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INTRODUÇÃO 

Segundo os dados da ONU as áreas urbanas abrigavam no ano de 2003 cerca de 48% 

da população mundial e as perspectivas são de que estas áreas concentrarão já em 2007 

mais da metade da população mundial. Megacidades, metrópoles, megalópoles ou cidades 

globais são alguns dos termos que expressam a percepção de uma dinâmica da sociedade 

em relação a este contexto de vida mundializado e cosmopolita. Se não podemos negar que 

a cidade é o grande centro de disseminação, articulação e fermentação das idéias e das 

expressões da vida moderna e essa forma de viver na cidade mudou, é evidente que os 

conceitos que definem o que podemos chamar de urbano ou citadino são extremamente 

importantes. 

Ou seja, se a relação entre o global e o local parece estar cada vez mais no centro das 

discussões tanto teóricas quanto das práticas políticas, tornam-se necessárias as formas de 

compreensão de tais fenômenos enquanto partes integradas de um mesmo processo. Deste 

modo, urge a necessidade de compreensão das relações entre modernidade e a cidade. O 

que é a cidade hoje e o que ela representa para a vida urbana? Quais são as características 

da modernidade que refletem na dialética socioespacial das cidades no mundo globalizado? 

Como a vida da população é ou não é afetada pela dinâmica impressa na realidade social 

no final do século XX? E, sobretudo, quais são as perspectivas para o século XXI? 

Provavelmente sejam perguntas sem respostas exatas, o que nos remete à enorme 

incerteza que paira sobre a nossa segurança sobre os avanços tecnológicos e científicos 

como formas racionais de entender o mundo. E, embora ainda nos empenhemos em 
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visualizar esta segurança, a incerteza engendrada por esta forma de desenvolvimento é 

muito mais evidente. Essa discussão parece ser a tônica da modernidade, como veremos na 

discussão teórica do trabalho, apontando para a necessidade de novas abordagens para 

entender o processos sociais contemporâneos nos contextos urbanos. 

Assim, procurar-se-á inserir as discussões da teoria social contemporânea dentro do 

debate da urbanização e das desigualdades no final do século XX; de certa forma, o objetivo 

é indicar como repercutem os impactos do processo de globalização e mundialização da 

cultura no caso brasileiro, em particular para as aglomerações urbanas. Em uma tentativa 

de reconhecer as incertezas engendradas pelo modelo de desenvolvimento urbano e 

também como parte inerente do processo de desenvolvimento social mais amplo. 

Colocada a questão destes novos processos e novas dinâmicas dentro de uma 

perspectiva que consiga resgatar a dimensão do indivíduo no processo de consolidação dos 

espaços urbanos, muito mais do que respaldar ou legitimar a transferência perversa das 

responsabilidades sociais ao indivíduo, o objetivo proposto é formular uma base teórica que 

permita apreender a realidade social de forma mais abrangente e que permita entender a 

transformação dos padrões de consumo e dos interesses individuais e sua relação com o 

padrão de estruturação urbana recente identificado pela literatura internacional como urban 

sprawl. 

O urban sprawl ou somente sprawl, é apontado pela literatura internacional como um 

padrão de uso e ocupação do solo urbano que possui conseqüências negativas para a 

qualidade de vida, a gestão urbana e ao meio ambiente. Mas a despeito de ter sido tema de 

discussões desde pelo menos a década de 50 nos Estados Unidos, o debate chega a outros 

países só recentemente, pois suas evidências começam a se destacar em todo o mundo 

juntamente com o processo de mundialização da cultura e da globalização. 

Até mesmo na Europa, onde havia um certo consenso de um padrão de urbanização 

compacto em comparação ao padrão norte-americano, observa-se essa uma mudança 

(RICHARDSON & BAE, 2004). No caso brasileiro e latino-americano esse debate ainda é 

muito incipiente e as pesquisas neste sentido ainda são poucas para a compreensão dos 

impactos e até mesmo a identificação deste padrão. Sendo assim, procuraremos dar um 

panorama geral das características brasileiras frente a esse debate e como podemos 

identificar algumas delas no caso brasileiro em um esforço teórico e metodológico de cobrir 

uma lacuna analítica da relação entre a forma urbana e as suas relações com os aspectos 

sociais e demográficos dentro da bibliografia nacional; enfim, a construção de uma real 

dialética socioespacial onde figuram as principais marcas da sociedade moderna. 
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Trata-se de um trabalho em andamento em que se procura atingir novos paradigmas 

para entender os novos contextos sociais de enfrentamento de riscos sociais. Afinal, “as 

ciências não evoluem pelo acúmulo de experiências baseadas em realidades historicamente 

ultrapassadas, mas pela descoberta de novas formas de abordagem em função das 

realidades do presente” (SANTOS, 2004). Enfim, este trabalho integra um processo de 

investigação mais amplo no âmbito da tese de doutorado do autor, que pretende apontar os 

principais impactos do processo de urbanização atual frente à uma nova forma de 

organização social: a sociedade de riscos, entendendo-a como um outro circuito da 

modernidade que se sobrepõe à sociedade brasileira. 

SOCIEDADE DE RISCO: SOBREVÔO TEÓRICO 

Entre as mais variadas áreas do conhecimento, embora não haja sempre consenso, não 

é difícil concordar que a sociedade contemporânea passa por um momento de 

transformações aceleradas. Do ponto de vista da teoria social contemporânea, Hobsbawm 

(1995), Mészáros (2002), Chesnais (1996), Castells (1999), Soja (1993), Giddens (1991; 

2001) e Beck (1992; 1997; 1998; 1999a; 1999b) parecem convergir em uma direção: as 

transformações do final do século XX foram as mais aceleradas de toda a história da 

humanidade e, em grande parte, apostam em um ponto de inflexão necessário para a 

compreensão da sociedade no século XXI. 

As principais interfaces desta discussão estão no processo de “mundialização” da cultura 

ou ainda a tão aclamada “globalização” que abalou a noção de fronteiras que delimitaram o 

desenho das instituições sociais e políticas durante todo o século XX. As fronteiras 

territoriais cada vez mais perdem suas vantagens comparativas frente a processos 

enfatizados por muitos como atemporais ou aespaciais. Entretanto, muito longe de 

desconsiderarmos as relações espaço-tempo (como poderiam advogar os teóricos da pós-

modernidade), o fato é que sua evidência é cada vez mais marcante, haja vista a grande 

necessidade de entende-las e confronta-las. 

De fato, não são apenas as fronteiras territoriais que passam a ser tema de interesse 

constante, mas principalmente as fronteiras teóricas para o entendimento da realidade 

social. Os indivíduos e as instituições assumem hoje suas múltiplas dimensões com muito 

menos clarezas e certezas. Ou seja, se em um dado momento poderíamos identificar, 

indubitavelmente, as responsabilidades e atribuições de cada instituição (política, social, 

etc), cada vez mais tais noções se diluem em um amálgama de fundações e incertezas 

condicionadas pelo avanço progressivo da ação individual sobre a estrutura. 
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Em outras palavras, os conceitos e consensos não respondem mais às demandas atuais 

e é necessário abarcar um conjunto maior de variáveis para dar conta dos processos que 

invadem as expectativas sociais. Conceitos como pobreza e exclusão social sofrem dos 

males engendrados por esta desestabilização harmônica proveniente do período em que 

vivemos. Assim, é imprescindível que não apenas mudemos o ângulo da lente, mas que 

usemos outros instrumentos para enxergar o mundo. Enfim, as desigualdades de hoje estão 

ocultas pela ilusão da modernidade que forjamos em nosso favor. 

Na esteira destas discussões emergem novos padrões de consumo e novas formas de 

ação social, permeadas por riscos e incertezas que escapam a consciência. Neste capítulo 

procuraremos apontar para a urgência de novas abordagens teóricas para o enfrentamento 

das transformações impostas pela secularização da modernidade e como a mudança nos 

modos de vida e a globalização dos padrões de consumo parecem impor novos desafios ao 

entendimento da sociedade complexa no limiar do século XXI. 

Assim, destaca-se que a partir da mudança na lógica do desenvolvimento e da ação 

individual e coletiva, identificamos uma mudança no padrão de consumo do uso do solo nos 

grandes centros urbanos do Brasil, acompanhando a bibliografia internacional que aponta 

para um padrão de desenvolvimento urbano que acena para novos desafios ao 

enfrentamento das desigualdades sociais. Para tanto, procura-se incorporar novas 

abordagens teóricas para dar um passo a mais no que as teorias clássicas permitem 

apreender. 

Mas a questão de assumir riscos não é exclusividade do momento atual do 

desenvolvimento da sociedade contemporânea, tampouco é uma criação dela; afinal, 

qualquer um que pretendesse cavalgar pelo interior do país para desbravar novas áreas de 

exploração certamente estaria assumindo um sem-número de riscos. De uma maneira geral, 

o termo risco contém um sentido comum em torno de uma certa previsibilidade ou 

probabilidade. Enfim, são incontáveis as relações de risco que ouvimos no nosso cotidiano, 

como, por exemplo, o risco de um avião cair ou de um raio cair sobre sua cabeça. 

Neste sentido, podemos perceber que na maioria dos casos o termo risco está 

relacionado a expectativas de dano físico ou material que muitas vezes propõe a frágil 

condição humana diante dos obstáculos que a vida nos impõe. Entretanto, as ameaças do 

passado não podem ser comparadas às de hoje, não são nem maiores nem menores. As 

ameaças mudam de importância e até mesmo de relevância ao longo do tempo. Mudanças 

tecnológicas fazem antigas ameaças serem extintas, mas criam-se novos riscos exatamente 

por conta desta inovação implantada na vida cotidiana das pessoas. Enfim, são relações 
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como: o uso de antibióticos que, se por um lado diminuem as chances de infecções, por 

outro, o seu uso excessivo acaba criando bactérias extremamente resistentes e muito mais 

nocivas à saúde. 

Outro exemplo instigante desses riscos produzidos – ou “incertezas fabricadas”, nos 

termos de Anthony Giddens (1991;2001) - é a Encefalopatia Espongiforme Bovina (ou no 

termo em inglês, Bovine Spongiform Encephalopathy - BSE). Mais popularmente conhecida 

como o “mal da vaca louca”, a BSE é uma doença degenerativa do sistema nervoso e ataca 

os bovinos, mas possui uma versão que pode ser transmitida para o homem, as evidências 

apontam que essa doença - que não existia anteriormente – foi causada quando, com o 

objetivo de acrescentar conteúdo protéico na alimentação do gado, inseriu-se restos não 

utilizados do abate de ovelhas na ração dos rebanhos ingleses. A partir de então, a 

contaminação foi progressiva e rapidamente chegou a várias regiões do mundo, pois as 

formas de transmissão ainda são muito incertas, assim como o agente causador da doença. 

Ou seja, o mesmo conhecimento científico que ajudou a criar a doença, não é capaz de 

trabalhar suas conseqüências e ao menos afirmar suas causas precisas. 

Considerando tais exemplos, embora o enfrentamento de perigos sempre tenha sido 

parte da vida cotidiana - e não podemos deixar de entende-los desta forma - devemos 

entender que as ameaças contemporâneas sobrepõem os limites da consciência dos 

agentes sociais. Assim, é um desafio teórico extremamente interessante no sentido de 

apropriar algumas questões mais gerais acerca da sociedade contemporânea. Uma 

abordagem ao mesmo tempo promissora e desafiadora é a concepção de “Sociedade de 

Risco” proposta inicialmente por Ulrich Beck, em seu livro intitulado Risk society: towards a 

new modernity (BECK, 1992); que sugere um olhar diferenciado do ponto de vista teórico-

analítico e que parece ser, guardadas as devidas limitações metodológicas, uma abordagem 

interessante para o entendimento das transformações na sociedade contemporânea e todas 

as suas interfaces políticas, sociais e econômicas. 

O ponto distintivo dessa categoria de risco mais tradicionalmente utilizada no nosso 

cotidiano para a perspectiva de uma sociedade de risco reside na gênese de tais riscos. A 

possibilidade de cálculo dos riscos sempre foi objetivo da ciência e da técnica moderna, 

assim, o desenvolvimento da sociedade (e não apenas a sociedade moderna) sempre foi 

pautado na consideração dos riscos e na sua real potencialidade de efetivação em 

determinados contextos. Ou seja, é o projeto Iluminista inacabado de superação da 

racionalidade humana através da ciência e da técnica. Mas na sociedade do final do século 

XX, a contabilidade dos riscos é cada vez mais fluída e, na maioria dos casos, incalculável, 
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e isso acontece exatamente em decorrência da sua própria busca. 

Os riscos da sociedade moderna assumem, portanto, uma característica peculiar e ao 

mesmo tempo inquietante, pois as ameaças da Sociedade de Risco, são aqueles que são 

originados exatamente na busca da superação dos perigos que ora estávamos expostos. 

Assim, está na esfera das “incertezas fabricadas” que Giddens (1991; 2001) aponta. O 

mundo contemporâneo parece estar anestesiado pelo desenvolvimento de sistemas 

complexos que, na ânsia de sua própria superação, acaba por criar efeitos não esperados 

que eventualmente se tornam mais complicados e muitas vezes impossíveis de serem 

solucionados. Ou seja, a Sociedade de Risco está marcada pelas incertezas, é uma 

sociedade pautada não mais pela distribuição das riquezas, mas pela redistribuição e fuga 

de riscos. Enfim, é uma sociedade caracterizada por um estado intermediário entre a 

segurança e a destruição, onde a percepção ameaçadora do risco determina, em última 

instância, o pensamento e a ação (BECK, 2001). 

É nesse contexto que vemos no caso brasileiro, assim, como na América Latina como um 

todo, um cenário particular na composição da sociedade moderna. As teorias sociais 

desenvolvidas e pensadas em contextos europeus e norte-americanos, nem sempre podem 

ser identificáveis em todo o conjunto das sociedades latino-americanas; mas, devido a sua 

origem na mesma matriz cultural e aos processos de mundialização cultural e da 

globalização, tais teorias permeiam a dinâmica social dos países em desenvolvimento, pois 

contribuem para ampliar as análises sobre as desigualdades de renda, de acesso a serviços 

públicos, de oportunidades de trabalho, etc. 

Enfim, não se trata apenas de considerarmos a heterogeneidade brasileira enquanto 

desigualdade perversa, mas, sobretudo, entender a realidade atual frente a duas 

modernidades que se sobrepõem e se intercalam em um feixe entrelaçado de realidades 

onde se diluem os riscos e onde se arrefecem as capacidades de reação individual. Assim, 

qual é a responsabilidade do poder público frente a esse anestesiamento geral se o próprio 

Estado passa pela mesma crise? Onde se colocam as responsabilidades de cada esfera de 

ação? Na fase inicial da Sociedade de Risco (de difícil localização), os riscos e a percepção 

do risco são “conseqüências inesperadas” da lógica de controle que domina a modernidade. 

Pois, politicamente e sociologicamente, a modernidade sempre foi um projeto social e 

tecnológico de controle do Estado (BECK, 2001) e esse controle é cada vez mais 

imponderável nos dias de hoje. 

Desta forma, quando as indeterminações e incertezas do diagnóstico do risco cessam, 

colocam este controle em jogo e tudo cai sobre uma perspectiva de “como evitar”. A decisão 
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se transfere para a esfera da decisão individual e cada indivíduo deve reconhecer os riscos 

e perigos (mesmo aqueles em torno do princípio de precaução ) e, por isso, devem tomar 

suas próprias decisões. Afinal, os especialistas não têm total certeza sobre o que dizer e 

recomendar. A questão parece se resumir em: deixar que as decisões sejam tomadas por 

uma jurisprudência da vida cotidiana e que as estruturas normativas sejam revisadas no 

momento em que mudem os limites individuais de “o que” e “até quando” devemos ou 

queremos tolerar determinados riscos. 

Muito do que tange a essa nova dinâmica da sociedade, desenvolve-se e decanta-se na 

grande cidade, pois a cidade tem sido o locus da expressão mais evidente da modernidade 

ou da pós-modernidade (IANNI, 1999:15). E, embora pareça contraditório, é na cidade que 

se dão os principais conflitos e os mais evidentes riscos produzidos. Não apenas pelas 

relações diretas que podemos fazer entre populações expostas a contaminantes químicos 

ou o consumo indiscriminado de antibióticos, por exemplo, mas também aqueles menos 

evidentes que colocam em pauta a discussão de uma nova ordem social de diluição e 

redistribuição dos riscos. Enfim, é na relação população-ambiente que se fazem notar com 

mais evidência os riscos produzidos pela modernidade, e a problemática ambiental deve ser 

entendida dentro de um contexto de transformação social na qual figuram as interfaces mais 

complexas da mudança no padrão de consumo e da globalização e mundialização da 

cultura. 

Ou seja, dentro do consenso coletivo, é comum associar a natureza a uma certa 

qualidade de vida próxima a áreas verdes e onde a expressão da industrialização e da 

modernidade não seja visível. Os panfletos publicitários imobiliários distribuídos nos 

semáforos e cruzamentos, recorrentemente tentam agregar valor aos condomínios e 

loteamentos deixando bem clara a relação que, supostamente, possuem com uma vida 

bucólica no campo; mas ao mesmo tempo, um dos maiores destaques destes anúncios é a 

sua proximidade ou o rápido acesso aos centros urbanos e comerciais (OJIMA, 2003). 

Surge, então, uma contradição implícita sob a qual a emergência de contrastes e riscos 

socioambientais são pouco visíveis. Dito de uma outra forma, é evidente que a ‘natureza’, na 

era moderna, assume posição oposta à cidade e o natural seria algo que existe 

independentemente de atividade humana, como se na relação social-natural existissem dois 

corpos, duas realidades (BUTTEL, MOL & SPAARGAREN, 2000:3) o que torna a 

identificação de um ambiente urbano muito fluído e conseqüentemente de difícil apreensão 

analítica. 

Como então enfrentar o desafio de superação das desigualdades urbanas quando os 
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riscos são tão dificilmente visualizados? Ou seja, quando a busca pela “qualidade de vida” 

próxima à natureza trás consigo novas ameaças. E quando o contexto social assume novos 

contornos e habilita o desenvolvimento de uma nova lógica na organização da rede urbana. 

Pois parece que não podemos mais entender o crescimento populacional das áreas urbanas 

sob a mesma ótica de vinte ou trinta anos atrás. 

As mudanças tecnológicas, econômicas, sociais e políticas globais imprimem ao 

desenvolvimento urbano atual uma lógica de redistribuição dos riscos e uma dinâmica de 

mobilidade que não é comparável a nenhum período histórico. Há um ‘deslocamento’ das 

relações sociais de contextos locais de interação e uma conseqüente reestruturação dela 

através de extensões indefinidas de tempo-espaço (GIDDENS, 1991). Parece não haver 

dúvidas de que a rede urbana brasileira mudou muito nos últimos anos do século XX e, 

portanto, pensar que os processos sociais que regem a sua dinâmica e a sua lógica interna 

podem ser entendidos com os mesmos referenciais teóricos parece ser frágil. 

O desenvolvimento econômico da cidade é necessariamente desigual e tem - não apenas 

pela sua desigualdade inevitável perante todo e qualquer processo social, mas acima de 

tudo como meio necessário para a sua sobrevivência – “ao mesmo tempo uma tendência 

persistente para a crescente homogeneização e redução dessas diferenças geográficas” 

(SOJA, 1993:133), em uma tensão dialética entre diferenciação e igualação. De certa forma 

há algo além da lógica da dominação do capital na constituição da forma urbana que deve 

ser explorada como parte integrante da espacialização envolvente e instrumental essencial 

ao desenvolvimento histórico do capitalismo (SOJA, 1993), mas que deve ainda entendida 

como parte integrante do processo de individuação e diluição dos riscos no processo de 

radicalização da modernidade. 

Em linhas gerais, o que se pretende com essa discussão é indicar que os riscos 

produzidos da modernidade recente são evidenciados pela ascensão da problemática 

ambiental urbana, pois é neste cenário que surgem os principais contrastes em relação aos 

processos anteriores. Pois, a mudança no padrão de consumo afeta não apenas a lógica 

individual de racionalização dos riscos, mas acaba mudando toda a lógica da vida cotidiana, 

em uma perspectiva de uma Sociedade de Riscos, mudando também a lógica do padrão de 

consumo do solo nas aglomerações urbanas brasileiras. 

NOVOS DESAFIOS AO ENTENDIMENTO DA POBREZA E EXCLUSÃO SOCIAL 

Dentro desta discussão em torno de incertezas e inconsciência podemos colocar em 

evidência de novos processos que obscurecem a capacidade de ação social e permitem 

apreender com algum detalhe quais os tipos de mudança social que se está 
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tratando e até que ponto pode-se dizer que este pode ser considerado como uma sociedade 

com dois circuitos da modernidade. Assim, desde os trabalhos de Oscar Lewis tratados por 

Kowarick (1985), a dialética indivíduo-estrutura assume papel de destaque e a idéia de 

“cultura da pobreza” foi radicalmente oposta por diversos autores. Afinal, não poderíamos 

justificar a pobreza pela pobreza, mas, sobretudo, pela dinâmica estrutural que a mantém. 

Assim, se a cultura da pobreza fosse marcada, entre outras coisas, pela “falta de 

participação e integração efetiva dos pobres nas instituições sociais mais abrangentes da 

sociedade inclusiva” (apud KOWARICK, 1985), estaríamos transferindo a responsabilidade 

da pobreza para as ações dos pobres e estes é que deveriam se articular para sair da 

condição em que se encontram. 

Assim, esta argumentação leva em consideração que a pobreza, a exclusão, a 

marginalidade é auto-explicativa e deita suas raízes em processos e estruturas que não 

devem ser confundidos com os sintomas a partir dos quais elas se manifestam na sociedade 

(KOWARICK, 1985:38). Enfim, a questão é que existe uma desigualdade necessária para a 

manutenção do modelo de desenvolvimento vigente e, principalmente, quem é que deve 

pagar por ela. Enfim, para entendermos essa dinâmica deveríamos reconhecer o que 

estamos tratando. Se falarmos de pobreza ou exclusão social, não podemos trata-las como 

fatos em si. Sim, é preciso dar conta da dialética indivíduo-sociedade e identificar os grupos 

populacionais que estão expostos aos mal-estares necessários ao desenvolvimento 

econômico. Mas como fazê-lo? 

Segundo Rocha (1991), a pobreza deve ser entendida como uma síndrome 

multidimensional, caracterizada por carências diversas embora a variável “renda” seja a 

mais recorrente para quantificar essa carência. O conceito de linha de pobreza, por 

exemplo, é muito usado como indicador de qualidade de vida e como um recorte universal 

para a delimitação da pobreza, mas em seu turno, fica evidente que sua capacidade 

analítica em uma realidade social tão complexa deixa a desejar e pouco a pouco tem sido 

substituída por outros conceitos que permitam dar conta exatamente da sua 

multidimensionalidade efetiva. 

Um exemplo claro desta situação é que o conceito de linha de pobreza não consegue dar 

conta das transformações no mercado de trabalho (flexibilização e instabilidade no 

emprego) e as de instituições de proteção social que, com maior ou menor eficácia, 

ofereciam sustentação a uma determinada parcela da população (sobretudo, as chamadas 

‘classes médias’). É neste sentido que as incertezas e inseguranças das transformações 

recentes da modernidade colocam a população em situações de vulnerabilidade e risco 

muito mais complexas das que até então vigoravam. O que nos leva a questionar 
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a crença de que a maior inserção no processo secular de modernização levaria a um maior 

desenvolvimento social e, conseqüentemente, a uma melhoria nas condições gerais de vida. 

Ou seja, não podemos negar que o ambiente geral da qualidade de vida melhorou muito 

ao longo do século XX, sobretudo, nos seus últimos 50 anos. Entre eles um aumento 

significativo da expectativa de vida ao nascer, principalmente pela menor incidência da 

mortalidade infantil e a redução da mortalidade por doenças infecto-parasitárias. De um 

modo geral, a qualidade de vida da população brasileira melhorou. O acesso à água potável 

já chega à cerca de 90% da população (segundo os dados da Organização Mundial de 

Saúde e UNICEF) e entre a população urbana este indicador chega a 95% de cobertura. 

Mas se os indicadores mais abrangentes indicam esta melhora da qualidade de vida, 

porque ainda nos preocupamos com as desigualdades no Brasil? De fato, muita coisa 

mudou radicalmente, principalmente nos últimos anos do século XX. Os riscos a que 

estamos expostos hoje são incomparáveis aos que já fomos expostos em outros momentos 

da história. A verdade é que as estruturas que norteavam o desenvolvimento social e 

econômico eram de outra ordem e o enfrentamento destes novos riscos nos traz desafios 

ainda maiores, a saber: superar todas as desigualdades acumuladas por processos 

antecessores e conviver com os novos padrões de desigualdade que importamos junto com 

este processo de modernização progressiva da sociedade ao longo dos últimos 30 ou 40 

anos. 

Neste sentido, categorias como “exclusão social” são hoje, segundo José de Souza 

Martins (2002:35), “categorias de orientação conservadora [pois,] não tocam nas 

contradições, apenas as lamentam”. Em verdade, o objeto da “inclusão” é o mesmo que 

torna o “excluído” como tal. A Pesquisa de Orçamentos Familiares 2002-2003 (POF) do 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) indica que o padrão de consumo do 

brasileiro mudou radicalmente nos últimos 30 anos; não por conta das sucessivas crises 

econômicas que abalaram o padrão de consumo, mas por uma mudança estrutural na 

perspectiva da “inclusão” desejada. 

Segundo os dados da POF 2002-2003, 93,26% do orçamento familiar dos brasileiros é 

com gastos permanentes (alimentação, habitação, saúde, impostos, obrigações 

trabalhistas); mas há 30 anos atrás (1974-75) esta parcela correspondia a 79,86%. Ou seja, 

tais dados indicam que aumentou o grau de comprometimento do orçamento familiar com 

gastos do cotidiano; e isso ocorreu em todas as camadas sociais, pois entre a população 

com menor rendimento (até R$400,00, inclusive os sem rendimento) os gastos permanentes 

chegam a mais de 96% da renda média familiar. 
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No que tange o perfil de consumo, é notório o consumo alimentar. O consumo de 

gêneros tradicionais como arroz, feijão, batata, pão e açúcar, diminuiu, enquanto 

aumentaram os consumos de iogurte (0,4 Kg para 2,9 Kg por pessoa/ano) e refrigerante 

sabor guaraná (1,7 Kg para 7,7 Kg por pessoa/ano). Estes números destacam o fato de que 

hoje a “inclusão” está muito mais relacionada ao consumo. De fato, quando nos debruçamos 

sobre informações do padrão de consumo nas favelas, com 97% de pessoas com TV e 80% 

delas trocadas a menos de quatro anos e 30% delas com serviço de TV a cabo (dados para 

a favela da Rocinha, JIMENEZ e JANSEN apud Martins (2002)), percebemos como o 

conceito de “exclusão social” deve ser repensado, pois muitas vezes esta parcela da 

população sofre menos pressões do que camadas sociais com rendimentos um pouco 

superiores e que acabam sendo mais sobrecarregados com impostos e as “desvantagens” 

de fazer parte da economia formal. 

O pobre ostensivo, mal vestido ou esfarrapado, estereotipado, que 

havia há algumas décadas foi substituído pelo pobre para o qual a 

aparência e o aparente e, portanto, o disfarce, tornaram-se 

essenciais. (...) [Enfim,] o pobre aderiu ao mundo que o fez pobre 

(MARTINS, 2002:37). 

Assim, se o consumo per capita de alguns gêneros alimentícios aumentou, em detrimento 

de outros considerados tradicionais ou essenciais, a caracterização da pobreza e da 

exclusão social também deve outra. O “pobre” de outrora não pode mais ser caracterizado 

da mesma maneira, as relações deste com a estrutura que o mantém, com certeza, também 

não podem mais ser figuras discriminatórias de sua condição. Enfim, a pobreza hoje muda 

de características, pois não podemos mais negar que a inclusão é dada através da 

perspectiva do consumo. É a face mais perversa que poderia ocorrer, ou seja, se não pode 

vence-los junte-se a eles. 

Mas não é apenas o padrão de consumo alimentar que mudou. O número de domicílios 

com automóveis de uso particular também mudou radicalmente na última década. Outro 

fator que indica uma mudança no padrão de consumo ocorrido no período. Vale ressaltar 

que esta mudança ocorreu em todas as camadas sociais, mas surpreendentemente 

naquelas de menor rendimento médio. 

Tabela 1 – Distribuição (em %) dos domicílios particulares permanentes com pelo 
menos um automóvel de uso particular sobre o total dos domicílios por faixas de 
rendimento nominal mensal domiciliar (em salários mínimos) - Brasil 1991 e 2000. 
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Faixa de renda 1991 2000 Variação 1991-2000
Até 1 (*) 0,63 1,15 82,94
Mais de 1 a 2 1,37 1,67 21,67
Mais de 2 a 3 1,74 1,97 13,25
Mais de 3 a 5 3,34 4,71 41,20
Mais de 5 a 10 6,31 9,21 46,04
Mais de 10 a 20 5,34 7,48 40,21
Mais de 20 3,73 6,53 74,99
Total 22,45 32,72 45,75
(*) Inclui sem rendimentos

Fonte: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) - Censo demográfico  

Podemos perceber que a participação de domicílios com pelo menos um automóvel de 

uso particular que em 1991 era de 0,63%, passou para 1,15% em 2000 nos domicílios de 

renda nominal média de até um salário mínimo. Essa variação representou 

aproximadamente 83% de aumento na participação de domicílios com até um salário 

mínimo com pelo menos um automóvel de uso particular, e foi a maior entre todos as 

classes de renda. Em termos gerais, os domicílios que possuíam pelo menos um automóvel 

em 1991 representavam 22,45% do total de domicílios particulares permanentes e este 

número passou para 32,72% em 2000. 

Visto sob uma perspectiva, poderíamos dizer que apenas aumentou o acesso à aquisição 

de bens de consumo duráveis, como o automóvel, por intermédio de maiores oportunidades 

de financiamento à longo prazo; mas o que mais nos faz pensar, é a mudança no padrão de 

consumo, onde alteram-se as prioridades de investimento doméstico tornando o automóvel 

particular uma necessidade em quase todas as camadas sociais. 

Esses e outros tantos indicadores de padrão de consumo, apontam para uma realidade 

social onde conceitos como exclusão social e pobreza devem ser repensados para dar 

conta da complexidade que estes fatores impõem ao campo analítico. Assim, se 

observarmos os indicadores consagrados para a aferição das condições gerais da 

população, nota-se que houve uma significativa melhora da qualidade de vida da população; 

mas então porque estamos nos preocupando tanto com a pobreza ou a exclusão social se 

os indicadores parecem estar apontando para um bom futuro? 

Ou seja, pensando no caso do número de automóveis, percebe-se, então, uma forte 

relação com uma seara muito mais fluída e cercada de riscos; trata-se do padrão de 

consumo do uso da terra nos principais centros urbanos brasileiros. É claro que as 

necessidades básicas da população ainda não foram atingidas. Deste modo, é preciso 

apreender até que ponto a inclusão dada pelo consumo esconde a carência das 

necessidades básicas, pois, neste contexto, existe uma sobreposição de ameaças sobre as 
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possibilidades de ação social e individual. Trata-se de entende-las sem que os recortes 

teóricos obscureçam novos padrões de ação que emergem neste novo cenário social. 

Tudo isso nos leva a crer que a sociedade contemporânea é permeada de riscos e a 

ação social não pode mais ser entendida através da determinação econômica em última 

instância. É necessário pensar estas sociedades considerando que, no limite, a ação social 

é dada através da diluição e fuga dos riscos em última instância. Não apenas dos perigos e 

hazards que afetam diretamente a vida das pessoas, mas, sobretudo, aqueles riscos 

produzidos pelo avanço progressivo da modernidade. Assim, a sociedade de risco que 

tentamos evidenciar neste trabalho é uma fusão e entrelaçamento de dois circuitos da 

modernidade sobre os quais deitam as raízes dos principais riscos sociais, ambientais, 

econômicos, culturais, etc. 

URBAN SPRAWL OU PERIFERIZAÇÃO? 

Uma das evidências da necessidade de se entender a sociedade contemporânea e, 

sobretudo, a brasileira, sob uma nova perspectiva teórica são as transformações que 

ocorrem na esfera do consumo do espaço urbano. Como já anunciado anteriormente, o 

padrão de consumo mundial e, particularmente, o brasileiro, mudou significativamente. E 

embora não se trate aqui de defender a constituição ou consolidação de uma sociedade de 

consumo, não podemos abrir mão dessas evidências para entender a desigualdade urbana 

e os riscos sociais que nos são colocados cotidianamente. 

Segundo Villaça (1999:222), 

[o espaço urbano] é um produto não-intencional resultante da 

produção de milhares de valores, por milhares de trabalhadores e 

milhares de proprietários de meios de produção: edifícios, ruas, 

redes, praças. [Mas], entretanto, [o espaço urbano] tem um valor 

próprio que não se confunde nem com o valor desses produtos, nem 

com sua soma. 

Assim, as formas de apropriação e consumo deste valor mudam conforme mudam as 

lógicas de racionalização da sociedade. Ou seja, quando mudamos a lógica da dinâmica 

social para uma perspectiva de fuga e diluição dos riscos, mudamos também a forma de 

consumir a cidade. E é neste aspecto que emerge a discussão em torno de um padrão de 

ocupação urbano disperso e descontínuo que tem sido chamado, principalmente pela 

literatura norte-americana, de urban sprawl. 
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Mas do se trata este padrão de desenvolvimento urbano denominado como urban 

sprawl? Trata-se de um conceito, uma evidência normativa ou apenas uma construção 

imaginária? O sprawl tem sido alvo central de vasta produção acadêmica norte americana, 

sobretudo, nos últimos anos; mas, apesar de se utilizarem de instrumentos analíticos 

sofisticados como imagens de satélite, sistemas de informação geográficos e outros, não 

têm recebido um tratamento conceitual refinado. Segundo Galster et alii (2001), a literatura 

sobre o urban sprawl confunde suas causas com suas conseqüências e por isso tende a ser 

uma denominação para uma diversidade de condições diferentes, o que abre margem para 

várias interpretações distintas e muitas vezes contraditórias. 

O esforço aqui proposto é conceituar o sprawl como uma forma de ocupação urbana 

evidentemente vinculada às transformações da modernidade e por conseqüência um 

modelo de desenvolvimento urbano que está permeado de riscos e desafios típicos de uma 

Sociedade de Risco. Assim, não é apenas a relação da forma urbana e seus impactos na 

dinâmica social e demográfica, mas é também considera-lo a partir de uma dialética 

socioespacial (SOJA, 1993) sob o qual agem as principais forças definidoras da sociedade 

contemporânea. 

O sprawl é caracterizado na maioria dos estudos pela densidade urbana, por uma baixa 

densidade nas ocupações urbanas; trabalham, em sua maioria, com as densidades 

populacionais médias em uma região metropolitana comparando-as com outras. E essa 

baixa densidade é atribuída sempre a taxas de ocupação do solo menores nas áreas mais 

afastadas dos centros . Trata-se da difusão da edge city (cidades de contorno), com a 

formação de verdadeiros simulacros de cidades em áreas relativamente distantes e até 

certo ponto desconectadas do contexto dos centros urbanos consolidados. Segundo 

Garreau (1988), primeiro a usar o termo edge city, essas ocupações são, sobretudo, os 

enclaves de alta renda onde se encontram as ocupações urbanas com grandes lotes 

residenciais e com alto padrão de consumo. 

A relação é direta com a disseminação de loteamentos e condomínios fechados impondo 

um padrão de desenvolvimento urbano caracteristicamente norte-americano. Com maior 

evidência no período pós-II Guerra, os Estados Unidos observaram o crescimento deste tipo 

de ocupação, simbolizando o “american way of life”, ou seja, a segregação espacial de 

camadas da população em busca de uma suposta qualidade de vida oposta aos valores da 

cidade. 

Tal padrão de ocupação traz consigo ainda a necessidade de novos locais de comércio e 

serviço que atendam a esses novos valores. Assim, surge como conseqüência os shopping 
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centers para dar vazão às demandas de consumo efêmeras da sociedade moderna de 

modo a satisfazer a lógica de deslocamento orientado para automóveis e com vias de 

acesso ‘rápidas’ e ‘seguras’. 

Não se trata apenas de uma nova forma de habitação com inspirações em antigas formas 

de viver. Trata-se de todo um conjunto de novas significações e representações que 

permeiam não apenas aquela parcela da população de poder aquisitivo mais elevado, mas 

também um novo estilo de vida que é disseminado para toda a sociedade; ou seja, o status 

não é mais apenas uma condição geográfica, mas também uma condição estrutural da 

forma de habitação e modo de vida que ela inspira. 

No caso brasileiro, embora não seja consenso, a situação já é semelhante. O número de 

condomínios e loteamentos fechados já é expressivo e devido às suas características, a 

analogia com o padrão norte-americano é facilmente visível. Segundo Caldeira (2000), este 

surgimento de condomínios e loteamentos faz parte de um novo padrão de segregação 

espacial e desigualdade social na cidade, substituindo aos poucos o padrão dicotômico 

centro-periferia (rico-pobre), construído inspirado nos new towns e edge cities norte-

americanos, principalmente àqueles da Califórnia. 

Outro fator amplamente discutido pela bibliografia sobre urban sprawl é o 

desenvolvimento urbano não-conurbado, ou leapfrogging development. De um modo geral, 

a característica de baixas densidades e o leapfrogging estão fortemente relacionadas sendo 

que a esta segunda característica apontada pela literatura, remete basicamente à questão 

da forma e alocação espacial da malha urbanizada. É o que analogamente podemos 

identificar através dos dados do Censo Demográfico como “áreas urbanas isoladas”. Ou 

seja, são áreas de ocupação urbana não adjacentes à malha urbana central e que como 

conseqüência também demandam vias de acesso mais ágeis e de fluxo livre. 

Nestas duas características centrais ao sprawl, pode-se perceber que há um aumento da 

necessidade de mobilidade e autonomia. Assim, como conseqüência, temos como uma 

característica evidente do sprawl, a dependência por transporte automotivo, particularmente 

o individual por conta da autonomia demandada. Mas essa característica não pode ser 

atingida sem que se cumpram os pressupostos da modernização e maior individuação da 

sociedade, ou seja, aponta para o forte entrosamento entre as evidências do sprawl e a 

modernidade. 

De maneira geral, podemos dizer que o sprawl se coloca dentro da discussão da 

sociedade de risco ou da alta modernidade, pois só pode ser colocada em contextos onde 

existam as condições materiais de sua expressão. Entre outras, podemos destacar 
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a necessidade de conexões e transportes, tanto do ponto de vista das vias de acesso como 

dos modais de transporte. Ou seja, dificilmente haverá sprawl em uma região onde as vias 

de acesso sejam mal conservadas e o sistema de transporte coletivo seja inadequado ou 

não haja possibilidade para o uso de transporte individual. 

Mas qual é a diferença entre o que chamamos aqui de sprawl e o processo de 

periferização já apontado pela bibliografia nacional desde pelo menos a década de 1970? 

Ainda não podemos afirmar com clareza os indicadores que evidenciam esta mudança 

estrutural, mas podemos dizer que a principal diferença está nas condições materiais 

disponíveis para o desenvolvimento urbano e também pela mudança na lógica de 

distribuição social dos riscos. Ou seja, não se trata do mesmo fenômeno, pois o processo de 

periferização já amplamente discutido dentro da bibliografia nacional aborda a questão da 

segregação socioespacial em uma perspectiva de desigualdade na distribuição de riquezas. 

Assim, quando pensamos no sprawl, o que temos em mente é a fuga dos riscos e ameaças 

impostas pelo processo de modernização progressiva da sociedade. 

Além disso, como sugerem Taschner e Bógus (2001), entender a cidade através do 

paradigma centro-periferia se torna cada vez mais difícil, pois os espaços caracterizados 

como categorias específicas aos circuitos superiores e inferiores da economia urbana se 

fundem em uma falsa homogeneização da estrutura urbana, colocando desafios ao 

entendimento analítico desta desigualdade intrínseca ao desenvolvimento capitalista da 

sociedade urbana. Enfim, é um momento em que as fronteiras teóricas e analíticas passam 

por inúmeros questionamentos por conta da necessidade urgente de entender as 

transformações mais radicais da sociedade no início do século XXI. 

É importante destacar que o que convencionou-se chamar de sprawl, não substitui o 

processo de periferização, pois faz parte de um processo simultâneo muito mais degradante 

à vida urbana. Trata-se da sobreposição de dois processos que coloca uma condição de 

vulnerabilidade social frente ao desafio de uma sociedade de duplos riscos. Ou seja, são 

duas modernidades intercaladas que permeiam a vida cotidiana dos indivíduos e produzem 

novas ameaças à vida social; são os riscos inconscientes e incertezas fabricadas 

potencializando a pobreza, a exclusão social e a segregação socioespacial, sobretudo, nas 

metrópoles brasileiras. 
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