
dade colonial brasileira adquire \Jma feição ' u·rbana. Nuin se.gundo momento, 
com o desenvolvimen~o das forças prodútivas ' a indústna - hâ uma redefinição 
desta Úrbanização.: n·a medida em que a cidade torna·· se tambl!m o ~ocal da pro
dução. 

A contrapartida de que a urbanização só· nasce no Brasil com a indústria e 
com base principalmente no caráter dispersivo e quase •nufo" das cidades colo
ni;ais, está, a nosso ver, na razão. direta de que a economia colonial voltada para 
a monocultura, inevitavelmente polarizou o urbano no Brasl. em dois aspectos: 
(1 ) . .. g;andes"' cidades, geralmente litorâneas. sedes da dominação econômica e 

poUtica; · 
(2}. uma infinidade de peq,uenas cidades espalhadas por todo o pars. 

(4) Estas se baseiam sobretudo nas seguintes obras: 
OUVEIRA, Franscisco· de. O ES1ado e o Urbano. In: Espaço & Debates. Ed •. Cort~:~z, S.P •. 

• 1982'. n!? 6, p. 36- 54. · 
SINGEA, Paui.EconomiaPolnicada Urbanizaç3o. 9cd ~ Brasilionse, S.P •• 1'983, 151p. 
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É óbvio que o carã,ter de urbanização destas cidades é bastante pobre, mas 
expressivo se levarmos em co:nta o papel da inserção do Brasil na divisAo inter
nacional do trabalho. 

Para alguns autores. a cidade colonial não conheceu o 01rbano, na medida 
em que não representou um mercado de trabalho {uma vez que a mão,~de-obra 
compulsória inibia a formação de um m.ercado de trabalho livre) e atiV'idades 
manufatureiras fortes que possibilitassem em pouco tempo a passagem para 
a industrialização com a conseqüente desorganização das atividades artesana1i:s, 
responsável em grande parte pela alocação de um exército industrial de reserva 
na cidade; enfim, a cidade colonial não conheceu a divisão social do trabalho, 
fator fundante da diferenciação entre o urbano e rural. Dal afirmarem que as ci
dades coloniais são meros prolongamentos do campo. 

Baseando nestas afirmativas, consideramos que: 
(1 ). estes autores estão procurando nos modelos da urbanização européia o 

marco divisor entre a sociedade -.Jrbana e rural c;Jitado pela indústria, ou seja, 
buscam nas cidades ing!lesas a definição do urbano caracterizado pela série 
de transformações como: a deso.rganização das atividades artesanais e ma
nufatureiras, o êxodo rural e a própria indústria; 

(2). a ortodmcia dos que empregam o método de análise para o ,,~srudo do urba
no, buscando no materia~ismo histórico ou mesmo em outro método, reti
ram-lhes praticamente a clarividência da reformulação de conceitos e mes
mo de posturas formulados hã mai's de um século, e tentam encaixar "m~ 
de/os" em sociedades com uma configuração assaz peculiar à daquelas da 
Europa dos fins do séxulo XVIII; 

(3). se faz urgente uma retomada dos estudos urbanos no Brasil. mas na medida 
em Que se reconsidere a realidade do pais como especffica e una. Não esta
mos com isto rejeitando os modetos de investigação estrangeiws, mas que 
elles sejam reestudados e redefinidos a patir da reaEidade dada, 

(4). o urbano não pode ser universalmente definido, ou generalizado. Dado a 
sua complexidade torna·se um objeto de análise bastaote espedfico que 
determina. ou ê det.erminado por um processo hist61"ico que lhe é peculiar. 
portanto deve ser equacionado na sua especificidade. 

Retomando nossa colocação inicial, qual seja a da concomitância entre a 
fundação do urbano e do rural no Brasil. nossa hipótese de trabalho parte ~da 
afirmação ~de que o urbano é fundado no Brasif pelo Estado Metropol1ítano Por~ 
tuguês, não s6 como sede do aparelhamento polftico•jurrdico da Coroa, mas so
bretudo como sede de controle de acumulação de capital através do carrea
mento dos lucros coloniais nara a Metrópole. 

Neste sentido não podemos perder a perspectiva histórica da inserção do 
Brasil no contexto inicial do capitalismo morterno. A posse e a colonização das 
terras recém .. descobertas gira na órbita das grandes transformações pelas quais 
passavam as sociedades européias estigmati'zadas pela ansia do lucro e da ri
queza ''létci/ ... 

Destarte, a colonização portuguesa na América não implicou unicamente 
na transferênci;a de aspectos jurfdicos e valores sociais. mas principalmente na 
criação e recriação em solo cotonial do erejimento de uma nova sociedade, pau
tada. por conseguinte, nos pressupostos básicos do capitalismo. 

A despeito de toda a literatura sobre o processo de colonização na Améri
ca, vale ressaltar alguns aspectos que consiíderamos de suma importância para o 
presente estudo: 

{1 ). a posição da colônia - muito ma·is rlo que tern analisado alguns historiado
res e sociólogos, como periférica - é uma condição '"sine qua non" para o 
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processo· de acumulação de capital, na medida em que não é periférica, mas 
o centro vital da continuidade do capitalismo em expansão; 

(2). a opção pela unidade produtiva assentada no latifúndio, na monocultura e 
no trabalho compulsório insere-se na órbita lucrativa imposta pelo capital. 
O latifúndio porque é necessãrio uma produção em larga escala e monopo
liza o uso da terra nas mãos de um grupo social. A monocultura dev;do a 
especialização para que se volta a produção coloniat no mercado internacio
nal. 
A escravidão como um uum modo especfflco de dominação sociaf"'5, compatf
vel com o modo capita,Jista de produçã.o. A trrade: latifúndío, monocultura e 
trabalho escravo ê a sustentação que confere o domfnio econômico e extra
econômico na sociedade colonial e a concentração da propriedade da terra e 
dos instrumentos de trabalho para uma pequena camada social. 

{3). o modo capitalista de produção inaugura na colônia um novo sistema sócio
econômico, objetivando acima de tudo o lucro. Portanto, a especificidade 
com que se desenvolve as forças produtivas e o próprio modo de produzir 
para alcançar este obje,tivo, comporta el,ementos bastante contraditórios que 
estruturam e dinamizam um ritmo próprio do desenvolvimento do capita
lismo na colônia. A convivência dos vários modos de produzir, das diferen
tes uetapasn ca·pitafistas é uma prova disso. 

Cremos que esta tentativél de uma recuperação históríca objetiva explir.ar 
todo um pprticularismo e uma singularidade que devem ·ser levados em consi
deraç.ão para evitarmos os silogismos os mais absurdos e encaixes de modelos 
jã pré~concebidos. 

A discussão de que a cidade é fundada tanto na América Latina como no 
Brasi t como demanda das necessidades de controle polftico e de e1o com o co
m~rdo internacional, objetiva analisar sua função histórica que liga-se preci~ 
puamente às relações com as metrópoles capitalistas européias, e no nfvel inter 
no com o çampo. Ambos os processos são responsáveis pela vida urbana net 
colônía.6 

Entendemos que estes dois processos: a nfvel internacionat, o contato com 
as nações européias; e a n(vel interno, o contato com o "locus'' da pro.dução: o 
campo; são faces da mesma moeda: o desenvolvimento do capLtalismo. Assim, o 
urbano se encontra engastado na cidade colonial como um espaço determinado 
pelo capital. que permeia o desenvolvimento da.s forças produtivas e da divisão 
social do trabalho. 

Compreendemos que a partir da instalação do Estado Colonizador na 
América, este exige para. o funcionamento do aparelho administrativo urna con· 
centração em um mesmo local-de funcionários para o desempenho das mais· va
riadas funções e conseqüentemente de um mercado t1e trabalho e de consumo,, 
como também de toda uma apareJhagem urbana necessária ao funcionamento 
da cidade. 

A cidade por sua vez representa a dominação polftica exercida pelos seg
mentos da administração colonial e proprietârios de terras e escravos,· e carreia 
para st partes lucrativas que o campo produz. Desta forma parte do lucro gerado 
pela produção agrfcola ê investido no urbano soh as mais diferentes formas : 

(5} FRANCO. Maria Silvia de C. Org<mização cio lrabalho no Perfodo Col:onial. In: Discar· 
so, HUCITEC, S.P., 1978. N~ 8, p. 1·115. 

(6) Neste sentido somos hwados a considerar que o lirhano é a fuce tio rural, portamo a 
sua contradiçtio. f>ois. se houvesse realmente umft a1Jto-suliciênda 'do carnpo. por que 
então hâ criação óas cidades nesre perlocio7 Sorn(:tfltP. como s~l1es burocrâlicas e fHJr<:~ 
esta função altamon1e dispendiosas para o Estado Portuguôs? Pensamos, e, este é o · 
nosso racioctnio de Que o urbano é dett:rminado polo Estado como sede básicn pélra o 
desenvolvimento do capitalismo. · 
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Ternos que pensar neste primeiro momento da instalação do governo cotoniza
dor na América Latina. que a cidade necessita do campo, principalmente no que 
se refere à pmdução de alimentos para a manut,enção de todo um aparato "im
prodvtivo'": os administradores, eclesiásticos, comerciantes, soldados. profissio
nais fiberais, etc. 

Hâ, portanto, uma definição do caráter polftico que a cidade adquire na 
medida em que sedia as forças da dominação metropolitana. As inúmeras ins
tâncias administrativas todavia; geram por si s6 uma complementariedade desta 
função da cidade, ao exigir um com~rcio que atende pelo menos as necessidades 
básicas de seus habitantes, e serviços que não podiam ser importados. 

Cria-se um pequeno mercado de mão-de-obra livre para atende( aos mais 
diferentes empregos da burocracia,, atividades de profissionais libetais e sobre· 
tudo um rentável comércio interno baseado na circulação de produtos vindos do 
estrangeiro,, manufaturados em geral, e, ainda. uma ~ncip,iente, mas com um 
certo significado, as atividades artesanais. 

Desta feita, o urbano ao ser impulsionado por rendas vindas do campo, 
através de tax.as e :impostos, propicia cada vez mais um avanço nas forças pro
dutivas e na divisão social do trabalho na cidade. 

O urbano passa a defini.r a cidade colonial na medida E!m que organiza o 
seu espaço e nele as classes sociais. O comércio, as áreas de habitação das famf
l'ias abastadas ligadas à propriedade da terra, difere do espaço reservado aos tn
dios, ao traba·lhador rivre e aos artesãos. A especialização da cidade categori7.a 
os segmentos sociais que ne1a vivem definindo a ·hierarquia e os va·lores da so
ciedade colonial. 

O pr6pr'io poder constítu[do pelos elementos da dominação: administra· 
dores .• exército e edesi,âsticos parcelam a responsabilidade na definição do tlrba
no: o assentamento das Câmaras Municipais, as Cadeias e as Igrejas têm uma 
lógica na distribuição do espaço na cidade. 

Além desta atribuiçiío- a de exercer o domrnio na espera polhica- está re
servada à cidade cofoniat um importandssimo papel; ·Qual seja: o de sediar o ca
pital comercial e por conseguinte o ela acumu•ação. Faz-se mister para isto que a 
cidade seja ant.es de tudo "O ~ocal do desenvolvimento das forças produtivas e da 
div isão social do trabalho. 

A ligação com as metrópoles eu ropéias e o contato com o campo, geram 
sem dúvida, uma diversificação no papel que a cidade passa a exercer desde 
então. A diversificação das funções burocráticas comerciais e econômicas; a cria· 
ção de uma economia de subsistência voltada para o abastecimento do mercado 
tnterno; a ampliação do efetivo militar,, corroboram para o desenvolvimento das 
forças produtivas e da divisão social do trabalho, mesmo que tfmidos, mas com 
uma certa significãncia. 

O próprio aumento cio poder aquisit;vo das classes proprietárias, dos co
m,erciantes. dos homens ligados às atividades públicas e profissionais liherais. 
acentuam a feição comercial da cidade, passando a exigir cacfa ve7. mais melho
ramentos nos setores de serviços~ enfim, nos s~tores urbanos, registrando com 
i1sto um acentuado desenvolvimento do setor t,erciário. 

Na medida em que o desenvolvimento· urbano se faz sentír nas pdncipai::; 
cidade·s colonias, nele se explicitam também· as contradições7, entre as classes 
sodais detentoras dos meios de produção e trabalhadores despossurdos; entre 
as diversas facções da classe proprietllria e da burguesia na luta pelo poder e 
pela valorização e taxação de produtos; entre o espaç.o tido como consumo cole
tivo, mas necessariamente determinado pelo capital, alijando grande parte da 

("7) As 1cidades co loniais br~sileiras foram palco Oc inúmeros conflitos sociais no momento 
de choque de in,tert:sses entre os diversos seç:~mentos sociais. 
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populàçAo citadina de serviços e moradias adequadas; e finalmente no aprofun
damento da divisão social do trabalho- implicando na separação direta entre 
o trabathador e o produto - e no desenvolvimento das forças produtivas - acar
retando a desorganização das atividades artesanais e manufatureiras na cidade e 
no campo- através de uma crescente paupe:rização das classes trabathadoras. 

No entanto, a cidade passa a criar a urevoluç§o das expectativas .. na medida 
em que nucleia o moderno. a vida urbana e oferece inumeros serviços que o 
campo não produz. Passa a ser o centro das ativ~dades econômicas no pats, cul
minando com a produção industriailt cujo ,.locus", por excelência ~ a cidade. 
Desta feita acreditamos poder afirmar que a cidade colonial~ enquanto sede do 
capital comercial4 cria a cidade industrial, na medida em que o crescimento po
pulacional na cidade provoca a indústria. 

Todavia, estas ponderações nos levaram à reflexão de que o urbano não 
pode ser avaliado por um único peso ou uma única medida. Claro estã, que em 
toda nossa expos.íção, procuramos nos fundamentar para a "expficaçáo" do ur
bano no Brasil Colônia, tendo em vista. sobretudo, o papel desempenhado pelas 
principais cidades brasileiras no inicio da colonização. Tentamos concentrar nos
sas atenções às cidades como Salvador, RecUe e outras do pcdodo colonial, que 
antes de serem portos para o escoamento da produção colonial tiveram seu 
hinlerland dominado pela monocultura voltada par.a o mercado externo. 

Acreditamos que as mesmas reflexões talvet não se apliquem às pequenas 
vi:las e cidades fundadas no interior da Colônia, como tambêm àquelas que 
aparecem pós-independência ou mesmo com a República. Os critérios para a 
aval1iação da existência do urbano nestas vilas e cidades, serão redimensionados, 
e talvez outros. 

Seria contradi1ória esta postura? Pensamos que não n<;~ medida em que 
não podemos analisar ou avaliar urna dada real!idade sem ter em vista a sua 
historicidade. Neste caso, então, os conceitos seriam variãveis? Sim. Acrecfta
mos que determinados conceitos podem ser alargados e mesrno equacionados 
quando se trata de "expficar' ou perceber uma dada realidade. Ou poderfamos ir 
mais longe: porque não a parti r desta realidade, elaborar um instrumento pró~ 
prio, que seja capaz de explicá-la? 

Nesta perspectiva, portanto, a discussão não só do urbano, mas a de toda 
as Ciências Sociais ê polêmica, onde provavelmente não teremos uma única op
ção para a interpretação da sociedade, dada a riqueza e a amplitude do tecido 
social. 

Perguntadamos, sem sermos otopistas: que único método daria <:anta por 
si' só de explicar o social? Se aceitarmos um único ql,fe seja e dogmatizé~ lo esta
remos vendo apenas uma face do processo histórico, e perderfamos a perspecti· 
va do movimento, das nuances e da capaddae de articulação das contradições 
que uma sociedade e o seu cotidiano projetam. 

CONCLUSÃO 

Acreditamos que o debate :sobre a questão urbana, hoje a nfvel mundial, 
possa levar a um questionamento mais sério e mais profundo do que a própria 
questã1o em si. A rápida e progressiva urbaoização que tem assfstido as cic1ades 
mundiais e todos os problemas estruturais daf advindos é um fato inconteste. 

A discussão do fenômeno da urbanização fevarã, a nosso ver. a urna dis
cussão mais ampla. que é a da estruturação do modo de produzir das sociedades 
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atuais e a maneira pela qual se estruturam de igual modo os seguintes aspectos: 
a distribuição da renda; a participação dos vários segmentos sociais e suas re
presentatividades a nfveís governamentais; as várias polftícas tomadas em rela~ 
ção ao êxodo rural, a reforma agrâria, a criação de aparelhamentos coletivos nas 
cidades, e, enfim, o próprio papel do Estado como agenciador ou disciplinador 
do urbano. 

Especificamente no caso da urbanização no Brasi 'l, a cidade foi a condição 
imprescindfvel para o desenvolvimento do capitalismo, na medida em que a ci
dade tornou-se a sede da economia monetária e por conseguinte da divisão so
cial do trabalho. Não obstante, sendo a cidade o lugar da obtenção da mais-valia 
e da acumulação capitalista. contraditoriamente é também o lugar da disputa do 
capita~ e da agudização das tensões geradas pelo conflito Capital-Trabalho. 

E, pois, nesta perspectiva, que vemos, na possibilidade da discussão sobre 
a quest~o urbana, um repensar n~s relações sociais de produçlto, de onde, in~ 
trinsecamente, emerge· o urbano e dele emanam 'basicaente os principais pro-
blemas sociais da'' atualidade.- ,. . . . . 
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