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Apresentação

Este livro apresenta a síntese da análise comparada sobre as transforma-
ções urbanas nas metrópoles nos últimos 30 anos realizada pelo Obser-

vatório das Metrópoles no âmbito do Programa Instituto Nacional de Ciência 
e Tecnologia (INCT) financiado pelo Conselho Nacional de Desenvolvi-
mento Científico e Tecnológico (CNPq) e a Fundação Carlos Chagas Filho 
de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio de Janeiro (FAPERJ). Tal análise 
envolveu a participação de uma equipe de investigação, envolvendo profes-
sores e pesquisadores, constituída como Núcleos organizados em 14 metró-
poles distribuídas em todas as grandes regiões brasileiras . Trata-se de uma 
experiência de pesquisa sui generis no âmbito das ciências sociais, na medida 
em que resulta da cooperação de vários grupos de pesquisadores comparti-
lhando a mesma problemática teórica e utilizando metodologia comum, o 
que permite a comparação controlada, fundada em sistemáticas monografias 
locais que exploram sob o mesmo prisma teórico-metodológico hipóteses de 
análise. Os primeiros resultados deste esforço de pesquisa foram traduzidos 
na publicação da coletânea de 14 livros descrita ao final desta apresentação. 
Estes livros apresentam a descrição das tendências de transformação das 
várias dimensões da ordem urbana das metrópoles brasileiras nos últimos 30 
anos segundo o modelo empírico representado no diagrama abaixo. 
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O modelo empírico representado por este diagrama foi elaborado cole-
tivamente através da realização de vários seminários nacionais e oficinas 
locais dos quais participaram coordenadores dos núcleos e os pesquisa-
dores mobilizados. A sua operacionalização teve como referência o docu-
mento Transformações da Ordem Urbana na Metrópole Liberal-Periférica: 
19802010. Hipóteses e estratégia teórico-metodológica para estudo compa-
rativo (RIBEIRO, 2013), no qual foram sistematizados os fundamentos 
teóricos, conceituais e metodológicos que poderiam assegurar a descrição 
empírica sistemáticas e comparáveis das várias dimensões das dinâmicas 
de constituição da ordem urbana em cada metrópole e, simultaneamente, 
orientar as interpretações que articulassem o conhecimento das dinâmicas 
locais com as hipóteses a respeito das tendências nacionais. 

A busca do enfoque comparativo tem sido o traço fundamental do 
programa de pesquisa realizado pelo Observatório das Metrópoles, desde a 
sua origem. Porém, a sua operacionalização prática foi sendo consolidada ao 
longo dos últimos 5 anos através da realização de diversos projetos específicos 
nos quais se desdobra este programa e dos quais resultaram sistemática descri-
ções empíricas sobre diversos âmbitos da realidade urbana das nossas metró-
poles. O projeto transformações da ordem urbana das metrópoles brasileiras 
que orientou a produção da coletânea dos 14 livros significou o maior esforço 
sistemático e coletivo feito pelo Observatório para alcançar uma análise verda-
deiramente comparativa. Para que esse empreendimento pudesse ser realizado, 
tivemos que enfrentar dois desafios fundamentais: o primeiro foi a construção 
de uma estratégia metodológica e, o segundo, a construção de hipóteses que 
orientaram a realização da comparação. Falamos em estratégia comparativa 
em razão da existência de amplo debate teórico sobre o uso do método compa-
rativo nas ciências sociais, cujo conhecimento é necessário para adoção de 
orientações conscientes dos trabalhos empíricos. Como sabemos, nas ciências 
sociais a metodologia adotada, bem como a estratégia da sua operacionali-
zação – na forma de procedimentos –, depende diretamente do problema que 
buscamos explicar. Portanto, tivemos que enunciar de maneira fundamentada 
o que entendemos por mudanças das metrópoles, o que somente foi possível 
a partir da construção de um conjunto de hipóteses teoricamente argumen-
tadas com as quais procuramos buscar interpretar os dados empíricos. Em se 
tratando de pesquisa comparativa, a construção destas hipóteses foi ainda mais 
fundamental, pois, em nosso caso, tratou-se de comparar a metrópole brasi-
leira conceitualmente construída com as metrópoles empiricamente descritas 
através da nossa metodologia e dos procedimentos técnicos que adotamos em 
nosso programa de pesquisa. Colocou-se, portanto, como tarefa inicial a todos 



Apresentação   9

nós, construirmos conceitualmente a metrópole brasileira e suas transforma-
ções no período 1980-2010.

Assumimos como ponto de partida comparar as mudanças ocorridas 
nas metrópoles na dimensão expressa através da Linha II do nosso programa 
de pesquisa. Na proposta submetida ao CNPq/FAPERJ, os projetos previstos 
nesta linha têm como objetivo geral evidenciar que

 os processos socioespaciais que organizam internamente as metrópoles 
brasileiras (...) têm enorme importância na compreensão dos mecanis-
mos societários de exclusão e integração, através de seus efeitos sobre 
a estruturação social, sobre os mecanismos de produção/reprodução de 
desigualdades e as relações de interação e sociabilidade entre os grupos e 
classes sociais. Para fins da pesquisa, trabalhamos com a distinção e con-
ceituação de três processos de organização social do território metropo-
litano: diferenciação, segmentação e segregação (Projeto INCT, 2008). 

Por outro lado, assumimos a hipótese segundo a qual as mudanças macro-
econômicas e macrossociais em curso no Brasil no período dos anos 1980-2010 
tornariam ainda mais relevante a compreensão dos efeitos da organização social 
do território metropolitano em consequência da desarticulação dos modos de 
integração econômica constituídos na fase anterior do desenvolvimento do 
capitalismo no Brasil. Com efeito, tomamos como chave para a nossa análise 
de mudança “o conceito de modos de integração econômica” formulado por 
Polanyi (2000) e utilizado por Harvey (1980) em seu pioneiro estudo sobre a 
cidade e a justiça social e, posteriormente, por Mingione (1991). Partimos da 
identificação das três esferas de relações sociais que determinam os recursos 
acessíveis no plano do bairro e do domicílio. Estes recursos são essenciais 
nos processos de integração e exclusão, na medida em que são necessários 
para a plena participação na sociedade. Eles se apresentam sob a forma de 
três distintos modos de interação: as trocas mercantis, a redistribuição insti-
tucional e a reciprocidade interpessoal, os quais, pelo menos nas sociedades 
modernas, se interpenetram formando combinações características no tempo 
e no espaço que Mingione (1991) denomina “social mixes”. É a posição dos 
grupos sociais em relação a estes mecanismos e as formas como estes estão 
presentes nos planos do domicílio e do bairro que condiciona as relações destes 
grupos com os mecanismos de integração com o conjunto da sociedade. Por 
esta concepção, a análise da existência destes modos de integração, suas arti-
culações, as condições que regulam a mobilidade entre eles permitem avaliar o 
quanto estamos diante ou não de dinâmicas de coesão ou fragmentação socio-
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territorial de uma dada metrópole. Na maioria das metrópoles contemporâneas 
dos países desenvolvidos, podemos admitir que o mercado seja a esfera domi-
nante de acesso aos recursos. Entretanto, esta esfera convive com a redistri-
buição realizada pelos regimes de bem-estar social que se implantaram nestes 
países. As metrópoles brasileiras são, basicamente, produtos da predominância 
das esferas do mercado e da reciprocidade, na ausência de um sistema estatal 
de bem-estar social bem estabelecido. Este é um fato de alta relevância, uma 
vez que o desenvolvimento de um capitalismo urbano-industrial altamente 
concentrador de renda, riqueza e poder característico do processo de acumu-
lação no Brasil tem sido, em parte, viabilizado pela vigorosa esfera da recipro-
cidade que tem suas bases na formação de bairros operários e populares que 
se constituíram em verdadeiros hinterlands supridores de bens e serviços que 
atendem às necessidades (individuais e coletivas) de reprodução deixadas de 
fora da forma salário 

Esta problemática teórica fundamenta em nosso projeto a hipótese de que 
os novos fenômenos de diferenciação, segmentação e segregação espaciais, 
relacionados ao quadro de crise das relações de integração com o mercado de 
trabalho e ao avanço da modernização cultural com o consequente incentivo 
ao ethos individualista, interferem significativamente sobre as bases institu-
cionais da manutenção desta esfera de integração, alterando o “social mix” 
brasileiro e produzindo processos de exclusão, cuja manifestação mais visível 
é a constituição de territórios de grupos desafiliados (CASTEL, 1995) da 
sociedade e vulnerabilizados quanto às possibilidades de recriar dinâmicas 
individuais e coletivas de integração. Esta situação torna-se mais complexa 
se considerarmos que ao menos nos 15 últimos anos surgiram tendências de 
universalização em alguns setores da política social, notadamente da saúde e 
da educação, que promovem através do Estado o acesso a certos recursos até 
então controlados exclusivamente pelos mais ricos e poderosos. Porém, esta 
promessa de democratização de oportunidades pode hoje esbarrar nas limita-
ções de apropriação real dos grupos sociais em razão dos efeitos anômicos da 
desestruturação em curso no plano do domicílio e do bairro que dificultam a 
reprodução dos laços de reciprocidade historicamente constituídos. O nosso 
ponto central é a compreensão de que a articulação do mix de modos de 
integração econômica com a organização social do território, com os padrões 
de sociabilidade e com as formas de intervenção pública resultou na consti-
tuição de uma ordem urbana da metrópole liberal-periférica. São necessários 
três comentários que justificam o uso deste conceito.

O primeiro se refere à parte do conceito que se refere à metrópole e 
à periferia. O centro da nossa argumentação é que como semiperiferia da 
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economia-mundo capitalista, em nosso território se constituiu o fenômeno 
metropolitano como centro de poder econômico e político que nos articula 
com o moderno sistema mundo capitalista. Trata-se, é claro, desde a sua 
origem, de poderes inseridos em uma estrutura metrópole-satélite como 
havia formulado classicamente Andrew Gunder Frank em seu famoso texto 
“Desenvolvimento do Subdesenvolvimento Latino Americano” (1976). 
Portanto, a relação entre as nossas metrópoles e a mundialização econômica 
está na origem mesmo do seu surgimento. Com efeito, desde a fase colonial 
temos o fenômeno da metropolização entendido como centros urbanos 
que têm suas dinâmicas de organização e funcionamento decorrentes de 
duas órbitas de influência: para fora, como satélite de uma ordem econô-
mica hierárquica que materializa a divisão mundial do trabalho e nos liga à 
economia-mundo, e para dentro, como centro de poderes econômicos e polí-
ticos que domina o território interno. A função dos grandes centros urbanos 
dos países periféricos seria a de assegurar a transferência de excedente para 
os países que formam o núcleo dominante da economia-mundo. Entretanto, 
as mudanças geoeconômicas e geopolíticas ocorridas na segunda metade 
dos anos 1950 redesenharam a geografia da divisão mundial do trabalho 
em razão da descentralização do aparato produtivo industrial capitalista em 
direção a alguns países da periferia, surgindo novos centros de acumulação 
e valorização do capital internacional. Como já demonstrado pelos autores 
que fizeram a crítica das teses estagnacionistas presentes no pensamento 
dependentista, estas transformações tornaram possível o desenvolvimento 
capitalista associado e periférico (na verdade semiperiférico) em alguns 
países, entre eles no Brasil. Ou seja, como internalizamos parte da dinâmica 
de acumulação e valorização do capital pela industrialização, o fenômeno da 
metropolização no Brasil se diversifica como fenômeno ecológico-econômico 
e ecológico-demográfico. Criamos uma rede urbana complexa e diversificada 
que articula o nosso território nacional com esta dinâmica de expansão capi-
talista periférico-associada. Ou seja, após os anos 1950, ocorreu no espaço 
nacional uma diferenciação econômica e política em consonância com a 
diferenciação do modelo centro-periferia no plano das interpelações entre 
as nações. O fundamento das duas dinâmicas de diferenciação é o mesmo: 
a distribuição desigual do capital industrial e as diferenças das condições 
específicas de valorização do capital entre as nações e entre as regiões das 
nações. No caso brasileiro, apesar da constituição de uma estrutura produtiva 
diversificada e complementar com a implantação e consolidação de setores 
de insumos básicos – com a participação de setores do capital estrangeiro, 
nacional e do Estado –, a essência da nossa condição de capitalismo perifé-


