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RESUMO
A partir da guerra fria, quando é criada a ONU, passa-se a defender o direito à moradia para todos
os cidadãos. No entanto, dentro de um sistema capitalista, como funcionam as relações entre as
pessoas no espaço urbano? Até onde a cidade molda o homem e/ou o homem molda a cidade?
Desta forma, o presente trabalho teórico discute como a busca pelo produto excedente – e,
consequentemente, o lucro –, influência no processo de urbanização contemporâneo. Através de
revisão sistemática da literatura, fez-se uso do conceituado artigo “O direito à Cidade” de David
Harvey a fim de direcionar a discussão. As transformações sociais desde o advento da Revolução
Industrial vêm reformulando continuamente o estilo de vida da população. Percebe-se que para a
maioria a moradia nem sempre representa o que deveria, como tranquilidade, conforto e segurança.
Torna-se mais uma questão de sobrevivência, onde a morada é um abrigo e não um lar. Neste
contexto, a cidade se molda de acordo com o gosto do homem rico que, por sua vez, se desenvolve
na cidade, onde poder político equivale à concentração de capital: essa troca é o que hoje alimenta
a urbanização. O mercado financeiro apoia e suporta o capitalismo, ao nível de influência global,
como pode-se ver na expansão da China, por exemplo, que transformou em pouco tempo pequenos
vilarejos em cidades de milhões de habitantes. A massificação da população, a desigualdade social
e a concentração do capital passam a ser algumas das consequências inevitáveis da urbanização
capitalista, onde a cidade é moldada de acordo com os interesses dos mais influentes. Ou seja, a
cidade hoje pertence à pequena elite política e econômica, que molda o espaço urbano como quer.
Para tanto, assim como indicado por Harvey, é preciso criar e exercer o direito da cidade para todos
através da democratização deste conceito e de movimentos sociais urbanísticos que fortalecem esse
direito; não como algo privado e singular, mas de maneira geral e humanitária.
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