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Resumo 

O baixo índice na cobertura dos serviços de saneamento, bem como o 

atendimento precário desta politica pública urbana, principalmente no que se refere ao 

tratamento e fornecimento de água tratada e coleta e tratamento de esgotos, se constitui 

numa das principais características em se tratando de países periféricos, como o Brasil. 

Porém, mesmo nestes países, a deficiência desses serviços tem sido mais elevada em 

locais onde vivem a população com menor poder aquisitivo. Esse quadro revela a forma 

desigual que os espaços urbanos desses países foram produzidos. Em que o Estado no 

processo de desenvolvimento urbano promoveu a efetivação de infraestruturas e 

políticas públicas urbanas, incluindo o saneamento, para apenas parte da sociedade. E 

consequentemente, evidencia a forma desigual em que as classes populares produzem e 

apropriam-se dos seus espaços. Como é o caso da Baixada Fluminense, conjunto de 

cidades situadas perifericamente na região metropolitana do Rio de Janeiro, a qual foi 

constituída, principalmente pela classe trabalhadora pobre, desigualmente em relação à 

cidade carioca. E com isso, apresenta os piores índices em relação ao saneamento no 

estado.  Com base nisso, a presente pesquisa tem como foco entender a relação existente 

entre a realidade do saneamento na Baixada Fluminense, com o modo em que o espaço 

da região foi produzido socialmente no início do século XX.  

Palavras-chaves: produção do espaço, desigualdade, política pública urbana, 

saneamento, Baixada Fluminense.  

 

 

 

 

 

 

 

 



Abstract  

The low coverage of sanitation services, as well as the precarious attendance of this 

urban public policy, especially with regard to the treatment and supply of treated water 

and sewage collection and treatment, is one of the main characteristics in countries such 

as Brazil. However, even in these countries, the deficiency of these services has been 

higher in places where the population with lower purchasing power lives. This picture 

reveals the uneven shape that urban spaces in these countries have produced. In that the 

State in the process of urban development promoted the implementation of urban public 

infrastructure and policies, including sanitation, for only part of society. And 

consequently, it shows the unequal way in which the popular classes produce and take 

possession of their spaces. As is the case of the BaixadaFluminense, a set of cities 

located peripherally in the metropolitan region of Rio de Janeiro, which was constituted, 

mainly by the poor working class, unequally in relation to the city of Rio. And with that, 

it has the worst rates in relation to sanitation in the state. Based on this, the present 

research focuses on the relationship between the reality of sanitation in the 

BaixadaFluminense and the way in which the area was produced socially in the early 

twentieth century. 

Keywords: space production, inequality, urban public policy, sanitation, Baixada 

Fluminense. 
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INTRODUÇÃO 

 

A presente pesquisa de dissertação objetivacompreendera relação existente entre a 

realidade do saneamento na Baixada Fluminense – conjunto de cidades situadas 

perifericamente na região metropolitana do Rio de Janeiro – com o modo como o 

espaço da região foi produzido socialmente no início do século XX. Partimos da 

premissa de que o espaço da Baixada foi constituído desigualmente em relação à capital 

do Estado, a cidade do Rio de Janeiro. Esse fator, em nossa análise, incide na baixa 

efetivação, assim como na qualidadedaimplementação de políticas de infraestrutura 

urbana, na qual o saneamento encontra-se incluído. 

A opção por estudar a política pública de saneamento vem de nossa inserção 

profissional como assistente social da Companhia Estadual de Águas e Esgotos do Rio 

de Janeiro – CEDAE,onde há cerca de seis anos atuamos nos projetos de Trabalho 

Social das obras de saneamento com recursos do Programa de Aceleração do 

Crescimento – PAC. Trabalho este que institucionalmente encontra-se vinculado à 

Diretoria de Engenharia da Companhia.  

Trabalharcom o saneamento não sendo profissional de engenharia, profissão 

hegemônica na área, tornou-se um grande desafio. Em nossa trajetória de atuação 

profissional, diferente de muitos profissionais que partilham o dia a dia de trabalho, 

percebemos, a partir de um olhar crítico e de totalidade proporcionado pela formação 

em Serviço Social, que muitas das situações que se nos apresentavam, especialmente no 

trato com a população potencial usuária dos serviços, estavam relacionadas a outros 

fatores que não podiam ser captados no imediato do cotidianoprofissional.  

Sabemos conforme Kosik (1976) que a realidade, tal como a percebemos, não se 

apresenta à primeira vista, mas sim como campo em que se exercita a sua atividade 

prático-sensível, sobre cujo fundamento surgirá a imediata intuição prática da realidade. 

De acordo com o autor, essa práxis imediata que corresponde ao senso comum, apesar 

de colocar o homem em condições de orientar-se no mundo, não proporciona a 

compreensão das coisas e da realidade. Tal práxis é historicamente determinada e 

baseada na divisão da sociedade de classes e, por isso, aqueles que efetivamente 

determinam as condições sociais se sentem a vontade com ela.  
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Dentre as diversas situações suscitadas no imediato da ação profissional, a que 

mais chamou-nos atenção foram as recusas por parte de muitos moradores em relação 

aos serviços de saneamento que estavam sendo implantados nas localidades em que 

vivem. Curiosamente, sendo tais locais, majoritariamente, na Baixada Fluminense do 

Estado do Rio de Janeiro, muito carentes no que se refere ao acesso a esses serviços, 

sobretudo, em relação ao seu componente esgotamento sanitário. Investimento, 

inclusive, mais rechaçado pela população.  

Em função dessa realidade, começamos a pensar nos fatores que convergiam para 

tais posturas e o que, de fato, levava os moradores a considerarem os serviços de 

saneamento como não sendo importantes ou essenciais. Como menciona Kosik (1976), 

o fenômeno indica a essência e, ao mesmo tempo,a esconde. De acordo com o autor, a 

essência se manifesta no fenômeno, mas só de modo inadequado, parcial, ou apenas sob 

certos ângulos e aspectos. Assim, o fenômeno indica algo que não é ele mesmo e vive 

apenas graças ao seu contrário. 

Dessa forma, ao buscar a essência deste fenômeno, começamos a levantar 

algumas hipóteses que pudessem nos revelar suas reais determinações. Dentre os 

diversos questionamentos por nós levantados, preliminarmente, foram: se a percepção 

que os moradores tinham acerca do saneamento – a água tratada e a coleta e tratamento 

de esgoto – tinham a ver com o desconhecimento da sua importância para a elevação da 

qualidade de vida e dos índices de saúde deles? Ou se teria correlação com o descaso 

histórico do poder público na forma de implementar esses serviços nestas localidades? 

Após muitas promessas feitas por governantes, e não cumpridas, as pessoas que habitam 

essas cidades estariam descrentes com mais uma obra sendo feita na região? Ou, 

também se, face à baixa qualidade de serviços historicamente implementados, a 

tarifação pelos serviços era o fator que contribuía para os posicionamentos 

apresentados? 

A partir dessas inquietações, a intenção inicial de nossa pesquisa foi verificar a 

percepção da população acerca do saneamento, especialmente em áreas onde as obras 

de implementação de esgotamento sanitário e melhora de abastecimento de água 

estavam sendo implementadas na Baixada Fluminense (RJ). Nosso objetivo principal 

era pesquisar se a compreensão que a população tinha acerca do setor expressava e/ou 

incidia nos baixos índices de cobertura do mesmo na região. Ou melhor, se a pouca 
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importância dada pelos moradores e, por consequência, a não reivindicação dos 

serviços, convergia para a ausência do saneamento na agenda de ações governamentais 

na Baixada.  

Porém, logo no início dos nossos estudos, um acontecimento relevante viria 

inviabilizar a realização da pesquisa tal como havíamos pensado. Esse acontecimento 

foi a paralização das obras de saneamento na Baixada Fluminense, principalmente as de 

esgotamento sanitário, em razão da crise financeira que o Estado do Rio de Janeiro 

enfrentava, por meio das quais, por nossa inserção profissional, a pesquisa junto à 

população seria realizada
1
.  

Embora essa situação nos tenha feito reformular os rumos iniciais da proposta, já 

que não seria mais possível a pesquisa empírica junto à população, optamos por manter 

a reflexão voltada para as questões atinentes ao saneamento. Primeiramente, pela 

proximidade ao tema devido à inserção profissional da pesquisadora, como já citado. E, 

segundo, pela importância dessa política pública ser analisada sob a ótica de outros 

profissionais distintos aos do âmbito engenharia, em especial os de Serviço Social, 

como é nosso caso.  

Entendemos, assim como Lefebvre (1975), que o conhecimento é prático e 

começa pela experiência, pois somente a prática nos põe em contato com as realidades 

objetivas. De acordo com a perspectiva dialética, pela qual nos apropriamos para a 

condução de nossos estudos, há uma reciprocidade entre o sujeito e o objeto. Neste 

sentido, podemos afirmar que a realidade não está alheia ao pesquisador, já que este se 

encontra imerso na mesma, como é o presente caso. Conforme Lowy (2013), o 

observador é de uma maneira ou de outra, parte da, ou implicado pela realidade social 

que ele estuda, e não tem, portanto, esta distância, esta separação que caracteriza a 

relação de objetividade do cientista natural com o mundo ―exterior‖. Nesse sentido, até 

mesmo a delimitação do objeto de pesquisa e as opções teórico-metodológicas para a 

condução e análise da realidade relacionada, corresponde aos interesses, concepções de 

classes e visões de mundo dos pesquisadores.  

Na busca de outra delimitação do objeto a ser pesquisado, mas com foco nas 

questões afetas ao urbano, aproximamo-nos dos estudos críticos da geografia, também 

                                                             
1 Pensamos a princípio em realizar as pesquisas nos espaços de participação social do Trabalho Social 

(TS), componente ao qual estamos vinculadas profissionalmente.  
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conhecida como geografia marxista, cujo método pauta-se na interpretação da produção 

do espaço como uma construção histórico-social. Por intermédio dessa perspectiva, os 

espaços sociais são compreendidos como produtos da sociedade, sendo consequência, 

portanto, do modo como as relações sociais são dialeticamente constituídas. 

Em outras palavras, os espaços sociais são produzidos, refletindo a produção geral 

da sociedade e se reproduzem a partir dessas determinações, sendo, portanto, uma 

produção simultaneamente social e espacial. De acordo com esta análise, assim como as 

classes se constituem desigualmente na sociedade, tendo em vista a forma como as 

relações sociais são estabelecidas, assim também os espaços por ela produzidos se 

apresentam e são apropriados de modo desiguais. 

A partir dessas reflexões, começamos a pensar na relação existente entre a 

formação do espaço da Baixada Fluminense e a realidade dos serviços de saneamento 

na região, e como tudo isso influi no sentido que a população dá ao saneamento. Por 

meio das muitas leituras e pesquisas bibliográficas, percebemos que, de fato, a Baixada 

foi constituída desigualmente, especialmente em relação ao Rio de Janeiro, capital do 

Estado. Para ser mais específica, a região se estabeleceu como região periférica da 

cidade carioca com a função de absorver a população trabalhadora pobre que não 

conseguia se instalar nas tidas áreas centrais da cidade, em razão do processo de 

reorganização espaço imposto pelo Prefeito Pereira Passos.  

Com isso, o espaço da Baixada Fluminense foi constituído sem qualquer tipo de 

organização e planejamento urbano e, consequentemente, infraestruturas que pudessem 

dar suporte à população para a fixação nos novos espaços, dentre elas o saneamento.  

O crescimento da região, em contraposição ao processo de ―modernização‖ em 

curso na mesma época no centro do Rio de Janeiro, ocorreu por formas arcaicas, 

expressas na autoconstrução de residências, nas quais os próprios trabalhadores 

construíam suas moradiasnos chamados loteamentos urbanos. Através desse 

mecanismo, os trabalhadores procuravam assegurar sua posse, estruturando e 

organizando, ao seu jeito, o espaço para a sua habitabilidade urbana, compreendendo aí 

as formas de saneamento. Esse processo irá estabelecer padrões inadequados de parte 

significativa das moradias, os quais prevalecem até hoje na Baixada e terá rebatimentos 

no modo como os serviços de saneamento foram e são implementados na região, o que 

acaba incidindo também na forma como a população da região não identifica o 
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saneamento como direito – ou não acredita mais que será implementado de forma a 

trazer melhorias.  

Cumpre ressaltar também que, neste estudo, o saneamento é assumido como 

política pública inserida no campo dos direitos sociais e na noção de cidadania, dado 

seu reflexo no âmbito sanitário, enquanto prevenção e promoção da saúde humana e 

também no campo da preservação do meio ambiente.  

Embora existauma gamavariada de abordagens conceituais acerca das políticas 

públicas, a partir da perspectiva crítica,sobre a qual pautamos nossas análises, elas são 

compreendidas, conforme referem Almeida e Alencar (2011), como um conjunto de 

respostas historicamente elaboradas pelo Estado no enfrentamento da questão social
2
 

que, no ponto de vista econômico, expressam um conjunto de ações dirigidas para a 

manutenção, dentro de limites que não comprometa a própria lógica de acumulação 

crescente do capital, patamares mínimos de consumo da classe trabalhadora. 

Ideologicamente cumprem a função de realizar esse processo de redistribuição da parte 

das riquezas socialmente produzidas, de modo a produzir mecanismos de consenso 

social junto àqueles que, participando da produção dessa riqueza, não usufruam seus 

benefícios, assim como em relação àqueles que fora da esfera da produção possam 

permanecer, temporária ou estruturalmente sem que se comprometa a continuidade 

desse modo de produção. Resultam, portanto, de respostas sociais às disputas políticas 

em determinado estágio de desenvolvimento da classe capitalista, quando a organização 

da classe trabalhadora produz não apenas a entrada em cena de um sujeito social, mas 

de um sujeito político, que cobra ser reconhecimento pelo Estado enquanto instância de 

regulação dos conflitos sociais.  

A afirmação do conjunto das políticas sociais em sua dimensão pública não 

decorre das ações do Estado, embora seja seu principal promotor, e tampouco 

do reconhecimento de sua inscrição apenas aos circuitos de controle social 

das classes dirigentes sobre a classe trabalhadora, mas como produto 
histórico de uma luta entre projetos societários distintos assumindo assim, 

também, um significado estratégico nos processos de reconhecimento dos 

direitos das classes subalternizadas. Por combinarem diferentes funções na 

                                                             
2  Conforme Iamamoto (2015), a questão social é indissociável da sociabilidade capitalista e, 

particularmente, das configurações assumidas pelo trabalho e pelo Estado, cuja gênese está no carácter 

coletivo da produção contraposto a apropriação privada da própria atividade humana (trabalho). Assim, 

condensam o conjunto das desigualdades e lutas sociais, produzidas e reproduzidas no movimento 

contraditório das relações sociais, alcançando plenitude em tempos de capital fetiche. Ela expressa uma 

arena de lutas políticas e culturais em disputa entre projetos societários, por isso esse processo é 

permeado por conformismos e rebeldias que vão expressar a consciência e luta pelo reconhecimento dos 

direitos de cada um e de todos os indivíduos. 
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dinâmica da vida social, as políticas sociais foram organizadas em 

decorrência do estágio de correlação de forças em que os sujeitos sociais se 

encontram em cada contexto histórico, ora ampliando, ora restringindo o 

processo de incorporação dos direitos sociais e as formas de seu acesso em 

relação às diferentes frações de classe que detém a condição de produtora da 

riqueza social, mas que têm sido alijadas dos processos de sua apropriação 

(Almeida e Alencar, 2011, p. 65). 

 

Nesse horizonte, as ações em saneamento enquanto políticas públicas são tomadas 

como um campo permeado por interesses de classes e sua efetivação atravessada pelo 

modo como o Estado, pelos mesmos interesses, atende ou não às necessidades sociais 

da população. Neste caso, o saneamento torna-se reflexo de projetos ou perspectivas 

antagônicosque disputam a hegemonia na sociedade: de um lado, o identificando como 

um direito social, inserido no campo das políticas públicas do Estado, a fim de 

promover um desenvolvimento social mais igualitário; do outro, como ações ou serviço 

de infraestrutura sujeito à lógica do mercado para a reprodução de capitais, atrelado aos 

pressupostos neoliberal.  

No Brasil, esses dois projetos vêm se tencionando ao longo dos anos, um sendo 

mais reforçado que o outro, a depender do contexto político e econômico em vigor. Em 

que pese este fato, no país, assim como em outros de capitalismo periférico, os serviços 

de saneamento nunca mereceram uma atenção prioritária por parte do Estado, tal como 

ocorreu nos países centrais ainda no século XX no contexto do processo urbano 

industrial. Ademais, constituem-se numa, dentre tantas outras, expressões da questão 

social, cujas políticas públicas se traduzem em respostas parciais. Cumpre, porém, 

destacar que a baixa incidência dos investimentos em saneamento, mesmo nesses países 

periféricos, tem prevalecido, especialmente, em locais cuja população tem menor poder 

aquisitivo, como é o caso da Baixada Fluminense. Tendo, portanto, relação direta com 

modo como os espaços em que vivem as classes populares são produzidos e apropriados 

desigualmente.  

A partir das análises citadas, reforçamos que o presente trabalho tem como foco 

realizar uma reflexão acerca da produção e da apropriação desigual do espaço da 

Baixada Fluminense. Para tanto, no primeiro capítulo construímos as bases teórico-

conceituais, à luz da perspectiva crítica, a noção de espaço social e o modo como o 

mesmo é produzido e reproduzido pela sociedade, simultânea e articuladamente, como 

expressão de sua produção material. Posteriormente, analisaremos o modo como 
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asclasses são constituídas nas sociedades e a relação entre a produção e apropriação 

desigual dos espaços. Por fim, concluiremos o capítulo analisando a formação do 

espaço brasileiro como região periférica do sistema capitalista.  

No segundo capítulo, refletimos sobre os elementos que remetem a 

particularidades do saneamento nos países de capitalismo central e nos países de 

capitalismo periférico, como o Brasil. Em seguida, faremos uma breve exposição acerca 

dos antecedentes históricos do saneamento no país a fim de situar seu sentido em nossa 

formação social. Prosseguiremos com a análise do período desenvolvimentista, quando 

o setor de saneamento, pela primeira vez no Brasil, passou receber mais investimos, 

com o intuito de viabilizar o processo de modernização acelerada e conservadora em 

curso e de assegurar a integração do país à dinâmica monopolista de acumulação. Por 

fim, apresentamos uma reflexão sobre o modo como foi realizada a formação do espaço 

da Baixada Fluminense e o rebatimento na consolidação do saneamento na região.  

No terceiro capítulo, encerramos este estudo analisando o quadro recente do 

saneamento no Brasil, no qual iniciaremos a exposição falando dos dilemas atuais no 

acesso a esta política pela população da Baixada Fluminense. Posteriormente, falaremos 

da tensão existente entre o modelo de saneamento como mercadoria e os marcos legais 

que o identifica como direito, processo que se tornou mais intenso na década de 1990, a 

partir da consolidação do neoliberalismo no Brasil. E ,por fim, concluiremos o capitulo 

analisando a atuação do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) no âmbito da 

estratégia estatal de lidar com o contexto de crise estrutural do capital através de 

investimentos em infraestrutura urbana via fortalecimento da indústria da construção 

civil e do campo da valorização imobiliária,ressaltando que é no âmbito desse programa 

que os recentes investimentos em saneamento vêm ocorrendo. 
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I - A PRODUÇÃO SOCIAL DO ESPAÇO E A SUA APROPRIAÇÃO 

DESIGUAL PELAS CLASSES SOCIAIS – BASES PARA A REFLEXÃO SOBRE 

O SENTIDO DO SANEAMENTO 

O primeiro capítulo de nossa pesquisa de dissertação estrutura as bases teórico-

conceituais, à luz da perspectiva crítica. Recuperamos na bibliografia como a noção de 

espaço social e o modo como o mesmo é produzido e reproduzido pela sociedade, 

simultânea e articuladamente, expressa sua produção material.  

Posteriormente, analisamos o modo como as classes sociais são constituídas nas 

sociedades e a relação entre a produção e apropriação desigual dos espaços. Por fim, 

concluiremos o capítulo analisando a formação do espaço brasileiro como região 

periférica do sistema capitalista, marcado pela segregação social e racial no espaço 

urbano. 

 

1.1 – A produção social dos espaços: um processo simultâneo e articulado 

 

Compreender o significado do espaço urbano nas sociedades capitalistas 

ocidentais torna-se o fundamento para uma análise crítica acerca das distintas 

configurações que este apresenta no cenário contemporâneo. Principalmente, se 

considerarmos a realidade urbana de países ocidentais de capitalismo periférico e 

dependente como o Brasil, cujo acesso desigual ao saneamento é um dos exemplos mais 

característicos de sua forma de materialização.   

A noção de espaço, a qual tomamos por referência neste estudo, é a deste 

enquanto produto da sociedade, ou seja, como expressão dinâmica  das relações sociais. 

Dentro dessa ótica, entendemos que os espaços são produzidos pelos seres humanos, 

simultaneamente, no momento em que produzem seus meios de vida, os quais não se 

referem apenas a sua reprodução física, mas vão além, englobando também sua 

reprodução material.   

De modo que ―as relações sociais de produção têm uma existência social contando 

que tenham uma existência espacial; elas se projetam no espaço, se inscrevem nele, 

produzindo-o‖ (Lefebvre, 2006, p.108). 



9 
 

Neste horizonte, sob a luz da perspectiva crítica dialética, é possível afirmar que o 

modo como são constituídas as relações sociais nas sociedades capitalistas determina a 

maneira como os espaços são produzidos, reproduzidos e apropriados por essa formação 

social num dado tempo histórico. Isso porque esses dois processos – produção social e 

produção do espaço – estão intimamente relacionados. Por isso, antes de nos 

aprofundarmos propriamente nas questões que envolvem o espaço cabe esclarecer 

osprocessos pelos quais a sociedade desenvolve para aorganização de sua estrutura. 

Adentrando esse debate, é preciso ter em vista que de acordo com as construções 

teóricas de Marx, o processo de produção social se refere essencialmente à produção 

material, ou seja, ao modo como os indivíduos produzem em sociedade; portanto, a 

produção de indivíduos socialmente determinada. Para Marx, o homem só pode isolar-

se dentro da sociedade. Por isso, em se tratando de produção, só é possível pensá-la a 

partir de um grau determinado de desenvolvimento social, da produção de indivíduos 

sociais. Assim,  

Podem-se distinguir os homens dos animais pela consciência, pela religião ou 

por tudo que se queira. No entanto, eles próprios começam a se distinguir dos 

animais logo que começam a produzir seus meios de existência [...] Ao 

produzirem seus meios de existência, os homens produzem, indiretamente, 

sua própria vida material. A forma pela qual os homens produzem seus meios 

de vida depende, sobretudo, da natureza dos meios de vida já encontrados e 
que eles precisam reproduzir. Não se deve, porém, considerar tal modo de 

produção de um único ponto de vista, ou seja, reprodução da existência física 

dos indivíduos. Trata-se muito mais de uma forma determinada de atividade 

dos indivíduos, de uma forma determinada de manifestar sua vida (Marx e 

Engels, 2004, p. 44).  

 

O pensamento de Marx revela que os homens, ao produzirem sua própria 

existência, necessariamente, entram em relações determinadas, independentes de sua 

vontade. De acordo com o teórico, tais relações de produção correspondem a um grau 

determinado de desenvolvimento de suas forças produtivas materiais, cuja totalidade 

constitui a estrutura econômica da sociedade, a base real, segundo ele, sobre a qual se 

eleva uma superestrutura jurídica e política e à qual correspondem formas sociais 

determinadas de consciência. Para Marx, o modo de vida material, portanto, condiciona 

o processo de vida social, cultural política e intelectual. Assim, não é a consciência do 
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homem que determina o seu ser
3
; ao contrário, é o seu ser social que determina sua 

consciência (Marx, 2008, p. 49).  

Esse raciocínio também é ilustrado por Marx e Engels (2004) quando afirmam 

que: 

Indivíduos determinados (em certas relações de produção) que como 
produtores, atuam de uma maneira também determinada estabelecem entre si 

relações sociais e políticas também determinadas. É preciso que [...] 

aobservação empírica ponha em relevo [...] o nexo existente entre a estrutura 

social e política e a produção. A estrutura social e o Estado nascem 

continuadamente do processo vital de indivíduos determinados [...], isto é, tal 

como atuam e produzem materialmente e, portanto, tal como desenvolvem 

suas atividades sob determinadas limitações, pressupostos e condições 

materiais, independentes de sua vontade (p. 51).  

 

Marx, contudo, chama a atenção para o fato que processos de produção sempre 

existiram ao longo da civilização, possuindo determinações comuns. Segundo ele, 

alguns elementos pertencem a todas as épocas; outros são comuns a algumas delas. E 

ressalta que certas determinações serão comuns à época mais moderna e outras a mais 

antiga, sem as quais não se poderia conceber nenhuma produção, já que o que constitui 

seu desenvolvimento são esses elementos gerais e comuns que a diferencia. De acordo 

com o teórico, 

As determinações que valem para a produção em geral devem ser 

precisamente separadas, a fim de que não se perca de vista a diferença 

essencial por causa da unidade, a qual decorre já do fato de que o sujeito – a 

humanidade – e o objeto – a natureza – são os mesmos (Marx, 2008, p. 242). 

 

Nesse sentido, em todas as formas de sociedade se encontra uma produção 

determinada, superior a todas as demais, e cuja situação aponta sua posição e sua 

influência sobre as outras (Marx, 2008, p. 268). 

Todavia, para Marx, a sociedade burguesa é a organização histórica mais 

desenvolvida, mais diferenciada da produção. As categorias que exprimem suas 

condições, a compreensão de sua própria organização a tornam apta para abarcar a 

organização e as relações de produção de todas as formas de sociedade desaparecidas. 

E, somente a partir dela, que as diferentes formas de relações sociais se erguem diante 

do indivíduo como um simples meio para seus fins privados, como necessidade exterior 

                                                             
3 Conforme sustenta as teses hegelianas, as relações dos homens, suas representações e pensamentos são 

autônomos, portanto, frutos de suas consciências.   
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(Marx, 2008, p. 241-266). Daí justifica-se todo o seu esforço em estabelecer uma teoria 

social capaz de compreender essa sociedade tão complexa, cujo fundamento só pode se 

dar a partir da análise teórica da produção das condições materiais da vida social.   

Segundo o teórico, nenhuma produção é possível sem instrumentos de produção. 

Para ele, no caso da produção burguesa, na ordem do capital é também um instrumento 

de trabalho, é trabalho passado, objetivado, pois separa o que é específico e o que do 

―instrumento de produção‖, do ―trabalho acumulado‖, se torna capital. ―O capital é a 

potência econômica da sociedade burguesa, que domina tudo‖. Destaca, ainda, que a 

produção é sempre um ramo particular da produção ou uma totalidade. É sempre um 

corpo social dado, um sujeito social, que exerce sua atividade em um agregado mais ou 

menos considerável de ramos da produção. Marx chama atenção para a necessidade de 

distinção entre a produção em geral, os ramos da produção e a totalidade da produção. 

Assim, é taxativo ao afirmar que um povo encontra seu apogeu industrial enquanto o 

principal para ele não seja o ganho, mas o processo de ganhar (Marx, 2008, p. 243-269, 

grifos do autor). 

As análises de Marx indicam que toda produção é a apropriação da natureza pelo 

indivíduo, no interior e por meio de uma determinada forma de sociedade. Portanto, a 

propriedade (apropriação) é uma condição da produção. Na produção capitalista, a 

propriedade privada, como uma forma determinada de propriedade, pressupõe uma 

forma antagônica, a não propriedade como condição. Segundo ele, dizer que não se 

pode falar de produção, nem, portanto, de sociedade, onde exista propriedade, é uma 

tautologia. Já que uma apropriação que não se apropria em nada é uma contradição 

(Marx, 2008, p.245). 

Marx aprofunda sua análise mostrando a existência, na produção capitalista, de 

uma relação entre produção, a distribuição, a troca e o consumo, por meio da qual a 

riqueza material é produzida. Assim, explica que esse processo se estabelece da seguinte 

forma: na produção os membros da sociedade apropriam-se dos produtos da natureza 

para as necessidades humanas; a distribuição determina a proporção em que o indivíduo 

participa dessa produção; a troca fornece-lhe os produtos particulares nos quais quer 

converter o quantum que lhe corresponde pela distribuição; finalmente, no consumo, 

osprodutos se convertem em objetos de gozo, de apropriação individual (Marx, 2008, 

p.246). Em outras palavras, 
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A produção dá os objetos que correspondem às necessidades; a distribuição 

os reparte de acordo como as leis sociais; a troca reparte de novo o que já está 

distribuído segundo a necessidade individual;e, finalmente, no consumo, o 

produto desaparece do movimento social, convertendo-se diretamente em 

objeto e servidor da necessidade individual e satisfazendo-a com o desfrute. 

A produção aparece assim como o ponto inicial; o consumo como ponto 

final; a distribuição e troca como o centro, que por isso mesmo é dúplice, já 

que a distribuição é determinada como momento que emana da sociedade, e a 

troca como momento que emana dos indivíduos (Marx, 2008, p. 246). 

Como já citado, esse processo descrito por Marx de organização e 

desenvolvimento das relações de produção, ou melhor, das formas como os homens 

desenvolvem suas relações de trabalho e distribuição no processo de produção e 

reprodução da vida material, constitui-se a base de uma compreensão crítica acerca da 

construção dos espaços na sociedade capitalista,dada a convergência de ambos os 

processos.  A partir desse raciocínio, o espaço social vai sempre expressar a estrutura e 

o desenvolvimento do modo de produção que rege a sociedade. 

Dessa forma, pensar o espaço a partir da ótica da noção de produção definida por 

Marx significa inseri-lo na reprodução da sociedade em sua totalidade. Ou seja, 

apreendê-lo mediante as várias determinações (econômica, política, social, cultural etc.) 

as quais, relacionadas, formam seu todo. Isso porque não é possível um conhecimento 

do todo de um fenômeno amputando as partes que o compõem e, do mesmo modo, não 

há como conhecer suas partes sem a noção de sua totalidade
4
.  

Então, a partir da categoria modo de produção pode-se debater como cada 

sociedade, que contém determinadas relações de produção, produz o espaço adequado 

para reproduzir sua própria forma social. Uma forma relacionada à determinada função, 

amparadas numa estrutura social. Portanto, o modo de produção não produz somente 

objetos ou produtos; ao produzi-los, produz e reproduz o espaço social (e o seu tempo) 

que, por sua vez, está ligado à reprodução da sociedade como um todo, o que inclui as 

dimensões da reprodução biológica, da força de trabalho e das relações sociais de 

produção (Lefebvre, 2006, p. 57). 

A produção do espaço confunde-se com a produção dos bens materiais 

necessários à sobrevivência dos homens, ou seja, à produção das relações sociais, 

conforme bem coloca Marx, mantendo assim uma ―correspondência básica entre a 

                                                             
4De acordo Lukács (1967), a categoria de totalidade significa, de um lado, que a realidade objetiva é um 

todo coerente em que cada elemento está de uma maneira ou de outra, em relação com cada elemento e, 

de outro lado, que essas relações formam, na própria realidade objetiva, correlações concretas, conjuntos, 

unidades, ligados entre si de maneiras completamente diversas, mas sempre determinadas (p. 240). 
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formação espacial e a formação econômico-social‖ (Moreira, 1982, p. 11). Sendo assim, 

afirmamos mais uma vez, que ambos – espaço e sociedade – são produzidos pelo 

mesmo processo, simultânea e dialeticamente, sendo o espaço condição e resultado do 

processo de reprodução social.   

De acordo com Moreira (1982),  

Essa relação de correspondência básica se constitui no fundamento da 

correspondência necessária entre a formação espacial em seu todo e a 

formação econômico-social em seu todo. Assim, se a formação econômico-
social organiza, estrutura e origina a formação espacial se organizando, 

estruturando e originando, transfere-lhe suas leis de organização e 

movimentos, isto tudo ocorre também no sentido inverso, o da formação 

espacial para a formação econômico-social (p. 11). 

 

As abordagens teóricas acerca do espaço durante muitos anos se voltaram 

principalmente para a análise de seus aspectos naturais, como se o mesmo fosse um 

―suporte, substrato ou receptáculo das ações humanas‖. Havia um completo menosprezo 

nos estudos que envolviam o espaço sobre o papel desempenhado pelas relações sociais 

na sua configuração. A hegemonia dessavisão perdurou até a década de 1970, quando 

ganhou força a chamada geografia crítica
5
, cujo método de análise ancora-se no 

pensamento marxista
6
.  

Então, a partir desse novo enfoque, passou-se a reconhecer noespaço a presença 

de duas naturezas distintas. Uma referente ao ambiente físico, naturalmente dado e, por 

isso, identificada como uma ―primeira natureza‖. E outra que diz respeito ao espaço 

transformado pelo trabalho humano deliberado, portanto, uma ―segunda natureza‖. 

Sendo esta última, o sujeito e o objeto de uma interpretação materialista do espaço, tal 

como a que se pretende neste estudo. 

                                                             
5 Tonucci (2013) citando Christofoletti (1982) informa que a geografia crítica, que se desenvolveu 

intensamente na década de 1970, tem como fundamentação filosófica o materialismo dialético de Marx e 

Engels. Gestada no contexto de crise urbana e das múltiplas lutas sociais que eclodiram nos anos 60, essa 

corrente surgiu como reação à crescente hegemonia da nova geografia teorética de cunho neopositivista, 

cujo foco no estudo descritivo e sistêmico dos padrões espaciais impedia o entendimento dos processos 

socioeconômicos e ideológicos subjacente. Sua principal contribuição ao campo da geografia diz respeito 

à tentativa de integração dialética entre a análise das estruturas e processos espaciais aos processos e 
relações sociais, alimentada pela perspectiva da transformação social radical.  
6 Emergindo num contexto de esgotamento do ciclo de crescimento capitalista e acirramento das lutas de 

classe, que somados resultaram em novas condições históricas e espaciais nas sociedades capitalistas, essa 

nova perspectiva passou a interpretar o espaço como essencialmente um produto da sociedade com uma 

permanente imbricação temporal.  
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Soja
7

coloca que o espaço em sua forma física generalizada e abstrata, foi 

conceitualmente incorporado na análise materialista da história e da sociedade, a ponto 

de interferir na interpretação da organização espacial humana como um produto social, 

passo primeiro e fundamental, segundo ele, para se reconhecer uma análise 

socioespacial. Mas esse espaço físico, no dizer do autor, foi uma base epistemológica 

ilusória para se analisar o sentido concreto e subjetivo da espacialidade humana. O 

espaço em si (físico) pode ser primordialmente dado, mas a organização e o sentido do 

espaço são produto da transição, da transformação e da experiência social (1993, p. 

101).  

Através dos pressupostos marxistas o espaço físico, isto é, o meio ambiente que 

nos cerca, deixa de ser concebido como externo ao contexto social, passando a ser 

reconhecido como um componente da ação humana, uma estrutura constantemente 

criada e recriada pela sociedade. Conforme afirma Soja (1993),  

O espaço socialmente produzido é uma estrutura criada, comparável a outras 

construções sociais resultantes da transformação de determinadas condições 

inerentes ao estar vivo, exatamente da mesma maneira que a história humana 
representa uma transformação social do tempo(p. 102). 

 

Isso não significou quepara esta abordagem os aspectos naturais não eram 

importantes. Muito pelo contrário. A compreensão de espaço social a partir do viés 

marxista desenvolve-se vinculando o seu componente natural, uma vez que as relações 

sociais que as produzem se dão neste âmbito, não sendo realizadas, portanto, numa 

dimensão paralela. 

A este respeito, Smith (1988) refere que a menos que o espaço seja conceituado 

como realidade completamente separada da natureza, sua produção é um resultado 

lógico da sua produção. Nesta mesma linha de pensamento, Moreira (1982) coloca que 

a primeira natureza não é mera parte integrante da formação espacial. Ela é uma 

condição concreta da sua existência social e isto por ser uma condição concreta da 

existência social dos homens. Para o autor, embora a primeira natureza não seja o 

                                                             
7 Cabe aqui situar a importância da contribuição teórica deste autor, sobretudo, em se tratando de suas 

análises acerca da produção do espaço sob a influência de Henri Lefebvre. Visto que ―ao propor a 

dialética ‗sócio-espacial‘, Ed Soja tem apoiado, a perfeiçoado e desenvolvido as ideias básicas da visão 

lefevbriana‖ (Smith, 1988, p.140) No entanto, é importante também assinalar certos limites em algumas 

de  suas reflexões em função, principalmente,  de abordagens ecléticas e pós-modernas no campo da 

geografia, as quais não cabe apontar neste trabalho.  
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espaço produzido, não há, no entanto, espaço social sem ela. A primeira natureza 

somente é incorporada ao espaço social quando absorvida pelo processo da história, sua 

importância resulta, sobretudo, do fato de situar-se no próprio âmago da natureza social 

do espaço, sendo este o trabalho social. Assim, ela integra a base material da sociedade. 

O autor explica que  

A natureza do espaço produzido decorre do fato simples de que os homens 

têm fome, sede e frio, necessidades de ordem física decorrentes de pertencer 

o homem ao reino animal [...] À diferença do animal, o homem consegue os 

bens de que necessita intervindo na ―primeira natureza‖, transformando-a. 

Transformando o meio natural, o homem transforma-se a si mesmo. Ora, 

como obra de transformação do meio é uma realização dependente do 

trabalho social (a ação organizada da coletividade dos homens), é o trabalho 
social o agente de mutação do homem, de uma ―ser animal‖ para um ―ser 

social‖, combinando estes dois momentos em todo o decorrer da história 

humana (p.07, grifos do autor). 

A formação espacial, na verdade, trata-se da formação econômico-social e deriva, 

portanto, de um duplo conjunto de interações, necessariamente articuladas: o conjunto 

das interações homem-meio e o conjunto de interações homem-homem, ou seja, as 

relações sociais. Sendo assim, tais interações ocorrem simultânea e articuladamente, 

sendo duas faces de um mesmo processo
8
 (Moreira, 1982, p. 08). 

Podemos dizer, com isso, que a organização do espaço – que antes de tudo vem a 

ser um espaço natural, portanto não podendo ser desprezado das análises –expressa as 

relações sociais, mas o contrário também ocorre, as relações sociais, ou melhor, 

dizendo, o modo de apropriação dos meios de produção pelos homens, da mesma forma 

se manifesta no espaço. Em termos simples, o espaço e as relações sociais se refletem 

mutuamente. Esse entendimento nos permite afirmar que as relações sociais e espaciais 

são dialeticamente constituídas, de maneira que as relações sociais de produção 

representam o espaço ao mesmo passo em que por ele são representadas.  

 Devido a isso, ―cada sociedade (por conseguinte, cada modo de produção com as 

diversidades que ele engloba as sociedades particulares nas quais se reconhece o 

conceito geral) produz um espaço, o seu‖ (Lefebvre, 2006, p. 56).  

Um modo de produção e uma forma de sociedade correspondente, portanto, são 

históricos e se organizam num determinado espaço territorial, instituindo relações 

especificas derivadas dos processos sociais e sofrendo influências, cuja intensidade e 

                                                             
8
Moreira (1988) chama atenção para o dualismo perigoso que a decomposição dessas duas interações –

homem-meio e homem-homem – pode conduzir.   
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forma dependem tanto das relações sociais quanto do meio ambiente local (Viana, 2013, 

p. 02). 

A vinculação entre espaço e sociedade se complexifica principalmente no 

contexto das sociedades capitalistas. Segundo Smith (1988), as sociedades humanas 

primitivas não diferenciavam ―lugar‖ de ―sociedade‖. Somente a partir do 

desenvolvimento das economias sociais baseadas na troca de mercadorias, ou seja, a 

partir do advento do capitalismo, surge uma segunda natureza, o espaço produzido e 

com ela uma ruptura na unidade entre lugar e natureza. 

É quando a dimensão temporal passa então a ter um grande significado no âmago 

da análise do espaço, uma vez que o tempo não é só movimento, mas movimento 

dialético. Movimento que combina continuidade e descontinuidade, estabelecendo uma 

periodização, na qual cada período caracteriza-se por formas específicas de relação de 

produção (Moreira, 1988, p.10). Este ponto é central, sendo onde se localiza a 

importância da compreensão das relações de produção para a apreensão da constituição 

do espaço e do tempo nas formações sociais, sobretudo, as capitalistas. Conforme 

sustenta Moreira (1988), 

A introdução da dialética espaço-tempo é fundamental para compreender as 

leis de movimentos das formações espaciais e seu conteúdo histórico. Sem 

ela a noção de arranjo espacial torna-se uma noção estática, meramente de 

―estrutura‖ da formação espacial. Somente através da dialética espaço-tempo 

podemos acompanhar os processos e os estágios de desenvolvimento das 

formações espaciais, no interior das quais encontraremos diferentes estágios 

da relação homem-meio ( p.10). 
 

Também a este respeito, Lefebvre (2006) coloca que o espaço socialmuda 

conforme mudam os modos de produção (e as sociedades). Nas palavras do autor: 

O modo de produção organiza – produz – ao mesmo tempo que certas 

relações sociais, seu espaço (e seu tempo). É assim que ele se realiza [...] O 

modo de produção projeta essas relações no terreno, o qual reage sobre elas 

[...] Não se pode afirmar que o modo de produção capitalista tenha, desde o 

início, ―ordenado‖, por inspiração ou inteligência, sua extensão espacial [...] 

De início, houve utilização do espaço existente, por exemplo, das vias 

aquáticas (canais, rios, mares), depois das estradas; na sequência, construção 

de estradas de ferro, para continuar pelas autoestradas e pelos aeroportos. 
Nenhum meio de transporte no espaço desapareceu inteiramente, nem a 

caminhada, nem o cavalo [...] O novo modo de produção (a sociedade nova) 

se apropria, ou seja, organiza para seus fins, o espaço preexistente, modelado 

anteriormente. Modificações lentas penetram uma espacialidade já 

consolidada (p. 13). 
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O capitalismo, portanto, não engendrou um espaço novo ao já existente de uma 

hora para outra. Em outros termos, não transformou o então cenário social por completo 

assim que se alçou como sistema de produção hegemônico. O que ele fez foi absorver e 

utilizar o espaço vigente para seus propósitos, ou seja, para a acumulação de capitais, 

dotando-os de novos significados e objetivos. 

Viana (2013) esclarece que o espaço como espaço habitado pelos homens é 

constituído socialmente, estando, portanto, inserido na totalidade das relações sociais 

que geram determinada configuração espacial, e que teve um processo histórico de 

constituição e mutação. Segundo o autor, uma vez constituído, qualquer espaço social 

(urbano, rural, etc.) produz limites, assume formas, que muitas das vezes são herdadas 

das gerações atuais pelas gerações anteriores. Assim, a partir de uma perspectiva 

dialética o espaço não ganha vida própria, é apenas a reprodução de relações sociais 

anteriores e que persistem em existir e possuem raízes fortes e sustentáculos que 

dificultam sua superação.   

O espaço e o tempo são apontados por Harvey (1989) como categorias básicas da 

existência humana. Ambos, conforme o autor, não podem ser conceituados sem se levar 

em conta os processos materiais. A objetividade do tempo e do espaço advém de 

práticas materiais de reprodução social, e, na medida em que estas variam geográfica e 

historicamente, verifica-se que o tempo social e espaço social são construídos 

diferencialmente. Assim, cada modo distinto de produção ou formação social incorpora 

um agregado particular de práticas e conceitos do tempo e do espaço.  

No caso particular do capitalismo, um modo de produção revolucionário em que 

práticas e processos materiais de reprodução se encontram em permanente mudança, 

observa-se que tanto as qualidades objetivas como os significados do tempo e do espaço 

também se modificam. Porém, Harvey chama atenção para o fato de que assim como o 

avanço do conhecimento (científico, tecnológico etc.)é fundamental para o progresso da 

produção e do consumo capitalista, as mudanças do nosso aparato conceitual (incluindo 

as representações do espaço e do tempo) podem ter consequências materiais para a 

organização da vida diária. O que não significa para o autor que as práticas sejam 

determinadas pela forma construída, já que elas tendem a escapar das delimitações dos 

esquemas fixos de representações (1989, p. 189).  
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Harvey nos diz que podemos encontrar novos sentidos para materializações mais 

antigas dos espaços e do tempo. Desse modo, apropriamo-nos dos espaços antigos de 

maneiras bem mais modernas, tratando o tempo e a história como algo a ser criado, em 

vez de aceito. O autor exemplifica este fato citando o conceito de ―comunidade‖ (como 

entidade social criado no espaço através do tempo), a qual pode esconder diferenças 

radicais de sentido porque os próprios processos de produção da comunidade divergem 

notavelmente de acordo com as capacidades e interesses dos grupos (1989, p. 190). Em 

suas palavras, 

Sob a superfície de ideias do senso comum e aparentemente ―naturais‖ acerca 

do tempo e do espaço, ocultam-se territórios de ambiguidade, de contradição 

e de luta. Os conflitos surgem não apenas de apreciações subjetivas 

admitidamente diversas, mas porque diferentes qualidades materiais objetivas 
do tempo e do espaço são consideradas relevantes para a vida social em 

diferentes situações. Importantes batalhas também ocorrem nos domínios da 

teoria, bem como da prática, cientifica, social e estética. O modo como 

representamos o espaço e o tempo na teoria importa, visto afetar a maneira 

como nós e outros interpretamos e depois agimos com relação ao mundo 

(p.190). 

 

O que é preciso sublinhar a partir dessas reflexões é que as práticas espaciais e 

temporais estão estreitamente implicadas em processos de reprodução e de 

transformações das relações sociais. A história da mudança social é em parte apreendida 

pela história das concepções do espaço e do tempo, bem como do uso ideológicos que 

podem ser dados a essas concepções. Além disso, todo projeto de transformação da 

sociedade deve apreender a complexa estrutura da transformação das concepções e 

práticas espaciais e temporais (Harvey, 1989, p. 201). 

Diante do exposto, podemos dizer que a produção do espaço pela sociedade por 

ser determinada temporalmente num movimento constante de reciprocidade, em que a 

sociedade ao produzir seu espaço projeta nele sua forma de organização social e por não 

dizer material, insere a constituição do espaço no âmbito da reprodução das relações 

sociais. Assim, a sociedade toma o espaço como mais um de seus mecanismos de 

reprodução de sua estrutura.  

De certo, o espaço não seria formação espacial – espaço produzido – se o 

processo de produção não fosse, com efeito, um processo de reprodução. A formação 

espacial neste caso teria existência efêmera, restrita ao período de conversão da 

―primeira natureza‖ em bens pelo trabalho social, não chegando a adquirir uma estrutura 
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duradoura e mais definitiva. Terminando o processo de produção, se extinguiria a ordem 

espacial gerada pelo trabalho social, como resultado e ao mesmo tempo condição de 

realização da produção (Moreira, 1982 p. 11). 

A organização espacial ganha relevância devido ao processo de produção tratar-

se na realidade de um processo de reprodução. Conforme bem sintetiza Carlos (2007), 

isto porque a noção de produção se vincula à produção do homem e diz respeito às 

condições de vida da sociedade numa multiplicidade de aspectos, e como é, por ela, 

determinado. A noção de produção tal qual proposta por Marx aponta, por sua vez, para 

a reprodução e evidencia a perspectiva de compreensão de uma totalidade que não se 

restringe ao plano do econômico, mas abre-se para o entendimento da sociedade em seu 

movimento mais amplo, o que pressupõe uma totalidade mais ampla e muda os termos 

da análise espacial. Noção ampla envolve a produção e suas relações mais abrangentes, 

e significa, neste contexto, o que se passa fora da esfera específica da produção de 

mercadorias, e do mundo do trabalho (sem, todavia, deixar de incorporá-lo) para 

estender-se ao plano do habitar, ao lazer, à vida privada, guardando o sentido do 

dinamismo das necessidades e dos desejos que marcam a reprodução da sociedade. 

Neste sentido, a noção de reprodução abre como perspectiva analítica o desvendamento 

de uma realidade em constituição.  

 

1.2 – As classes sociais e as desigualdades espaciais  

Tal como as classes sociais se constituem desigualmente na sociedade, fundadas 

em contradições insolúveis, também os espaços por elas produzidos se apresentam 

desiguais. Por isso, não é raro vermos, especialmente no Brasil, uma sociedade 

extremamente desigual e marcada por uma forma particular de desenvolvimento – como 

país colonizado e escravocrata – espaços dotados de melhor infraestrutura urbana e 

outros com precariedade ou mesmo a ausência desses serviços. 

No caso do saneamento, essa realidade é bastante evidente, já que a 

implementação das redes de abastecimento de água e esgotamento sanitário vão se dar, 

ao longo da história, privilegiando os locais que possuem centralidade para a dinâmica 

produção de valor e abrigam determinados grupos sociais – os com poder econômico 

mais elevado, detentores de fatias do capital nas suas diversas formas (produtivo, 
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financeiro, imobiliário etc.) e com poder aquisitivo – em detrimento daqueles segmentos 

da classe social trabalhadora. Como o que ocorre com a região da Baixada Fluminense.   

Para o entendimento da produção e apropriação desigual dos espaços torna-se 

válidauma análise mais profunda acerca da constituição das classes sociais na sociedade 

capitalista, embora já tenhamos levantado alguns pontosno item anterior quepermitem 

oesclarecimento desse processo.  

Marx e Engels (2015) deixam bem claro que a história de todas as sociedades que 

já existiram é a história de luta de classes
9
. Para eles, não foi a sociedade burguesa quem 

a inaugurou, porém foi a partir dela que estabeleceram-se novas classes e assim, novas 

condições de opressão. A época burguesa, portanto, distingue-se das demais por ter 

simplificado os antagonismos de classe. De acordo com os teóricos, a sociedade divide-

se cada vez mais em dois campos inimigos, em duas classes que se opõem frontalmente: 

burguesia e proletariado.   

Como já abordado em linhas atrás, essas relações sociais pelas quais derivam a 

divisão entre as classes sociais (divisão social do trabalho) são a base da sociedade, 

correspondendo à infraestrutura da mesma. O resultado dessas relações, por sua vez, 

determina outras relações e as ideias que a sociedade produz para a manutenção das 

relações sociais existentes e a dominação de uma classe sobre a outra, podendo com 

isso, compreender a cultura, instituições, Estado, política, ideologia etc. Sendo esta a 

superestrutura. Constituindo-se, portanto, a sociedade em dois componentes: a 

infraestrutura e a superestrutura, na qual a primeira vai determinar o desenvolvimento 

da segunda.  

A constituição dessas duas classes fundamentais
10

 ocorre no processo de 

transformação do dinheiro mercadoria em capital, cujo encadeamento se dá na 

conversão do dinheiro em mercadoria e na reconversão da mesma em mais dinheiro, 

provindo da mercadoria. Essa etapa de acréscimo de valor, em que a mercadoria passa 

para a forma dinheiro, torna-se preponderante o seu valor de uso ou consumo, tratando-

se de seu valor de troca, de seu acréscimo. Em tal circuito, a força de trabalho ou a 

capacidade de trabalho é a única mercadoria em que o valor de uso possui a peculiar 

                                                             
9Para Marx e Engels (2015), em toda a história e por quase toda parte, houve a uma disposição complexa 

da sociedade, em várias classes, e de uma variada gradação de níveis sociais.  
10  Lembrando que no Livro O Capital III, Marx inclui no âmbito das classes fundamentais os 

proprietários fundiários.  
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virtude de ser fonte de valor de troca, de maneira que consumi-la é realizar trabalho e, 

por consequente, criar valor, o qual é determinado pelo tempo de trabalho socialmente 

necessário à sua produção
11

.   

Nesse processo, o possuidor de dinheiro (capitalista) e o possuidor da força de 

trabalho (trabalhador) se encontram no mercado e entram em relação um com o outro na 

mesma condição de possuidores de mercadorias. Diferindo apenas no fato de que um a 

compra e outro a vende
12

. Em que o possuidor da força de trabalho, em vez de poder 

vender as mercadorias nas quais seu trabalho realizou, é forçado a se oferecer e se por à 

venda como mercadoria, já que não possui os meios de produção (Marx, 2014, p. 117-

118).  

Assim, para Marx, a transformação do dinheiro em capital exige, portanto, que o 

capitalista encontre no mercado o trabalhador livre em duplo sentido: primeiramente 

para vender sua força de trabalho e,em segundo lugar, de ter qualquer outra mercadoria 

para vender. Isso porque conforme coloca Marx, 

O capital só se produz onde o detentor dos meios de produção e de 

subsistência encontra, no mercado, o trabalhador livre que vem aí vender sua 
força de trabalho, e essa única condição histórica contém todo um mundo 

novo. O que caracteriza a época capitalista é, portanto, o fato de a força de 

trabalho adquirir para o próprio trabalhador a forma de uma mercadoria que 

lhe pertence, e seu trabalho, por conseguinte, a forma de trabalho assalariado. 

Por outro lado, é só a partir desse momento que a forma mercadoria dos 

produtos se torna a forma social dominante (Marx, 2104, p. 120 – 121).  

 

Explicando mais detalhadamente como o processo de troca de mercadorias a partir 

do capitalismo deságua na constituição das classes sociais Harvey, com base nos 

arcabouços teóricos marxistas, sublinha que: 

A concepção de classe se desenvolve no decorrer da investigação dos 
processos de produção e troca de mercadorias. [...] [o qual] revela a 

existência de dois papéis distintos e opostos na sociedade capitalista. Aqueles 

que buscam o lucro assumem o papel do capitalista, e aqueles que abrem 

mãodo trabalho extra para nutrir esse lucro assumem o papel do trabalhador. 

                                                             
11 Como valor, a força de trabalho representa o quantum de trabalho social realizado nela. Mas só existe 

realmente como capacidade do indivíduo vivo. Um indivíduo produz sua força vital, reproduzindo-se ou 

consertando-se. E para isso ele precisa de certa soma de maios de subsistência. O tempo de trabalho 

necessário à produção da força de trabalho resulta, portanto, no tempo de trabalho necessário à produção 

desses meios de subsistência. Ou ainda, a força de trabalho tem justamente o valor dos meios de 

subsistência necessários ao homem que a põe em ação (Marx, 2014, p. 121, grifo no original). 
12 Para que essa relação persista, é preciso que o proprietário da força de trabalho venda-a somente por 

tempo determinado, porque, se ele a vende em bloco e de vez por todas, ele se vende a si próprio, e, de 

livre que era, se faz escravo, de mercador, mercadoria (Marx, 2014, p. 119).  
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[...] Marx trata o capitalista como a ―personificação‖ do capital e o 

trabalhador simplesmente como o portador de uma mercadoria, a força de 

trabalho. Eles são tratados, em suma, como personificação das relações 

econômicas, como suporte das quais elas se defrontam umas com as outras. 

As duas classes são capturadas em uma oposição simbiótica, porém 

inexorável. Nenhuma delas pode existir sem a outra, embora a antítese entre 

elas seja profunda. Seu desenvolvimento mútuo assume várias formas 

intermediárias e segue de forma desigual por setor e por região (2013,p.72-

75). 

 

Para se analisar a maneira como uma classe se constitui social, cultural e 

politicamente em uma dada situação histórica, deve-se considerar, primeiramente, o 

significado do ―tempo de trabalho socialmente necessário‖ como medida de valor. 

Assim, a classe capitalista deve se reproduzir e só pode fazê-lo mediante a acumulação 

progressiva. Já a classe trabalhadora de igual modo também deve se reproduzir em uma 

condição apropriada para a produção de mais-valor. Sendo assim, acima de tudo, a 

relação de classe entre o capital e o trabalho deve ser reproduzida (Harvey, 2013, p. 76). 

Como todos esses aspectos são socialmente necessários para a produção do modo 

de produção capitalista, na releitura que Harvey (2013) realiza da obra de Marx, eles 

entram no conceito de valor. Desse modo, o valor perde sua conotação tecnológica e 

física simples e passa a ser visto como uma relação social. Nós (enquanto classes) 

penetramos nos fetichismos da troca de mercadorias e identificamos o seu significado 

social.  

A classe trabalhadora deve lutar para se preservar e se reproduzir não só 

fisicamente, mas também social, moral e culturalmente. A classe capitalista 

deve necessariamente infligir uma violência sobre a classe trabalhadora para 
sustentar sua acumulação, ao mesmo tempo que deve também conter seus 

próprios excessos e resistir àquelas demandas por parte da classe trabalhadora 

que ameaçam a acumulação. A relação capital e trabalho é ao mesmo tempo 

simbiótica e contraditória. A contradição é a fonte da luta de classes (p. 83). 

 

O que queremos elucidar a partir dos fatores suscitados é que as classes sociais – 

proprietários e não proprietários dos meios de produção e proprietários de terra – além 

de atuarem e estabelecerem para si relações sociais e políticas determinadas, também 

produzem e se apropriam do espaço de maneira distinta e determinada, conforme a 

posição que ocupa nessa estrutura social, isto é, desigualmente.    

Em outras palavras, como a organização do espaço não se dá deslocada da relação 

de produção geral da sociedade, sendo uma produção ao mesmo tempo social e espacial, 
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seu estabelecimento, incluindo aí seu uso e apropriação, interage ao modo como são 

determinadas as estruturas sociais. Portanto, as classes sociais, que nascem a partir 

dessa base econômica (capital x trabalho), além de determinarem e estabelecerem entre 

si relações de produção desiguais também produzem, reproduzem e se apropriam  

distintamente dos espaços.  

Outro elemento dentro da totalidade social que conflui para as diferenças espaciais 

das sociedades capitalistas consiste no fato do próprio capitalismo se desenvolver 

desigualmente. Ou seja, desse modo de produção, através de um imperativo do próprio 

sistema, num movimento combinado e articulado, apresentar diferentes estágios de 

desenvolvimento (taxas de crescimento) em todas as escalas espaciais e num mesmo 

período histórico. Isso porque, ―a desigualdade espacial não tem sentido algum, exceto 

como parte de um todo que é o desenvolvimento contraditório do capitalismo‖ (Smith, 

1988, p. 149). Ainda conforme Smith (1988),  

O desenvolvimento desigual é tanto o produto quanto a premissa geográfica 

do desenvolvimento capitalista. Como produto, o padrão é altamente visível 

na paisagem do capitalismo, tal como a diferença entre espaços 
desenvolvidos e subdesenvolvidos em diferentes escalas: o mundo 

desenvolvido e o subdesenvolvido, as regiões desenvolvidas e as regiões em 

declínio, os subúrbios e o centro da cidade. Como premissa da expansão 

capitalista ele pode ser compreendido somente como meio de análise teórica 

da produção capitalista da natureza e do espaço (p.221). 

 

Este mecanismo do capital trata-se na realidade da manifestação clara da 

desigualdade social vista a olhos nus nos espaços sociais, sendo essa desigualdade 

utilizada para determinados objetivos sociais, ou seja, para o desenvolvimento de 

algumas áreas ou regiões em detrimento de outras. ―Basta tão somente olharmos para 

qualquer metrópole capitalista para vermos estampada na paisagem e estrutura de 

classes desses lugares‖ (Moreira, 1982, p. 18). 

Em face disso, é possível afirmar que―o desenvolvimento desigual é a 

desigualdade social estampada na paisagem geográfica e é simultaneamente a 

exploração daquela desigualdade geográfica para certos fins sociais determinados‖ 

(Smith, 1988, p. 221). 

Visto ser o espaço capitalista um espaço de relações entre o capital e trabalho, que 

se orientapela lei do desenvolvimento desigual e combinado, conforme também coloca 

Moreira (1982), é expressão de um arranjo espacial, dentro dessa lógica, ter inevitáveis 
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desigualdades. Sendo assim, segundo o autor, as porções de espaço que atuarem como 

lócus da acumulação, principalmente, a metrópole da totalidade espacial, serão aquelas 

onde a riqueza mais se centralizará, por outro lado, aquelas que atuarem como lócus de 

produção e expropriação de excedentes serão as que empobrecerão. Como lócus da 

riqueza e da pobreza cada um desses espaços, reproduz internamente em seus arranjos 

espaciais específicos, a desigualdade.  

Como dito, a compreensão desse aspecto do capitalismo contribui 

significativamente para o entendimento acerca das manifestações desiguais dos espaços. 

Isso porque, sendo a estrutura da formação espacial a mesma da formação social, tais 

espaços desiguais são efetivamente as desigualdades sociais existentes entre as classes 

sociais da formação social. Segundo Moreira (1982), mais importante que a imagem é o 

que ela revela nesse processo: que a causa das desigualdades espaciais é a mesma das 

desigualdades sociais, ou seja, a exploração do trabalho pelo capital. Nessa linha de 

argumentação que trazemos aqui, Soja (1993) expõe que 

A estrutura do espaço organizado não é uma estrutura separada, com suas leis 

autônomas de construção e transformação, nem tampouco é simplesmente 

uma expressão da estrutura de classes que emerge das relações sociais (e, por 

isso, a-espaciais) de produção. Ela representou, ao contrário, um componente 

dialeticamente definido das relações de produção gerais, relações estas que 

são simultaneamente sociais e espaciais (p.99). 

 

O mesmo autor ainda esclarece que para estabelecer essa simultaneidade entre o 

social e o espacial, deve-se demonstrar com clareza que existe uma homologia
13

 

espacial correspondente com as relações de classe tradicionalmente definidas, e, por 

conseguinte, com as contingencias do conflito de classes e da transformação estrutural.  

Para Soja, essa homologia – correspondência – espaço-classe pode ser verificada na 

divisão regionalizada do espaço organizado em centros dominantes e periferias 

subordinadas, em relações espaciais de produção socialmente criadas e polarizadas, 

captáveis com maior precisão no conceito do desenvolvimento geograficamente 

desigual. 

Dessas considerações, depreende-se que a conceituação dos vínculos entre a 

diferenciação social e espacial não implica que as relações espaciais de produção ou a 

estrutura centro-periferia sejam separadas e independentes das relações sociais de 

                                                             
13 Termo que se refere às semelhanças de estruturas, semelhanças, correspondências.   
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produção, das relações de classes. Ao contrário, os dois conjuntos de relações 

estruturadas (o social e o espacial) não são apenas homólogos, no sentido de provirem 

das mesmas origens no modo de produção, como também dialeticamente inseparáveis 

(Soja, 1993, p. 99). 

Para Rodrigues (2007) a desigualdade socioespacial
14

 demonstra a existência de 

classes sociais e as diferentes formas de apropriação da riqueza produzida. A autora 

reforça que essa desigualdade expressa a impossibilidade de a maioria dos 

trabalhadoresapropriar-se de condições adequadas de sobrevivência.  

Em outros termos, os espaços sociais revelam a contradição de classe existente 

nas sociedades capitalistas, em que a classe detentora dos meios de produção tem acesso 

aos espaços sociais mais desenvolvidos, dotados de infraestrutura urbana e social, 

enquanto a classe que vende sua força de trabalhoaos espaços nas áreas mais 

degradadas, desprovidas de serviços e de equipamentos urbanos, por exemplo.  

Cabe reforçar o papel central da renda da terra no processo de diferenciação do 

espaço, sobretudo o urbano, cujo efeito é determinado por uma gama variada de fatores, 

incluindo os atributos do espaço como seu tamanho, utilização, localização (região 

central ou periférica) e o acesso a serviços de infraestruturas urbanas, como transporte, 

saneamento básico (redes de água e esgotos) etc. Considerando que o espaço urbano é, 

com efeito, uma propriedade privada, cujo preço se estabelece na forma de renda da 

terra (ou renda fundiária), o seu uso é determinado especificamente de acordo com o 

propósito de seu proprietário, ou seja, como espaço de produção da vida social ou como 

meio para reprodução do capital. Neste caso, espaço passa a ser determinado pelo seu 

valor de uso ou valor de troca
15

.   

                                                             
14É preciso estabelecer aqui uma distinção entre o significado do termo desigualdade e a diferenciação, 

embora usarmos ambos como sinônimos em algumas passagens, o primeiro termo tem primazia sobre o 

segundo. Isso porque, conforme bem coloca Sposito (2016), as diferenças se transmutam em 

desigualdades, enquanto as desigualdades, assim observadas, revelam as diferenças de poder de consumo 

ou capacidade de decisão ou de possibilidade de apreensão do espaço. Em outras palavras, as 

desigualdades viram diferenças, porque uma parte da sociedade participa precariamente da vida urbana e 

da, ou participa de forma qualitativamente diferente, porque incompleta, e não apenas quantit. ativamente 

desigual.  

15
Na base da concepção de mundo de Marx está a noção de uma apropriação da natureza pelos seres 

humanos para satisfazer suas vontades e necessidades. Essa apropriação é um processo material 

incorporado nos atos de produção e consumo. Sob condições de produção de mercadorias, os atos de 

produção e consumo são separados pela troca [...] Este lado material das mercadorias é capturado em sua 

relação com os desejos e necessidades humanospelo conceito do seu valor de uso. O valor de uso pode ser 
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Conforme coloca Smith (1988), 

O sistema de renda do solo nivela o espaço urbano à dimensão de valor de 

troca, mas o faz como um meio de então coordenar e integrar o uso dos 

espaços individuais dentro do espaço urbano como um todo. A igualização do 

espaço urbano na estrutura da renda do solo torna-se meio para sua 

diferenciação (p. 200).  

 

Assim, na medida em que a renda da terra se torna expressão da taxa de juros com 

o desenvolvimento histórico do capital, a estrutura da renda imobiliária se interliga à 

determinação do valor no sistema como um todo. Apesar disso, na medida em que a 

própria terra se torna objeto de troca e desenvolvimento especulativo, a função 

integradora da renda do solo é perturbada. Reagindo ao estímulo da especulação, a 

renda do solo é sistematicamente impedida de integrar e coordenar o desenvolvimento 

urbano de uma forma condizente com as exigências da universalização (Smith, 1988, p. 

200). 

Nesse processo, há de se destacar que quanto mais espaço urbano se produz mais 

elevado é o preço da terra urbanizada e mais evidente a expulsão dos trabalhadores para 

áreas menos ―urbanizadas‖, conforme destaca Rodrigues (2007). Assim, quanto mais 

áreas nobres se expandem, englobando também as áreas produzidas pelos trabalhadores, 

maior é a renda, lucros, juros, apropriados por parcelas de classes. Fora do circuito da 

riqueza, é visível a outra face do urbano, em geral nas periferias distantes e nas áreas 

centrais ―degradadas‖. São nelas que trabalham, moram e circulam os trabalhadores. 

Nessas áreas, os trabalhadores não desaparecem após a jornada de trabalho e sua 

presença se torna visível a desigualdade socioespacial. Expressam problemas que no 

ideário do desenvolvimento serão solucionados com o planejamento e presença estatal 

na implementação de infraestrutura e equipamentos e meios de consumo coletivo.  

                                                                                                                                                                                   
encarado ―sob um duplo ponto de vista: o da qualidade e o da quantidade‖. Como um ―conjunto de muitas 

propriedades‖ que podem ser úteis ―sob diversos aspectos‖, a mercadoria possui algumas qualidades que 

se relacionam a diferentes tipos de desejos e necessidades humanos [...] Com relação ao valor de troca, 

que é encarado principalmente como uma relação quantitativa, Marx enfatiza os aspectos qualitativos dos 

valores de uso. Mas em um sistema sofisticado e intricado de produção de mercadoria, os aspectos 

qualitativos dos valores de uso se tornam de grande importância. Os produtores usam uma determinada 

quantidade de dados – força de trabalho, matérias-primas, e instrumentos de produção – para criar uma 
quantidade de produtos físicos que é usada para satisfazer os desejos e necessidades de um determinado 

número de pessoas [...]A descrição de insumos e produtos agregados nos proporciona um quadro geral de 

como a apropriação da natureza se relaciona aos desejos e necessidades sociais‖ (Harvey, 2003). 
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O que precisamos entender nesse processo, portanto, é que os espaços sociais, 

pelo fato de estarem dialeticamente dinamizados pelo modo de produção (no 

atualcontexto histórico, o capitalista), ao se reproduzirem apresentam traços próprios 

desse sistema. Assim,  

A desigualdade socioespacial é expressão do processo de urbanização 

capitalista, um produto da reprodução ampliada do capital que se perpetua 

como condição de permanência da desigualdade social [...]A desigualdade 

socioespacial exprime formas e conteúdos da apropriação e da propriedade, 
da mercadoria terra e das edificações, da cidade mercadoria, da exploração e 

da espoliação da força de trabalho, da acumulação desigual do espaço, da 

presença e da, aparentemente ausência do Estado capitalista no urbano 

(Rodrigues, 2007, p. 74). 

 

Sposito (2016) analisando a diferenciação socioespacial e a cidade refere que 

desde os primórdios da urbanização, portanto mesmo antes do capitalismo, não há 

cidade sem divisão social do trabalho. No início, para a autora, essa divisão era 

relativamente simples e se estabelecia, no plano territorial, sobretudo entre a cidade e o 

campo. O modo capitalista de produção, porém, engendrou um sistema-mundo, em que 

a realização da vida econômica passou a se dar em escalas progressivamente mais 

abrangentes, tanto em função da ação de grandes corporações ou conglomerados 

econômicos, como em decorrência do fato de que a ação política de Estados, de 

organismos e instituições nacionais e supranacionais. Isso culminou não apenas no 

estabelecimento de relações entre a cidade e o campo, mas também no reconhecimento 

de uma divisão social e territorial do trabalho, realizando-se no âmbito de cada cidade, 

tanto quanto uma progressiva ampliação da escala em que essa divisão se estabelece.  

Isso significa que mesmo que não tenha sido inaugurado a partir docapitalismo, a 

divisão social do espaço sofreu uma profunda ampliação com o seu advento, sobretudo, 

no seu atual estágio
16

. Em decorrência disso, determinou o que hoje presenciamos em 

espaços desiguais, principalmente no que se refere ao centro e à periferia, onde no 

primeiro os espaços são dotados de infraestruturas e no segundo sofrem todo tipo de 

                                                             
16  Para Sposito (2016), no período atual, embora se reconheça que novos meios de transportes e 

comunicação propiciam continuidades espaciais, alguns segmentos sociais têm maior fluidez espacial que 

outros. Por isso, é relevante frisar que não há unidade espacial, porque a ação sobre o espaço e a sua 

apropriação são sempre parcelares. A autora infere que, Diferentes pessoas movimentam-se e apropriam-

se do espaço urbano de modos que lhes são peculiares, segundo condições, interesses e escolhas que são 

individuais, mas que são, também,determinados historicamente, segundo diversas formas de 

segmentação: idade, perfil cultural, condições socioeconômicas, segmentação profissional, preferências 

de consumo de bens e serviços etc. 
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carência, particularmentecom relação ao saneamento, como é o caso da região da 

Baixada Fluminense.   

1.3 - Formação social no Brasil e a constituição do espaço periférico 

Tendo por base as reflexões suscitadas anteriormente, sobretudo no tocante à 

correspondência entre a formação das relações sociais e o espaço que esta determinada 

sociedade apresenta, este item tem como foco analisar as particularidades do processo 

de constituição do espaço urbano brasileiro. Procuraremos, nesse sentido, ultrapassar a 

mera descrição histórica já conhecida do trânsito de um modo de produção capitalista 

para outro. Ou seja, do agrário para o industrial, que teoricamente constituiu a 

especificidade do urbano-industriale motivou a imediata expansão urbana; buscando 

abordar os processos sociais por trás desse contexto, os quais servirão de subsídios para 

entendermos o modo peculiar de constituição das relações sociais em nosso país. Estes, 

que, em nossa análise, são a base da configuração atual de nossos espaços urbanos com 

aspectos tão desiguais e segregados, social e racialmente, principalmente, no 

concernente ao acesso ao saneamento. 

O Brasil inaugurou seu processo de urbanização no século XIX, no contexto da 

proclamação da República, abolição da escravatura, e, sobretudo, da ainda embrionária 

industrialização que começava a dar seus primeiros passos. Esse processo se 

intensificou após os anos 1930, quando a presença das indústrias se fez mais acentuada 

no país efoi consolidado na segunda metade do século XX, mais precisamente na 

década de 1970, período em que a população urbana ultrapassou de fato a rural, ou seja, 

quando a maior parte da população brasileira passou a residir nas cidades. Situação que 

só veio a se confirmar nas décadas seguintes, culminando na situação atual em que mais 

de 80% da população vive em áreas urbanas no país. A partir daí, como refere Santos 

(2013), o turbilhão demográfico e a terceirização são fatos notáveis. A urbanização se 

avoluma e a residência dos trabalhadores agrícolas é cada vez mais urbana.  

Analisando os processos sociais por trás dessa expansão urbana, podemos 

destacar como elemento central o predomínio, ainda que incipiente, da estrutura 

produtiva de base urbana-industrial a partir da década de 1930, no lugar do setor agrário 

exportador pelo qual gravitava a economia brasileira até então. Embora esse predomínio 

não tenha se concretizado em termos de participação da indústria na rede interna, de 

acordo com Oliveira (2013), ele possibilitou, dentre outras coisas, uma nova 
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correlaçãode forças, a reformulação do aparelho e da ação do estado, além de 

estabelecer inéditas regulações trabalhistas
17

, que significaram de um lado, a destruição 

das regras do jogo segundo as quais a economia agrárioexportadora se inclinava e, de 

outro, a criação das condições institucionais para a exportação das atividades ligadas ao 

mercado interno.  Em suma,  

Trata-se de introduzir um novo modo de acumulação, qualitativa e 

quantitativamente distinto, que dependerá substantivamente de uma 

realização parcial interna crescente. A destruição das regras do jogo da 

economia agrário-exportador significa penalizar os custos da rentabilidade 

dos fatores que eram tradicionalmente alocados para a produção com destino 

externo, seja confiscando lucros parciais, seja aumentando o custo relativo do 

dinheiro emprestado à agricultura (Oliveira, 2013, p. 36). 

 

Contudo, a reflexão em torno da industrialização no Brasil nos impõe atentarmos 

preliminarmente para alguns aspectos que particularizam e que explicam a opção pelo 

uso de determinados mecanismos, tanto por parte da burguesia, como pelo Estado, em 

função dos interesses de classes que o permeia,no decurso desse processo. 

 Em face disso, é importante considerarmos o fato da inserção dos países 

periféricos como o nosso à dinâmica do capitalismo tardio, em geral, ter se dado a partir 

de uma divisão internacional do trabalho onde lhes couberam a produção de matérias-

primas, gêneros alimentícios e bens de consumo não duráveis
18

. Com isso, na origem de 

determinadas mercadorias que compõe o capital constante (fixo) ocorreu transferência 

do valor produzido na periferia para o centro. Esse movimento de transferência resultou 

na redução do excedente disponível para a dinâmica interna da produção das relações 

sociais dos países dependentes. A consequência do ponto de vista do capital foi a 

redução da quantidade de mais valor que pode ser apropriado privadamente, seja para 

consumo do capitalista, seja para reprodução e ampliação do capital (Souza Filho e 

Gurgel, 2016, p. 150). 

                                                             
17 Ainda que saibamos que esse processo teve um caráter despolitizante, de antecipação e esvaziamento 
das demandas dos segmentos de trabalhadores, ou seja, uma logica corporativa e posteriormente ditatorial 

de controlar a organização dos trabalhadores.  
18Com a industrialização dos países de capitalismo central, não haverá mais demanda por produtos 

agrícolas coloniais e metais preciosos, mas sim de alimentos e matérias-primas produzidas em massa. 

Nesse contexto, passa-se a exigir da periferia a continuidade de uma produção mercantil complementar, e 

não mais no sentido de participar da acumulação primitiva, mas antes parar e baixar os custos de 

reprodução da força de trabalho e dos elementos componentes do capitalismo constante, a partir do 

fornecimento, a baixo custo, de produtos alimentares e matéria-prima (Souza Filho e Gurgel, 2016, p. 

155).  
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Essa situação, como colocam Souza Filho e Gurgel (2016), incidiu na necessidade 

estrutural de compensar a perda de mais-valia ocasionada pela transferência de valor, o 

que implicou a configuração da superexploração
19

 da força de trabalho como elemento 

estrutural do processo de produção e reprodução das relações sociais dos países 

periféricos. Com isso, houve uma acumulação baseada na superexploração do 

trabalhador, realizada através da violação do valor da força de trabalho. Para os autores, 

a efetivação desta superexploração da força de trabalho, particularidade da economia 

capitalista dependente, foi viabilizada pela manutenção de determinadas dinâmicas 

oriundas da economia colonial baseada no trabalho escravo/semiescravo.  

A transferência de valor dos países periféricos, dentre os quais o Brasil, para os 

países centrais reduziu a quantidade de valor a ser acumulado e distribuído 

internamente. Por outro lado, a economia de base colonial/escravista presente nestes 

paísesestruturou uma sociedade com fortes traços tradicionais patriarcais, 

condicionando a conformação de uma burguesia frágil economicamente e 

ideologicamente e débil politicamente (Souza Filho e Gurgel, 2016, p. 152). 

No caso específico do Brasil, para Florestan (1968), a compreensão dos fatores 

que configuram a situação de dependênciademanda atentar, primeiramente, para o fato 

de que a sociedade nacional originou-se no contexto da história moderna como um 

elemento da expansão do mundo ocidental e do papel assumido pelos portugueses nesse 

sentido
20

. Isso significa que  

A colonização no Brasil coincidiu com as etapas finais da crise do mundo 

medieval na Europa e com a elaboração concomitante das formas sociais que 

floresceram sobre seus escombros. [...] O empreendimento português não 

acarretava, nem podia acarretar, a transplantação destas formas sociais em 

elaboração. Ao contrário a própria colonização pressupunha [...] a 

revitalização do regime estamental, graças àsimbiose entre grande plantação, 

trabalho escravo e expropriação colonial (p. 21). 

E segundo que a formação do Estado nacional independente se deu mantendo 

intacta a organização social e econômica da época colonial. Em outras palavras, ela se 

deu sem que o regime de castas e de estamentos sofresse qualquer crise, pois ele 

                                                             
19 O que caracteriza a superexploração da força de trabalho nos países periféricos é o caráter estrutural de 

violação do valor da força como dinâmica da produção e reprodução das relações sociais capitalistas. 

Sendo assim, ela é uma particularidade do processo de acumulação capitalista que ocorreu nas formações 

sociais dependentes. (Souza Filho e Gurgel, 2016, p. 152) 
20As nações latino-americanas são produtos da ―expansão da civilização ocidental‖, isto é, de um tipo 

moderno de colonialismo organizado e sistemático, que teve início com a ― Conquista‖ – espanhola e 

portuguesa – e adquiriu uma forma mais complexa após a emancipação nacional daqueles países 

(Fernandes, 1975, p. 11). 
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constituiu a base econômica e social da transformação dos ―senhores rurais‖ numa 

aristocracia agrária. De acordo com Fernandes, a inclusão da economia brasileira no 

mercado mundial representou um simples episódio do ciclo de modificações dos laços 

coloniais, assim, esses laços apenas mudaram de caráter e sofreram uma transferência: 

deixaram de ser jurídico-políticos, para se tornarem essencialmente econômicos (1968, 

p.21).  

Porém, o autor ressalta que esse processo, identificado por ele como 

neocolonialismo
21

, ocasionou enormes consequências para a estruturação e 

desenvolvimento do capitalismo no país. No campo político, ele incidiu na eliminação 

das formas vigentes de expropriação colonial, na reorganização do fluxo interno do 

excedente econômico e na transferência do político para as elites nativas. Já no sentido 

econômico, não podendo ser identificado, porém, como revolucionário, as estruturas se 

mantiveram tais como no período colonial, seja como condição para o controle do poder 

das próprias elites nacionais, seja em função das demandas do mercado mundial ante o 

papel desempenhado pela economia nacional, de natureza subordinada (heteronômica).    

E num terceiro ponto, Florestan aponta que a continuidade dos dois tipos de 

colonialismo, além de explicar o fato da independência da nação não se refletir no 

âmbito econômico, acarretou um amplo processo de transplantação de gente, de técnicas 

ou instituições sociais e de ideais de vida da Europa para o meio brasileiro. No entanto, 

essa europeização apesar de significar uma modernização ou um salto nas formas 

econômicas, jurídicas e políticas. Tratou-se, sobretudo, de uma europeização dos níveis 

de aspirações das classes dominantes ou de suas elites dirigentes, mas nem sempre dos 

modos de agir e raramente dos modos de ser e muito superficialmente do estilo de vida 

acessível a todos. Ele refere que  

O que se transfere, de imediato, não é um padrão de cultura nem um padrão de 

integração da ordem social. A transferência se deu ao nível das normas, instituições 

e valores sociais, que iriam orientar o comportamento verbalizado, primeiro, e o 

comportamento efetivo, em seguida, através da cooperação ou do conflito (1968, p. 

25). 

 

                                                             
21 O neocolonialismo foi a fase em que as ex-colônias passaram a ser independentes política e 

juridicamente, porém mantendo,  na realidade concreta, a dominação externa (no âmbito econômico). Tal 

fase foi uma importante fonte de capitais para a acumulação capitalista nos países centrais, que propiciou 

a reorganização da economia mundial, através da revolução industrial.   
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Neste sentido, Florestan esclarece que na realidade concreta o que prevaleceu foi a 

identificação com a civilização ocidental, a qual explica os vários caminhos tomados 

pelas diferentes frações da burguesia para ―ajustar interesses socioeconômicos mais ou 

menos toscos e imediatistas às estruturas econômicas, sociais e jurídico-políticas 

requeridas pelo capitalismo‖ (1968, p.25). 

Segundo Fernandes, a civilização ocidental não se espalhou como as águas de um 

rio, ou seja, não fluiu sob as mesmas condições em todos os lugares. Ao saltar suas 

fronteiras, ela se corrompeu, transformando-se numa variante do que deveria ser à luz 

dos modelos originais. Para ele,  

Nessa conjuntura, a vigência dessa civilização e sua capacidade de renovar-se, em 

função das alterações das exigências internas ou externas da situação, não podem 

impedir a inexorável contradição entre o ―ideal‖ e o ―possível‖, entre aquilo que o 
homem aspira, por causa do conteúdo e organização de seu horizonte cultura, e 

aquilo que ele realiza na prática (1968, p.26). 

No caso particular brasileiro, a organização da sociedade, aristocrática e 

oligárquica sempre concentrou extremamente a riqueza, o prestígio social e o poder em 

alguns estratos privilegiados. Em consequência, a institucionalização política do poder 

era realizada com a exclusão permanente do povo e o sacrifício consciente de um estilo 

democrático de vida (Fernandes, 1982, p.12). 

Desse modo, segundo Florestan, a integração nacional, como fonte de 

transformação revolucionária e de desenvolvimento econômico, sociocultural e político, 

tornou-se impossível nos países latino-americanos como o Brasil. Os interesses 

particularistas das camadas privilegiadas, em todas as situações, podiam ser tratados 

como ―os interesses supremos da Nação‖, estabelecendo uma conexão estrutural interna 

para as piores manipulações do exterior. 

Como já dissemos, esses aspectos terão forte influência no modo como foi 

conduzida a industrialização e, consequentemente, a urbanização no país. Com base no 

pensamento de Oliveira (2013), dentre os fatores que estiveram na esteira desse 

processo, destaca-se a regulamentação das leis trabalhistas, que tinha como principal 

objetivo, para além de regimentar a relação capital trabalho, introduzir um novo modo 

de acumulação capitalista, através da utilização da população migrante como ―exercito 

industrial de reserva‖. Essa conversão de enormes contingentes populacionais em 

―exércitos industrial de reserva‖, segundo Oliveira, era pertinente e necessária do ponto 
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de vista do modo de acumulação que se iniciava ou que se buscava reforçar, por duas 

razões:  

De um lado, propiciava o horizonte médio para o cálculo econômico 

empresarial, liberto de pesadelo de um mercado de concorrência perfeita, no 

qual ele devesse competir pelo uso dos fatores; de um lado, a legislação 

trabalhista igualava reduzindo – antes que incrementado – o preço da força 

de trabalho. Essa operação de igualar pela base reconvertia inclusive 

trabalhadores especializados à situação de não-qualificados, e impedia a 

formação de um mercado dual de força de trabalho (2013, p. 38, grifos do 

autor). 

 

Embora o salário mínimo nas cidades fosse bem maior do que aquele auferido no 

campo, a legislação trabalhista operou no sentido de equipar os salários de todas as 

categorias profissionais, freando aquelas mais especializadas de perceberem mais por 

seu trabalho, favorecendo, com isso, a acumulação capitalista para a instalação das 

indústrias. 

Outro fator de relevo foi a intervenção do Estado no campo econômico, criandoas 

bases de sustentação da acumulação capitalista industrial através de uma série de 

regulamentações, indo além da trabalhista já exposta, à ―fixação dos preços, na 

distribuição dos ganhos e perdas entre os diversos estratos ou grupos capitalistas, no 

gasto fiscal com fins direta e indiretamente reprodutivos, na esfera da produção com 

fins de subsídio a outras atividades‖ (Oliveira, 2013, p. 40). 

A justificativa para tal mecanismo é a de que intervindo, o Estado cooperava 

paraenfraquecimento do modo de acumulação para o qual a economia pendia, isto é, o 

agrário exportador. E , assim, preparava o terreno para que o novo modo de acumulação 

pudesse operar. Com efeito, o Estado atuou transferindo recursos públicos, ou seja, de 

toda a sociedade para as empresas industriais. Nesse sentido,  

Substituíam-se os preços do ―velho mercado‖ por ―preços sociais‖, cuja 

função é permitir a consolidação do ―novo mercado‖ isto é, até que o 

processo de acumulação se oriente, como certo grau de automaticidade, pelos 

novos parâmetros, que serão o novo leito do rio [...] Assim, assiste-se a 
emergência e à ampliação das funções do Estado [...] Regulando o preço do 

trabalho, investindo em infraestrutura, impondo o confisco cambial do café 

para redistribuir os ganhos entre as classes capitalista, rebaixando o custo de 

capital na forma de subsídio cambial para as importações de equipamentos 

para as empresas industriais e na forma de expansão do crédito a taxas de 

juros negativos reais, investindo na produção (Oliveira, 2013, p.39).  
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Um terceiro motivador da expansão industrial e urbana foi o papel conferido à 

agricultura. Primeiro, por seu subsetor dos produtos de exportação, para suprir as 

necessidades de bens de capital e intermediários de produção externa, antes de 

simplesmente servir para o pagamento dos bens de consumo; segundo, por seu subsetor 

de produtos destinados ao consumo interno, que supriu as necessidades das massas 

urbanas. Isso para não elevar o custo da alimentação, mas principalmente o custo das 

matérias-primas, e não obstaculizar, portanto, o processo de acumulação urbano-

industrial (Oliveira, 2013, p. 42). 

O objetivo não era aniquilar a agricultura, mas mantê-la em funcionamento não 

mais como o setor principal da economia, mas sim, como um esteio do setor urbano-

industrial.  

Por seu subsetor de produtos destinados ao consumo interno, a agricultura 

deve suprir a necessidade das massas urbanas, para não elevar o custo da 

alimentação, principalmente e secundariamente o custo das matérias-primas, 

e não obstacularizar, portanto, o processo de acumulação urbano-industrial 

(Oliveira, 2013, p. 42). 

 

Para Oliveira (2013), em torno desse ponto girou a estabilidade social do sistema 

industrial e de sua realização dependeu a viabilidade do processo de acumulação pela 

empresa capitalista industrial, fundada numa ampla expansão do ―exército industrial de 

reserva‖.  

Assim,  

A orientação da indústria foi sempre e principalmente voltada para os 
mercados urbanos não apenas por razões de consumo, mas, primordialmente, 

porque o modelo de crescimento industrial seguido é que possibilita adequar 

o estilo desse desenvolvimento com as necessidades da acumulação e da 

realização da mais-valia: um crescimento que se dá por concentração, 

possibilitando o surgimento dos chamados setores de ―ponta‖. Assim, não é 

simplesmente o fato de que, em termos de produtividade, os dois setores – 

agricultura e indústria – estejam distanciando-se, que autoriza um modelo 

dual: por trás dessa aparente dualidade, existe uma integração dialética. A 

agricultura, nesse modelo, cumpre um papel vital para as virtualidades de 

expansão do sistema: seja fornecendo oscontingentes da força de trabalho, 

seja fornecendo os alimentos no esquema já descrito (Oliveira, 2013, p. 47, 

grifos nossos). 

 

Na verdade, houve conforme bem coloca Florestan Fernandes (1968), uma 

associação entre burguesias – agrária e industrial – para a modernização de polos do 

sistema produtivo. Desse modo, as frações da burguesia, internamente constituídas pela 
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exportação de produtos primários e pelo comércio importador, se alçaram em função da 

necessidade de autonomização relativa do crescimento econômico no país, porém sem 

nunca colidir com os interesses econômicos externos.   

Com isso,  

A acumulação originária de capital associou-se em termos de interesses 
comuns defendidos conscientemente, mesmo no nível político, ao fluxo 

permanente do capital externo, sem nunca disputar com os centros 

hegemônicos sequer as posições estratégicas de controle do crescimento 

econômico interno. Sua lógica se inspirava nos interesses e possibilidades do 

capitalismo dependente. Conduzindo a um capitalismo débil, heterogêneo e 

controlado de fora (Fernandes, 1968, p.). 

 

Esse processo urbano-industrial pelo qual o país passou, bem como os 

mecanismos empregados pelo Estado para a sua viabilização, foi denominado por 

Florestan (1975) de Revolução Burguesa
22

. Ele explica que até esse período o poder e 

domínio da burguesia eram muito embrionários no país,quando ainda sob a hegemonia 

da oligarquia, houve uma recomposição das estruturas de poder, que muitos denominam 

erroneamente de crise do poder oligárquico, pela qual se configuraria a era burguesa.  

Com efeito,  

Depois da Abolição, a oligarquia não dispunha de base material e política 

para manter o padrão de hegemonia elaborado no decorrer do Império. Para 

fortalecer-se, ela tinha de renovar-se, recompondo aquele padrão de 

dominação segundo as injunções de ordem social emergente e expansão. Essa 

―crise‖ como um processo normal de diferenciação e de reintegração do 

poder – tornou os interesses especialmente oligárquicos menos visíveis e 

mais flexíveis, favorecendo um rápido deslocamento do poder decisivo da 

oligarquia ―tradicional‖ para a ―moderna‖ (Fernandes, 1975, p. 245). 

 

Para Florestan (1975), o domínio e poder burguês nasceram do dinheiro, 

quandovárias burguesias se associaram umas com as outras, tendo o comércio como o 

ponto de encontro e a área dentro da qual seus interesses comuns foram definidos.O 

autor ressalta,porém, que este poder nasceu também com uma debilidade, porque desde 

                                                             
22 Florestan (1975) concebe a Revolução Burguesa como um conjunto de transformações econômicas, 

tecnológicas, sociais, psicoculturais e políticas que só se realizam quando o desenvolvimento capitalista 

atinge o clímax de sua evolução industrial. Para ele, há um ponto de partida dessa revolução e um ponto 

de chegada, sendo extremamente difícil localizar o momento em que alcança um patamar irreversível, de 

plena maturidade e, ao mesmo tempo, de consolidação do poder burguês e de dominação burguesa. 
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o início foi imposto pela burguesia que o estabelecimento do pacto de dominação de 

classes fosse feito a partir do âmbito político. 

Ao contrário de outras burguesias - que forjaram instituições próprias de poder 

especificamente social e só usaram o Estado para arranjos mais complicados e 

específicos- a nossa burguesia convergiu para o Estado e faz a sua unificação no plano 

político. Conforme nos informa Fernandes: 

As próprias ―associações de classes‖, acima dos interesses imediatos das 

categorias econômicas envolvidas, visavam exercer pressão e influência 

sobre o Estado e, de modo mais concreto, orientar e controlar a aplicação do 

poder político estatal, de acordo com seus fins a particulares. Em 

consequência, a oligarquia não perdeu a base de poder que lograva antes, 

como e enquanto aristocracia agrária; e encontrou condições ideais para 
enfrentar a transição modernizando-se, onde isso fosse inevitável, e 

irradiando-se pelo desdobramento das oportunidades movas, onde fosse 

possível (Fernandes, 1975, p. 240). 

 

Efetivamente, não ocorreu no país uma revolução burguesa clássica como, por 

exemplo, se verificou em países europeus, que acarretou uma ruptura com a ordem 

anterior. A revolução verificada no Brasil se deu através de uma composição entre a 

burguesia local e a imperialista, um padrão compósito de hegemonia burguesa, assim 

chamada, pois não rompeu com as bases sociais vigentes. Portanto, não se tratou de uma 

alteração de estrutura social tal como nos países centrais, mas de uma associação entre 

burguesias para a modernização de polos do sistema produtivo, cujo processo foi 

favorecido pelo caráter ultraconservador da burguesia dos países dependentes.  

Todavia, Florestan (1968) afirma que, apesar desses traços, os países de 

capitalismo dependente como o Brasil estão sob a ordem capitalista, mantendo assim, 

através de suas características, uma funcionalidade ao sistema. Segundo ele, esses países 

encarnam uma situação específica, caracterizada por uma economia de mercado 

duplamente polarizada, destituída de autossuficiência e possuidora, no máximo, de uma 

autonomia limitada.  

Em suas palavras, trata-se de uma economia de marcado capitalista constituída 

para operar, estrutural e dinamicamente, como uma entidade especializada, ao nível de 

integração do mercado capitalista mundial; como uma entidade subsidiária e 

dependente, ao nível das aplicações reprodutivas do excedente econômico das 

sociedades desenvolvidas; e como uma entidade tributária, ao nível do ciclo de 
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apropriação capitalista internacional, ao qual aparece como uma fonte de incremento ou 

de multiplicação do excedente econômico das economias capitalistas hegemônicas 

(Fernandes, 1968, p. 37). 

Tendo por base a lei do desenvolvimento desigual e combinado
23

, em que 

diferentes estágios de desenvolvimento das atividades produtivas estão presentes em um 

mesmo período histórico de forma articulada e combinada
24

, Florestan refere que o 

desenvolvimento capitalista no Brasil se deu a partir da combinação simultânea entre 

setores conservadores e modernistas da burguesia e do convivo de forças produtivas em 

diferentes estágios de desenvolvimento. O objetivo da burguesia seja com tendências 

mais modernizadoras ,ou as conservadoras consistiu em compatibilizar crescimento 

econômico com a exclusão social e o controle sobre os centros internos de decisão. Isso 

porque mesmo tendo perspectivas diferentes, essas frações sabiam que é somente 

através da combinação entre o moderno e o atrasado que alcançariam um padrão de 

acumulação capaz de fazer frente ao desenvolvimento capitalista mais avançado. 

 

Sem os segmentos modernizadores a economia dependente fica paralisada; 
sem os estratos atrasados, ela perde todo o poder de barganha em relação ao 

capital internacional. Na realidade, as duas facções constituem os braços 

direito e esquerdo do desenvolvimento dependente (Sampaio, 1999, p.205). 

 

Nesse quadro, o que se nomeia de Revolução na América Latina tendeu a ser 

conduzida de forma não clássica, a partir da conciliação entre a burguesia e as 

oligarquias de origem colonial. O desenvolvimento do aparato do Estado dependente, 

conforme salientam Souza Filho e Gurgel (2016), esteve vinculado às ações 

administrativas necessárias para operacionalizar a expansão do nosso capitalismo 

dependente, desde o período exportador até a fase de consolidação monopólica, 

conduzido, desde sua origem, pelo pacto de dominação estruturado pela articulação 

entre interesses agrários tradicionais e a burguesia industrial, incorporando os setores 

populares de forma seletiva.  

                                                             
23 Tal teoria foi desenvolvida por Lenin e Trotsky, a partir das concepções marxistas.  
24 De acordo com Lowy (1995), estes diferentes estágios não estão simplesmente um ao lado do outro, 

numa espécie de coexistência congelada, mas se articulam, se combinam, ―se amalgamam‖: o processo do 

desenvolvimento capitalista, criado pela união das condições locais (atrasadas) com as condições 

(avançadas) um amálgama social cuja natureza não pode ser definida pela busca de lugares comuns 

históricos, mas somente por meio de uma análise com base materialista. Tal teoria reconhece a 

combinação entre traços capitalistas modernos e avançados com traços arcaicos. E mais, que esta 

combinação é dialeticamente produzida, portanto, não se estabelece como oposição, mas convive 

harmonicamente. 
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Ainda com base nos autores, é possível afirmar que ocorre uma imbricação 

dialética entre patrimonialismo e burocracia
25

, derivada do processo de 

desenvolvimento do capitalismo dependente a partir de um pacto de dominação que 

requer a manutenção dos elementos tradicionais da administração.  

Portanto, a ideia básica resume-se no entendimento de que o aparato do 

Estado dependente enquanto administração pública nasce desenvolve-se e se 

consolida a partir de uma espinha dorsal que combina patrimonialismo e 

burocracia configurando uma unidade contraditória, coerente com a 
particularidade do capitalismo dependente e do seu Estado (Souza Filho e 

Gurgel, 2016, p. 152). 

 

O fato é que essa combinação entre o arcaico e o moderno, rupturas e 

continuidades
26

, sempre com a anuência e colaboração do Estado, vai marcar o processo 

de urbanização no Brasil, sendo muito presente nos dias atuais.   

Apesar de se urbanizar apenas no século XX, o Brasil carrega, no processo de 

urbanização, características decorrentes das mazelas de sua relação 

dependente e subordinada e também algumas características da nossa 

―formação social‖. A herança escravocrata e o desprestígio do trabalho, o 

patriarcalismo e a condição inferior da mulher, o patrimonialismo e a 

privatização da esfera pública, o personalismo e a rejeição às relações 
impessoais e profissionais, o clientelismo e a universalização da política do 

favor contrariamente ao reconhecimento dos direitos, a tradição autoritária 

negando a cidadania, estão presentes em cada m² da cidade periférica 

(Maricato, 2014, p. 135). 

 

Embora o aumento das taxas de urbanização pressuponha, na maioria das vezes, a 

desregularização das atividades produtivas, ou seja, a diminuição da importância o setor 

agrário no âmbito da produção, no caso particular brasileiro, o impulso da urbanização 

se efetivou, tão somente, a partir de uma modesta redução da participação da agricultura 

na produção e, não, mediante a sobrepujança dessas atividades em relação às industriais, 

como verificado em outros países. Essa circunstancia nos permite considerar que a 

                                                             
25 De acordo com Souza Filho e Gurgel (2016), a gênese e a estrutura da ordem administrativa do aparato 

do Estado dependente se fundam no patrimonialismo e na burocracia, não porque se forja uma dicotomia 

entre o ―velho‖ e o ―novo‖, entre o ―atrasado‖ e o ―moderno‖, mas sim devido a necessidade de objetivar 
a dominação operada pelos proprietários rurais e pela burguesia emergente. Conforme colocam os 

autores, essa dominação possui como fundamento relações de produção estruturadas através dos braços 

da sociedade colonial (base tradicional escravista/semi-escravista articulados a sociedade nacional 

capitalista emergente. Tal articulação na análise dos autores cimenta as condições internas para a 

efetivação da superexploração da força de trabalho como particularidade de nosso capitalismo 

dependente.  
26 Embora Oliveira considere que não haja uma oposição entre o ―moderno‖ e o ―atrasado‖, mas sim uma 

complementaridade,para o autor, ―o processo real mostra um simbiose e uma organicidade, uma unidade 

de contrários, em que o chamado ―moderno‖ cresce e se alimenta do ―atrasado‖ (Oliveira, 2013, p.32). 
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participação da indústria, tal como transcorrida no Brasil, não foi o fator isolado 

responsável pelos elevados índices de urbanização verificados no país. Fato este que 

levou muitos estudiosos, segundo Oliveira (2013), a declarar que, em nosso caso, houve 

uma urbanização sem industrialização ou uma urbanização com marginalização.     

Na realidade, como coloca o autor, o processo de crescimento das cidades 

brasileiras não pode ser entendido senão dentro de um marco teórico onde as 

necessidades de acumulação impõem um crescimento dos serviços horizontalizados, 

cuja forma aparente é o caos das cidades. Contudo, se o crescimento urbano se deu de 

forma desordenada, o mesmo não ocorreu com relação às necessidades da acumulação. 

Estas, pelo contrário, desenvolveram-se mesmo sob formas primitivas, materializadas a 

partir de uma considerável porcentagem de residências das classes trabalhadoras 

construída pelos próprios proprietários, utilizando dias de folga, fins de semana e 

formas de cooperação como ―mutirão‖ 
27

.  

Nas análises de Oliveira, 

A habitação, resultante dessa operação, se produz por trabalho não pago, isto 

é, supertrabalho. Embora aparentemente esse bem não seja desapropriado 
pelo setor privado da produção, ele contribui para aumentar a taxa de 

exploração da força de trabalho, pois o resultado – a casa – reflete-se numa 

baixa aparente do custo de reprodução da força de trabalho – de que os gastos 

com habitação são um componente importante – e para deprimir os salários 

reais pagos pelas empresas. Assim, uma operação que é, na aparência, uma 

sobrevivência de práticas de ―economia natural‖ dentro das cidades, casa-se 

bem com um processo de expansão capitalista, que tem uma de suas bases e 

                                                             
27

 Ao contrário, conforme refere Abramo (2002), nas cidades de países desenvolvidos, um dos traços 
marcantes do processo de urbanização ao longo do século XX, foi a promoção relativamente ampla do 

acesso a terra via oferta de financiamento à moradia, através de três grandes formas: a estatal, a 

subsidiada e a de mercado. De acordo com o autor, a modificação do perfil da estrutura fundiária urbana 

no sentido de difundir o título de propriedade e, portanto, de reduzir de forma significativa a concentração 

fundiária urbana pode ser caracterizada como um dos elementos constitutivos do que pode ser 

denominado regime urbano fordista. Isso se deu a partir das modificações na forma de organização do 

trabalho promovidas pela introdução dos métodos tayloristas e as novas convenções trabalhistas, que 

tiveram como consequência, no âmbito da relação entre a estruturação urbana e as formas de acesso à 

propriedade fundiária urbana, a modificação na articulação entre a forma de produção da espacialidade 

urbana e o regime de acumulação. Isso porque a introdução da organização taylorista potencializou de 

forma exponencial a produtividade industrial conduzindo a modificações na forma de distribuição da 
riqueza social, que se manifestou, sobretudo, através do compromisso estabelecido entre o aumento da 

produtividade industrial e a pactuação da distribuição desses ganhos.  Distribuição esta que se viabilizou 

de forma direta através do aumento nos salários reais e indiretamente mediante intermediação da estrutura 

fiscal do Governo, o que permitiu o surgimento de um mercado de consumo de massa onde a relativa 

estandardização dos bens permitia produzir mais a custos mais baixos. Dessa maneira, a moradia tais 

quais outros bens duráveis, se transforma em uma mercadoria de consumo mais amplo. Entre outros 

fatores, esse processo de estruturação intraurbano característico do fordismo, incidiu também nas decisões 

públicas de investimento em infraestrutura urbana, como por exemplo, a disposição de serviços básicos 

de água e esgotos.  
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seu dinamismo na intensa exploração da força de trabalho (Oliveira, 2013, 

p.59). 

 

Nesta mesma linha de pensamento, ainda nos anos de 1970,Kowarick (1979) 

destaca que as classes trabalhadoras em proporções que variam em cada cidade, mas 

sempre em números significativos, solucionam seu problema de moradia através da 

autoconstrução de suas residências. Segundo o autor, a razão do que ele denomina de 

―economia natural‖ em pleno sistema urbano industrial, cuja mola propulsora centra-se 

nas empresas com alta densidade de capital, nada tem de obsoleto, pois a produção 

capitalista no Brasil organiza-se não para prover os trabalhadores com os meios de vida 

necessários para sua subsistência, mas para realizar um excedente que é privadamente 

apropriado.  

No caso da autoconstrução, que na sua finalidade e essência não deve ser 

entendida como uma forma de poupança, mas enquanto uma solução de subsistência, 

cria-se um elemento – a moradia – indispensáveis como meio de vida, que acaba por se 

constituir uma fórmula que rebaixa o custo da reprodução da força de trabalho, 

permitindo realizar uma extração do excedente econômico apoiada em salários que 

podem ser constantemente deprimidos (Kowarick, 1979, p. 57). 

Nesse debate, encontra-se a chave específica para a análise do contexto urbano 

pelo qual as cidades periféricas se desenvolveram, conforme sublinha Maricato (2014 e 

2015), onde o rebaixamento da força de trabalho, resultado dos alimentos provindos da 

agricultura de subsistência e da autoconstrução da moradia operária é determinante para 

o sucesso do processo de acumulação industrial. Essa prática – da autoconstrução das 

casas –como também reforça a autora, contribuiu para a acumulação capitalista durante 

todo período de industrialização no Brasil
28

. O que resultou numa correspondência entre 

industrialização e urbanização com baixos salários.  

Como explica Kowarick,  

A construção da casa própria, através da ajuda mútua, constitui a única 

possibilidade de alojamento para os trabalhadores menos qualificados, cujos 

baixos rendimentos não permitiriam pagar aluguel e, muito menos, 

candidatar-se ao [financiamento público]. Por outro lado, essa ―solução‖ do 
problema habitacional contribuiu para deprimir os salários pagos pelas 

empresas aos trabalhadores. Eliminando-se dos custos de sobrevivência da 

força de trabalho um item importante como a moradia, os salários limitam-

                                                             
28 Particularmente entre as décadas de 1940 a 1980 (Maricato, 2015, p. 26). 
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sea cobrir os demais gastos essenciais como o transporte e alimentação [...] 

Casas precárias da periferia, cujas condições de alojamento expressam a 

precariedade dos salários (Kowarick, 1979, p. 41). 

 

Tal fato revela que a modernização e o desenvolvimento no país se deram a partir 

de um modo pré-moderno, ou mesmo pré-capitalista consubstanciado na autoconstrução 

de moradias de apenas uma parte da cidade
29

. Sendo essa imbricação entre o moderno e 

o arcaico fundamental para o processo de acumulação capitalista nacional e 

internacional, lembrando aqui da combinação que existe nesse processo, já explicada 

neste estudo. Tratou-se de  

Um universo urbano produzido pelas mãos de seus moradores, ao longo de 

muitos anos, nas horas de ―folga‖, com parcas e controladas economias, 

sustenta o simulacro da cidade de primeiro mundo com seu consumo 

conspícuo. Isso acaba explicando também (em parte) o mercado residencial 

(formal) restrito ou travado – mercado de luxo – que atende apenas15% a 

30% da população dependendo das cidades e regiões do país (Maricato, 

2014, p. 133). 

 

  Essas análises apontam, portanto, que a problemática habitacional, bem como a 

ausência de todo tipo infraestrutura que lhe acompanha como o saneamento básico, não 

podem ser pensadas apartadas de outros processos sociais, políticos e econômicos mais 

amplos, isto é separadas da totalidade, não obstante nelas se condensem um conjunto de 

contradições específicas.  

Assim, numa primeira instância é preciso verificar as modalidades produtivas 

a partir das quais a moradia é confeccionada. Neste particular, convém 

mencionar que o sistema capitalista pressupõe a destruição dos meios 

autônomos de vida, basicamente, na expropriação da terra e dos instrumentos 
produtivos. Passa a produzir o que antes trabalhadores independentes 

realizavam para prover sua própria subsistência, criando mercadorias que são 

consumidas por meio do salário ganho através da venda de sua força de 

trabalho. Esta é a marcha histórica geral do processo de acumulação [...] que 

o desenvolvimento das forças produtivas não se dá de maneira uniforme e 

linear; ao contrário, ocorre de modo desigual, no qual coexistem de forma 

articulada empresas com alta densidade de capital constante unidades cujas 

modalidades produtivas dificilmente poderiam ser caracterizadas como 

plenamente capitalistas. O interesse desta questão está em pensá-la em 

                                                             
29Nas palavras de Maricato, esse estudo foi fundamental para desmontara matriz teórica cepalina de 

inspiração dualista e alimentar uma nova construção sob os marcos teóricos do capitalismo periférico: a 

imbricação entre os universos considerados modernos e atrasados recusava explicações sobre a 

incorporação de um pelo outro como se suas existências fossem independentes. Qualquer esforço de 

mudança exigiria que ela se desse na estrutura e não apenas no ―polo‖ atrasado. Não há como incorporar 

socialmente apenas melhorando a vida dos mais pobres. Estamos diante da cidade resultante da 

―urbanização dos baixos salários‖ que implica formas de produção ―doméstica‖ ou pré-capitalista, mas 

funcionais e fundamentais para o processo de acumulação (Maricato, 2014, p. 124).  
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relação à habitação das classes trabalhadoras urbanas (Kowarick, 1979, p. 

55). 

 

O resultado desse mecanismo foi a construção paralela de uma cidade ilegal
30

 a 

partir dessa ocupação ilegal ou desordenada
31

 do solo urbano via o fenômeno da 

autoconstrução, a qual cumpre um papel na preservação das relações políticas 

patriarcais e arcaicas. Favorecendo um mercado imobiliário restritivo e especulativo, 

além da segregação territorial
32

, que tem como uma das consequências a falta ou a 

precariedade no acesso ao saneamento básico, nosso objeto de estudo, e de outros tipos 

políticas públicas urbana.  

Nesse quadro, o que se verificou foi que 

Boa parte do crescimento urbano se deu fora de qualquer lei ou qualquer 
plano, com tal velocidade e independência que é possível constatar que cada 

metrópole brasileira abriga, outra [...] Parte de nossas cidades podem ser 

classificadas como não cidades: periferias extensas, que além de 

autoconstruídas, contam com o transporte precário, a luz e a água [...] 

(Maricato, 2013, p. 140). 

 

                                                             
30

Maricato explica que a industrialização baseada em baixos salários determinou muito do ambiente a ser 

construído. Ao lado do grande contingente de trabalhadores que permaneceu na informalidade, os 

operários empregados do setor industrial não tiveram seus salários regulados pelas necessidades de sua 

reprodução, com a inclusão dos gastos com moradia, por exemplo. Sendo assim, para a autora, a cidade 

ilegal e precária é subproduto dessa complexidade verificada no mercado de trabalho e da forma como se 

processou a industrialização (Maricato, 2013, p. 41). 
31 Segundo Kowarick (1979), a aparência desordenada do crescimento metropolitano pode ser vista través 

de seu traço irregular e o desconexo de seus espaços vazios e ocupados que já sugerem formas disparadas 
de ocupação do solo. De acordo com o autor, essa impressão de desordem ainda se agrava quando se 

toma conhecimento da grande quantidade de ruas e loteamento clandestinos. A distribuição espacial da 

população no quadro deste crescimento caótico reflete a condição social dos habitantes da cidade, 

espelhando ao nível do espaço a segregação imperante no âmbito das relações econômicas.  
32 Villaça (2001) argumenta que uma das características mais marcantes das metrópoles brasileiras é a 

segregação espacial das classes sociais em áreas distintas da cidade. Segundo o autor, basta uma volta 

pela cidade – e nem precisa ser uma metrópole – para constatar a diferenciação entre os bairros, tanto no 

que diz respeito ao perfil da população, quanto às características urbanísticas, de infraestrutura, de 

conservação dos espaços e equipamentos públicos, etc. A segregação, para o autor, é um processo 

segundo o qual diferentes classes ou camadas sociais tendem a se concentrar cada vez mais em diferentes 

regiões gerais ou conjuntos de bairros da metrópole. 
Já Rolnik (1995) chama a atenção para a intervenção do Estado na cidade como produtor de segregação. 

Para a autora quando falamos de crescimento e transformação da cidade capitalista, nos referimos à 

intervenção e investimento do poder publico no espaço. Quando falamos em regiões nobres e pobres, nos 

referimos a espaços equipados com o que á de mais moderno em matéria de serviços urbanos e espaços 

onde o Estado investe pouquíssimo na implementação destes mesmos equipamentos. Há em todos estes 

casos, a ação do Estado na cidade produzindo ou gerindo segregação. Portanto, para além de um recorte 

de classe, a segregação é evidenciada através do tratamento distinto por parte da administração pública 

nos espaços da cidade. 
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Esse fato revela ainda, como destaca Kowarick (1979), que o problema 

habitacional está diretamente atrelado ao fornecimento de bens de consumo coletivo, no 

qual o Estado tem ganhado crescente importância, pois os investimentos públicos são 

cada vez mais responsáveis por este componente também básico da reprodução da força 

de trabalho. Assim, nessa problemática se encontra a questão da terra (ou fundiária) cuja 

adequação (ou legalidade como prefere Maricato) atrela-se à existência de uma 

infraestrutura de serviços. A importância deste debate para nosso estudo torna-se 

fundamental, já que os investimentos públicos, como o saneamento básico, aparecem 

como fator determinante no preço final das moradias, constituindo-se num elemento 

poderoso que irá condicionar onde e de que forma as diversas classes sociais poderão se 

localizar no âmbito de uma configuração espacial que assume, em todas as metrópoles 

brasileiras, de características nitidamente segregadoras.  

Portanto, como dito, no centro dessa divisão ou segregação urbana, encontra-se a 

questão fundiária, onde a aplicação ou não da lei assume funções bastante específicas, 

articuladas e contraditórias. Sendo funcionais, sobretudo, para a perpetuação de práticas 

de favor e a privação de direitos sociais, como por exemplo, o direito ao saneamento.  

Nesse ensejo,Abramo (2002) chama atenção para o fato de que, nos países latino-

americanos, em função do forte traço de exclusão das relações que incorporam amplas 

camadas sociais ao mercado de consumo
33

, a estrutura socioespacial urbana foi 

promovida de forma segregada. Para o autor, em grande medida até mesmo as formas 

de financiamento (ou exclusão) ao acesso à terra urbana
34

 servem de instrumento de 

consolidação dessa segregação.  

                                                             
33Segundo Smolka (2002), o preço da terra é excessivamente alto nas periferias das cidades latino-

americanas e o Brasil não é exceção. Conforme o autor, o preço do metro quadrado de um lote urbanizado 

por agentes privados varia tipicamente entre US$ 32 e US$ 172 nas cidades da região. Estes números, 

segundo ele, ganham ainda mais força quando se observa que um salário mínimo de aproximadamente 

US$ 130 compra 0,8 a 4 m2 de terra urbanizada na periferia de uma cidade latino-americana. Tornam-se 

ainda mais dramáticos quando se considera que a proporção de pobres nas áreas metropolitanas é de 37% 

da população para uma linha de pobreza variando de US$ 40 a US$ 88 entre metrópoles e grandes centros 
urbanos brasileiros. 
34 As formas mais comuns de acesso a terra se dão, sobretudo, a partir da aquisição de um lote de terra 

não edificado em que o acesso a terra não significa, em um primeiro momento, o consumo de serviços de 

habitação. O que pode envolver duas estratégias distintas de utilização. A primeira seria para utilizar o 

lote urbano como suporte material para iniciar um processo de edificação, o que não significa 

necessariamente sua utilização imediatamente para um processo construtivo, mas como reserva de valor 

com expectativa de valorização para o seu adquirente. Sendo esta última opção a segunda estratégia. 

Outra forma de acesso à terra é pela via indireta, em que as famílias ao adquirirem uma moradia , têm 

acesso à terra urbana através de um agente (promotor imobiliário ou Estado) que, ao mudar o uso do solo, 
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Apesar da existência de uma relativa variedade de formas de acesso à terra, nas 

metrópoles latino-americanas, a forma predominante, sobretudo, da população mais 

pobre adquirir sua propriedade ou posse fundiária se dá mediante a compra de lotes, 

operação esta popularmente conhecida como loteamento
35

, os quais, em virtude das 

rígidas normas urbanísticas como tamanho mínimo e infraestruturas básicas, na maioria 

das vezes, são constituídos e vendidos de forma ilegal, ou seja, fora do padrão 

legalmente estabelecido
36

. Em que pese esta condição, geralmente, é somente através 

desse mecanismo que famílias pobres iniciam o processo de edificação de suas 

residências na periferia
37

 urbana.  

Assim, o fenômeno dos loteamentos clandestinos ou ilegais, isto é, a 

informalidade no mercado de terras urbanas surge como a contrapartida 

urbana de explosão da informalidade no mercado de trabalho das grandes 

cidades latino-americanas. Na sua maioria, os loteadores promoviam o acesso 

aos lotes a partir de esquemas próprios de financiamento em que as 

exigências eram muito menos rígidas do que aquelas dos programas 

institucionais. Surge, então, a possibilidade de famílias de baixa renda terem 
acesso a um lote de terra urbana, por exemplo, sem a necessidade da 

comprovação de um rendimento mínimo e/ou regular. Essa flexibilização foi 

                                                                                                                                                                                   
oferece o bem-moradia, sendo a terra urbana o solo-suporte sobre o qual se edifica a residência (Abramo, 
2002, p. 184-185). 
35 De acordo com Abramo (2002) apesar desse mercado está presente há muitos anos na maior parte das 

cidades latino-americanas, foino decorrer da década de 1970 que ele se transformou no principal vetor de 

expansão periférico das grandes metrópoles.  

Smolka (2002) explica que esse processo se dá da seguinte forma: no momento da aquisição, o 

compradordefronta-se, por um lado, com o reconhecimento do loteador de que oterreno ainda não dispõe 

dos serviços exigidos pela normativa urbanística; poroutro, com a promessa de que tão logo ele se 

capitalize com a venda de terrenos,vai encarregar-se de prover os serviços ou de fazer as obras 

necessárias.Na melhor das hipóteses, estabelece-se, assim, uma relação de cumplicidadeentre comprador 

e vendedor: o comprador paga menos do que valeria umterreno com todos os serviços e infraestrutura que 

a legislação prescreve, e ovendedor ―garante‖ que oportuna, mas seguramente, o terreno adquirido 
terácondições de habitabilidade. No pior dos casos, o comprador é não raro ludibriado,por comprovantes 

duvidosos da propriedade da terra, nas condiçõesreais de pagamento (juros efetivos), nas 

condicionalidades contratuais, e atémesmo por pedaços de tubo espetados no chão – que o loteador afirma 

ser a―parte visível‖ das redes de infraestrutura.No ―setor informal‖ como em qualquer outro segmento do 

mercado deterras, os valores presentes refletem ou incorporam as expectativas de uso futurodo terreno20. 

Assim, quanto mais forte a perspectiva de que a gleba, hoje semserviços, será ―oportunamente‖ 

beneficiada – seja pelo próprio loteador, seja,mais provavelmente, pelo governo, por intermédio de algum 

programa de regularização (ainda com encargos que recairão sobre o ocupante) –, maiores serãoos preços 

de venda dos terrenos. Isto é, quanto maior a expectativa de regularizaçãoe, como consequência, maiores 

os benefícios líquidos que brindará maiorserá o sobre preço atual do terreno. 
36Paradoxalmente, Smolka (2002) refere que muito embora a pobreza seja responsável por uma parte 
significativa dos arranjos informais existentes, a magnitude e a persistência da informalidade não 

podemser explicadas somente pela pobreza. Segundo o autor, de fato, apesar da alta correlação 

encontradaentre a pobreza urbana e os assentamentos informais, nem todos os ocupantesdos 

assentamentos informais podem ser classificados como pobres.  
37  A periferia urbana como fórmula de reproduzir nas cidades a força de trabalho é consequência direta 

do tipo de desenvolvimento econômico que se processou na sociedade brasileira das últimas décadas. 

Possibilitou, de um lado, altas taxas de exploração de trabalho, e de outro,forjou formas espoliativas que 

se são ao nível da própria condição urbana de existência a que foi submetida à classe trabalhadora 

(Kowarick, 1979, p. 41). 
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determinante na intensificação da malha urbana das grandes cidades 

(Abramo, 2002, p.187). 

 

 Por outro lado, o capital representado por promotoresimobiliários, utilizam a 

posse da terra, principalmente, para manter os terrenos como reserva de valor ou 

valorização futura, visando a eventuais ganhos monetários com as alterações das 

posições relativas dos lotes na estruturaintraurbana das cidades. Tal movimentação 

especulativa conduz ao surgimento dos chamados ―vazios urbanos‖ das cidades latinas 

e, geralmente, são identificados como um dos elementos constituintes da ineficiência da 

cobertura dos serviços urbanos (Abramo, 2002, p. 184).  

Diante disso, o mercado de acesso à moradia e à cidade com seus serviços, 

equipamentos e infraestrutura torna-se restrito. Isso influi na ilegalidade como regra de 

acesso, já que a gigantesca invasão de terras urbanas (como os loteamentos ilegais) é 

consentida, porém apenas em áreas não valorizadas pelo mercado imobiliário, as quais a 

lei não se aplica. Como a proximidade física de moradias pobres tem impacto sobre a 

desvalorização de propriedades, nas cidades formais o esforço para afastá-las é 

constante (Maricato, 2014, p. 136).  

Por isso,  

Grande parte da cidade brasileira é construída informalmente à margem da 

legislação urbanística e até da legislação de propriedade. O mercado 

residencial formal abrange menos da metade da população de nossas 

metrópoles. O Estado não controla a totalidade do uso e da ocupação do solo 

e nem oferece alternativas habitacionais legais. Uma parcela da cidade, 
aquela que se dirige à maior parte da população e evidentemente às parcelas 

de rendas mais baixas é resultado da compra e venda de loteamentos ilegais 

ou simplesmente da invasão de terras. As favelas constituem a forma de 

moradia de grande parte da população metropolitana. Não se trata de 

exceção, mas de regra. Um verdadeiro depósito de gente desprovido de todos 

os equipamentos e serviços que caracterizam ―a cidade‖ (Maricato, 2014, p. 

178). 

 

Contudo, é importante destacar que o crescimento ―desordenado‖ das cidades 

brasileiras, ou ―ilegal‖, como alguns preferem chamar, não ocorre em função da 

ausência de legislações urbanísticas, como se pode pensar a primeira vista. Muito pelo 

contrário, ele é resultado da desconsideração por aparte daqueles que as elaboram, da 

condição de ilegalidades em relação à moradia e à ocupação da terra em que vive 

grande parte da população urbana brasileira, demonstrando que a exclusão social passa 
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pela lógica da aplicação discriminatória da lei. Nesse sentido, a ineficácia dessa 

legislação é apenas aparente, uma vez que constitui um instrumento fundamental para o 

exercício arbitrário do poder, além de favorecer interesses. Desse modo, pode-se afirmar 

que a ocupação ilegal não é só permitida, como faz parte do modelo de 

desenvolvimento urbano no país, sendo funcional para manutenção do baixo custo da 

reprodução da força de trabalho, como também para um mercado imobiliário 

especulativo, ao qual correspondem relações de trabalho atrasadas nação construção, 

que se sustentam sobre a estrutura fundiária arcaica (Maricato, 2013, p. 148). 

Sem embargo, a consequência direta dessa omissão na constituição dos espaços 

urbanos de países periféricos como o Brasil, é o predomínio do acesso restrito, isto é, 

somente para alguns, não só da terra, mas também de políticas públicas de infraestrutura 

urbana como saneamento básico, habitação digna, transporte entre outras. Políticas 

públicas estas que em países de capitalismo central foram efeitos imediatos do processo 

de desenvolvimento urbano. Tal situação corrobora a tese de que o nosso o espaço 

urbano reflete o modo como foram construídas e preservadas no país as relações socais, 

ou seja, o clientelismo, o patrimonialismo e a prevalência de privilégios para poucos.   
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2 – O SIGNIFICADO DO SANEAMENTO NA MODERNIDADE E SUA 

CONSOLIDAÇÃO EM PAÍSES PERIFÉRICOS – CASO ESPECÍFICO DO 

BRASIL 

Neste capítulo refletiremos sobre a forma como os países de capitalismo central 

consolidaram os serviços de saneamento e como esse processo ocorreu nos países 

periféricos. Posteriormente, faremos uma breve exposição sobre os antecedentes 

históricos do saneamento no Brasil. E, depois, analisaremos o período de consolidação 

urbana no país, em que os serviços de saneamento – principalmente o componente 

abastecimento de água –no contexto do modelo econômico desenvolvimentista passam 

a receber investimentos nunca antes visto. Finalizaremos o capítulo, analisando as 

peculiaridades da formação do espaço da Baixada Fluminense e o impacto desse 

processo no modocomo o saneamento foi estabelecido na região. 

 

2.1 – A consolidação do saneamento em países de capitalismo avançado e a sua 

especificidade em países de capitalismo periférico 

A humanidade ao longo dos períodos históricos sempre buscou desenvolver 

algum tipo de ação em saneamento. Tais ações visavam não somente à sobrevivência 

humana como também à organização do espaço habitado e ocorriam das mais diversas 

formas, tanto a partir de práticas rudimentares ou por modos mais próximos ao que hoje 

em dia é convencionalmente realizado. Portanto, atividades correlatas ao que atualmente 

se concebe por saneamento, ou seja, a interferência do homem no seu meio físico, 

objetivando ou não o controle de doenças, remontam antigas civilizações, não sendo 

originárias do modelo de civilização moderna, embora nesta tenha ganhado novas 

dimensões e objetivos. Por isso, o saneamento não pode ser visto como algo novo, mas 

sim, como uma evolução.  

Assim, o significado atribuído ao saneamento passou a ser dado de acordo com 

os contextos políticos e sociais de cada época. Nesse sentido, pode-se dizer que a noção 

que se tem por saneamento, sua finalidade e importância, foi algo construído 

socialmente em razão das condições materiais e sociais, do avanço do conhecimento e 

da sua apropriação pela população de cada tempo, lugar e classe social.   

Podemos entender por saneamento como 
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O conjunto de ações, entendidas fundamentalmente como de saúde pública, 

compreendendo o abastecimento de água em quantidade suficiente para 

assegurar a higiene adequada e o conforto, com qualidade compatível com os 

padrões de potabilidade; coleta, tratamento e disposição adequada dos 

esgotos e dos resíduos sólidos; drenagem urbana devetores e reservatório de 

doenças (Moraes, 1993 apud Borja e Moraes, 2014).  

 

O sentido que o saneamento adquiriu na modernidade, como a ilustrada acima,foi 

fruto do desenvolvimento capitalista, precisamente na passagem do seu estágio 

comercial para o industrial. Essa fase, que culminou na industrialização dos países de 

capitalismo central, transformou o modo de vida das populações drasticamente, 

passando estas a se aglomerarem nos centros urbanos que se formavam em função das 

novas relações produtivas. A nova realidade urbana impactou não só o âmbito das 

relações sociais, como sobremaneira as condições sanitárias das coletividades. Sendo 

frequente, neste período, o surto das mais diversas doenças que atingiam 

indistintamente todas as classes sociais, já que os vírus se espalhavam por todas as 

partes.  

 Conforme explicam Heller e Rezende (2008) 

Com o aumento da demanda de mão-de-obra industrial, a população urbana 

se multiplicou rapidamente, aumentando os problemas relacionados à 

ausência de saneamento, que ainda não lograva atender universal e 

eficazmente a população. Na maior parte das cidades, os trabalhadores, com 

o intuito de proteger seus empregos, eram obrigados a se amontoar em 
distritos urbanos superpovoados. Em um primeiro momento, as mudanças 

sociais ocorridas com o crescimento das cidades beneficiaram 

preferencialmente as classes dominantes, o que tendeu a acentuar a formação 

de aglomerações desordenadas e a negligencia, por parte do poder público, 

com os distritos pobres (Heller e Rezende, 2008, p. 64).  

 

Nesse contexto, as ações em saneamento passaram a ganhar importância cada 

vez maior nas sociedades capitalistas industrializadas adquirindo, paulatinamente, uma 

dimensão coletiva em detrimento da individual. Isso porque, como foi dito, as doenças 

se disseminavam por diversas regiões, sendo facilitadas pela expansão dos sistemas de 

transportes e o aumento da circulação de mercadorias, processos pelos quais o próprio 

período industrial fomentou. Portanto, a partir da compreensão de que os problemas 

oriundos da falta de saneamento atingiam a todas as classes sociais, ou seja, de que 

haveria uma interdependência sanitária – estabelecida por um elo invisível chamado 
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microrganismos – a noção de que o saneamento deveria alcançar a toda população se 

fortaleceu e se consolidou nos países centrais.  

Além disso, na medida em que a incidência dessas doenças foi tomando grandes 

proporções, dizimando milhares de vidas, a questão deixou de ser identificada como 

exclusiva ao âmbito sanitário, passando a ser taxada também como forte entreve ao 

desenvolvimento capitalista. Isso porque que os constantes surtos epidêmicos atingiam a 

principal fonte de lucro do capital, a força de trabalho.  E, com isso, comprometia sua 

reprodução enquanto mercadoria a ser consumida pelo capitalista.  

Por este fato, conforme sustentam Heller e Rezende (2008), em países como 

aInglaterra, França, Alemanha e Estados Unidos, verificaram-se amplas reformas 

sanitárias que, a despeito de terem sido orientadas principalmente pela melhoria das 

condições de saúde dos trabalhadores, foram constituídas, em sua maioria, por ações de 

saneamento, revelando sua faceta preventiva. Este processo progressivo de atuação 

frente à questão sanitária, segundo os autores, possibilitou aos países dominantes a 

universalização dos serviços e a eliminação de grande parte das 

enfermidadesinfectocontagiosas de sua agenda,o que lhes permitiu se concentrarem em 

novas pesquisas e buscarem novas tecnologias para melhorar ainda mais o quadro de 

saúde da população.  

Portanto, foi a partir da Revolução Industrial e de todas as mudanças 

acompanhadas na dinâmica social que o saneamento ganhou novas proporções e 

significados, passando a ser considerado como um dos fatores relacionados à 

manutenção da força de trabalho. A ameaça ao bom funcionamento do sistema de 

produção ocasionada pelas constantes epidemias, relacionadas às precárias condições de 

vida nas cidades, foi o fator principal de impulso às reformas sanitárias e ao 

desenvolvimento de tecnologias no âmbito do saneamento em países de capitalismo 

central. Países esses que através de intensos investimentos em saúde e saneamento 

conseguiram universalizar os serviços ainda naquela época.  

Segundo Heller e Rezende (2008), as reformas sanitárias, que nos países europeus 

e nos Estados Unidos foram caracterizadas por um saneamento amplo, pautaram-se pela 

modernização no modo de realização das ações em saneamento, visto que os estudos 

envolviam questões demográficas, econômicas e de engenharia sanitária. Segundo os 

autores, essas reformas foram acompanhadas pelo aumento do número de hospitais, que 
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também se tornaram mais espaçosos, sendo planejados para atenderem à crescente 

demanda da população das cidades. A evolução tecnológica e a industrialização 

desenvolvida nestes países possibilitou a execução, em larga escala, de sistemas de 

abastecimento de água e de esgotamento sanitário, graças à produção de tubos, 

especialmente de ferro fundido, e ao aperfeiçoamento das técnicas construtivas.  

Ao lado das ações no campo sanitário, outras medidas também foram tomadas 

pelos países centrais ao longo do século XIX que auxiliaram a organizar e modernizar o 

espaço urbano e, consequentemente, serviram como mais uma ferramenta para o 

controle de doenças nas cidades. Dentre estas medidas destacam-se: a demolição de 

prédios deteriorados, a drenagem, alargamento, pavimentação e iluminação de ruas, 

eliminação de cortiços, bem como a substituição de redes de abastecimento de madeira 

por tubulação de ferro fundido.  

De fato, conforme sustentam Heller e Rezende (2008), ao final do século XIX, os 

problemas de saúde foram assumidos como prioritários nos países capitalistas 

centrais,levando pessoas de espírito público a lutarem por melhorias sociais. A 

iniciativa privada também teve papel importante nesse processo passando a atuar em 

parceria com cooperativas para a realização de programas sociais. Sendo 

enfocados,além dos problemas sanitários, fatores que provocavam óbitos infantis, o 

comprometimento da saúde materna e dos trabalhadores.Com isso, houve nestes países 

o aumento das taxas de natalidade e o declínio das taxas de mortalidade, e 

consequentemente, o aumento significativo da expectativa de vida.  

No entanto, ao passo que a universalizaçãofoi sendo alcançada nos países centrais, 

o saneamento,paulatinamente, foi deixando as pautas de reivindicações populares e a 

agenda de ações governamentais. Porém, na metade século XX, um fato novo veio à 

tona, isto é, os efeitos do crescimentoindustrial desenfreado sobre o meio ambiente, 

fazendo surgir novas enfermidades. Como consequência, acabou recolocando o 

saneamento na cena das demandas públicas, porém englobando um novo aspecto: o 

ambiental.  Com isso, houve novas ―preocupações no campo do saneamento, passando 

este a incorporar não só questões de ordem sanitária, mas também ambiental‖ (Borja e 

Moraes, 2014).  

Borja e Moraes (2014), explicam que este novo enfoque foi possível porque a 

visão antropocêntrica, ou seja, do homem como principal referencial, vigente no que se 
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refere à área perdeu um pouco a sua força dando lugar a uma nova perspectiva da 

relação sociedade-ambiente. Com isso, o conceito de saneamento se alargou, passando a 

englobar três acepções: saneamento, saneamento básico e saneamento ambiental. Por 

saneamento entende-se como o conjunto de medidas que visam a modificar as 

condições do meio ambiente, com a finalidade de prevenir doenças e promover a saúde. 

Já o saneamento básico se refere a uma restrição do conceito para designar ações 

direcionadas ao controle dos patogênicos e seus vetores. Por fim, o saneamento 

ambiental teria um sentido mais amplo, voltado para o alcance do equilíbrio 

ecológico,relacionando também com os aspectos culturais, econômicos e 

administrativos e medidas de uso e ocupação do solo (Menezes, 1984 apud Borja e 

Moraes, 2014). 

Embora nos países centrais as ações em saneamento tenham se ampliado, nos 

países periféricos, dentre eles o Brasil, a realidade foi outra completamente distinta. 

Nestes países, o saneamento nunca foi encarado como uma prioridade e, até hoje, em 

pleno século XXI, mostra-se bastante deficitário, ou nem mesmo existe em 

determinadas áreas.Segundo Barbosa Heller (2007) com base em dados da UNESCO 

(2006), das 2,4 bilhões de pessoas que não possuem condições básicas de saneamento, a 

maioria habita em países africanos, asiáticos e latino-americanos.  

Em estudo comparativo das coberturas de serviços sanitários em todos os 

continentes no ano 2000, Von Sperling (2004) identificou que a cobertura dos serviços 

de abastecimento de água em continentes compostos por países de capitalismo 

periférico variou de 62 a 85%.  Já nos países de capitalismo centrais o percentual foi de 

88% a 100%. No que se refere ao esgotamento sanitário, segundo o estudo, a diferença 

ainda é maior. Países da Ásia, África, América Latina e Caribe apresentam uma 

cobertura em esgotamento sanitário que varia de 48 a 78%, contra 92 a 100% na 

Oceania, Europa e América do Norte. 
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Gráfico 1 –Cobertura de abastecimento de água nos continentes 

 

Fonte: Von Sperling, 2004.  

Gráfico 2 – Cobertura de esgotamento sanitário nos continentes 

 

Fonte: Von Sperling, 2004.  

Especificamente no Brasil, dados da Pesquisa Nacional de Saneamento Básico 

(IBGE, 2008) revelam que existem aproximadamente 12 milhões de residências no País 

sem serviço de abastecimento de água por rede geral. Conforme apurado, o problema é 

mais crítico na Região Norte, onde cerca de 54,7% dos domicílios encontra-se nessa 

situação, seguida das Regiões Nordeste (31,7%), Centro-Oeste (18,0%), Sul(15,8%) e 

Sudeste (12,5%). Em 11 das 27 Unidades da Federação, a proporção de domicílios sem 

oferta do serviço é igual ou superior a 30%, sendo os Estados de Rondônia (73,4%), 

Acre (64,2%), Pará (63,6%) e Amapá (59,4%) os que mais sofrem com esse tipo de 
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problema. Além disso, observa-se que nos municípios com abastecimento de água por 

rede geral também pode ocorrer distribuição de água por outras formas, devido à 

inexistência, insuficiência e/ou ineficiência da rede existente em certas localidades do 

município.  

Gráfico 3– Domicílios com abastecimento de água por rede geralpor região – 

2000/2008 

 

Fonte: Pesquisa Nacional de Saneamento Básico, IBGE, 2008. 

Com relação ao esgotamento sanitário, a mesma pesquisa aponta que pouco mais 

da metade dos municípios brasileiros (55,2%) tem acesso ao serviço por rede coletora, 

que é o sistema apropriado. A Região Sudeste é a região que registra o maior índice de 

municípios com rede coletora de esgoto (95,1%). Em todas as demais, menos da metade 

dos municípios a possuem esse serviço, sendo a maior proporção observada na Região 

Nordeste (45,7%), seguida pelas Regiões Sul (39,7%), Centro-Oeste (28,3%) e Norte 

(13,4%).  

Gráfico 4 – Percentual de municípios com rede coletora de esgoto por região– 

2000/2008 
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Fonte: Pesquisa Nacional de Saneamento Básico, IBGE, 2008. 

Sendo importante observar que apenas 28,5% dos municípios brasileiros realizam 

o tratamento dos esgotos coletados, o que impacta negativamente na qualidade de 

nossos recursos hídricos. Mesmo na Região Sudeste, onde 95,1% dos municípios 

possuem coleta de esgoto, menos da metade desses esgotos (48,4%) são tratados.  Além 

da Região Sudeste, o melhor desempenho nesse sentido foi observado nas Regiões 

Centro-Oeste (25,3%) e Sul (24,1%). Cabe destacar que na Região Nordeste o número 

de municípios com tratamento de esgoto representa 19,0% do total da região. Já na 

menor proporção de municípios com coleta (13,4%) e tratamento de esgoto (7,6%) foi 

observadanaRegião Norte.  

Esses dados demonstram que a desigualdade na distribuição do saneamento no 

Brasil possui um caráter regional, onde as regiões com menores índices de 

desenvolvimento econômicoe afastadas dos grandes centros urbanos, como as do norte 

e nordeste, apresentam os piores índices em relação aos serviços.  

Figura 1 – Presença de rede geral de abastecimento de água no Brasil  

 

Fonte: Atlas do saneamento,IBGE,  2011 
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Figura 2 – Presença de rede coletora de esgoto sanitário no Brasil  

 

Fonte: Atlas do saneamento, IBGE, 2011.  

O quadro deficitário do saneamento nos países periféricos como o nosso, 

encontra-se dentro de um contexto mais amplo, o qual se refere à formação social 

desses paísese no modo como estão inseridos na dinâmica do capitalismo, que tem 

rebatimento direto no papel que os Estados assumem no campo das políticas públicas. O 

que no caso especifico de tais países, em sua grande maioria, historicamente, seguem as 

orientações do mercado, principalmente o externo, em detrimento de princípios 

universalizantes e equitativos de atendimento às necessidades da população.  

A condição de dependência desses países – sobretudo econômica e tecnológica –

conforme bem demarca Fernandes (1968), como entidades subsidiárias, para operar 

como fonte de incremento do excedente das economias hegemônicas do capitalismo, 

configura-se num dos principais entraves para o alcance pleno desse serviço público. 

Isso porque sempre se privilegiaram os interesses dominantes – num contexto nacional 

e internacional –nos rumos das ações em saneamento para o atendimento da população.  

Corroborando com essa afirmação, Heller e Rezende (2008) informam que, nos 

países subdesenvolvidos, a evolução das políticas sanitárias públicas esteve associada 
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aos interesses dominantes, não sendo pautadas pela promoção de ações universais, o 

que contribui para a ampliação do quadro de desigualdades sociais, no caso específico 

do Brasil, mas que pode servir de referencial para outros países em condições análogas. 

Ainda conforme os autores citados, as ações coletivas a partir da conscientização acerca 

da interdependência sanitária, tendo em vista a situação alarmante de epidemias e 

endemias no país, sempre estiveram vinculadas aos interesses das elites e, em certa 

medida, do imperialismo internacional.  

Na avaliação do percurso histórico dos serviços de saneamento nos países 

periféricos é possível identificar, segundo Heller, Queiroz e Rezende (2009), uma marca 

comum em vários deles: a herança de uma matriz tecnológica – europeia, inicialmente, 

e, em alguns casos, norte-americana, após a Segunda Guerra Mundial. Padrão 

tecnológico que em geral foi muito pouco mediado pela realidade local, não sendo 

consideradas na implantação do saneamentoas especificidades físico-geográficas, 

meteorológicas, urbanas, sociais e culturais, dentre outras.  

Com efeito, o saneamento nos países periféricos se distanciou da noção de saúde 

pública, aliando-se mais ao conceito de infraestrutura das cidades, sobretudo, a partir da 

década de 1950. Tal fato se deu muito por influência de organismos multilaterais de 

crédito, como o Banco Mundial (BIRD) e Banco Interamericano de Desenvolvimento 

(BID), que passaram a enxergar o saneamento nesses países como um potencial e 

fecundo campo de produção e reprodução de capitais, mediante as inúmeras obras que 

ao longo dos anos foram realizadas tendo estes órgãos como financiadores.  

Neste sentido, Borja e Moraes (2014) alertam que o afastamento entre as ações de 

saneamento do campo da saúde repercutiu no distanciamento dessas ações no campo da 

política social, onde o dever do Estado perante a sua promoção seria mais ampla. Sob 

óptica semelhante, Rezende, Heller e Queiroz (2009) também mencionam que a 

frequente desvalorização da aproximação entre saneamento e saúde pode ter 

implicações, nos dias atuais, na limitação dos serviços. Assim, conforme os autores, 

esse distanciamento pode resultar na redução do enfoque das ações de saneamento a 

uma visão meramente tecnicista e divorciada de seu contexto social, cultural e 

ambiental. Para os autores, o atual estado do setor de saneamento no Brasil é revelador 

dessa visão hegemônica, ampliando ainda mais a complexidade entre os setores de 
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saúde e saneamento, uma vez que gerou impactos negativos sobre a saúde e o ambiente, 

refletindo diretamente na ampliação do quadro de exclusão social do país.  

O significado que o saneamento adquiriu nos países periféricos, que resulta em 

um atendimento precário e mercantilizado, onde somente parcela da população 

consegue ter acesso a este serviço, tem raízes históricas, baseadas, sobretudo, na forma 

como o Estado atende às necessidades sociais da população, ou seja, no papel que o 

Estado assume no campo das políticas públicas.  No Brasil e em tantos outros países em 

condições semelhantes, o padrão histórico é cada vez mais intensificado de atendimento 

às políticas públicas e tem-se dado sob orientação neoliberal com a restrição de 

investimentos, precarização, focalização e a privatização entre os seus principais 

aspectos. Portanto, o saneamento é apenas mais uma dentre tantas outras políticas 

públicas, como a saúde, habitação, por exemplo, que ao longo dos anos experimentam 

baixos índices de cobertura, não conseguindo se lograr como universal, principalmente 

em locais com grande concentração de pobreza.  

 

2.2–Antecedentes históricos do saneamento no Brasil 

 

A demanda por saneamento só teve relevância no Brasil com a consolidação do 

processo urbano industrial. A partir desse período, que remonta a década de 1950, as 

ações em saneamento passaram a adquirir novos significados e, consequentemente, mais 

investimentos públicos. Esta ocasião coadunou com o início de implantação da 

estratégia política econômica desenvolvimentista no país, que vislumbrou no setor um 

potencial lócus de reprodução de capitais. Processo que abordaremos com maior 

profundidade no próximo item. 

Convém ressaltar, porém, que antes do período citado tiveram outros, não menos 

importantes, que também influenciaram no modo como o saneamento foi estruturado no 

país. Podendo ser citado como o primeiro, o período colonial onde as ações sanitárias se 

restringiam quase que majoritariamente ao âmbito individual, a partir das práticas e 

costumes de cada grupo étnico – negros, europeus e índios – que aqui habitava. O que 

contribuiu de certa forma, para a formação de uma identidade sanitária nacional.  
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Nesta época, eram praticamente nulas ações sanitárias de amplitude coletiva, tanto 

no que se refere ao abastecimento de água, que se dava através de fontes públicas, como 

o escoamento de dejetos e águas usadas que eram efetuados por meio do trabalho 

escravo. Somente no século XVIII, com a vinda da Corte portuguesa e a abertura dos 

portos para o comércio com outras nações, que houve uma preocupação em melhorar as 

condições de higiene das cidades portuárias, a fim de garantir as relações comerciais.  

 Outro período de relevo no saneamento abrangeu a metade do século XVIII se 

estendendo até 1910, num momento marcado pela propagação de diversas epidemias 

como cólera e febre amarela, decorrentes do crescimento e adensamento populacional 

ocorrido na época.  Esse quadro, por deixar evidente a vulnerabilidade de toda a 

população às doenças que surgiam, independente da classe social a qual pertenciam, 

fortaleceu a noção de interdependência sanitária no país. Situação que foi determinante 

para que as intervenções no campo sanitário passassem a ter um caráter público, como 

por exemplo, as reformas sanitárias implementadas nesta época. Nessa altura, o 

saneamento já era relacionado ao desenvolvimento das forças produtivas, já que os 

contínuos surtos epidêmicos significavam, sobretudo, um entrave ao desenvolvimento 

industrial.  

Constam desta época também as primeiras iniciativas públicas voltadas para a 

coletivização do abastecimento de água. Empreendimentos que se consolidaram através 

da concessão dos serviços às companhias privadas, predominantemente estrangeiras. 

Dentre os principais motivos para este fato destaca-se a pouca organização do Estado 

brasileiro naquele momento, somada à limitada capacidade técnica dos poderes públicos 

municipais para gerir os serviços de saneamento.  

No entanto, apesar da enorme demanda por saneamento no país, principalmente 

nos centros urbanos em formação, a atuação dessas companhias no país teve curta 

duração. As razões que convergiram para este acontecimento se deram pelo fato, 

segundo Porto (2001),de tais empresas importarem técnicas que em muitos casos não se 

adequavam a nossa realidade. Soma-se a isso, a fata de investimento na implantação de 

redes de abastecimento de água e escoamento de esgotos em áreas distanciadas dos 

núcleos centrais. O que acarretou em resultados poucos satisfatórios no que se refere aos 

serviços de saneamento propriamente concedidos e, também, no pouco impacto sobre a 

precária situação de saúde pública que se vivia neste período. 
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Omau desempenho das empresas privadas, porém, cooperou significativamente 

para que o Estado assumisse cada vez mais a execução das ações em saneamento. 

Dando início a outro momento histórico do setor que compreendeu o ano de 1910 a 

1945. Neste período, o governo federal tomando para si a coordenação dos serviços de 

saneamento em escala nacional, criou vários órgãos com diversas atribuições na área, os 

quais assumiam a implantação dos sistemas e repassavam aos municípios para que estes 

administrassem. Prática que posteriormente veio a se tornar frágil, sobretudo, quando os 

municípios, sem condições de gerirem os próprios sistemas, permitia a sua deterioração, 

desperdiçando os investimentos realizados pelo governo federal, devido à incapacidade 

em administrá-los e mantê-los (Heller e Rezende, 2008). 

Essa situação levou as gestões municipais a serem alvos de uma forte crítica por 

parte do governo federal, que irá culminar numa grande pressão nas décadas seguintes 

para a concessão dos serviços de saneamento aos Estados, através das Companhias 

Estaduais de Saneamento (CESBs). Contexto que veremos mais a diante no texto.  

 

2.3 - A modernização acelerada e conservadora: o desenvolvimentismo e o lugar do 

saneamento no Brasil  

Pensar o significado do desenvolvimentismo
38

 no Brasil, como diretriz econômica 

e social, que teve o seu apogeu a partir da década de 1950 e a implementaçãodos 

serviços desaneamento como componente desse processo, nos impõem atentarmos, 

preliminarmente, para o fato de que se trata de um país cujo sistema político-econômico 

é o capitalista. E que, portanto, as ideias referentes ao seu desenvolvimento econômico 

vão se pautar pela lógica desse sistema. 

                                                             
38 Em termos gerais, podemos compreender o desenvolvimentismo como uma teoria voltada para o 

crescimento econômico através da expansão industrial e incremento em infraestrutura, tendo o Estado 
como o grande promotor desses processos. No Brasil, esse pensamento ganhou fôlego através das teorias 

formuladas pela Comissão Econômica para a América Latina e Caribe (CEPAL), uma comissão regional 

das Nações Unidas, criada em 1948,―num contexto de insatisfação dos países latino-americanos por 

teremsido excluídos da ajuda do Plano Marshall à Europa e pelo sucateamento de seusequipamentos 

industriais fruto da falta de dólares para importar causada pelosanos de crise das exportações‖ (Pereira, 

2011, p. 123); com o objetivo de incentivar a cooperação econômica entre os seus membros e que 

influenciou diversos pensadores no país. Apesar de ter tido seu auge a partir de 1950 no governo de Jk, 

esse direcionamento econômico foi aplicado pelos regimes autoritários do Estado Novoa partir de 1930, e 

durante a ditadura militar a partir de 1964.  
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Convém ressaltar que o capitalismo para desenvolver-se enquanto sistema 

hegemônico lança mão de dois mecanismos: a produção ideológica e a produção 

econômica. Nas sociedades capitalistas, portanto, o papel de criar condições para o 

crescimento e fortalecimento da economia cabe aos Estados e a estruturação ideológica 

aos aparelhos de Estado, a partir da dominação no campo político, através da 

formulação de políticas que garantam a expansão do sistema, as quais o Estado mantém 

estreita associação.  

Isso significa que no capitalismo o acesso ao poder político ou o controle do 

aparelho estatal, tem como primeira finalidade a expansão econômica e que, como se 

trata de uma sociedade de classes, a forma daquele poder e desta expansão são formas 

adequadas ao sistema vigente da divisão em classes. E o Estado sendo um dos principais 

integrantes desse sistema, a ideologia que o molda está essencialmente impregnada das 

suas relações (Cardoso, 1977, p. 74). 

Assim,  

A ideologia que empolga o aparelho estatal numa sociedade capitalista num 

determinado momento é expressão ideológica das relações sociais daquele 
sistema, em especial do estabelecimento da relação de domínio das suas 

refrações dominantes (Cardoso, 1977, p. 74). 

 

Por isso, o desenvolvimentismo no Brasil é analisado como uma ideologia 

dominante,expressão das relações de classes na sociedade brasileira. Sociedade esta, 

importante frisar, inserida na lógica capitalista de produção, ainda que de forma 

dependente e periférica. O que justifica os conteúdos e direcionamentos adotados por 

esse pensamento para conduzir o Brasil ao desenvolvimento.  

As principais ideias do desenvolvimentismo eram que:  

 a industrialização é a via da superação da pobreza e do subdesenvolvimento;  

 um país não consegue industrializar-se só através dos impulsos do mercado, 

sendo necessária a intervenção do Estado (intervencionismo); 

 o planejamento estatal é que deve definir a expansão desejada dos setores 

econômicos e os instrumentos necessários;  

 a participação do Estado na economia é benéfica, captando recursos e investindo 

onde o investimento privado for insuficiente (Pereira, 2011, p.122). 
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De acordo com as análises de Cardoso (1977), a ideologia desenvolvimentista é 

uma formulação inteiramente voltada para a expansão econômica, para o aumento da 

riqueza. Segundo esse pensamento, o Brasil faz parte de um mundo que se define, em 

termos ideológicos, como mundo ocidental, dentro do qual tem uma participação 

secundária, como uma espécie de ―retaguarda incaracterística‖, que se deve atraso do 

país em relação a outros países ocidentais adiantados. Conforme menciona a autora, no 

fundo desse pensamento o atraso em si mesmo nada tem a ver com a relação 

Brasil/Ocidente. Ao contrário, ele – o atraso –é que aparece como sendo a causa da 

posição internacional do Brasil. Sendo assim, uma política que se preocupa em 

melhorar a posição brasileira no quadro mundial deve dirigir-se para toda a superação 

do atraso, através da dinamização da economia e aceleração do processo de crescimento 

econômico.  

Portanto, o atraso para o desenvolvimentismo é apontado como o principal 

problema do país, sendo lhe imputada toda a responsabilidade pela situação de 

miserabilidade da maioria da população. E que diante disso, devem-se reunir esforços 

no sentido de superá-lo, elidindo assim, toda a pobreza que ele produz.  

Para Cardoso (1977), essas colocações já fornecem indícios suficientes para que 

possamos distinguir o sentido geral do desenvolvimentismo. Ou seja, que a ideologia 

consegue apreender o Brasil como parte de um sistema, que, embora ela denomine 

―mundo Ocidental‖, é facilmente identificável como sistema capitalista. Sendo assim, 

ela não somente apreende esse fato, como o aceita e o justifica, propondo políticas 

plenamente coerentes com ele.  

Trata-se da percepção de um sistema em expansão, ou para o qual a expansão 

econômica é essencial. E ainda a consciência de que a expansão produz benefícios 

desiguais para as diferentes partes que compõem o sistema, podendo mesmo essa 

desigualdade ser muito grande. Contudo, essa mesma noção não identifica no caso dos 

―benefícios‖ próximos à zero, como exploração ou domínio. Ao contrário, aceita as 

regras do jogo, procurando entendê-las para tirar o máximo proveito de seu 

funcionamento.  Desse modo, o que se pretende é aumentar a parcela de vantagens que 

a economia brasileira possa auferir. Fundamentalmente, o que o desenvolvimentismo 

visa é uma integração mais dinâmica no sistema capitalista (Cardoso, 1977, p. 331). 
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O atraso e seu corolário, a pobreza, são vistos, para a ideologia 

desenvolvimentista, como uma crise de transição, cuja razão se encontra no 

desenvolvimento das atividades tradicionais do país, ou seja, a exportação de produtos 

primários. Por isso, propõem como meta o fortalecimento do setor industrial, 

colocando-o na posição de setor dinâmico da economia. Portanto, é pela via industrial 

que se pretende ativar e tornar mais importante a integração da economia do país ao 

sistema capitalista pelo qual se encontra inserido.  

Com efeito, nas palavras de Cardoso 

Conhecendo os movimentos de capital no plano internacional, a política 

desenvolvimentista procura canalizá-la para o Brasil. Sabe que as 

exportações de capitais se fazem de acordo com a rentabilidade. Daí ser 

preciso identificar nossos setores potencialmente mais rentáveis, levando 

para isso em consideração os recursos de que dispomos, especialmente em 

matéria-prima e mercado, assim como as ―preferências‖dos possíveis 

investidores estrangeiros. Localizando compatibilidades entre estes níveis 

externo e interno, resta encontrar meios de maximizar a rentabilidade do 

investimento nos setores selecionados. Estes procedimentos são levados a 

efeito buscando construir uma economia nos moldes das economias 

capitalistas avançadas (Cardoso, 1977, p.132). 

 

Faz-se necessário considerar, porém, ainda com base na autora citada, que as 

perspectivas desenvolvimentistas não se davam no sentido de promover uma integração 

ao sistema antes inexistente, mas sim, no de tornar mais proveitoso um vinculo já 

estabelecido, fortalecendo-o ao criar condições para que a primazia da sua efetivação 

passe a ser através de um novo setor produtivo, mais capaz de se autopropulsionar e de 

produzir efeitos produtivos em outros setores. Apesar da integração dos países 

subdesenvolvidos ao sistema capitalista e a sua expansão poder ocorrer por formas 

variadas, tanto pela exportação de produtos primários como pela produção e exportação 

de produtos industriais, a preocupação desenvolvimentista se voltava especificamente 

para o aumento da riqueza a partir dos modos mais dinâmicos da economia, ou seja, o 

setor industrial. 

Portanto a ideologia desenvolvimentista se apresentava progressista ou moderna 

em parte, na medida em que propunha uma nova via de crescimento econômico baseado 

na industrialização, em contraposição ao atraso cuja origem, segundo esse pensamento, 

se encontrava na exportação de produtos primários. Assim, colocava como necessária a 

distinção entre as atividades produtoras de bens primários para a exportação e as 

atividades industriais, já que o desenvolvimento seria determinado pelo domínio da 
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segunda pela primeira. Diante disso, a industrialização seria a fórmula para a nação 

equacionar seus problemas sociais, que viriam a reboque de seu crescimento.  

Esse raciocínio, contudo, ao remeter a situação social do país estritamente ao 

modo como são realizadas as exportações e ao tipo de produtos exportados, ignorou 

totalmente de suas análises a forma como as relações sociais de produção se 

estabeleceram no Brasil. Na verdade, através do seu caráter ideológico, o 

desenvolvimentismo imprimiu à peculiar formação social capitalista no país, bem como 

seus efeitos perversos, certa naturalidade que contribuiu para escamotear seus pontos 

passíveis de questionamento.   

Tomando como referência o sistema, esta ideologia assume como 

pressuposto a ordem que o fundamenta. Seus temas básicos são expressão 

disso. Sua atenção totalmente centrada no desenvolvimento, mantendo 
intocada a ordem vigente, mostra bem a sua dimensão dominante e indica a 

sua constituição por forças ascendentes dentro do esquema de domínio em 

vigor (Cardoso, 1977, p. 333). 

Trata-se de uma ideologia que tinha como foco mudar dentro da ordem, para 

garantir a ordem. Uma ordem que não se limitava ao âmbito nacional, mas que se 

estendia ao plano internacional, por ela denominado bloco ocidental. Ordem que não 

cabem nem mesmo imputações de injustiça, tanto na dimensão externa do país – o 

atraso –, quanto na sua dimensão interna – a miséria (Cardoso, 1977, p. 335). 

Situando o saneamento dentro dessa perspectiva, podemos afirmar que ao eleger a 

industrialização como o meio mais rápido do Brasil alcançar o desenvolvimento e o 

Estado como o grande promotor desse processo, através do incremento em 

infraestrutura, com o foco na mobilização de capitais e aumento da disponibilidade de 

recursos; o desenvolvimentismo inaugurou uma nova fase dessa política no país.  

Esse movimento ocorre a partir das novas configurações urbanas resultantes do 

crescimento industrial estimulado pelo desenvolvimentismo. O fato é que as estratégias 

desenvolvimentistas de crescimento econômico acelerado, além de impulsionarem a 

industrialização, também provocaram uma grande concentração populacional nos 

espaços urbano-industriais em formação, levando-os a adquirirem novos aspectos.  Tal 

situação se deveu principalmente ao fato dos novos ventos da industrialização atrair 

para estas regiões um grande contingente de pessoas que vislumbravam nesses espaços 

o acesso a melhores condições de existências e novas oportunidades de emprego.  
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O aumento populacional trouxe consigo novas demandas sociais que expuseram a 

precária situação dos serviços e equipamentos de consumo coletivos nas cidades 

urbano-industriais, incluindo, nesse caso, os serviços de água e esgotos
39

, já que 

disponibilidade dos mesmos não era suficiente para atender o novo quantitativo urbano. 

Deixando evidente que estes espaços não estavam preparados para serem palcos dos 

modernos objetivos econômicos que o desenvolvimentismo projetava para o país.  

Com isso, os novos arranjos urbanos e o consequente aumento da demanda 

passaram a chamar a atenção para a urgente necessidade de investimentos em 

infraestrutura nas cidades industriais, sobretudo, concernentes ao saneamento. Isso 

porque a ausência desses serviços não só atingia a população urbana em relação às 

condições de saúde, como comprometia o desenvolvimento socioeconômico e as 

atividades industriais, pedras de toque do desenvolvimentismo. Ressaltando que a 

preocupação maior se voltava para o desenvolvimento econômico e não o social. Além 

disso, viu-se na execução de obras de infraestrutura uma grande forma deativar a 

economia, ou seja, de impulsionar capitais através do investimento público, em função 

da construção civil se constituir num dos ramos que mais emprega mão de obra.  

Então sob a orientação desenvolvimentista, o saneamento passou a ocupar um 

lugar estratégico no desenvolvimento capitalista do país na época, sendo identificado 

como componente da área de infraestrutura urbana e, portanto, viabilizador da expansão 

industrial. Assim, no período que corresponde a esse direcionamento econômico o setor 

deixou de ser apreendido como restrito ao âmbito sanitário, para potencial área de 

investimento público para o fomento de capitais.  

A partir da década de 1960
40

, sob o regime militar, houve uma grande 

preocupação por parte dos planejadores do governo em ampliar a cobertura dos serviços 

                                                             
39 Além do saneamento, a habitação, transporte, rodovias entre outros.  
40 Na realidade essa preocupação começa ainda na década de 1930, com a promulgação do Código de 

Águas por meio do Decreto nº 24.643, o qual dava ao governo a possibilidade de fixar tarifas, dando 

inicio a intervenção estatal no setor, a partir da retomada das concessões às empresas estrangeiras e a 

instituição de investimentos públicos para o setor. Posteriormente, em 1940, foi criado o Departamento 

Nacional de Obras de Saneamento (DNOS). E em 1942, o Serviço Especial de Saúde Pública (SESP), que 

teve um papel relevante no avanço técnico do saneamento no país.  O saneamento apareceu também no 

Plano Trienal no Governo de João Goulart, em 1962, como uma das diretrizes gerais para o campo da 

saúde.   
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de saneamento, sendo este eleito como uma das prioridades nos planos
41

 de 

desenvolvimento do período ao lado da habitação.  

A década de 1960 ficou marcada pela interferência do Estado brasileiro na 

política de saneamento. Políticas públicas setoriais centralizadoras forma 

adotadas com veículos de um rápido crescimento econômico, dentro do 

contexto que determinava o processo de crescimento urbano. A questão da 

salubridade passou a ser fundamental nas discussões envolvendo saúde 

pública e política ambiental. Os serviços de abastecimento de água e de 

coleta de esgotos passaram a ser inseridos no contexto empresarial das ações 

e, nessa década, houve a criação de vários programas, a fim de ampliar a 

oferta de serviços, principalmente para a população urbana (Heller e 

Rezende, 2008, p.268). 

 

Neste contexto, em 1964, foi instituído o Plano Nacional da Habitação e criado o 

Banco Nacional da Habitação – BNH, que inicialmente tinha como principal função 

promover a construção e aquisição de moradias no país, principalmente direcionadas às 

classes de menor renda, através das Companhias de Habitação Popular (COHAB), além 

de fomentar o mercado de trabalho e dinamizar o setor da construção civil.  

Com efeito, o BNH se colocou à frente como um incentivador da economia, tendo 

como principal meta a remuneração do capital investido, atuando como um banco de 

segunda linha (Medeiros, 2010). No geral, as funções do BNH se destinavam às 

seguintes ações: 

 coordenação da política habitacional e do financiamento para o saneamento;  

 difusão da propriedade residencial, especialmente para as classes menos 

favorecidas;  

 melhoria do padrão habitacional e eliminação das favelas;  

 redução do preço da habitação;  

 melhoria sanitária da população;  

 estímulo à poupança privada e, consequentemente, ao investimento;  

 aumento de investimentos nas indústrias de construção civil, de material de 

construção e de bens de consumo duráveis;  

 aumento da oferta de emprego, visando a absorver mão-de-obra ociosa não 

especializada;  

                                                             
41 Durante o regime militar diversos planos foram lançados para o desenvolvimento do país, dentre eles: o 

Plano Decenal de Desenvolvimento Econômico e Social  no Governo Castelo Branco, Plano de Metas e 

Bases no Governo Médice, o Plano Nacional de Desenvolvimento I, II e II no Governo Geisel, e em todos 

eles o saneamento aparece como uma das diretrizes prioritárias.   
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 criação de polos de desenvolvimento com a consequente melhoria das condições 

de vida nas áreas rurais ( Valadares, 2018). 

 

Contudo, dada à fragilidade em sua base de recursos
42

, o BNH teve um 

desempenho ruim no início de sua implementação (1964-1966). E como resposta a essa 

baixa efetividade, o banco ampliou consideravelmente sua fonte de recursos a partir da 

criação, e concomitante canalização para o banco, do Fundo de Garantia por Tempo de 

Serviço (FGTS)
43

, juntamente com a regulamentação das cadernetas de poupança em 

1967 (Melo, 1989, p. 86). 

Para a captação dos novos recursos advindos do FGTS, bem como do Sistema 

Brasileiro de Poupança e Empréstimo (SBPE), foi criado, no âmbito do BNH, o Sistema 

Financeiro Habitacional (SFH), que se consolidou numa espécie de poupança 

voluntária.  O SFH tinha como objetivo fomentar o hábito da poupança, sobretudo pelas 

populações mais pobres para a garantia da execução do Plano Nacional de Habitação.  

Essa relativa abundância de recursos, num quadro de forte elevação dos níveis de 

inadimplência pelos mutuários de baixa renda, somadas a grande pressão dentro do 

aparato do Estado, levou o BNH a uma notável diversificação de sua esfera de 

atuação
44

, que passou a incluir a formulação e gestão de uma embrionária política 

urbana nacional (Melo, 1989, p. 86). 

A partir desse novo viés, o BNH passou a englobar o saneamento em seu âmbito 

de atuação. E especificamente no que se refere ao setor, em 1967, o banco realiza um 

diagnóstico inicial da situação
45

 em todo o país e, consolida, a partir da instituição do 

                                                             
42 Esses recursos se constituiriam em 1% sobre a folha de pagamento das empresas e um imposto sobre 

aluguéis de alto valor (Melo, 1989,p. 86). 
43O Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) foi instituído em 1966, através da Lei nº 5.107, 

como uma poupança compulsória, constituída com base em 8% dos salários do mercado de trabalho 

formal. 
44Há uma discordância entre os estudiosos da área sobre o afastamento do BNH estritamente da questão 
habitacional e o direcionamento para o desenvolvimento urbano. De um lado há autores como Andrade e 

Azevedo (1982, apud Medeiros, 2010) que defendem essa postura, alegando que a experiência dos 

primeiros anos das atividades do BNH mostraram que não bastava apenas construir casas, era preciso 

dotá-las de infraestrutura adequada. E de outro lado, autores como Maricato (1987 apud Medeiros, 2010) 

se colocam contra ao afastamento da instituição propriamente da habitação, sob a alegação de que 

existem uma distinção entre os tipos de investimentos em desenvolvimento urbano e que por vezes, os 

mesmos estão desligados até mesmo do uso residencial,  
45 O estudo concluiu que havia um déficit de 50% no abastecimento de água e de 70% no serviço de 

esgoto; que a oferta era insuficiente para suprir aumentos constantes da demanda; que havia uma falta de 
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Programa de Financiamento para o Saneamento (FINANSA), o Sistema de 

Financiamento de Saneamento (SFS), que passa a centralizar os recursos e a coordenar 

as ações em saneamento. Para isso, também é criado o Fundo de Financiamento para o 

Saneamento (FINASE), além do estabelecimento de outros fundos de água e esgotos 

estaduais e programas estaduais trienais. Com relação aos municípios, o financiamento 

passou a ser realizado através do BNH em conjunto dos governos estaduais, mediante 

uma contrapartida obrigatória desses entes e imposta a organização dos serviços na 

forma de autarquia ou sociedade de economia mista (Turolla, 2002, p. 11). 

Até esse momento, os municípios eram responsáveis quase que 

predominantemente pela prestação dos serviços de saneamento.  A partir daí inicia-se 

uma grande pressão para a transferência dos mesmos aos estados. Na verdade, esse 

movimento começa bem antes, ainda na década de 1940, através de uma forte crítica por 

parte do governo federal à gestão municipal dos serviços de saneamento, mediante a 

alegação de que as ações sob responsabilidade destes entes tornavam-se limitadas e 

morosas. Nesse contexto, paralelamente, os serviços de saneamento passaram também, 

principalmente nos grandes centros urbanos em formação, a ter uma conotação mais 

empresarial, a partir da lógica da venda dos serviços de abastecimento visando à 

autossustentação tarifária. Mecanismo não adotado pelas gestões municipais em sua 

grande maioria. Com efeito, a proposta consistia em programas de financiamento 

prevendo-se o retorno dos investimentos a partir da tarifação dos serviços prestados, que 

mais tarde veio se consolidar como hegemônico. 

Conforme sustentam Heller e Rezende (2008), postulava-se, a época, que os 

serviços de saneamento geridos pela administração direta (leia-se municipal) praticavam 

necessariamente uma política tarifária inadequada, a qual era colocada em plano 

secundário, dada a impossibilidade de arrecadação própria pela administração dos 

serviços e a dependência de recursos externos, além de estarem constantemente sujeitos 

a influências clientelistas e fisiológicas.  

Esse contexto impulsionou, em meados de 1960, a criação das Companhias 

Estaduais de Saneamento (CESBs), as quais, instituídas sob a forma de economia mista, 

se caracterizavam pela autonomia administrativa e competência para o estabelecimento 

                                                                                                                                                                                   
coordenação dos órgãos federais, estaduais e municipais responsáveis pelo setor; que a existência de redes 

coletoras de esgoto que não levavam em consideração a poluição hídrica; e a insuficiência dos recursos 

financeiros disponíveis(Santos; Paula, 1989apudLucena, 2006). 
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da tarifação e arrecadação, além de terem suas responsabilidades demarcadas por meio 

de uma legislação.  

A década de 1970 marcou uma nova fase no BNH onde é transformado em 

empresa pública e em banco de segunda linha, ou seja, que opera somente através de 

repasse e financiamento. Tal mudança de status institucional se deu, sobretudo, em 

razão das fortes pressões do sistema financeiro para a privatização das operações finais 

do SFH e representa a culminação do processo de consolidação de uma estratégia 

empresarial no âmbito do BNH (Melo, 1989, p. 87). 

Já sob esse novo enfoque, em 1971, as ações em saneamento ganham uma nova 

dimensão, sobretudo no que se refere a investimentos e cobertura em abastecimento de 

água e esgotamento sanitário, a partir da instituição do Programa Nacional de 

Saneamento – PLANASA. Elaborado no contexto da ditadura militar, este plano, de 

acordo com Pires (1979), surgiu como estratégia capaz de superar as frustações do 

passado, quando os inúmeros planos adotados não passaram de esforços isolados e 

descontínuos, tornando-se impotentes diante da expansão da demanda, em decorrência 

de nosso acelerado processo de urbanização. A meta inicial do plano era de que até 

1980, 80% da população urbana fosse totalmente abastecida com água tratada e que 

todas as regiões metropolitanas, capitais e grandes cidades estivem com o sistema de 

esgotamento sanitário implantado
46

.  

Os principais objetivos do PLANASA eram: (i) a eliminação do déficit do setor 

de saneamento básico, produzindo, com base em um planejamento, um justo equilíbrio 

entre a demanda reprimida e a capacidade de oferta dos serviços, no menor espaço de 

tempo possível; (ii) o atendimento a todas as cidades brasileiras, atingindo inclusive os 

municípios brasileiros mais pobres; (iii) o estabelecimento de uma política tarifária 

diferenciada, adequando a à realidade dos consumidores sem, no entanto, perder de 

vista a necessidade de equilíbrio entre receita e despesas e (iv) o desenvolvimento de 

um programa de redução de custos de operação do serviço visando ao maior impacto 

positivo sobre as tarifas (Porto, 2001, p. 20). 

                                                             
46 Para o atingimento das metas prevista no PLANASA, organizou-se um esquema de financiamento 

baseado em dois instrumentos: o FINANSA, programa de financiamento do BNH alimentado por 

recursos próprios e outros, inclusive empréstimos externos, e o FAE, um fundo constituído por cada 

governo estadual participante do sistema com seus recursos próprios de origem tributária. Cada uma das 

partes disponibilizaria 50% dos recursos de financiamento (Dalmazo, 1994 apud Turolla, 2002, p. 12). 
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O PLANASA se orientava por um modelo de autossustentação tarifária, segundo 

o qual as tarifas deveriam ser capazes de cobrir os custos de operação, manutenção e 

amortização dos empréstimos. Em função da adoção dessa perspectiva apenas por parte 

das companhias estaduais, este plano se estabeleceu mantendo um distanciamento das 

gestões municipais no que se refere aos seus objetivos, sob a justificativa da viabilidade 

econômica do modelo. Com isso, a autossustentação deveria ser comprovada através de 

um estudo de viabilidade global financeira no âmbito de cada CESB. Este conceito era 

complementado com o do subsídio cruzado, segundo o qual eram cobradas tarifas 

únicas para todo o Estado, a fim de viabilizar o sistema globalmente, já que os 

municípios menores, eram, sozinhos, incapazes de atingir a autossustentação (Heller e 

Rezende, 2002, p. 270).  

A proposta dos agentes financiadores do PLANASA dirigida aos municípios era a 

transferência dos serviços de saneamento às CESB‘s, com o intuito de uniformizar a 

política nacional, uma vez que para eles, a centralização das ações significava um 

instrumento eficiente para a eliminação do peso das pressões locais que impediam a 

adoção de tarifas realistas.  A consequência disso foi uma concessão quase que em 

massa, principalmente dos municípios de pequeno porte, dos serviços municipais de 

abastecimento de água às companhias estaduais
47

, ficando a definição das políticas sob 

a alçada dos governos federal e estadual, que passaram deter o controle da totalidade 

dos recursos federais disponíveis para o setor. Dessa forma, o critério para a alocação 

dos recursos passou a ter como parâmetro o retorno dos investimentos, ficando a 

melhoria da saúde pública e da qualidade de vida relegada a um plano secundário. No 

entanto, no entendimento de Heller e Rezende (2002) essa estadualização dos serviços 

de saneamento formou uma cultura institucional que dificultou a descentralização, 

mesmo detendo os municípios a sua titularidade.  

Melo (1989), também ressalta que a análise de viabilidade econômica 

condicionadas aos programas estaduais, implicou na implementação do PLANASA, 

geralmente, em municípios que demonstrassem maior capacidade de pagamento e/ou 

tinham projetos de mais alta rentabilidade a curto prazo. De acordo com o autor, muitos 

municípios, inclusive capitais estaduais, não aderiram ao programa e continuaram 

gerindo seus serviços municipais de água e esgotos.  

                                                             
47 Somente cerca de mil municípios, um quarto do total então existente manteve a autonomia na gestão e 

na operação dos seus serviços de saneamento (Turolla, 2002, p. 12). 
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Na opinião de Peixoto (1994, apud Turolla, 2002), na realidade, os governos 

estaduais e as CESB‘s usaram todos os mecanismos de pressão política e de verdadeira 

chantagem econômica, respaldados no autoritarismo do governo federal, para 

submeteros então inocentes ou subservientes prefeitos e vereadores, na maioria dos 

municípios brasileiros, aos seus jugos e interesses.  

Assim, para participar do PLANASA era preciso que os Estados instituíssem uma 

CESB, o que, de acordo com Melo (1987), implicava em uma mudança nos formatos 

institucional dos órgãos setoriais já existentes.  O programa também exigia dos Estados 

o estabelecimento, em conjunto com o BNH, de Programas Estaduais de Abastecimento 

de Água (PEAG) e de Programas Estaduais de Controle de Poluição. Com isso, os 

municípios por um lado delegavam aos estados a atribuição do fornecimento de água e 

recolhimento de esgotos domiciliares e industriais; por outro lado, os Estados 

delegavam ao BNH, mediante protocolo de adesão ao PLANASA, a formulação geral 

da política.  

É importante chamar atenção para outro fato, conforme sinaliza Porto (2001), de 

que a política e o financiamento propostos pelo PLANASA terem por base o conceito 

de saneamento básico, cunhado a partir da década de 50 e que restringia 

substancialmente esta abordagem a ações ligadas diretamente ao abastecimento de água 

e ao esgotamento sanitário. Segundo o autor, para os formuladores dessa política, as 

razões para tal restrição eram a escassez de recursos; a dificuldade de articular todas as 

atividades inerentes ao saneamento e o seu maior impacto na saúde da população. No 

entanto, embora tenha sido pensada a partir desse prisma, a efetivação as ações se deram 

privilegiando o abastecimento de água em detrimento da coleta e tratamento de esgotos.  

Com efeito, segundo Heller e Rezende (2008), o PLANASA veio ao encontro da 

necessidade do entendimento da demanda urbana de abastecimento de água a partir de 

meados da década de 1960, quando houve um crescimento acelerado nas cidades. Sendo 

assim, mesmo com esforço do governo federal em atingir os objetivos estabelecidos, 

sobretudo, a fim de legitimar o regime autocrático, o plano só obteve o resultado 

esperado no que se refere ao abastecimento de água, já que a coleta de esgotos só 

alcançou 32% da população ao final do plano.  A consequência disso foi uma total 

incompatibilidade dos serviços que deveriam se complementar, já que 
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A ampliação do número de ligações de água canalizada nos domicílios 

incidiu no aumento da geração de esgotos sem destinação adequada, visto 

que, em grande parcela desses domicílios, as soluções empregadas 

continuaram a se individuais, com padrão incompatível com o novo consumo 

de água proporcionado aos domicílios pelas redes de água canalizadas 

internamente (Heller e Rezende, 2008, p.282). 

 

Segundo os autores supracitados, com o PLANASA o amplo aporte de recursos 

para investimento em saneamento proporcionou um aumento significativo no 

abastecimento de água, contribuindo para a melhoria na qualidade de vida da população. 

No entanto, a falta de unidade no estabelecimento de ações integradas de saneamento – 

abrangendo ações referentes ao abastecimento da população com água tratada, coleta e 

tratamento de esgotos sanitários de resíduos, controle de vetores e execução de sistemas 

eficientes de drenagem – e a predominância das ações em regiões mais desenvolvidas, 

como o Sul e o Sudeste, e nos centros urbanos, preferencialmente em áreas onde os 

investimentos têm um retorno garantido, foram, ao mesmo tempo, reflexo e 

determinante do perverso quadro de desigualdade social do país.  

Mesmo não tendo atingido as metas inicialmente propostas, principalmente 

referentes ao componente esgotamento sanitário, na metade da década de 1980 o 

PLANASA começou a dar seus sinais de colapso, em função da instabilidade de fontes 

de recursos
48

 somadas a dificuldade de sustentação dos subsídios cruzados, ou seja, dos 

sistemas mais rentáveis apoiar os que produzem menos receitas, visto que muitos 

municípios de grande porte não aderiram a concessão dos seus serviços às CESB‘s. 

Esses fatores não só contribuíram para o enfraquecimento do plano, como colaboraram 

também para o crescimento da defasagem das tarifas e, consequentemente, o 

endividamento das companhias estaduais.  

Nesse contexto, o governo federal criou o Ministério do Desenvolvimento Urbano 

e Meio Ambiente, que se tornouresponsável pelo BNH e consequentemente, por todas 

as políticas públicas que estavam sob a sua ingerência, dentre elas a política de 

saneamento. 

                                                             
48Devido o contexto de crise econômica mundial, a partir do final da década de 1970, as fontes de 

financiamento tanto externas como internas esgotaram-se. Ao mesmo tempo, conforme sinaliza Turolla 

(2002), as carências dos empréstimos obtidos nos anos anteriores terminaram e com isso houve um 

aumento das despesas de amortizações e os encargos financeiros das dívidas. 
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 Também neste período foi criado o PROSANEAR, o qual tinha como objetivo 

implantar sistemas de abastecimento de água e esgotos, drenagem e destinação de 

resíduos sólidos em favelas e periferias urbanas, tendo como elemento ―novo‖ a 

participação da comunidade afetada, em busca das soluções mais adequadas.  

Em 1986, o BNH foi extinto e suas atribuições incorporadas pela Caixa 

Econômica Federal, dando início a uma longa e prolongada crise institucional no 

saneamento.  A partir daí os programas que davam suporte ao PLANASA começaram a 

se dispersar, determinando cada vez mais o declínio do plano, que veio a se concretizar 

no começo da década de 1990. Com isso, ―sem haver cumprido as metas iniciais, o 

PLANASA desembocou em um estágio de ‗vazio institucional‘, longe de atender a 

demanda real‖(Heller e Rezende, 2008, p. 291). 

O fim do PLANASA significou o encerramento do ciclo desenvolvimentista no 

Brasil em que coube ao saneamento um papel de destaque. A despeito das decisões 

políticas e econômicas sob esse enfoque terem de fato alteradoquantitativamente o 

quadro do setor no país, principalmente com relação ao abastecimento de água, não se 

pode deixar de observar a outra face da moeda. Ou seja, que esse processo foi 

consolidado articulando e atendendo principalmente aos interesses empresariais 

(empreiteiras, produtoras de materiais e equipamentos de saneamento e agentes 

financeiros que operavam com os repasses dos fundos) para a acumulação de capitais. 

Situação claramente compatível como os pressupostos desenvolvimentistas de aumento 

da riqueza apenas para alguns estratos da sociedade, porém pautado por uma 

―racionalização universalizante‖. Como bem coloca Cardoso (1977)representando os 

objetivos e interesses de força sociais emergentes e em ascensão, a fração da classe 

dominante que está implantando a sua hegemonia, os propõem como objetivos e 

interesses de toda a coletividade.  

Isso nos levar a questionar também se a expansão dos serviços de saneamento, tal 

como foi proposto, tinha como propósito de fato o alcance da universalização ou apenas 

o incremento de alguns setores econômicos. Universalização esta que até hoje é 

perseguida apesar de novos investimentos no setor terem sido realizados, contudo, 

pautados pela mesma lógica.  
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2.4–A formação da Baixada Fluminense enquanto espaço periférico da metrópole 

do Rio deJaneiro e o rebatimento na implementação do saneamento na região 

A realidade dos serviços de saneamento na Baixada Fluminense tem relação direta 

ao modo como este espaço foi constituído, ou seja, como região periférica em relação à 

metrópole, a cidade do Rio de Janeiro. O exame da trajetória dessa política pública na 

região implica, a priori, o conhecimento histórico e contextualizado de sua formação, 

pois será resultado desse processo. Contudo, não podemos falar em formação espacial 

da Baixada Fluminense, sem antes atentarmos para algumas circunstancias pelas quais o 

desenvolvimento urbano da cidade carioca passou, já que serão determinantes para a 

ocupação e crescimento da região mencionada e a forma como isto foi consolidado. 

As áreas metropolitanas brasileiras são o retrato mais fiel da formação social 

brasileira, isto é, do modo como nossa estrutura social foi organizada, refletindo toda 

sorte de contradições e desigualdades herdadas de nosso passado escravocrata e 

patriarcal e que prevalece cada dia com mais vigor em nossa sociedade. O Rio de 

Janeiro, sem dúvida, foi e ainda é um dos principais palcos dessa realidade, servindo 

durante muito tempo de modelo urbano para outras cidades, dada a posição privilegiada 

que ocupou de capital brasileira (de 1763 a 1960), e também por abrigar o maior 

quantitativo populacional do país até a metade do século passado, quando foi 

ultrapassado somente por São Paulo. Portanto, além de refletir nossa formação social, a 

cidade ao longo do tempo foi (e ainda hoje é) vista como parâmetro para outras mais no 

país.  

Parte-se da premissa que a atual estrutura da área metropolitana do Rio de Janeiro 

se caracteriza pela tendência a um modelo dicotômico do tipo núcleo-periferia, onde a 

cidade dos ricos se contrapõe àquela dos pobres. Abreu (2013) explica que:  
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O modelo do Rio tende a ser o de uma metrópole de núcleo hipertrofiado, 

concentrador da maioria da renda e dos recursos urbanísticos disponíveis, 

cercados por estratos urbanos periféricos cada vez mais carentes de serviços e 

de infraestrutura à medida em que se afastam do núcleo, e servindo de 

moradia e de local de exercício de algumas outras atividades às grandes 

massas de população de baixa renda (Abreu, 2013, p. 17). 

 

Assim, ainda conforme o autor, o alto grau de estratificação social do espaço 

metropolitano do Rio de Janeiro, na atualidade, é apenas a expressão mais acabada de 

um processo de segregaçãodas classes populares que vem se desenvolvendo no Rio há 

bastante tempo.  

A este respeito,Rolnik (1995) coloca que quando nos referimos a Zona Sul ou 

Baixada Fluminense, sabemos que se trata de dois Rios de Janeiro bastante 

diferenciados. De acordo com a autora, esse processo nos remete a identificara cidade 

como um quebra-cabeças, feito de peças diferenciadas, onde  cada qual conhece o seu 

lugar e se sente estrangeiro nos demais. A partir desse prisma, a segregação é um 

movimento de separação das classes sociais e funções no espaço urbano. Como se a 

cidade fosse demarcada por cercas e fronteiras imaginárias, que definem o lugar de cada 

coisa e de cada um dos moradores.  

Ao contrário das metrópoles de capitalismo central, nas quais as classes burguesas 

buscam as periferias para viver,devido à baixa densidade populacional.No Rio de 

Janeiro, essas classes se concentram no seu núcleo, onde a densidade é bastante elevada. 

A eleição por esta localização nuclear advém do fato de ela ser dotada de infraestrutura 

urbana, como sistema de saneamento básico, transporte e equipamentos sociais, além da 

proximidade com o mar e dos cartões postais da cidade. Já as classes trabalhadoras, por 

não terem condições de adquirir um imóvel nestas áreas,restam-lhes ocupar as áreas 

periféricas da cidade e morar em condições precárias.  

Em decorrência da escassez de recursos
49

 para investimento em infraestrutura 

urbana, a solução encontrada, de acordo com Abreu (2013), foi amontoar os ricos em 

torno dos bens, para que pudessem desfrutá-los ao máximo, e impedir a entrada dos 

pobres no núcleo (o que se encarregam a empresa privada, através da especulação 

imobiliária) ou expulsá-los para fora dele (o que se encarregam certos planos e 

                                                             
49 Embora a meu ver se não se trate de escassez de recursos, mas, sobretudoda forma como se dão os 

processos sociais e políticos no país.  



75 
 

instituições de governo), sem a preocupação pela sua necessidade de acesso fácil ao 

mercado de trabalho que, em sua maioria, permaneceu localizado no centro ou em suas 

cercanias.  

Essa situação foi ainda mais reforçada devido à divisão da Região Metropolitana 

em dois estados
50

 - Estado do Rio de Janeiro e da Guanabara. Com isso,  

A cidade do Rio de Janeiro, e mais especificamente o seu núcleo, concentrou 

todos os recursos, muitas vezes aplicando em obras suntuosas e de prestígio, 

sem reinvestir nada numa região onde não tinha responsabilidades políticas. 
O resultado foi um núcleo forte, cercado por periferia pobre e superpovoada, 

onde eram deixados todos os ônus para o antigo Estado do Rio, enquanto a 

Guanabara auferia todas as vantagens disponíveis (Abreu, 2013, p. 17). 

 

É importante notarmos aqui que esta realidade vai de encontro com o tudo que já 

foi abordado ao longo deste estudo: que os espaços sociais, por serem produzidos 

socialmente, refletem o modo como a sociedade é (re) produzida; que as classes sociais 

por serem constituídas desigualmente se apropriam e reproduzem do/o espaço da 

mesma form.Em sociedades de capitalismo periférico como a nossa, isso se torna muito 

mais perceptível; que a formação social brasileira se desenvolveu privilegiando apenas 

parte da sociedade e, com isso, foram criados dois tipos de inserção urbana: a legal e a 

ilegal. Ou seja: a que tem acesso a serviços de infraestrutura urbana (geralmente nas 

áreas centrais) e as que carecem na sua implementação (as áreas periféricas).  

Historicamente, até o século XIX, a cidade do Rio de Janeiro era bastante restrita 

em termos de ocupação espacial.Isso porque era uma ―cidade apertada, limitada pelos 

morros do Castelo, de São Bento, de Santo Antônio e da Conceição‖ (Abreu, 2013, 

p.35), cujo solo havia sido conquistado à duras penas graças aos sucessivos processos 

de aterramentos dos brejos e manguezais muito presentes na cidade.  

Era também uma cidade composta quase que predominantemente por escravos, 

além de um pequeno número de trabalhadores livres e uma elite 

administradora/militar/mercantil que geriam os assuntos políticos e econômicos. Outra 

característica importante do Rio de Janeiro era a ausência de meios de transportes 

coletivos, o que determinou com que a população, indistintamente, residisse 

                                                             
50 Com base em Abreu (2013), até 1979 os Estados do Rio de Janeiro eda Guanabara eram unidades 

isoladas da Federação, quando neste ano foi promulgada a Lei Complementar nº 20 que, além de criar a 

Região Metropolitana do Rio de Janeiro, também unificou os dois estados.  
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relativamente muito próxima. Assim, as moradias das elites eram identificadas muito 

mais pela aparência do que pela localização, ao contrário do que vemos hoje em dia.  

Ao longo do século XIX, a cidade vivenciou sucessivos acontecimentos
51

 

queimpuseram a ela mudanças substanciais tanto em relação à sua aparência como em 

seu conteúdo. Como consequência dessas mudanças no início do século XX, foi 

introduzida a locomoção através de bondes e trens a vapor
52

, que deu início à paulatina 

separação das classes sociais que se aglutinavam na área central da cidade. Assim, esses 

meios de transportes possibilitaram, acima de tudo, uma expansão da ocupação da 

cidade para outras áreas. Sendo importante frisar que esta ocupação se deu com as 

classes nobres se direcionando para os bairros servidos pelos bondes (zona sul) e os 

pobres para as regiões periféricas, ou seja, o subúrbio ou a Baixada Fluminense
53

.  

Tal período coincidiu também com um acelerado crescimento populacional 

ocasionado pelo primeiro surto industrial na cidade, que atraiu muita mão- de- obra 

tanto externa como interna. Sendo a última, motivada pelo encerramento do sistema 

escravista e a decadência das fazendas cafeeiras. Com isso, entre 1890 e 1906 a 

população na cidade do Rio de Janeiro aumentou em 56,3%.  

O efeito imediato desse acontecimento foi o agravamento do problema 

habitacional, acarretando a procura ainda maior por cortiços localizados nas mediações 

                                                             
51 A vinda da família real impõe ao Rio uma classe social até então praticamente inexistente. Impõe 

também novas necessidades materiais que atendam não só aos anseios dessa classe, como facilitam o 

desempenho de atividades econômicas, políticas e ideológicas que na cidade passa a exercer. A 

independência política e o início do reinado do café geram, por sua vez, uma nova forma de expansão 
econômica, resultando daí a atração – no decorrer do século e em progressão crescente – de grande 

número de trabalhadores livres nacionais e estrangeiros. A partir de meados do século a cidade passa a 

atrair também numerosos capitais internacionais, cada vez mais disponíveis e à procura de novas fontes 

de reprodução. Grande parte deles é realizada no setor de serviços públicos (transporte, esgoto, gás, etc.), 

vias concessões obtidas do Estado (Abreu, 2013, p.35). 
52Controlados em grande parte pelo capital estrangeiro, trens e bondes tiveram um papel indutor diferente 

no que toca à expansão fora da cidade. Os primeiros passaram a servir áreas ainda fracamente integradas 

à cidade, que se abriram então àqueles que podiam se dar ao luxo de morar fora da área central mas não 

podiam arcar com os custos, já elevados, dos terrenos da Glória, Botafogo ou Tijuca; os bondes 

permitiram o êxodo cada vez maior dos  que podiam arcar com esse ônus, mas mantinham-se no centro 

por falta de meio de transporte rápido e regular. (Abreu, 2013, p. 44) 
53 Em 1858, foi inaugurado o primeiro trecho da Estrada de Ferro Central do Brasil, que passava pelas 

estações de Maxambomba (atual estação de Nova Iguaçu) e Queimados que logo se estendeu a Belém 

(atual Japeri), chegando ao vale do Paraíba em 1864. Outra estrada de ferro cortou a Baixada, foi a 

estrada de ferro Leopoldina Railway que tinha seu ponto inicial em São Francisco Xavier, chegando em 

Duque de Caxias em abril de 1886. Belford Roxo foi outra área agraciada pelos trilhos com a implantação 

da Estrada de Ferro Rio d‘Ouro (atual ramal Belford-Roxo – Central do Brasil) que também passava por 

São João de Meriti, não só usa estrada de ferro, como a Linha auxiliar que teve sua construção iniciada de 

1892 e ia em direção a Estrada de Ferro Central do Brasil encontrando-a em Japeri. Nesse percurso, a 

Linha auxiliar cruzava os bairros de Éden e Tomazinho em São João de Meriti (Figueiredo, 2004, s/p). 
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da área central da cidade. Esta problemática derivara do fato de a oferta de domicílios 

disponíveis na cidade não ter suprido a demanda do novo contingente populacional, 

além do alto preço dos aluguéis que tornava o acesso a habitações ainda mais seletivo. 

Com isso, a solução encontrada pela população pobre recém-chegada foi dividir a 

mesma habitação.  

Essas subdivisões das habitações e a sua transformação em habitação coletiva, 

tomaram forma de cortiços, casas cômodos e estalagens. Inicialmente os cortiços 

surgem com as subdivisões das casas antigas de famílias abastadas que deixaram o 

centro em direção a outras áreas. Num segundo momento haverá a produção sistemática 

desse tipo de moradia voltada para esta população pobre, para a obtenção do aluguel de 

quartos e casas (Simões, 2006, p. 74). 

No entanto, devido às péssimas condições sanitárias que esses tipos de moradias 

promoviam, somadas à falta de planejamento e infraestrutura urbana, a cidade passou a 

ser foco de uma série de doenças como febre amarela, varíola, sarampo e tuberculose,o 

que levou o Estado a realizar um intenso combate a estas instalações. Com efeito,  

Uma relação entre as habitações coletivas populares e a insalubridade da 

cidade foi rapidamente detectada. As habitações coletivas passaram a ser 

consideradas como a causa da insalubridade, e por este motivo foram 

condenadas a desaparecer, substituídas por habitações higiênicas. Neste 
combate às moradias populares insalubres destacaram-se certos agentes 

sociais: por um lado, o Estado, atuando através da restrição à construção de 

novas moradias, da imposição de normas higiênicas e da intervenção direta 

(fechamento de cortiços); por outro, osempresários do nascente setor 

imobiliário, que introduziriam novo padrão de edificação no Rio de Janeiro. 

Sucediam-se as denúncias de médicos higienistas, relatórios de engenheiros 

sanitaristas, pareceres de comissões de notáveis e editoriais da imprensa, 

apontando, por um lado, para as péssimas condições físicas das moradias 

(insalubridade, má distribuição dos espaços internos, falta de iluminação e 

ventilação, insuficiência e deficiência de instalações sanitárias) e consequente 

degradação da saúde da população moradora nessas condições e, por outro 

lado, para a superlotação, a promiscuidade e a depravação moral que as 
acompanhava (Vaz, 1994, p. 583). 

 

Dentre as intervenções que mais se destacaram neste período, não só no sentido de 

eliminar as habitações coletivas, mas também de reorganizar o espaço da cidade, foi a 

Reforma Passos. Comandadas pelo Prefeito Francisco Pereira Passos, esse conjunto de 

ações, em quatro anos, tornou-se amaior reforma urbana até então realizada na cidade. 

Iniciada em 1903 tal reforma visava, sobretudo, a ―resolver as contradições que a cidade 

apresentava‖ (Abreu 2013, p. 60). Ela esteve inserida no contexto de política pública 
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articulada ao modelo de acumulação e de reprodução do capital imobiliário. Com efeito, 

ela foi muito mais que um conjunto de demolições e obras, estando deste espírito de 

modernidade que acredita que o meio físico é capaz de mudar o meio social. Com 

relação aos cortiços, o impacto não se restringiu à demolição de vários deles para a 

abertura de ruas e instalação de equipamentos urbanos, houve também mudanças 

profundas na legislação que regulamentava a construção de habitações e da relação 

desta com a propriedade dos terrenos (Simões, 2006, p. 80). 

De acordo com Ribeiro (1997), primeiramente, houve a proibição de construir 

novos cortiços e casas cômodos, depois foi exigido que o material de construção a ser 

utilizado nos novos prédios não poderia ser de qualidade inferior. Ademais, os terrenos 

deveriam ter uma testada mínima de seis metros, além de preservar um afastamento 

frontal com relação à rua de seis a dez metros para a criação de jardins.  

Tais exigências acabaram por inviabilizar a construção de habitações populares na 

área central do Rio de Janeiro e também encerrou a rentabilidade dos corticeiros à 

medida que os custos das construções se elevaram e o aproveitamento dos terrenos 

diminuíram consideravelmente, fazendo com que os preços dos aluguéis aumentassem.   

Abreu (2013) sinaliza que a Reforma Passos foi importante em três aspectos. Em 

primeiro lugar, ela representa um exemplo típico de como novos momentos de 

organização social determinam novas funções à cidade, muitas das quais só podem vir a 

ser exercidas mediante a eliminação de formas antigas e contraditórias ao novo 

momento. Em segundo lugar, representa também o primeiro exemplo de intervenção 

estatal maciça sobre o urbano, reorganizando agora sob novas bases econômicas e 

ideológicas, que não mais condiziam com a presença dos pobres na área mais valorizada 

da cidade. E, finalmente, este período se constitui em exemplo de como as contradições 

do espaço, ao serem resolvidas, muitas das vezes geram novas contradições para o 

momento de organização social que surge.  

Esse último aspecto se deve ao fato de que essas intervenções favoreceram a 

expansão urbana para as áreas periféricas da cidade, como os subúrbios, as favelas
54

 e a 

Baixada Fluminense, sem qualquer suporte por parte do Estado, portanto, sem a devida 

                                                             
54 Foi a partir desse período que os morros situados no centroda cidade, até então pouco habitados, 

passam a ser rapidamente ocupados dando origem a uma forma de habitação popular que marcaria 

profundamente a feição da cidade neste século – a favela (Abreu, 2013. p. 80). 
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infraestrutura urbana. Daí seu caráter contraditório, pois à medida que, em busca de uma 

modernização (através do ordenamento na área central da cidade), induziu a ocupação 

de outras áreas sobcondições semelhantes ou até mesmo piores das que buscou eliminar.  

Assim, diante da proibição das habitações coletivas, bem como as exigências 

impostas para a construção de novas moradias e o encarecimento dos terrenos nas áreas 

centrais, a população pobre se viu compelida a buscar novos locais para viver. Locais 

estes, sendo importante frisar, cujos preços dos terrenos/lotes fossem compatíveis com 

os baixos salários que recebiam, e também isentos de legislação urbana para que as 

residências pudessem ser autoconstruídas e livres de qualquer exigência quanto ao tipo 

de matéria. Em contrapartida, foram locais que não garantiram o acesso de fato à 

cidade, no sentido equipamentos e serviços necessários ao desenvolvimento das funções 

urbanas, dentre eles o saneamento.  

Nas palavras de Figueiredo,  

O grande fluxo de migrantes [...] em direção ao Rio de Janeiro, na busca de 

melhores condições de vida e oportunidade de trabalho promovida pela 

industrialização, acarretou na ocupação da periferia, já que o Rio de Janeiro 

não apresentou capacidade suficiente nem, tão pouco, planejamento para 

absorver esse contingente populacional, associado ao alto custo da moradia 

imposto pelo mercado imobiliário excluindo a população de baixa renda, 

restando a ela procurar as áreas periféricas localizadas mais próximas ao Rio 

de Janeiro, transformando as mesmas em cidades dormitórios (Figueiredo, 

2004, s/p). 

 

A expansão urbana do Rio de Janeiro em direção a Baixada Fluminense ocorreu, 

portanto, levando para essa região a precariedade de todo tipo de infraestrutura urbana 

que caracterizava a cidade, consolidada através dos loteamentos populares e a 

autoconstrução das residências. É importante mencionar que a oferta abundante de lotes 

na região teve como fator principal o fim do ciclo da citricultura
55

, em que vários 

agricultores viram como a única alternativa diante do esgotamento da produção de 

laranja, o fracionamento de suas terras em pequenos lotes para venda direta ou para 

construção residencial.  

                                                             
55 Até a primeira metade do século XX, a região da Baixada em especial as terras de Nova Iguaçu (que 

englobava ao que corresponde atualmente aos municípios de Queimados, Belford Roxo, Nova Iguaçu, 

Japeri, São João de Meriti, Mesquita, Nilópolis, Duque de Caxias) se desenvolvia economicamente 

através do plantio e o cultivo da laranja. Esse ciclo entrou em declínio após a eclosão da 2ª Guerra 

Mundial, quando as exportações para a Europa, seu maior mercado consumidor, foram paralisadas devido 

aos conflitos, aliado aos problemas relacionados à ausência de investimentos e melhoramento do 

transporte e armazenamento do produto(Figueiredo, 2004, s/p). 
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Com isso,  

A Baixada Fluminense se insere como área de expansão do Rio de Janeiro, 

apresentando a proliferação de loteamentos com baixo custo da moradia e 

carência de infraestrutura na sua grande maioria. A expansão da periferia se 

dava com a valorização dos loteamentos que adquiriam alguma infraestrutura 

obtida por meio da mobilização da população, já que o Estado não 

demonstrava interesse em promover a mesma, com isso os outros 

loteamentos próximos se valorizavam atraindo população com poder 

aquisitivo melhor e os proprietários dirigiam-se para áreas mais distantes 
reproduzindo o mesmo processo (Figueiredo, 2004, s/p). 

 

Conforme sinaliza Porto (2001), ao final da década de 1940, a Baixada 

Fluminense já estava diante de um processo de ocupação urbana crescente. O autor 

também aponta como fator para a urbanização periférica da Baixada, a industrialização 

que se iniciava no Brasil articulada ao modelo econômico desenvolvimentista 

característico desse período. Segundo ele, datam dessa época: a Fábrica Nacional de 

Motores - FNM; a Refinaria de Duque de Caxias; a construção da Estrada de Ferro 

Central do Brasil - EFCB e as rodovias Washington Luiz e Presidente Dutra, além de 

várias indústrias que se instalaram ao longo dessas vias, pela disponibilidade de mão-

de-obra de baixa qualificação e pela facilidade no escoamento da produção.  

Com efeito, como pontua Maricato (2013), a urbanização da cidade do Rio de 

Janeiro lançou as bases de um urbanismo moderno ―à moda‖ da periferia, onde, 

segundo a autora, realizaram-se obras de saneamento básico para a eliminação das 

epidemias, ao mesmo tempo em que se promovia o embelezamento paisagístico e eram 

implantadas as bases legais para um mercado imobiliário de corte capitalista. No 

entanto, a população excluída desse processo era expulsa para os morros e franjas da 

cidade. Assim, as mudanças promovidas especialmente no Rio de Janeiro se deram 

conjugandosaneamento ambiental, embelezamento e segregação territorial.  

Em termos gerais, podemos dizer que o grande fluxo migratório dirigido ao Rio 

de Janeiro, em função da industrialização que se iniciava na cidade e a consequente 

incapacidade de absorção de todo esse contingente em sua área central – tanto pelos 

limites espaciais, bem como pelos altos preços dos aluguéis e as novas exigências para 

ocupação neste espaço – provocaram uma grande procura por parte da população 

recém-chegada pela área da Baixada Fluminense. Ali, encontraram a disponibilidade de 

terra farta (que antes era utilizada para o cultivo da laranja) e em condições acessíveis, a 
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partir dos loteamentos irregulares, para autoconstrução de suas residências. 

Estabelecendo assim, um padrão precário de ocupação do espaço na região, carente de 

todo tipo de infraestrutura urbana, principalmente no que se refere ao abastecimento de 

água tratada e esgotamento sanitário.  

Assim, o saneamento na Baixada Fluminense vai ficar extremamente marcado por 

esse traço histórico de ocupação da região. Com relação às ações específicas a essa 

política pública, verifica-se entre 1894 e 1933 a constituição de 12 comissões de 

trabalho com objetivo de realizar intervenções concretas que partiam do enxugamento a 

limpeza e desobstrução dos rios da região. Em 1933, foi criada a Comissão de 

Saneamento da Baixada Fluminense, já no contexto da retomada dos serviços pelo 

governo federal, que em função de seu bom desenvolvimento foi transformada em 1936 

em Departamento Nacional de Obras de Saneamento, com jurisdição nacional. E, em 

1942, foi instituído o Serviço Especial de Saúde Pública (SESP). , 

No período que abarca os anos de 1950 e 1970, não houve praticamente nenhuma 

ação pública, no que tange ao saneamento, mesmo com a expansão populacional e 

industrial em vigência na região. Essa lacuna permitiu a Baixada Fluminense voltar a 

vivenciar, especialmente na década de 1960, diversos episódios de alagamentos e 

inundações, que através das iniciativas anteriores haviam sido controlados.   

Na década de 1970, já no contexto do PLANASA, o problema do abastecimento 

de água se evidenciou na região diante do grande crescimento populacional. Como 

resposta a esta problemática, a política pública de saneamento desse período se voltou 

para intervenções de caráter estruturais destinadas à adução de água para região, 

mobilizando para isso um significativo volume de investimento. Tendo a subadutora da 

Baixada Fluminense, em 1977, a construção mais significativa nesse sentidoque se 

tornou a primeira intervenção pública a disponibilizar água diretamente do Guandu para 

a região através do reservatório do Marapicu
56

.  

Os outros investimentos públicos no âmbito do saneamento, nesta época, foram 

direcionados principalmente para a execução de pequenos projetos de assentamento de 

redes locais – com destaque para o Plano de Setorização de Abastecimento de Água – 

                                                             
56O reservatório do Marapicu, com capacidade de armazenamento de 20 milhões de litros de água, fica 

localizado no Morro do Marapicu, ao lado da Estação de Tratamento Guandu, ambos no Município de 

Nova Iguaçu.   
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em prejuízo da construção de locais para a reservação
57

 da água. Isso resultou na 

ampliação de ligações domiciliares sem o correspondente aumento na capacidade de 

armazenamento. Este foi uma das principais razões para o persistente quadro de 

intermitência no fornecimento de água na região.  

Com relação ao esgotamento sanitário, seguindo a tendência geral do PLANASA 

de dar mais ênfase ao componente abastecimento de água, praticamente inexistiram 

investimentos nessa área na Baixada Fluminense durante a vigência do plano.  

Acabando por produzir na região um enorme déficit no acesso ao serviço de coleta e 

tratamento de esgotos, que se mantém nos dias atuais, mesmo sendo este essencial para 

a despoluição da Baia de Guanabara e para o controle das constantes enchentes que 

assolam a região.  

Nesta época, era também, muito comum, a distribuição, com fins políticos, de 

canos para a ampliação da rede fina e manilhas para o esgotamento sanitário à 

população, que teve como efeito a produção de uma forte relação de clientelismo no 

acesso aos serviços de saneamento na Baixada Fluminense. Segundo Porto (2001), as 

redes implantadas obedeciam a uma lógica política que reproduzia as estruturas de 

poder na região, na maioria das vezes, com a conivência política do governo do Estado 

que cedia aos interesses da elite política ansiosa por recursos e equipamentos para 

realização desse tipo de obra. Desta forma, as redes foram sendo construídas e 

ampliadas sem qualquer racionalidade técnica, como preconizava o PLANASA. Com 

efeito,  

Atendendo aos interesses locais – políticos e moradores –, as redes eram em 

sua maioria clandestinas, não sendo os serviços, portanto, passíveis de 

tributação enquanto os níveis de perdas eram cada vez mais acentuados, em 

razão da precariedade das ligações (Porto, 2001, p. 27). 

 

Tal situação expõe o fato de que as ações em saneamento foram, na prática, 

consolidadas na Baixada Fluminense mantendo um distanciamento dos preceitos 

técnicos de racionalidade e planejamento definidos no PLANASA. Dessa forma, ia na 

contramão de quase todas as diretrizes estabelecidas pelo plano.  

                                                             
57 A reservação de água é o mecanismo que permite suprimir as horas de maior consumo sem aumento na 

atividade dos sistemas de tratamento de água. 
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De acordo com Porto (2001), o hiato que se estabeleceu entre as premissas do 

PLANASA e as ações em saneamento que se convencionaram na prática na Baixada 

Fluminense se comprovaram a partir de quatro questões: 

A primeira, pela incapacidade do PLANASA em desenvolver uma política 

integrada que suprisse a crescente demanda pelos serviços na região, o que é 

demonstrado na desintegração apresentada entre a construção de adutoras e a 

necessidade de provisão das redes domiciliares de abastecimento. A segunda questão, 

refere-se ao papel assumido do poder municipal, já que ao contrário do que era 

preconizado pelo PLANASA de excluir as prefeituras da gestão e do acesso a 

financiamento públicos sob a alegação de que era nesse âmbito que as  práticas 

clientelistas, o desperdício e a não cobranças de tarifas eram produzidas, foi exatamente 

o agravamento dessas características, inclusive alimentado pelos governos estaduais, 

verificado na Baixada Fluminense, o que revela a contradição entre o discurso – técnico 

– e a prática – política.  

A terceira questão relaciona-se à dificuldade de autossustentação dos serviços, em 

função da grande quantidade de redes clandestinas, que na verdade, para Porto (2001), é 

apenas a expressão mais visível da incapacidade de tornar o planejamento um 

instrumento efetivo da execução das políticas dos serviços. A ampliação das redes 

clandestinas – os famosos gatos –produziu a quarta questão no abastecimento de água 

na região, que diz respeito às perdas do sistema, acarretando maior custo de produção da 

água, não produzindo, portanto, um impacto positivo nas tarifas como sugeria o plano 

(Porto, 2001, p. 27). 

Assim, apesar do PLANASA ter injetado grande volume de recursos na Baixada 

Fluminense, mais do que em áreas mais ricas da cidade do Rio de Janeiro , o acesso aos 

serviços de saneamento gerado pela ocupação ―desordenada‖ não logrou alcançar a 

universalização após o plano. Apresentando a região, até hoje, um dos piores índices do 

país, principalmente no que se refere ao componente esgotamento sanitário, que nem 

mesmo no período do PLANASA recebeu a atenção merecida.  
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3 - O QUADRO RECENTE DO SANEAMENTO NO BRASIL 

No presente capítulo falaremos da realidade do saneamento no país, especialmente 

a partir da década de 1990, quando as diretrizes neoliberais de fato são consolidadas no 

Brasil. Começaremos falando do quadro atual do saneamento na Baixada Fluminense, 

região estudada. E posteriormente, analisaremos as investidas políticas para a 

transferência dos serviços de saneamento à iniciativa privada, especialmente no 

Governo FHC. E, paralelamente no mesmo contexto, a atuação dos movimentos sociais 

e entidades do setor na construção de um marco regulatório para o saneamento, com o 

objetivo de identificá-lo como um direito social e serviço público, pelo qual o Estado 

tem o dever de oferecer à população. Movimento que, posteriormente, no Governo Lula, 

ganha força e consegue instituir a Política Nacional do Saneamento Básico.  

E,por fim, analisaremos o PAC como estratégia estatal para remediar os efeitos da 

crise estrutural do capital e os recentes investimentos em saneamento que vêm sendo 

realizados através do programa, sobretudo, na Baixada Fluminense. Chamando atenção 

para a forma como estes investimentos foram consolidados em contraposição aos 

preceitos contidos na política do setor.  

 

3.1 - Os dilemas no acesso ao saneamento pela população da Baixada Fluminense 

Embora não hajaconsenso, de acordo com a extinta Secretaria de 

Desenvolvimento da Baixada e Região Metropolitana
58

, a Baixada Fluminense é 

composta pelos municípios de Nova Iguaçu, Duque de Caxias, Mesquita, Nilópolis, 

Belford Roxo, São João de Meriti, Queimados, Magé, Guapimirim, Paracambi, Japeri, 

Itaguaí e Seropédica
59

.  

 

                                                             
58Criada em 2005, esta secretaria foi extinta, junto a outras mais, por meio do Decreto Nº 45.130, de 16de 

Janeiro de 2015,  no contexto da recente crise do Estado do Rio de Janeiro. 
59Praticamente todos os estudiosos concordam que os municípios de Nova Iguaçu, Duque de Caxias, 

Mesquita, Nilópolis, Belford Roxo, São João de Meriti, Queimados fazem parte da região. No entanto, há 

uma divergência quanto a inclusão dos municípios de Magé, Guapimirim, Paracambi, Japeri, Itaguaí e 

Seropédica.  
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Figura 3: Mapa dos municípios da Baixada Fluminense 

 

Fonte: Elaborado pelo Departamento de Projetos de Engenharia da CEDAE a pedido da autora. 

A constituição da Baixada Fluminense, conforme vimos em linhas atrás, deve ser 

entendida como parte da urbanização da cidade do Rio de Janeiro, em que coube ao 

espaço da região o papel de absorver a população trabalhadora migrante – em sua 

maioria composta por nordestinos e ex-escravos – que não conseguia adquirir uma 

moradia na cidade carioca a preço e nas condições impostas na épocaprincipalmentepela 

Reforma Passos.A viabilização das terras da região para a população pobre, sem 

qualquer tipo de determinação urbanística, a partir dos chamados loteamentos 

populares, permitiu que ospróprios proprietários (ou muitas vezes posseiros) 

construíssem suas residênciasde acordo com suascondições salariais. Ou seja, foidentro 

dos limites dos baixos salários recebidos que, portanto, se efetivou das formas mais 

arcaicas e improvisadas possíveis.  
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O mecanismo de autoconstrução de moradias, que se tornou hegemônico na 

Baixada, não só resultou no estabelecimento de um padrão precário de residências na 

região, tornado o seu espaço cada vez mais desigual em comparação a capital do 

estado,como também, foi muito útil para a acumulação capitalista, que na época seria 

utilizada para consolidar a industrialização iniciada no Rio de Janeiro. Isso porque foi 

possível manter baixo o custo da reprodução da força de trabalho, que tem na moradia 

um dos seus aspectos,e consequentemente, assegurou o aumento dos excedentes. 

O espaço da BaixadaFluminense, portanto, foi produzido completamente à 

margem de qualquer planejamento e organização urbana por parte do Estado.Com isso, 

gerou um espaço desigual e periférico em relação ao Rio de Janeiro, sobretudo se 

considerarmos a zona sul da cidade. Esse processo foi determinante para a forma 

precária com que os serviços e políticas públicas de infraestrutura urbana foram 

efetivados na região, dentre eles o saneamento,sendo constantes na época de formação 

da região episódios de enchentes e alagamentos. 

Os traços doprocesso de urbanização periférica,iniciado no século XIX na 

Baixada Fluminense,podem ser notados até hoje nos espaços da 

região,comprometendoprincipalmente a qualidade de vida da população 

majoritariamente pobre que lá habita. Particularmente com relação ao saneamento, 

constam na região os piores índices do Estado, sobretudo quando comparada a outras 

cidades do país. De acordo com o último censo demográfico (IBGE, 2010), 75% dos 

domicílios localizados na Baixada Fluminensesão abastecidos através de rede geral. 

Número bem inferior que o Rio de Janeiro, o qual possui 98% dos domicílios existentes 

abastecidos.  

Tabela 1 -Abastecimento de água nos municípios da Baixada Fluminense 

Municípios Domicílios 
Água 

encanada 

Belford Roxo 145.677 74% 

Duque de 

Caxias 
269.353 63% 

Japerí 28.409 83% 

Magé 70.394 40% 

Nilópolis 50.514 91% 

Nova Iguaçu 248.186 76% 

Mesquita 53.103 91% 
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Fonte: IBGE (2010) 

O abastecimento de água de toda a região é realizado pela Companhia Estadual de 

Águas e Esgotos - CEDAE, que possui a concessão 
60

 para a prestação dos serviços de 

captação, tratamento, adução e distribuição da água em todos os municípios. À 

companhia cabe também a realização de estudos, projetos e execução de obras relativas 

a novas instalações e ampliação de redes na região.  A captação e produção de água 

tratada distribuída pela CEDAE para os municípios da Baixada
61

 é realizada através da 

Estação de Tratamento do Guandu – ETA Guandu
62

, que fica localizada no município 

de Nova Iguaçu, a qual além da região também é responsável por atender toda a cidade 

do Rio de Janeiro.  

É importante mencionar que, embora a ETA Guandu seja instalada em um dos 

municípios da Baixada, a prioridade do abastecimento é dada para a cidade do Rio de 

Janeiro. Com isso, o abastecimento da região se dá de forma irregular, por meio das 

chamadas manobras, nas quais são escolhidas determinadas áreas para serem 

abastecidas durante a semana em detrimento de outras. Através desse mecanismo, 

existem áreas da Baixada em que a água só chega àsresidências uma ou duas vezes por 

                                                             
60 Na maioria dos municípios, as concessões decorrem de acordos firmados por 30 anos, com renovação 
de igual período. A assinatura dos contratos de concessões depende da implementação por parte dos 

municípios do Plano Municipal de Saneamento básico, instrumento que estabelece as diretrizes para a 

prestação dos serviços municipais de saneamento, conforme estabelece a Lei Federal 11.445/2007.  Em 

Duque de Caxias a concessão da Cedae vaiaté 2038, em Nova Iguaçu até 2034, Nilópolis até 2038, Magé 

até 2030, Seropédica até 2039, Queimados até 2039, Japeri até 2039, Belford Roxo até 2039, São João de 

Meriti até 2041 e Itaguaí até 2041. 
61 Exceto os municípios de Seropédica e Magé.  
62 A ETA Guandu foi construída em 1955, sendo considerada pelo Guinness Book como a maior estação 

de tratamento de água do mundo, como capacidade para tratar até 45 mil litros por segundo.  

Queimados 42.209 83% 

São João de 

Meriti 
147.450 93% 



88 
 

semana. Essa realidade, por exemplo, é muito comum em áreas do município de Duque 

de Caxias, por ser considerado ―fim de linha‖.  

Tal situação levaa população da Baixadaa fazer um uso maciço de poços 

artesianos, meio pelo qual, diante da falta de coleta adequada de esgotos comum na 

região, ocasiona grandes riscos à saúde da população. Isso porque as águas captadas 

geralmente não atingem a um padrão de potabilidade que permita o consumo humano. 

Situação que contribui e muito para que os índices de doenças de veiculação hídrica na 

Baixada sejam os mais elevados do país.   

Estudo do Instituto Trata Brasil (2014), com base em informações do Data Sus de 

2013, aponta que tanto em termos absolutos quanto em termos relativos, a incidência 

das internações por infecções intestinais como a diarreia e gastrenterite, causadas pela 

falta de água tratada, é extremamente elevada nos municípios mais populosos da 

Baixada Fluminense: Duque de Caxias, Belford Roxo, Nova Iguaçu e São João do 

Miriti. Nessas quatro cidades, conforme revela o estudo, foram internadas mais de 1,5 

mil pessoas em 2013, o que representou mais da metade do total de internações por 

essas causas. Em Belford Roxo, onde é elevadíssimo o déficit em saneamento, a taxa de 

incidência foi de 169,8 internações por cem mil pessoas. 

Com relação ao esgotamento sanitário, dados do IBGE (2010) revelam que apenas 

77% dos domicílios da Baixada são ligados ao sistema de coleta, mesmo que por meio 

de redes de águas pluviais
63

. No Rio de Janeiro esse número é bem superior, 

englobando 91% dos domicílios existentes. 

Tabela 2 – Redes de esgotamento sanitário nos municípios da Baixada 

Fluminense 

                                                             
63 Redes responsáveis por captar as águas de chuva.  

Municípios Domicílios 
Esgotamento 

sanitário 

Belford Roxo 145.677 73% 

Duque de 

Caxias 
269.353 77% 

Japerí 28.409 60% 

Magé 70.394 48% 

Nilópolis 50.514 96% 

Nova Iguaçu 248.186 78% 

Mesquita 53.103 87% 
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Fonte: IBGE (2010) 

Se pensarmos não só na coleta dos dejetos, mas também no seu tratamento por 

meio de Estações de Tratamento de Esgotos- ETEs, a situação da região se torna ainda 

mais preocupante, já que o número de redes coletoras presentes nos espaços da Baixada 

Fluminense são muito baixos. E, dependendo do município, nem mesmo existem. Com 

isso, grande parte do esgoto produzido pela região écoletado – quando é  – através das 

redes de águas pluviais e despejado em córregos locais,sem nenhum tipo de tratamento 

anterior.  

Dados recentes do SNIS (2018) revelam que das cem maiores cidades do país 

Belford Roxo, São João de Meriti, Duque de Caxias e Nova Iguaçu ocupam 

respectivamente a 86ª, 88ª, 92º e 93º posição no que se refere ao tratamento de esgotos. 

Conforme apurado, apenas 3,89% dos esgotos colhidos em Duque de Caxias são 

tratados e 33,91% em Belford Roxo. Já em Nova Iguaçu e São João de Meriti o 

percentual do serviço é nulo. Este é o caso também dos municípios de Itaguaí, Magé, 

Nilópolis e Seropédica, onde nenhum esgoto coletado recebe o devido tratamento, 

sendo lançado diretamente in natura nos corpos hídricos. 

A disposição do esgoto sem tratamento adequado além de causar forte impacto na 

saúde da população como falado, também compromete sobremaneira a qualidade das 

águas nas áreas urbanas. No caso dos municípios da Baixada Fluminense este é o fator 

principal que incide para a poluição da Baía de Guanabara,onde já se foram investidos 

volumes altíssimos de recursos para a despoluição, sem nenhuma eficácia, já que o 

problema do tratamento de esgotos dos municípios ao redornão é solucionado.  

Queimados 42.209 69% 

São João de 

Meriti 
147.450 90% 
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O quadro deficitário atual do saneamento soa bastante contraditório se pensarmos 

que ao longo das três últimas décadas a Baixada Fluminense foi palco de seis grandes 

projetos de saneamento
64

: a) Plano de Impacto (1975); b) Projeto Especial de 

Saneamento para Baixada Fluminense e São Gonçalo (1984); c) Plano de 

Setorialização da Rede de Abastecimento de Água da Baixada (1986); d) Projeto 

Reconstrução Rio (1988); e) Programa de Despoluição da Baía de Guanabara 

(1992); f) Programa Nova Baixada (1995). Somam-se a esses projetos dois estudos 

que visavam orientar a ação pública estadual e municipal na complementação do PEBS 

e do Projeto Reconstrução Rio, são eles: Projeto de Urbanização de Vias na Bacia do 

Sarapuí(1987) e o Plano Diretor de Recursos Hídricos da Bacia do Rio 

Iguaçu/Sarapuí(1994). Esses seis projetos juntos somam um montante de 

investimentos aplicados na região que ultrapassa a cifra de US$ 1 bilhão (Porto, 2001, 

p. 80).  

E como veremos adiante, atualmente o PAC – tanto através das prefeituras ou 

Governo do Estado mediante a CEDAE e outros órgãos – transferiu recursos para a 

execução decerca de 26 projetos de saneamento na Baixada Fluminense, cuja 

maioriaencontra-se paralisada devido ao quadro de crise econômica do Estado do Rio de 

Janeiro. 

Cabe destacar também no âmbito da CEDAE, desde meados de 2016, a execução 

do Projeto Mais Água para a Baixada, em vigor atualmente
65

. Este projeto, considerado 

o maior projeto de abastecimento de água do Brasil, prevê a ampliação e modernização 

dos sistemas de produção, adução, reservação e distribuição de água dos municípios da 

região. E também a construção de um  complexo de produção, incluindo uma nova 

Estação de Tratamento de Água - ETA Novo Guandu
66

, com uma vazão de 12 mil litros 

por segundo.  

A proposta é a de solucionar os problemas de abastecimento de água da 

Baixada  Fluminense com o aumento da capacidade de armazenamento para 161 

milhões de litros de água,  a construção de 800 km de troncos e redes de distribuição e 

                                                             
64 Para o conhecimento mais detalhado destes projetos e a forma como foram implementados na região, 

consultar Porto (2001) 
65 Para a execução deste projeto, a CEDAE tomou cerca de 3,4 bilhões em empréstimo diretamente com o 

Governo Federal.  
66 A proposta é que a nova ETA Guandu ou Guandu II, que será localizada bem próxima a antiga, seja 

utilizada exclusivamentepara o abastecimento de água da Baixada Fluminense.  
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mais de 100.000 ligações prediais.Com isso,mais de dois milhões de pessoas são 

beneficiadas nos municípios de Queimados, Nova Iguaçu, Mesquita, Nilópolis, São 

João de Meriti, Belford Roxo e Duque de Caxias. 

Apesar de algumas das obras que compõem o projeto já terem sido inauguradas, 

ainda é muito cedo para uma avaliação do real efeito do empreendimento no 

abastecimento da região. Sobretudo, pelo fato de a construção da nova ETA, que tem a 

promessa de garantir como o próprio nome do projeto refere ―mais água para a 

Baixada‖,ainda não ter nem mesmo começado. 

 

 

 

 

 

3.2 - A consolidação do modelo de saneamento como mercadoria versus marcos 

legais do saneamento como direito no Brasil  

Apreender o saneamento enquanto política pública significa situá-lo no campo dos 

direitos sociais, dado seu reflexo no âmbito sanitário, enquanto prevenção e promoção 

da saúde humana e também na preservação do meio ambiente. Sob essa ótica, o 

saneamento (as dificuldades em torno do seu acesso), particularmente nos países de 

capitalismo periférico e dependente como o Brasil, configura-se em uma das tantas 

expressões da questão socialpresentes na sociedade e num campo permeado por 

interesses de classes. E, nesse sentido, sua efetivação é atravessada pelo modo como o 

Estado atende às necessidades sociais da população por meio das políticas públicas.  

O saneamento, neste caso, torna-se reflexo dos projetos antagônicos que disputam 

a hegemonia na sociedade. De um lado, o identificando como um direito social, inserido 

no campo das políticas públicas do Estado, a fim de promover um desenvolvimento 

social mais igualitário. E, do outro, como ações ou serviço de infraestrutura sujeito à 

lógica do mercado para a reprodução de capitais, atrelado aos pressupostos neoliberal.  
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No Brasil, esses dois projetos/noções que determinam o efeito e a utilidade do 

saneamento para a população vêm se tencionando ao longo dos anos, ora um sendo 

reforçado mais que outro a depender a contexto político em vigência ou, até mesmo, 

coexistindo num mesmo período histórico.  

Na década de 1970, no âmbito do PLANASA, essa tensão (ou coexistência)se 

tornou evidente. Isto porque apesar de o plano ter tido como meta a universalização do 

saneamento – principalmente o seu componente abastecimento de água, por meio da 

gestão e prestação de serviço diretamente realizado por agentes públicos (ainda que com 

forte favorecimento das empresas estatais – CESB‘s) – também se pautava pela lógica 

empresarial da venda dos serviços de saneamento sob a alegação da autossustentação 

tarifária, mesmo que tendo no horizonte o artifício dos subsídios cruzados. Issoacabou 

provocando um maior investimento em áreas onde o retorno financeiro era garantido, 

em detrimento de locais nos quais a população, em sua maioria pobre, teria mais 

dificuldade em arcar com o pagamento pelo serviço fornecido. Dando início ao 

fortalecimento do aspecto do saneamento enquanto mercadoria e não como direito.  

Com isso, estabeleceu-se no Brasil um circulo vicioso que vem se perpetuando ao 

longo dos anos, de incremento das ações em saneamento apenas em áreas atrativas 

economicamente, ou economicamente rentáveis, tidas como ―filé mignon‖. Nesse 

caso,contribuindo e reforçando a desigualdade dos espaços, visto que sua organização 

encontra-se intimamente relacionada à produção geral da sociedade, expressado, assim, 

as relações contraditórias de classes constituídas historicamente. Tal processo 

explica,portanto, o fato de uns locais serem dotados de infraestrutura urbana e social, 

como o saneamento, e outros não. Assim, causa e consequência da desigualdade social, 

que nada mais são do que produto das relações de classe na sociedade capitalista, as 

moradias sem acesso ao saneamento têm endereço determinado, ou seja, a dos mais 

pobres da população. 

É importante mencionar que durante o período desenvolvimentista de 

funcionamento do PLANASA, onde foi injetado um grande vulto de investimento, 

tampouco após a sua extinção, não houve por parte do poder público a preocupação em 

constituir uma lei específica que regulamentasse o saneamento enquanto um direito 

social e ,consequentemente, um dever do Estado na sua provisão. Dessa forma, 

prevaleceudurante quase três décadas a lógica do PLANASA como o único referencial 
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no âmbito do saneamento, o que se traduziu em um vazio institucional do setor, que só 

vai ser superado anos mais tarde.  

A promulgação da Constituição Federal de 1988, conhecida como Constituição 

Cidadã, não logrou suprir essa lacuna, uma vez que se restringiu apenas em tratar a 

competência municipal, estadual e federal no campo do saneamento. Estabelecendo que 

à União caberia a elaboração das diretrizes para o setor e aos entes em conjunto, 

incluindo ela mesma, a promoção de programas para a área. Mesmo assim, não deixou 

claro o que caberia a cada um deles dentro do rol de atividades que abrange o 

saneamento, produzindo, com isso, um impasse na definição das atribuições
67

. Por outro 

lado, o texto constitucional avançou no sentido de incluir o saneamento no âmbito de 

atuação do Sistema Único de Saúde - SUS, o qual passaria a ter participação na 

formulação da política, bem como na execução de suas ações. Ademais garantiu que:  

―Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de 

uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao 

poder público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as 

presentes e futuras gerações‖ (BRASIL, 1988). 

 

Significando também um avanço no campo do saneamento, porém sem 

preenchera ausência institucional do setor, a lei 8.080/1990, que institui o SUS, 

incorporando as diretrizes da Constituição, estabeleceu como obrigação do sistema 

promover, proteger e recuperar a saúde, englobando a promoção de ações de 

saneamento básico e de vigilância sanitária, além de incluir o saneamento como um dos 

fatores determinantes e condicionantes da saúde.  Com isso, em diversas de suas 

definições e determinações, o saneamento assumiu um papel central na política de saúde 

pública. Ou seja, o SUS reconheceu explicitamente a importância do saneamento básico 

para a melhoria das condições de saúde da população. 

Apesar dos avanços no campo sanitário, pelo menos na letra da lei, que incluíram 

o saneamento como fator determinante da saúde dos indivíduos, a política econômica de 

restrição nos gastos públicos e reforma do Estado, que teve início na década de 1990no 

governo Collor e se aprofunda no de FHC, causou forte inflexão no saneamento, 

promovendo grandes mudanças no paradigma dessa política pública consolidadopelo 

PLANASA.  

                                                             
67 Além disso, o texto constitucional definiu a outorga dos recursos hídricos, bem como a legislação sobre 

as águas.  
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Sob os preceitosneoliberais, fortemente alinhados às recomendações do Consenso 

de Washington
68

, a política econômica adotada nesse períodoconvergiu no sentido 

dereduzir a intervenção do Estado na sociedade, tendo como um dos mecanismos 

principais a privatização dosserviços públicos essenciais, cujo saneamento se enquadra. 

Nesse contexto, ao contrário do modelo do PLANASA de centralização da gestão e 

prestação dos serviços público estatal (principalmente na figura das CESB‘s), houve um 

forte movimento para a concessão dos serviços de abastecimento de água e esgotamento 

sanitário hegemonicamente sob o domínio público à iniciativa privada.  

Ancorado no pensamento neoliberal, o discurso adotado na épocaera o da 

incapacidade de investimento público na expansão do saneamento. Além disso, 

postulava-se que a competição entre os setores públicos e privados impulsionaria o 

aumento da eficiência do setor em todos os seus aspectos. Medidas de ajuste fiscal 

impostas pelo governo federal, sobretudo concernente à restrição de endividamento das 

CESB‘s e concessionárias municipais, limitaram ainda mais o acesso desses entes 

públicos aos recursos do FGTS destinados particularmente ao saneamento. Diferente do 

que ocorria com as empresas privadas, cuja obtenção dos recursos fora amplamente 

facilitada, revelando-se tal estratégia num verdadeiro mecanismo de privatização do 

saneamento. Assim, com a paralisação dos investimentos os serviços de saneamento sob 

o domínio da esfera pública foram ficando cada vez mais precarizados e sem condições 

de expandirem-se. O que acabou ―caindo como uma luva‖ ao receituário neoliberal de 

privatização. Ou seja, precarizar para privatizar. 

É importante lembrar, conforme Borja (2004), que a política de saneamento no 

Brasil, assim como outras políticas públicas, vem sendo traçadas para atender ao 

modelo de desenvolvimento adotado no País, que por sua vez, tem estado articulado à 

lógica do capital internacional e nacional. De acordo com a autora, as Instituições 

Financeiras Internacionais (IFI), apoiadas pelas elites nacionais, têm influenciado na 

definição de políticas para o setor, participando ativamente na concepção e 

                                                             
68  Segundo Gonçalves (2012), o Consenso de Washington significou uma crítica ao pensamento e, 

principalmente, às experiências desenvolvimentistas na América Latina que predominaram, sobretudo a 

partir de 1950. Esse conjunto de ideias, segundo o autor apresenta diretrizes em relação às estratégias de 

desenvolvimento e políticas macroeconômicas, cujo enquadramento político ideológico é, sem dúvida 

alguma, o neoliberalismo em ascensão nos anos 1980. Dentre as principais divergências pode se destacar: 

protecionismo e industrialização substitutiva de importações versus liberalização comercial e 

exportedgrowth; intervencionismo estatal versus desregulamentação e privatização; nacionalismo versus 

tratamento nacional para o capital estrangeiro; e subordinação da política econômica à acumulação e ao 

crescimento da renda versus prioridade para a estabilização macroeconômica.  
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implementação do PLANASA, na década de 70; no seu desmonte na década de 80; e, na 

década de 90, no bojo do projeto neoliberal de reforma do papel do Estado no campo 

das políticas públicas, apresentando como alternativa para o setor, a privatização dos 

serviços. 

A primeira iniciativa nesse sentidofoi a revogação,pelo então presidente Fernando 

Collor de Mello, do decreto 82.587/78, em 1991, que estabelecia as normas gerais das 

CESB‘s, bem como o estabelecimento da tarifação e o reajuste dos serviços públicos de 

saneamento básico integrados no PLANASA. Este fato significou a liquidação do único 

dispositivo legal deixado pelo PLANASA, sacramentando definitivamente o fim desse 

modelo de saneamento.  

Em 1992, foi criado também no Governo Collor,o Programa de Modernização do 

Setor de Saneamento (PMSS) a partir do financiamento do Banco Mundial, cujo 

propósito consistia na elaboração de estudos e propostas visando o reordenamento 

institucional do setor e o desenvolvimento da capacidade operacional e institucional das 

CESB‘s. Com efeito, como afirma Pinheiro (2008, apud Brito et al., 2011), na época de 

criação do Programa sua estratégia para atingir a meta da universalização dos serviços 

de água e esgotos repousaria sobre o aumento do investimento privado e da eficiência 

global do setor, mediante a ampliação das concessões ao capital privado, novas regras 

contratuais e mecanismos concorrenciais de mercado. Para viabilizar essa estratégia, 

deveria ser criado um novo marco regulatório para o setor, baseado na separação de 

funções entre entidades reguladoras (necessariamente públicas) e prestadoras de 

serviços (preferencialmente privadas). Além disso, o novo marco regulatório precisaria 

regulamentar a questão da titularidade dos serviços de interesse comum (a definição de 

quem é o poder concedente, o Estado ou os municípios) nas aglomerações 

metropolitanas para viabilizar a privatização das companhias estaduais(Lima e Vargas, 

2004). 

De fato, o novo cenário imposto ao saneamento, que introduziu novas orientações 

para o setor pautadas na descentralização, ―flexibilização‖ institucional e a 

desregulamentação, (principalmente através da diversificação dos prestadores de 

serviços), somado ao já referido vazio institucional deixado com o fim do 

PLANASA,lançou luz para a necessidade de um marco regulatório do saneamentoque 
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viesse estabelecer regras claras para o setor principalmente com relação às bases de 

financiamento e definir as responsabilidades dentro do seu escopo de atuação.  

Diante disso,um notável número de entidades e profissionais envolvidos na área 

se mobilizou para debater a nova realidade do saneamento e propor alternativas que 

viessem acomodar os diversos interesses em torno do mesmo. Oresultado desse 

processo, após quatro anos de discussões, foi a elaboração, em 1993, de uma proposta 

de Política Nacional de Saneamento. A proposta elaborada, colidindo com os propósitos 

do governo de privatizar o saneamento por completo, considerou-o como um direito de 

todos e uma obrigação do Estado. Para a consecução desse objetivo,estabeleceu como 

diretrizes oacesso de forma universal e igualitária, as ações integradas (que ampliava o 

escopo das ações para água, esgoto, lixo e drenagem),a participação da população (o 

controle social), a descentralização das ações nos três níveis de governo ea integração 

interinstitucional.  

Em que pese a urgência desse marco regulatório para o saneamento e do mesmo 

ter sido construído sob premissas democráticas – coadunando, portanto, com o novo 

contexto político do país –após todas as tramitações de praxe no Congresso Nacional e a 

respectiva aprovação em 1994, ao ser submetido à sanção do então presidente FHC em 

1995, foi integralmente vetado. A justificativa dada pelo presidente na época foique a 

proposta contrariava o interesse público. Na realidade, o seu conteúdo iade encontro não 

do interesse público, mas sim, do grande capital, que na época tinha outros planos e 

objetivos não só para saneamento, como para todas as políticas públicas e sociais. E, por 

isso, sua total desconsideração.  

Luís Nassif, analisando este acontecimento, em artigo publicado na revista Carta 

Capital,coloca que de fato havia alguns pontos a serem corrigidos na lei.O que diante 

disso, o mais correto por parte do governo seria a correção dos exageros e a edição de 

uma Medida Provisória que preservasse o essencial. No entanto, nas palavras do autor, 

em função de FHC estar mergulhado em um projeto de privatização, sua pretensão era 

dar ao saneamento o mesmo tratamento que seria dado ao setor elétrico e de 

telecomunicação, sem entender as peculiaridades do setor. Com os estados sufocados 

pela crise fiscal, a ideia foi colocar as estaduais elétricas e de saneamento como moeda 

de troca: o BNDES emprestaria aos estados, tendo as estatais como garantia, e depois as 

privatizaria. O que para o saneamento, segundo Nassif, foi um desastre. 
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A alternativa do presidente após a rejeição integral da proposta que dava ao 

saneamento o tratamento de uma política públicafoi a dinamização do PMSS de acordo 

com os ditames do Banco Mundial.  

Neste mesmo período, foi aprovada a Lei 8.987/1995, tida Lei das Concessões, de 

própria autoria de FHC quando ainda era senador em 1990, a qualregulamenta o artigo 

175 da Constituição Federal. Esta lei, dispondo sobre a prestação de serviços públicos 

em regime de concessão e permissão, passou a regulamentar a concessão de serviços 

públicos
69

 dentro do novo espírito de equilíbrio de direitos e deveres entre concedente e 

concessionário estabelecido na Constituição, abrindo caminho para a participação de 

operadoras privadas no setor (Lima e Vargas, 2004). 

Analisando a experiência brasileira nas concessões dos serviços públicos, 

Grotti(2003) afirma que o instituto das concessões é um fenômeno velho, sendo o 

primeiro modo de descentralização de serviços públicos. No entanto, a autora ressalta 

que a concessão utilizada para diminuir o aparelhamento do Estado, ou seja, com o 

objetivo de privatizar, é algonovo. Ela explica que no passado, em suas origens, a 

concessão de serviço público esteve fortemente ligada à outorga para certos 

empreendedores que queriam implantar o serviço com exclusividade
70

.Nesse momento 

de retomada da concessão – e esse fenômeno não é brasileiro, é internacional, segundo 

ela –,a mesma surge com uma nova roupagem, para servir a um projeto, não de 

exclusividade em favor de uma empresa particular, mas de exploração concorrencial 

desses serviços. Na atual modelagem, ainda conforme a autora supracitada, a 

exclusividade não mais caracteriza a concessão em geral, pois aí se introduziu a 

gradativa competição entre prestadores, por diversos mecanismos, justificada pela tese 

de que mercados em concorrência são mais eficientes que mercados monopolistas. 

Neste cenário de notório incentivo à participação privada na prestação dos 

serviços de saneamento em detrimento do setor público, a aprovação das concessões 

significou para o saneamento o coroamento do seu modelo voltado para a rentabilidade 

                                                             
69  Concessão de serviço público é o contrato administrativo pelo qual o Estado atribui a alguém o 

exercício de um serviço público, para que o execute em nome próprio, por sua conta e risco, 

remunerando-se pela própria exploração do serviço, via de regra mediante tarifas cobradas diretamente 

dos usuários do serviço (Grotti, 2003). 
70  Afinal, o Estado estaria interferindo nesses setores exatamente para que pudesse transferir para o 

empreendedor alguns de seus privilégios, especialmente o de impedir a concorrência e garantir que não 

haveria competição e, portanto, de que poderia recuperar o capital investido dentro de uma previsibilidade 

da exploração (Grotti, 2003). 
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econômica, afastado, portanto, do pacto de subsídios cruzados consagrado no 

PLANASA. Isso porque comoGrotti (2003) menciona a prática da concorrência na 

prestação do serviço público introduzida pelas concessões, fez com que a aplicação dos 

subsídios cruzados sejamevitados,justificada pela necessidade de se criar condições de 

isonômicas entre os diversos competidores. Esse objetivo, conforme a autora, seria 

afetado por aquela prática, uma vez que é justamente nos segmentos mais rentáveis 

(fontes dos subsídios) que se alocam os mercados mais propícios à competição. 

Com isso, o que se viu a partir daí no campo do saneamento foi a concessão às 

empresas privadas das áreas tidas como rentáveis. Permanecendo as menos lucrativas ou 

onerosas a cargo do setor público, o qual, sem possibilidades de investimento na 

melhora e expansão dos serviços prestados,devido às condicionalidades fiscais 

impostas, tiveram a prestação dos seus serviços cada vez mais precarizados. 

Contribuindo significativamente para aumentar a desigualdade socioespacial, que tem 

no acesso desigual aos serviços de saneamento uma de suas manifestações mais 

evidentes.  

Ainda em 1995,uma nova concepção de Política Nacional de Saneamento foi 

divulgada pelo governo de FHC. Contudo, diferentemente da que havia sido rejeitada 

no mesmo ano, esta não contou com a participação ampla de especialistas e entidades da 

área em sua formulação e se pautou por princípios bem distintos da anterior. Com 

efeito, tendo por base os trabalhos do PMSS
71

 e da Lei de Concessões, a proposta do 

governo tinha como elementos centrais a modernização e flexibilização na prestação 

dos serviços, com a privatização assumindo um papel estratégico, com prioridade para a 

definição de marcos para a regulação e o controle da política, conforme orientações do 

Banco Mundial e FMI. De acordo com Borja (2004), a PNS de FHC, ressurgiu, de 

forma mais acabada, mais até que o próprio PLANASA, a concepção das ações de 

saneamento como interligadas à estrutura de mercado e, como tal, sujeitas ao lucro e 

susceptíveis às suas regras. Segundo a autora, a meta estabelecida foi de aumentar a 

                                                             
71 De acordo com Mercedes (2002), no âmbito do PMSS foram produzidas uma série de documentos com 
apoio de instituições de consultoria e acadêmicos de renome que alicerçou toda uma produção destinada a 

justificar e defender a privatização dos serviços de saneamento. Dentre os seus produtos, além de 

diagnósticos que ―provam‖ a absoluta incompetência estatal na gestão dos serviços, incluíram-se várias 

minutas de legislação já imbuídas do caráter de abertura do setor e a iniciativa privada, bem como o 

princípio no qual se basearia a modelagem da desestatização: divisão das atividades de oferta em 

segmentos de produção e distribuição, para água, coleta e tratamento para esgoto e distribuição municipal 

em favor dos estados, total ou parcialmente (Mercedes, 2002, p.273). 
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cobertura visando à universalização dos serviços, com garantia do atendimento em nível 

essencial, ou seja: a universalização sem igualdade. 

Ao lado das mudanças no âmbito legal, segundo Mercedes (2002), para viabilizar 

sua estratégia de privatizações dos serviços, o Governo FHC também promoveu uma 

série de medidas visando à ―arrumação da casa‖, as quais envolveu a renegociação das 

dívidas das concessionárias; a liberação dos recursos para investimentos direcionados à 

redução do déficit nos segmentos não rentáveis; a vinculação de créditos à existência de 

planos de ―modernização‖ institucional e operacional das companhias estaduais 

(aumento da produtividade, redução de perdas, controle de qualidade e uso racional da 

água), entre outros. 

Além disso, em 1997, o governo abriu linhas de crédito específicas para o 

financiamento da iniciativa privada em condições bem favoráveis,através do Programa 

de Assistência Técnica e Parceria Público/Privada – PROPAR e o Programa de 

Financiamento a Concessionárias Privados de Saneamento –FCP/SAN,comrecursos 

vindos da União, CEF e do BNDES. O acesso aos recursos do PROPAR estavam 

vinculados diretamente à implementação de processos de privatização. Ao mesmo 

tempo em que estimulavam o desenvolvimento da iniciativa privada o governo 

suspende o Pro-Saneamento, instituído em 1995 de forma a reabrir o acesso aos 

recursos do FGTS (Mercedes, 2002, p. 275). Único programa a financiar o setor 

público, o Pro-Saneamento visava realizar ações integradas de saneamento articuladas 

com outras políticas setoriais, a fim de promover melhorias nas condições de saúde e na 

qualidade de vida da população, tendo a CEF como agente operador financeiro, e 

concessionárias de serviços de saneamento e órgãos autônomos municipais como 

agentes promotores (Heller e Rezende, 2002, p.286). 

Cada vez mais imbuído na privatizaçãototaldo saneamento, o governo,em acordo 

firmado com o FMI em 1999, se comprometeu em acelerar e ampliar o escopo do 

programa de privatização e concessões dos serviços de água e esgoto. O memorando 

produzidopelo país afirmava que a moldura legal para a consecução desse objetivo já 

estava sendo preparada. Além disso, comprometeu-se em limitar o acesso dos 

municípios aos recursos. Ao passo desse processo, o governo federal buscou 

desenvolver programas e projetos no âmbito das companhias públicas – muitos dos 
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quais via financiamento do BIRD –com o intuito de torná-las atraentes à iniciativa 

privada.  

Neste mesmo ano, foi apresentado pelo BIRD ao governo federal um documento 

intitulado Regulação do Setor de Saneamento no Brasil, o qual tinha como ponto alto a 

questão do poder concedente, colocando que este deveria ser ajustado a fim de facilitar 

o desenvolvimento da iniciativa privada no setor de saneamento no Brasil. Dentre as 

opções apontada pelo BIRD para a superação desse impasse constavam a criação de 

uma legislação bastante limitada, restringindo-se à outorga de concessões em áreas 

metropolitanas e municípios de distribuição integrados. Além de uma emenda 

constitucional, atribuindo aos Estadoso poder concedente das regiões metropolitanas, 

aglomerações urbanas e microrregiões (Heller e Rezende, 2002. P. 287). 

Seguindo a mesma linha do BIRD, o governo anuncia a elaboração de um novo 

documento – O Estado da Arte do Saneamento Básico, no qual sugere a reorganização 

da prestação dos serviços e a adoção de novos padrões de financiamento e o acesso dos 

municípios mais pobres aos serviços através de ações compensatórias. Conforme 

colocam Heller e Rezende (2002), para um bom entendedor, fica clara e evidente a 

intenção do Estado em transferir para a iniciativa privada os serviços bem estruturados e 

autossustentáveis, ficando sob sua tutela apenas os serviços dos municípios 

economicamente inviáveis ao setor privado.  

Também em 1999, o governo estabelece mudançasno estatuto da CEF, por meio 

do qual passou a ter o título de agente financeiro do setor de saneamento, o que na 

prática permitia ao banco negociar as ações das empresas de saneamento em troca do 

compromisso com a privatização. No entanto, o êxito dessa operação dependia de que 

no futuro os municípios, cuja concessão dos serviços de água e esgoto pertencesse à 

CESB, concordassem em transferir a concessão às empresas privadas. Esse fato mostra, 

como afirmam Heller e Rezende (2002), como a titularidade dos serviços de 

saneamento exercem influência nas estratégias estabelecidas visando à privatização e 

como, no governo FHC, o saneamento foi colocado em termos empresariais, onde o 

retorno financeiro representava a variável mais importante no processo de implantação 

dos serviços. A atuação do poder público pretendia, conforme os autores, favorecer a 

acumulação privada do capital, a concentração de renda e o crescimento das oligarquias 

nacionais, representadas pelo setor financeiro e pelas grandes empreiteiras.  
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A problemática da titularidadedeixou patente a fragilidade jurídico-institucionaldo 

projeto, o que fez com o Governo, em mais uma tentativa de levar ao cabo seu programa 

de privatização, apresentasse o Projeto de Lei n. 4.147, que viria dar amparo legal às 

privatizações. Elaborado pela Secretaria de Desenvolvimento Urbano da Presidência da 

República e colocado sob o regime de urgência no Congresso Nacional (45 dias para a 

votação), esse projeto visava basicamente tornar legal a transferência para os estados da 

titularidade municipal, tal como consta na Constituição Federal. E com isso, abriria 

caminho para a conclusão de todas as 27 CESB‘s,em cumprimento do acordo firmado 

com o FMI. Ademais, a proposta restringia a concepção de saneamento aos serviços de 

abastecimento de água e esgotamento sanitário e vinculava a expansão e universalização 

do acesso ao pagamento de tarifas e deixava uma lacuna quantoà questão dos subsídios 

cruzados.  

Tal projeto foi alvo de diversas críticas, conforme pontuam Alves, Moraes e 

Parlatore (apud Mercedes, 2002) principalmente devido: 

 ao seu caráter francamente liberalizante, que privilegia a remoção de obstáculos 

aos interesses do setor privado e a introdução de regime de mercado em 

detrimento do bem-estar social; 

 as inconstitucionalidades manifestadas na tentativa de definir a competência na 

prestação do serviço, de interferir em questões da alçada do poder concedente, 

como a fixação de tarifas, ferindoa autonomia municipal; 

 por tentar estabelecer o modelo de gestão ignorando que esta atribuição também 

é de outros órgãos e entidade (como o SUS);  

 por permitir tratamento discriminatório aos diferentes usuários.  

 pelo caráter centralizador, que desconhece particularidades regionais, bem 

como ignora a necessidade de planejamento, gestão e prestação dos serviços de 

forma integrada, considerando todos os segmentos – água, esgotamento, 

resíduos sólidos, drenagem urbana e controle de vetores.  

Em razão das inúmeras manifestações de repúdio e contrariedade cm relação à 

forma impositiva e autoritária com que o projeto foi conduzido, sem, portanto, a devida 

participação dos municípios e de entidades do setor, o projeto de lei não obteve 

consenso necessário para a sua votação, sendo posteriormente arquivado. É importante 

destacar neste episódioa atuação fundamental da Frente Nacional do 
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SaneamentoAmbiental – FNSA. Criado em 1997 como estratégia de enfrentamento ao 

forte processo de privatização do saneamento promovido pela política de FHC, esse 

coletivo congregou entidades da área do saneamento, representantes das universidades, 

trabalhadores, movimentos sociais, entre outros e se constituiu como principal defensor 

da universalização do acesso aos serviços de saneamento no Brasil, bem como a gestão 

pública dos serviços com qualidade e controle social.  

Para Sousa (2011), a luta contra o 4147/01 representou o principal palco de 

embate entre o governo e FNSA e também a culminância, nessa arena setorial, do 

conflito entre duas visões antagônicas sobre o papel do Estado na provisão direta de 

bens e serviços de natureza social. Segundo a autora, de um lado, o governo federal 

defendia que a gestão sobre a água, um bem econômico, se desse de maneira 

empresarial e sustentável economicamente. Para ele, o seu provimento pelo mercado 

geraria mecanismos de modernização e eficiência que beneficiariam a população como 

um todo. De outro lado, a Frente, junto à oposição, defendia que, por sua natureza 

social, o saneamento fosse provido pelo poder público, com garantia do acesso 

universal ao mínimo necessário à vida e controle social. Para eles, a gestão estatal, por 

desvinculada ao objetivo do lucro inerente às empresas privadas, seria a mais adequada 

para minimizar o déficit social desses serviços no país. 

Porém, mesmo diante da indefinição de um marco regulatório do saneamento e 

em meio ao contexto de discussão e resistência ao Projeto de Lei 4.147, diversas 

concessões de serviços de água e esgoto foram realizadas pelos municípios às empresas 

privadas, sob os mais variados arranjos. Apesar da grande pressão,no entanto, apenas 

três CESB‘sforam privatizadas neste período. No Rio de Janeiro, embora a companhia 

estadual – CEDAE – tenha resistido ao processo de privatização, diversos municípios 

encerraram o contrato com a mesma dentre eles: Niterói, Araruama, Volta Redonda, 

Silva Jardim, Arraial do Cabo, Búzios, Cabo Frio, Iguaba, São Pedro da Aldeia, 

Campos, Petrópolis, Nilópolis, São João de Meriti e Nova Friburgo.  

Contraditoriamente, neste mesma época (2000), no âmbito internacional,foi 

firmado pelo Brasil, juntamente com outros 190 países, os Objetivos de 

Desenvolvimento do Milênio, formulados pela Organização das Nações Unidas, o qual 

previa entre as oito metas para a redução da pobreza extrema, reduzir pela metade, até 
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2015, a proporção de população sem acesso sustentável a água potável segura e a 

saneamento básico
72

.  

Em 2002, o fim da era FHCe a ascensão de Lula e do Partido dos Trabalhadores – 

PT ao Governo Federal trouxeum novo fôlego àqueles que lutavam pela política de 

saneamento no Brasil. Esperava-se, com o novopoder político,tido como mais propenso 

às questões sociais, romper com a lógica adotada pelos governos anteriores de redução 

de investimentos públicos na área e privatização dos serviços públicos e, assim, alçar o 

saneamento novamente na agenda das decisões governamentais.  

Como afirma Sousa (2001), a emergência do governo Lula se deu num contexto 

em que a privatização já não constituía uma ameaça, nem mesmo uma necessidade para 

o equilíbrio das contas públicas e sinalização ao mercado financeiro. Primeiramente, 

porque o ajuste fiscal já havia sido efetuado com a privatização parcial de outros 

estaduais como o bancário e o de telecomunicação, junto a outras medidas de contenção 

de finanças estaduais. Segundo a autora, as empresas estaduais de saneamento que não 

abriram capital continuaram a operar de costume, em caixa único com os orçamentos 

dos Executivos dos Estados, detendo considerável importância nanegociação política de 

cargos e funções entre políticos com atuação estadual. E,segundo, porque a coalizão 

partidária vencedora no governo baseou sua campanhaeleitoral na defesa do Estado 

provedor e de seu reaparelhamento no Brasil. 

Com isso, confirmando as expectativas,o primeiro mandato do Presidente Lula, 

teve como tarefa principal no âmbito do saneamento a instituição de uma política 

nacional para o setor voltada para a justiça social e sustentabilidade ambiental. Para 

assegurar a sua implementação, a política deveria garantir o descongenciamento de 

recursos do FGTS para os serviços públicos de saneamento, contribuindo para irrigar 

investimentos públicos, fortalecendo a ação estatal e combatendo a estratégia de 

privatização do setor implementada pelo governo anterior (Brito, et al., 2001, p. 3). 

O primeiro indício de que novos rumos estavam por vir foi a escolha dos grupos 

opositores à privatização para a condução dos assuntos referentes ao saneamento no 

                                                             
72Outro marco importante internacionalmente foi a Resolução A/RES/64/292, da Assembleia Geral das 

Nações Unidas, de 2010, que contou com o apoio de 122 nações, entre elas o Brasil, a qual declarou a 

água limpa e segura e o saneamento um direito humano essencial para gozar plenamente a vida e todos os 

outros direitos humanos.  
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governo, especialmente oriundos da FNSA, fortes apoiadores da campanha eleitoral 

petista.  

A expectativa era que, uma vez no governo, declaradamente contrário à 

privatização, esses atores teriam a chance de desobstruir os caminhos que 

tornariam possível a edição de um marco regulatório que viabilizasse uma 

gestão democrática euniversalizante do saneamento (Sousa, 2011, p.68).  

 

Em 2003, atendendo a uma pauta reivindicatória antiga dos movimentos sociais 

envoltosàs questões urbanas, o novo comando criou o Ministério das Cidades
73

, que 

passou tratar da política de desenvolvimento urbano e das políticas setoriais de 

habitação, saneamento ambiental, transporte urbano e trânsito. Com efeito,  

A proposta do Ministério das Cidades ocupou um vazio institucional que 
retirava o governo federal da discussão sobre a política urbana e o destino das 

cidades. Além da ausência da abordagem mais geral, havia a ausência de 

marcos institucionais ou regulatórios claros para as políticas setoriais 

urbanas, caso das áreas de saneamento, habitação e transporte. O Ministério 

das Cidades teve sua estrutura baseada nos três principais problemas sociais 

que afetam as populações urbanas e que estão relacionados ao território: a 

moradia, o saneamento ambiental (água, esgoto, drenagem e coleta e 

destinação de resíduos sólidos) e as questões do transporte da população 

urbana - mobilidade e trânsito (Maricato, 2007). 

 

A partir desses principais problemas urbanos foram criadas, dentro do ministério, 

quatro secretarias nacionais, destinadas cada uma a cuidar especificamente, porém 

articuladamente, das áreas de habitação, saneamento, programas urbanos e mobilidade 

(transportes). No âmbito do saneamento, foi criada a Secretaria Nacional Saneamento 

Ambiental – SNSA, a quem coube o comando o coordenador da FNSA, Sr. Abelardo de 

Oliveira Filho, tendo por objetivos principais: a reorganização institucional do setor, 

planejamento, retomada e a ampliação dos investimentos e a formulação de um marco 

regulatório.  

Inicia-se o período que podemos de ―gestão por programas‖, pois apesar de o 
setor ainda não contar com uma política nacional ou minimamente uma lei 

nacional – como veio ocorrer no início de 2007 -, a SNSA buscou 

reestruturar os programas existentes e os novos sob um mesmo arcabouço de 

normas, critérios e medidas que conformam uma espécie de embrião da 

política que se desenhava para o setor(Maricato,2007, p.6).  

                                                             
73  O cargo de primeiro ministro das Cidades coube a Olívio Dutra, o qual vinha da reconhecida 

experiência de governar Porto Alegre, onde muitas iniciativas inovadoras de política municipal tinham se 

desenvolvido. A primeira equipe que compôs o time que dirigiu o MCidades resultou de uma 

convergência também rara de militantes sindicalistas, profissionais e acadêmicos com participação 

anterior com experiências de administração pública e muito prestigiadas no meio técnico e acadêmico, 

além de forte inserção nos movimentos sociais urbanos (Maricato, 2017, 36), 
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Ainda em 2003, após ampla participação social, foi realizada a primeira 

Conferência Nacional das Cidades, que veio a se tornar um marco importante na 

reestruturação do saneamento em nível nacional. Aberta pelo presidente Luiz Inácio 

Lula da Silva, a Conferência avaliou cerca de 3.850 propostas originárias das 

conferências municipais e estaduais. Foram aprovados princípios, diretrizes, objetivos e 

ações da política nacional da política urbana; as atribuições, a estrutura de 

funcionamento e a composição do Conselho das Cidades; e as diretrizes, os objetivos e 

as ações das políticas específicas de habitação, saneamento ambiental e mobilidade e 

trânsito. Por fim, ainda na Conferência foi eleito o Conselho das Cidades, formado por 

71 membros e 27 observadores (Maricato e Santos Junior, 2006). 

Também na Conferência foi criado um Grupo de Trabalho Interministerial 

(GTI)
74

, composto por representantes de diferentes órgãos e instituições da 

administração federal que atuam no saneamento, que teve entre as principais tarefas, de 

acordo com Britto et al. (2011), racionalizar, articular e integrar programas, visando 

acabar com a dispersão de recursos e esforços que caracterizam o governo anterior, 

marcado por 80 ações dispersas em 15 programas, sob responsabilidade de 8 ministérios 

e duas instituições financeiras. A proposta era definir competências entre os órgãos 

federais unificar programas de saneamento ambiental no âmbito do Plano Plurianual 

PPA 2004-2007. Com esta atribuição, o GTI constituía também o espaço governamental 

de formulação da proposta da política nacional de saneamento (Brittoet al., 2011, p. 6). 

O conjunto de propostas apresentadas na Conferência por entidades ligadas ao 

saneamento, dentre as quais a FNSA, a ASSAMAE, a ABES (Associação Brasileira de 

Engenheiros Sanitários) e a AESBE (Associação de Empresas de Saneamento Básico 

Estaduais), expressavam consensos e interesses conflitantes. Os pontos consensuais 

diziam respeito à garantia da gestão pública dos serviços articulada à necessidade de 

ampliação de investimentos estatais e financiamento público, tendo como princípio a 

ideia de que os investimentos em saneamento são investimentos em saúde pública e, 

portanto, não oneram a dívida pública. E, ainda , com relação à afirmação da 

                                                             
74 O Grupo de Trabalho Interministerial foi composto por representantes dos Ministérios das Cidades, que 

o coordenou; da Casa Civil; da Fazenda; do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior; do 

Planejamento, Orçamento e Gestão; do Meio Ambiente; do Turismo; da Integração Nacional e, também, 

da Caixa Econômica Federal; Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social e da Fundação 

Nacional de Saúde (BRASIL, 2003).  
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necessidade de uma política pública nacional de saneamento e de seus instrumentos, 

engendrando mecanismos de garantia de gestão democrática participativa e 

representativa da complexidade de interesses dos distintos segmentos da sociedade civil 

na definição de políticas e do controle social na elaboração dos planos e na prestação 

dos serviços (Britto, et al., 2011, p. 5). 

Já os pontos divergentes centraram-se na definição da titularidade no caso de 

sistemas de interesse comum, ou sistemas compartilhados, situação que caracteriza a 

maior parte das regiões metropolitanas do país. Duas posições expressaram esse 

confronto. De um lado, a defendida pela FNSA e ASSAMAE propunha a garantia da 

titularidade municipal e consequente autonomia dos municípios na escolha do modelo 

de gestão a ser adotado, com diferentes possibilidades na cooperação entre os 

municípios que compõem as regiões metropolitanas. E do outro, defendida pela ABES e 

pela AESB, advogava a gestão regionalizada, com os municípios delegando a gestão às 

CESB‘s (Britto, et al., 2011, p. 5). 

Apesar dessas controvérsias, foi provado no âmbito da Conferência um conjunto 

de princípios que ratificavam que os serviços de saneamento seriam, por definição, 

públicos e prestados sob o regime de monopólios, essenciais e vitais para o 

funcionamento das cidades, as condições de vida da população urbana e rural, a 

preservação do meio ambiente e o desenvolvimento da economia. Tendo por diretrizes a 

articulação intersetorial, participação social, respeito à diversidade urbana, regional e 

cultural e implementação de estrutura institucional, políticas de desenvolvimento e 

capacitação técnico-institucional e políticas abrangentes e massivas voltadas para a 

universalização(BRASIL/Ministério das Cidades, 2003). 

De acordo com as resoluções da Conferência era objetivo 

Promover o acesso universal ao saneamento ambiental, priorizando o 

atendimento às famílias de baixa renda localizadas em assentamentos 

urbanos precários e insalubres, em áreas de proteção ambiental, municípios 
de pequeno porte e regiões rurais. Entende-se por saneamento ambiental o 

abastecimento de água em condições adequadas; a coleta, o tratamento e a 

disposição adequada dos esgotos, resíduos sólidos e emissões gasosas; a 

prevenção e o controle do excesso de ruídos; a drenagem de águas pluviais e 

o controle de vetores com seus reservatórios de doenças. Defender a 

essencialidade e a natureza pública que caracterizam a função social das 

ações e serviços de saneamento ambiental, garantindo a gestão pública nos 

serviços e a prestação por órgãos públicos. Os serviços de saneamento 

ambiental são de interesse local e o município é o seu titular, responsável 

pela sua organização e prestação, podendo fazê-lo diretamente ou sob regime 

de concessão ou permissão, associado com outros municípios ou não, 
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mantendo o sistema de subsídios cruzados, respeitando a autonomia e 

soberania dos municípios (BRASIL/ Ministério das Cidades, 2003). 

 

Passada a Conferência e após dez meses de trabalho do GTI, em que foi possível 

analisar as diversas propostas e sugestões enviadas por entidades do setor, bem como 

órgãos do governo federal, em 2004, foi elaborada uma proposta preliminar para a 

Política Nacional de Saneamento Básico, a qual foi submetida à consulta pública e à 

aprovação dos Conselhos das Cidades e da Saúde como Anteprojeto de Lei (APL). Com 

a aprovação dessas instâncias, a proposta tomou forma de Projeto de Lei - PL5296/2005 

e passou a ser objeto de análise de seminários regionais e do Seminário Nacional
75

.  

Com teor bastante progressista, a proposta resumidamente consistia em: a) uma 

definição ampliada de saneamento básico, abarcando os serviços de abastecimento de 

água, esgotamento sanitário, manejo de resíduos sólidos e limpeza urbana, drenagem e 

manejo de águas pluviais; b) o planejamento integrado como instrumento obrigatório; c) 

o respeito à titularidade dos municípios e o reconhecimento da autonomia dos estados 

em instituir regiões metropolitanas, microrregiões e aglomerados urbanos para integrar 

as funções de interesse comum; d) o resgate dos usuários e cidadãos em exercer o 

controle social sobre os serviços e de participar do processo decisório do setor; e) a 

instituição do conceito amplo de saneamento básico sob a perspectiva de um diálogo 

articulado com as políticas de habitação, planejamento territorial, uso e ocupação do 

solo, saúde, ambiente e recursos hídricos (Britto atel., 2011, p. 10). 

Além disso, o PL 5296/2005 previa a instituição de fundos municipais e estaduais, 

ao invés de subsídios cruzados, para a universalização do acesso e de mecanismos de 

efetivo controle social, que incluíam a realização de audiências públicas para o debate 

de importantes questões do setor e a criação de órgãos colegiados bastante participativos 

na política de saneamento, entre outros, bem como a criação de um Sistema Nacional de 

Saneamento (SISNASA). Este sistema subordinaria a ação dos prestadores a normas e 

princípios federais, prevendo ainda a criação de agências reguladoras e de instrumentos 

                                                             
75 Foram realizados dez seminários regionais em Fortaleza, Recife, Porto Alegre, Rio de Janeiro, Goiânia, 

Belém, Manaus, S. Paulo, Curitiba e Belo Horizonte. Foi realizado, também, um seminário nacional, em 

Brasília. Dos seminários participaram 2.182 pessoas, permitindo a participação de todas as entidades do 

setor de saneamento básico, e, durante o processo de consulta pública, se recolheu 232 sugestões, desde 

as mais simples, até avultados estudos (BRASIL, 2005). 
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políticos de gestão como planos municipais e estaduais de saneamento(Sousa, 2011, p. 

69). 

Ao ser encaminhadopela Casa Civil da Presidência à câmara dos Deputados, o PL 

5296/2005 recebeu mais de 800 emendas, em sua maior parte vindas de grupos políticos 

ligados ao setor privado e as CESB‘s. Os principais pontos contrários se davam, 

sobretudo, com relação à questão da titularidade, a abrangência dos serviços, a 

instituição do SISNASA, o financiamento da universalização, e a instituição de órgãos 

colegiados e de controle social.  

Britto atel. (2011) afirmam que as disputas em torno da concepção do saneamento 

na proposta do marco legal tinham por base projetos políticos fundados em duas 

contraposições fundamentais: um que o mercantiliza e lhe confere a categoria 

commodity, submetendo-o a lógica do mercado; e outro que o requisita como direito de 

cidadania, afirmando o seu caráter de serviço público, de caráter essencial e 

universalista, cuja primazia deve ser do Estado.  

Fato é que o PL relacionava claramente o saneamento à noção de direito, como 

pode sernotado quando assegura que todos têm direito à vida em ambiente salubre, cuja 

promoção e preservação é dever do Poder Público e da coletividade. Nesse âmbito, os 

serviços públicos de saneamento básico são considerados como de natureza essencial. 

Sendo obrigação do Poder Público promover a salubridade ambiental, especialmente 

mediante políticas, ações e a provisão universal e equânime dos serviços públicos 

necessários. E também,ao afirmar que é garantido a todos o direito a níveis adequados e 

crescentes de salubridadeambiental e de exigir dos responsáveis medidas preventivas, 

mitigadoras, compensatórias ou reparadorasem face de atividades prejudiciais ou 

potencialmente prejudiciais à salubridade ambiental (BRASIL, 2005). 

A Exposição de Motivos – E.M, nº 07/2005 encaminhada pelo Ministro da 

Cidade, Sr. Olívio Dutra ao Presidente da República, identificou o saneamento como 

direito subjetivo público. De acordo com o documento, o Projeto de Lei inova ao 

entender o saneamento básico como um direito subjetivo público, ou seja, como um 

direito cujos titulares não são apenas os seus atuais usuários, mas todos os cidadãos, 

inclusive os que ainda não têm acesso aos serviços. Assim, a posição do cidadão 

diferencia-se da posição do usuário, figura compreendida como um plus do consumidor, 
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e que reúne os direitos que são assegurados a esse último acrescido aos que são 

inerentes ao caráter público dos serviços de saneamento básico. 

Após diversas disputas e inclusive diante da ameaça deoutra proposta de lei, que 

silenciosamente tramitava em paralelo no senado, porém em ritmo mais acelerado, cujas 

propostas eram totalmente contrárias
76

, o PL 5296, através de grandemobilização da 

FNSA, foi finalmente aprovada na Comissão Mista da Câmara e posteriormente no 

Senado, se transformando em PLS 219/2006. Ao ser submetido à Câmara dos 

Deputados, o PLS recebeu a identificação de PL 7.361/2006, sendo nesta instância 

aprovada sem emendas no dia 12/12/2006. Em janeiro de 2007, o PL seguiu para sanção 

do Presidente Lula, onde foi aprovada como Lei 11.445 de 2007, ficando conhecida 

com LNSB – Lei Nacional do Saneamento Básico.  

Embora nem todas as propostas elaboradas originalmente tenham sido aprovadas, 

como, por exemplo, a questão da definição da titularidade, a criação do SISNASA e o 

financiamento através da instituição de fundos federativos; a promulgação dessa lei 

significou uma grande conquista da política pública de saneamento no 

Brasil,especialmente ao preservar a concepção abrangente de saneamento, a proteção 

aousuário, a obrigatoriedade de instrumentos de planejamento (planos municipais 

eestaduais de saneamento) e regulação para o setor, a previsão, mesmo quefacultativa, 

dos fundos de universalização e das instâncias de controle social, aindaque consultivas, 

entre outras questões (Sousa, 2011). Representando, segundo Britto et al. (2011), uma 

inflexão progressista no que toca a adoção de uma ―nova‖ agenda reformista, que 

incorporou algumas das principais propostas elaboradas pelos pensadores e militantes 

do movimento pela Reforma Urbana.  

Para Heller e Rezende (2008), a LNSB trouxe perspectivas otimistas para o futuro 

do saneamento, pois guarda o potencial de acelerar a universalização dos serviços e 

melhorar a qualidade do atendimento a população. Além disso, a legislação supriua 

lacuna de marcos legais para o setorpouco claros desde o ocaso do PLANASA.  

A nova ordem legal e institucional do saneamento, portanto, tem como aspectos 

principais: 

                                                             
76 O Projeto de Lei sobre o saneamento PLS 155/05, restringia o conceito de saneamento básico aos 

serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário e a titularidade passava ao nível dos estados 

quando as atividades de infraestruturas e instalações municipais ultrapassassem o território de um 

município. Também não previa órgãos de participação e controle social e não regulamentava os direitos 

dos usuários. O PLS 155/05 foi aprovado por unanimidade em duas comissões e encontrava-se na 

Comissão de Infraestrutura do Senado em fase terminativa de votação (Britto, et al., 2011, p. 13).  
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 O conceito amplo de saneamento, incluindo as ações de abastecimento de água, 

esgotamento sanitário, manejo de resíduos sólidos e manejo de águas pluviais; 

 A afirmação do objetivo de salubridade ambiental para os serviços, em 

contraposição à visão do saneamento como bem econômico; 

 A firmação do papel do Estado e do setor público do saneamento em 

contraposição à concepção da privatização como meio de universalização dos 

serviços; 

 O compromisso com a universalização, a integralidade e a equidade; 

 A afirmação dos conceitos de regulação, planejamento e avaliação dos serviços 

de forma articulada entre si; 

 Implantação de regras claras para a delegação dos serviços, afirmando os 

direitos do seu titular; 

 O reconhecimento do controle social, embora sem a clara previsão de 

mecanismos concretos para sua implementação; 

 O favorecimento do acesso aos serviços à população de baixa renda (Heller e 

Rezende, 2008, p. 338). 

Mais do que um inédito marco regulatório, a instituição da LNSB, sobretudo pelo 

fato de identificar o saneamento como um direito social que deve ser garantido pelo 

poder público a toda a população, independente de condição financeira e do local em 

que vivam, significou uma importante vitória sobre o projeto neoliberal, que vislumbra 

nestes serviçosum potencial campo de reprodução de capitais, cuja provisão deva se 

pautar pela lógica do mercado.  

Cumpre ressaltar como mais um avanço no campo do saneamento, a instituição, 

em 2013, do Plano Nacional de Saneamento – PLANASA, em cumprimento às 

orientações da LNSB. Elaborado pela SNSA de forma democrática, com a participação 

do governo, a sociedade e os agentes públicos e privados que atua no setor de 

saneamento, este planotêm o objetivo principal estabelecer metas e ações de saneamento 

básico para o país nos próximos 20 anos
77

.  

 

                                                             
77De acordo como PLANASA será necessário um investimento em torno de R$ 508,4 bilhões para que o 

país, em 20 anos, tenha os serviços de água e coleta de esgotos universalizados, ou seja, somente em 

2033.  
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3.3 – O PAC como estratégia de enfrentamento da crise estrutural do capital e o 

seu impacto no significado do saneamento para a população da Baixada 

Fluminense  

Em 2007, mesmo ano de institucionalização da Lei de Saneamento, foi lançado 

pelo Presidente Lula no início do seu segundo mandato,o Programa de Aceleração do 

Crescimento – PAC. O objetivo do programa, segundo o Ministério do 

Planejamento,era de promover a retomada do planejamento e execução de grandes obras 

de infraestrutura social, urbana, logística e energética do país, contribuindo para o seu 

desenvolvimento acelerado e sustentável. 

O PAC constituiu-se no principal instrumento da política econômica adotada pelo 

PT, através do qual as diretrizes econômicas de desenvolvimento do governo puderam 

ser materializadas. Essas diretrizes tiveram como base ideológica a perspectiva 

neodesenvolvimentista(em alusão ao projeto nacional desenvolvimentista dos anos 

1950, nos moldes da Comissão Econômica para a América Latina – CEPAL), que 

ressurgiu no recente período histórico brasileiro, mais especificamente no governo do 

Presidente Lula. Essa perspectiva tem como principal objetivo delinear um projeto 

nacional de crescimento combinando com uma melhora substancial nos padrões 

distributivos do país. A consecução desse objetivo passa, necessariamente, por um 

determinado padrão de intervenção do Estado na economia e na ―questão social‖, 

principalmente no tocante à redução da incerteza inerente às economias capitalistas 

(Castelo 2010, p.194).  

O enfoque neodesenvolvimentista se deu em torno da noção de que as estratégias 

de desenvolvimento deveriam ir além das concepções economicistas e englobar 

direcionamentos políticos voltados para o âmbito da justiça social. Daí a justificativa de 

se implementarprogramas como o PAC, voltados para grandes obras nos setores de 

habitação e saneamento e dirigidos, sobretudo, às populações mais pobres.   

Na realidade, porém, o que se observou foi que tal diretriz representou um 

movimento muito mais de questionamento da ineficácia das políticas neoliberais 

(principalmente as prescritas no Consenso de Washington) do que uma ruptura com a 

ordem do capital. A noção de desenvolvimento é atrelada às altas taxas de crescimento 

econômico apenas com uma preocupação a mais, a dos aspectos sociais.  
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No entanto, como bem coloca Castelo (2008), o neodesenvolvimentismo não 

promoveu um debate sobre a natureza e as funções do Estado no modo de produção 

capitalista, nem tão pouco, uma avaliação da fusão de interesses das classes dominantes 

em torno do capital financeiro e da financeirização da riqueza e os constrangimentos do 

mercado mundial à formação de um capital autônomo.Isso sem falar na total ausência 

das polêmicas sobre as atuais configurações do mundo do trabalho e no papel das 

empresas transnacionais no novo capitalismo.  

O conceito neodesenvolvimentista foi apropriado politicamente para destacar a 

falsa inflexão no processo de desenvolvimento econômico no Brasil, as pretensas 

mudanças estruturais e desempenho econômico do país durante o governo Lula. O 

intuito foi diferenciar o governo Lula da experiência neoliberal e do desempenho 

(medíocre) do governo FHC. A experiência de desenvolvimento do governo Lula 

expressou um projeto que se pode denominar ―desenvolvimento às avessas‖, ou seja, a 

ausência de transformações estruturais que caracterizam o projeto desenvolvimentista 

(Gonçalves, 2012).  

Por estes motivos, o novo desenvolvimentismo, nos termos de Gonçalves (2012), 

se constituiu em uma versão do liberalismo enraizado. Expressando, de acordo com o 

autor, o compromisso entre as diretrizes estratégias do liberalismo e a intervenção 

estatal orientada para a estabilização macroeconômica.  

Os recursos do PAC foram divididos a partir de três eixos: i) infraestrutura e 

logística, que abarcou investimentos em rodovias, ferrovias, portos, aeroportos, 

hidrovias, defesa, ciência e tecnologia, inovação e comunicação. ii) infraestrutura 

energética, com investimentos em geração de energia, transmissão de energia e petróleo 

e gás.iii) social e urbano, através de investimentos em habitação, saneamento, 

mobilidade urbana, prevenção de áreas de riscos, recursos hídricos, equipamentos 

sociais, cidades históricas, luz para todos. 

A previsão era implementar as ações do programa ao longo de três anos (2007 a 

2010)
78

, buscando alavancar o crescimento do PIB para 5% ao ano. Para o alcance dessa 

meta, o setor público teria um papel fundamental, entrando com um investimento em 

                                                             
78 A primeira etapa do programa ocorreu de 2007 a 2010, denominado como PAC 1. De2011 a 2015 foi 

instituída uma segunda etapa - PAC 2,incorporando obras que não tinham sido concluídas no PAC 1 e 

outras mais. Atualmente, o programa ainda encontra-se em vigência, porém executando apenas obras em 

etapa de conclusão.  
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torno de R$ 67,8 bilhões, que se somariam aos investimentos das estatais, 

financiamentos dos bancos oficiais e investimentos privados, atingindo um total de R$ 

503,9 bilhões ao longo do programa
79

. Este investimento se constituiria no sustentáculo 

do programa e deveria impulsionar os investimentos privados posteriores no país. 

A alocação de investimentos feitas através do PAC, só foi possível como 

ressaltaMenegat (2018), graças aos resultados de uma 'bolha especulativa' em torno de 

commodities que durou de 2003 a 2008.  Este dinheiro a mais e sem valor, que segundo 

o autor seria uma fantasmagoria reduzida a mero signo, sem nenhum conteúdo real 

possível – passou a circular devido a uma sobrevalorização repentina de produtos como 

soja, milho, açúcar, ferro, etc., em que o Brasil havia se tornado - meio por acaso, meio 

por necessidade - um grande exportador, proporcionando ao governo a realização de 

diversos investimentos. 

A criação do programa,é importante pontuar, se deu no contexto dos primeiros 

indícios da crise econômica mundial que viria a ser deflagrada nos Estados Unidos em 

2008. Esta crise teve como estopim o estouro da ―bolha imobiliária‖ americana formada 

em razão da expansão do crédito imobiliário neste país, sem a devida regulação, e dos 

consequentes calotes dos compradores. Situação que se refletiu em diversos setores da 

economia em escala mundial e acabou levando várias instituições financeiras à falência. 

Conforme afirma Mészáros (2011), a crise do capital no contexto atual tratou-se 

fundamentalmente de uma crise estrutural. Para o autor, a associação entre capital e 

crise não é nada especial. Pelo contrário, crises de intensidade e duração variadas são o 

modo natural de existência do capital. Em suas palavras, são maneiras de progredir para 

além de suas barreiras imediatas e, desse modo, estender com dinamismo cruel sua 

esfera de operação e dominação. Nesse sentido, a última coisa que o capital poderia 

desejar seria uma superação permanente de todas as crises, mesmo que seus ideólogos e 

propagandistas frequentemente sonhem com ou ainda, reivindiquem a realização de 

exatamente isso.  

A crise estrutural do capital é a séria manifestação do encontro do sistema 

com seus próprios limites intrínsecos. A adaptabilidade deste modo de 

controle do metabolismo social pode ir tão longe quanto a ―ajuda externa‖ 

compatível com suas determinações sistemáticas permita fazê-lo. O próprio 

fato de que a necessidade desta ―ajuda externa‖ aflore — e, apesar de toda a 

                                                             
79 De acordo com o Ministério das Cidades, o valor total das ações concluídasaté 2018  foi de R$ 378,2 

bilhões. 
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mitologia em contrário, continue a crescer durante todo o século XX — foi 

sempre um indicativo de que algo diferente da normalidade da extração e 

apropriação econômica do sobretrabalho pelo capital tinha que ser 

introduzido para conter as graves ―disfunções‖ do sistema. E, durante a maior 

parte de nosso século, o capital pôde tolerar as doses do remédio ministradas 

e nos poucos ―países capitalistas avançados‖ — mas somente neles — pôde 

até mesmo celebrar a fase mais obviamente bem sucedida de expansão do 

desenvolvimento durante o intervencionismo estatal keynesiano das décadas 

do pós-guerra (2000, p.14) 

 

Ainda conforme o Mészáros, a novidade histórica da atual crise se dá a partir de 

quatro aspectos. O primeiro trata-se do seu caráter universal, em lugar de restrito a uma 

esfera particular (por exemplo, financeira ou comercial, ou afetando este ou aquele ramo 

particular de produção, aplicando-se a este e não àquele tipo de trabalho, com sua gama 

específica de habilidades e graus de produtividade etc.).O segundo aspecto refere-se ao  

seu alcance ser verdadeiramente global (no sentido mais literal e ameaçador do termo), 

em lugar de limitado a um conjunto particular de países (como foram todas as principais 

crises no passado).O terceiro se reporta à escala de tempo ser extensa, contínua, ou se 

preferir, permanente, em lugar de limitada e cíclica, como foram todas as crises 

anteriores do capital. E por fim, o quarto aspecto, em contraste com as erupções e os 

colapsos mais espetaculares e dramáticos do passado, seu modo de se desdobrar poderia 

ser chamado de rastejante, desde que acrescentemos a ressalva de que nem sequer as 

convulsões mais veementes ou violentas poderiam ser excluídas no que se refere ao 

futuro, a saber: quando a complexa maquinaria agora ativamente empenhada na 

―administração da crise‖ e no ―deslocamento‖ mais ou menos temporário das crescentes 

contradições perder sua energia (2011, p. 796).  

Como parte do sistema sociometabólico do capital
80

, cabe ao Estado
81

, diante da 

crise estrutural do capital, exercer o seu ―papel reparador‖ ou mais especificamente 

―administrador das crises‖. Em outras palavras, aos Estados cabe a criação de 

mecanismos que venham reestabelecer e facilitar a acumulação e expansão do capital, 

num momento em que estas se encontram ameaçadas pelas crises. Para Mészáros, 

O papel [...] do Estado moderno é essencial. Ele deve sempre ajustar suas 

funções reguladoras em sintonia com a dinâmica variável do processo de 

                                                             
80 Com base em Mészáros (2011) o capital é constituído por um sistema sociometabólico formado pelo 

tripé capital, trabalhoassalariado e Estado.  Essas três instâncias estão diretamente inter-relacionadas, o 

que impossibilita a superação do capital sem a eliminação do conjunto dos três elementos que 

compreendem esse sistema.  
81 É importante ter em mente que a formação do Estado moderno é uma exigência absoluta para assegurar 

e proteger permanentemente a produtividade do sistema capitalista. (Mészáros, 2011, p. 106) 
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reprodução socioeconômico, complementando politicamente e reforçando a 

dominação do capital contra as forças que poderiam desafiar as imensas 

desigualdades na distribuição e no consumo. Além do mais, o Estado deve 

também assumir a importante função de comprador/consumidor direto em 

escala sempre crescente. Nessa função, cabe a ele prover algumas 

necessidades reais do conjunto social (da educação à saúde e da habitação e 

manutenção da chamada ―infraestrutura‖ ao fornecimento de serviços de 

seguridade social) [...] atenuando assim, ainda que não para sempre, algumas 

das piores complicações e contradições que surgem da fragmentação da 
produção e do consumo (2011,p. 110).  

 

Portanto, o PAC no Brasil, ante a desorganização das finanças mundiais causada 

pela crise estrutural do capitale a enorme vulnerabilidade externa do país, cumpriu essa 

função. Significando um mecanismo do Estado para a recomposição da taxa de 

acumulação capitalista, que só foi possível devido ao crescimento extraordinário das 

importações (quase 50% em 2006-07) e crescente dependência em relação à exportação 

de commodities, segundoGonçalves (2008). No entanto, o mesmo autor afirma que a 

crença de que as reservas internacionais do país serviriam como fator de resistência à 

crise internacional seria um grave erro, pois desconsiderava a elevada liberalização 

financeira e cambial do país. Gonçalves alerta que estas reservas podiam desaparecer 

em poucas semanas via deslocamento das aplicações financeiras para a compra de 

dólares.  

Analisando os governos de esquerda na América Latina e em especial o do PT, 

Menegat(2007) coloca que tais governos ficaram forçados a gerir a crise, ou a perecer 

em suas pretensões de continuidade de existência como máquinas de influência política. 

Para o autor, o que alguns chamam de pragmatismo da ação, não passou deevidente 

insuficiência da análise acerca dos desafios desta situação histórica. Assim,  

A ênfase no ―crescimento econômico‖ revela dois aspectos interessantes do 

pensamento petista. O primeiro é o sentido acrítico das possibilidades atuais 

de desenvolvimento, não apenas pela escassa criação de empregos, como 

também pela avassaladora destruição da natureza que dele resulta. Não é 

fortuito que o próprio pensamento dominante utiliza com frequência cada vez 

maior termos como desenvolvimento sustentável etc. Como o agronegócio e 

a extração vegetal e mineral acabaram por se tornar, num quadro de 

desindustrialização, nos setores mais dinâmicos da economia brasileira, fica 
evidente a importância que eles adquiriram entre as prioridades políticas do 

governo Lula. Neste campo o PT não produziu qualquer novidade, apenas 

incrementou a lógica estrutural em andamento, que fortalece sobremaneira as 

formas predatórias de acumulação de capital na periferia. O segundo aspecto 

é imaginar que a violência destas formas de incremento do desenvolvimento 

econômico possa abrir espaço para ―ativar os sujeitos sociais‖. A novidade do 

governo do PT é a gestão da crise social (p. 44).  
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Inserido no eixo de infraestrutura social e urbana, considerado o carro-chefe na 

estrutura do PAC, o saneamento, ao lado da habitação, passou a receber grande vulto de 

investimento há muito não verificado em ambas as áreas desde a extinção do 

PLANASA e BNH.  

Os investimentos em saneamento tinham como objetivo, segundo o programa, de 

ampliar e melhorar o acesso aos serviços de abastecimento de água, coleta e tratamento 

de esgoto sanitário e a destinação adequada de resíduos sólidos nas cidades, de modo a 

prevenir doenças e contribuir para o aumento da qualidade de vida da população.  

A opção em investir em áreas relacionadas à construção civil, através da produção 

de moradias e do saneamento, ocorreu em função da mesma ter grande impacto no 

aumento de postos de trabalho, inclusive os de baixa qualificação.Isso incidiria, 

consequentemente, no aquecimento da economia e na expansão do consumo pelas 

classes populares.Só em 2007, ano em que o programa foi inaugurado, foram investidos 

cerca de 10,4 bilhões em saneamento. Cifra que atualmente totaliza-se em R$ 72,7 

bilhões, com a aplicação de R$23,5 bilhões
82

, segundo o último balanço do programa 

recentemente divulgado.  

Embora este fato seja notório e plausível de reconhecimento, já que os 

investimentos em saneamento historicamente quase sempre foram relegados aum 

segundo plano no país, a alocação de recursos mediante o programa não se pautou pelos 

preceitos democráticos estabelecidos na PNSB. Revelou-se, assim,a face contraditória 

do programa e o reforço na identificação do saneamento como uma política de 

infraestrutura. 

Segundo Britto etal.(2011), expressamente pautado pela perspectiva 

desenvolvimentista, associando de forma limitada o saneamento à intervenção de 

infraestrutura, o PAC sintetiza macroinvestimentos em obras em todo o país sem 

transitar pelas esferas públicas existentes, nem respeitar diretrizes e propostas 

construídas em ciclos de conferências nacionais, e muito menos respeitar o ordenamento 

                                                             
82  De acordo com o Balanço do PAC de 2015-2018, o panorama do programa no saneamento é o 

seguinte: Água em áreas urbanas – 516 empreendimentos em 527 municípios, beneficiando mais de 9,9 

milhões de pessoas; esgotamento sanitário e resíduos sólidos urbanos – 1.140 empreendimentos 

concluídos em 988 municípios, beneficiando mais de 12,9 milhões de pessoas. 
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de investimentos de fundos públicos direcionados a partir de diretrizes definidas pela lei 

nacional do setor. 

Ainda nas palavras das autoras, claramente o PAC significou o atropelamento dos 

esforços da SNSA de qualificar e dar coerência aos gastos públicos, abordando as 

possiblidades de construção de uma política de Estado em contraposição a um programa 

de governo.  

Os investimentos do PAC em ações de saneamento foram disponibilizados aos 

municípios a partir da seguinte classificação:  

 Grupo 1: grandes regiões metropolitanas do país, municípios com mais de 70 

mil habitantes nas regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste e acima de 100 mil 

nas regiões Sul e Sudeste; 

 Grupo 2: municípios com população entre 50 mil e 70 mil nas regiões Norte, 

Nordeste e Centro-Oeste e municípios com população entre 50 mil e 100 mil 

habitantes nas regiões Sul e Sudeste; 

 Grupo 3: municípios com menos de 50 mil habitantes. 

Os recursos destinados aos Grupos 1 e 2 foram coordenados pelo Ministério das 

Cidades e os destinados ao Grupo 3  pela Funasa, vinculada ao Ministério da Saúde. 

Podendo a operação financeira ser feita pela CAIXA, Banco do Brasil ou BNDES. 

Embora tenha ficando com a primeira a responsabilidade pela operacionalização e 

acompanhamento da maioria dos contratos na área de saneamento. 

 Os repasses do PAC poderiam ser feitos via fundo perdido, os chamados não 

onerosos, ou seja, quando não há a necessidade de devolução dos recursos pelo 

proponente (municípios, Estados e Distrito Federal), geralmente pelo Orçamento Geral 

da União (OGU). Ou financiados, quando os recursos devem ser devolvidos após um 

período determinado para a instituição financeira responsável pelos repasses, sendo o 

FGTS a principal fonte nesta modalidade. Havia, ainda, a necessidade ou não de 
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contrapartidas físicas e financeiras
83

 por parte dos proponentes, cuja incidência variava 

conforme o programa ao qual o empreendimento estava vinculado.  

Dentre os programas do governo federal voltados à implementação de ações de 

saneamento, fortalecidos com a implementação do PAC destacam-se: Programa 

Serviços Urbanos de Água e Esgoto; Programa Saneamento para Todos; Programa de 

Infraestrutura Hídrica; Programa Resíduos Sólidos Urbanos; Programa Drenagem 

Urbana e Controle de Erosão Marítima e Fluvial.  

 

 

 

 

 

 

 

Tabela 3 – Programas de saneamento do Governo Federal  

                                                             
83 A contrapartida representa uma proporção do investimento e é realizada diretamente pelos municípios 

ou estados. O repasse, por sua vez, constitui a outra parcela do investimento e representa o valor 

disponibilizado pela União (PLANSAB, 2013).  
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Fonte:PLANSAB, 2013. 

Cabe destacar para o presente estudo a atuação dos programas Serviço Urbanos de 

Água e Esgoto eSaneamento para Todos nas regiões metropolitanas, ambos sob gestão 

do Ministério das Cidades tendo a CAIXA como agente operador. 

O Programa Serviço Urbanos de Água e Esgototem por objetivo ampliar a 

cobertura e melhorar a qualidade dos serviços públicos urbanos de abastecimento de 

água e esgotamento sanitário. Tendo por público alvo a população de menor nível 

socioeconômico e a residente em áreas de habitação subnormal, em periferias de 

grandes centros e em municípios de pequeno porte
84

. E por isso, a partir do PAC, 

                                                             
84As ações do programa se voltam para o apoio a sistemas de abastecimento de água em municípios de 

regiões metropolitanas, de regiões integradas de desenvolvimento econômico, municípios com mais de 50 

mil habitantes ou integrantes de consórcios públicos com mais de 150 mil habitantes. Já com relação aos 

sistemas de esgotamento sanitário o apoio do prograna é para municípios de regiões metropolitanas, de 

regiões integradas de desenvolvimento econômico, Municípios com população superior a 50 mil 

habitantes ou integrantes de consórcios públicos com mais de 150 mil habitantes. 
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ocorreu uma ampliação substancial dos recursos para o Programa, especialmente de 

recursos não onerosos (OGU), tornando as metas mais factíveis (PLANSAB, 2013)
85

.  

As contrapartidas estabelecidas por este programa seriam: 

No caso de municípios: 

 3% a 5% do valor de repasse da União, para municípios com até 50 mil 

habitantes.  

 5% a 10% do valor de repasse da União, para municípios situados nas áreas 

prioritárias definidas no âmbito da PNDR e nas regiões de abrangência da 

SUDAM e da SUDENE e no Centro-Oeste.  

 10% a 40% do valor de repasse da União, para os demais municípios.  

No caso de estados e do Distrito Federal: 

•10%, no caso de operações que beneficiem municípios incluídos nas áreas prioritárias 

definidas no âmbito da PNDR e nas regiões de abrangência da SUDAM, SUDENE e no 

Centro-Oeste;  

•20%, para os demais estados 

Já o Programa Saneamento para Todos que ficou responsável pelo financiamento 

de empreendimentos com recursos do FGTS aos setores público e privado tem como 

objetivo promover a melhoria das condições de saúde e da qualidade de vida da 

população urbana, por meio de ações de saneamento básico nas modalidades de 

abastecimento de água, esgotamento sanitário, saneamento integrado, desenvolvimento 

institucional, manejo de águas pluviais, manejo de resíduos sólidos, manejo de resíduos 

da construção e demolição, preservação e recuperação de mananciais e estudos e 

projetos
86

(PLANSAB, 2013).  

                                                             
85Pode pleitear recursos financeiros desse programa, o chefe do Poder Executivo dos Estados, do Distrito 

Federal e dos Municípios ou seu representante legal. É condição para a seleção da proposta que os 

governos estaduais, municipais e do Distrito Federal encaminhem consulta prévia ao Ministério das 

Cidades, exceto aqueles nominalmente identificados no OGU (CAIXA, 2018).   
86 No setor público o Programa se destina aos estados, municípios, Distrito Federal, ou concessionário de 

serviços públicos de capital predominantemente público, desde que sejam empresas estatais não 

dependentes. Já no setor privado, é destinado ao concessionário ou subconcessionário privado de serviços 

públicos de saneamento básico a empresas privadas organizadas na forma de Sociedade de Propósito 
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A contrapartida mínima do programa seria: 

Em operações com o setor público: 

 o valor correspondente à contrapartida mínima é de 5% do valor do 

investimento, exceto na modalidade Abastecimento de Água, onde a 

contrapartida mínima é de 10%. 

Em operações com o setor privado 

 o valor correspondente à contrapartida mínima é 20% do Valor do 

Investimento.  

Todos os programas possuem uma periodicidadeanual para o recebimento das 

propostas, que são divulgadas diretamente no portal do Ministério das Cidades
87

. 

Oficialmente, as etapas estabelecidas pelo Governo Federal para a seleção das propostas 

são: articulação entre as modalidades (saneamento, habitação, risco e mobilidade) no 

território; atendimento de demandas estruturantes e integradas entre áreas de 

desenvolvimento urbano e intermunicipais; projetos de engenharia prontos ou em 

estágio avançado de preparação; licenciamento ambiental; situação fundiária que 

permitia rápido início de obras. Além disso,uma série de critériossão adotados para a 

priorização das intervenções como: índices de cobertura, áreas de risco, índices de 

mortalidade infantil, baixo Índice de Desenvolvimento Humano (IDH), dentre outros.  

Atendidas a todas essas exigências, parte-se para a assinatura do contrato de 

repasse ou termo de compromisso. Posteriormente, é apresentada à instituição financeira 

mandatária a documentação para a análise e aprovação. Concluída essa parte, é 

elaborada pela mandatária a Síntese do Projeto Aprovado (SPA), que vem a ser 

encaminhada ao Ministério das Cidades para também análise e aprovação. Com a 

aprovação do ministério,o recurso é liberado e a ordem para o início da obra é dada. É 

                                                                                                                                                                                   
Específico (SPE) em parceria com empresas públicas, a parceiras público-privadas (PPP), ou ainda por 

meio da alocação de ativos(PLANSAB, 2013).  
87No caso do Programa Serviços Urbanos de Água e Esgoto, que é operado apenas com recursos do OGU, 

o próprio Ministério realiza a seleção dos projetos e informa à CAIXA para fins de análise e contratação. 

Já o Programa Saneamento para Todos, que é operado com recursos do FGTS e exige contrapartidas, os 

interessados devem preencher ou validar uma Carta Consulta eletrônica disponibilizada no site do 

ministério e depois realizar outros procedimentos. Sendo habilitada pelo Ministério das Cidades, 

aprovada nas análises técnicas e de risco e autorizada pela Secretaria do Tesouro Nacional (necessária 

quando o solicitante for o estado, município ou o Distrito Federal), a Proposta de Abertura de Crédito é 

submetida à alçada decisória da CAIXA para aprovação e posterior assinatura do contrato de 

financiamento (CAIXA, 2018) 



122 
 

importante ressaltar que o recurso fica depositado e bloqueado em uma conta bancária 

vinculada ao Contrato de Repasse ou Termo de Compromisso. E os desbloqueios 

ocorremna medida em que as obras vão sendo executadas e conforme o critério 

estabelecido por cada programa que o projeto estava vinculado. Na finalização dos 

projetos é determinada a elaboração de uma prestação de contas final, em queé 

demonstrada a aplicação dos recursos e a execução do Contrato de Repasse ou Termo de 

Compromisso. 

 

Na prática, no entanto,especificamente no âmbito do saneamento,os municípios e 

prestadores de serviços encaminhavam seus projetos à SNSA e a definição sobre a 

aplicação final do recurso, ou seja, a seleção das propostas cabia à União em conjunto 

aos governos estaduais, deixando de fora da arena de decisão os municípios, 

principalmente os de pequeno poder político, e os conselhos de saneamento. Com isso, 

a forma como se convencionou o processo de alocação de recursos pelo PAC se deu 

totalmente opostaao que a LNSB estabelece, sobretudo, a partir do momento em que 

não considerou o protagonismo dos municípios e dos conselhos no processo.  

A forma de escolha dos projetos também gerou fortes acusações por parte 

deopositores ao PT de que o PAC era uma medidaeleitoreira e que privilegiava políticos 

aliados ao governo federal. De fato, tais acusações coadunam com as análises de 

Gonçalves (2008),um ano após a criação do programa, de que o mesmo, além de peça 

de propaganda governamental, teria sido usado como balcão de liberação de recursos 

federais para projetos específicos, alguns com interesses mais políticos do que 

econômicos ou sociais. Ou seja, o PAC teria de transformado em instrumento de 

barganha e cooptação que tinha, de um lado, o governo central (Lula), e de outro, 

governadores e prefeitos com influência política.  

Além disso, seguindo lógica idêntica ao do PLANASA, as obras de saneamento 

no âmbito do PAC foram executadas por ―grandes empreiteiras, sem inovação 

tecnológica, sem vinculação com a gestão dos serviços sem contar com qualquer 

mecanismo de controle social
88

 para acompanhamento e avaliação‖(Britto et al, 2011, p. 

15). A diferença da época anterior é que no contexto do PAC já havia um marco 

                                                             
88 É importante mencionar que embora as obras de saneamento do PAC tenham a obrigatoriedade da 

execução de atividades socioambientais, que inclui em um de seus eixos o controle social, esta não 

cumpre tal papel de fato, restringindo-se mais a uma espécie de gestão dos impactos das obras. Com o 

claro intuito de facilitar a aceitação pelos moradores e uma execução sem maiores transtornos pelas 

empreiteiras.  
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regulatório, democraticamente instituído,que estabelecianovos preceitosa serem 

observados na implementação do saneamento no país, os quaisforam completamente 

desconsiderados pelo programa. Esse fato acabou gerando uma contradição entre o 

modo como o programa foi realizado e as diretrizes nacionais do setor, a qual, no 

mesmo período e pelos mesmos atores que estavam no poder, havia sido aprovada.  

Portanto, o PAC, embora tenha promovido a retomada do investimento no âmbito 

do saneamento nunca antes vista e de ter conseguido imprimir alguns avanços 

significativos na área, expressou muito mais o atendimento aos interesses do capital, 

representado pelos grupos que atuam no setor de infraestrutura e obras públicas, do que 

a perspectiva universalista e democrática contida na política nacional do setor.  Sem 

falar os fins políticos/partidários pelo qual o programa também foi utilizado.  

O impeachment da Presidente Dilma Rousseff, em dezembro de 2015, que deu 

fim aos 13 anos do PT a frente do poder no Brasil e a consequente posse de Michel 

Temer à presidência encerrou o projeto desenvolvimentista em curso no país. A política 

de ajustes fiscais adotada pelo governo Temer impactou sobremaneira os recursos do 

PAC, bem como todas as áreas sociais. Só em 2007 foi anunciado um corte de R$ 7,487 

bilhões dos 36,071 bilhões que inicialmente estava previsto para o programa, 

representando uma queda de 45,3% nos recursos. Em 2018, houve um novo 

enxugamento do programa, com o anúncio de que os recursos iriam se concentrar 

apenas nas obras com possibilidade de conclusão no ano, quando findará o governo 

Temer.  

Fora os cortes e encolhimento nos investimentos, atualmente, passados mais de 

dez anos de implementação do PAC, a realidade do programa tem sido outra 

completamente diferente da que se previu na época da sua inauguração.  O que se 

temvisto são obras paralisadas, canceladas e atrasadas por todo o país. De acordo com 

auditoria parcial do TCU divulgada recentemente
89

, existem pelo menos 2,8 mil obras 

do programa paralisadas em todo o país. Só no âmbito do saneamento, o levantamento 

identificou 670 obras nestas condições. 

                                                             
89 Notícia divulgada pelo portal de notícias GI em setembro de 2018.  Disponível 

em:https://g1.globo.com/economia/noticia/2018/09/20/auditoria-do-tcu-diz-que-28-mil-obras-do-pac-

estao-paradas.ghtml.  

https://g1.globo.com/economia/noticia/2018/09/20/auditoria-do-tcu-diz-que-28-mil-obras-do-pac-estao-paradas.ghtml
https://g1.globo.com/economia/noticia/2018/09/20/auditoria-do-tcu-diz-que-28-mil-obras-do-pac-estao-paradas.ghtml
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Na Baixada Fluminense, região estudada, constam 26 projetos no âmbito do PAC 

desde quando o programa foi criado em 2007 até 2018. Número que representa 38,2% 

dos projetos realizados em todo o Estado do Rio de Janeiro (68 projetos). Desse total, 

apenas 10 empreendimentos na Baixada foram concluídos até hoje e praticamente todos 

os demais se encontram paralisados
90

, embora nos dados oficiais do governo constem 

como ―em obras ou concluídos
91

‖.  

Vale lembrar que a grave crise econômica que atingiu o Estado do Rio de Janeiro 

em função das más gestões dos sucessivos governos pmdbistas, foi o fator principal que 

convergiu para a paralisação de diversos empreendimentos do PAC, não só na Baixada 

Fluminense, mas como em todo o estado. Isso porque no ápice da crise em 2017, todos 

os recursos das obras transferidos do Governo federal ao Governo do Estadosofreram 

arrestos para o pagamento aos servidores estaduais. Com isso, sem os desembolsos 

pelos serviços executados, praticamente todas as empreiteiras não deram mais 

continuidade aos contratos.  

Tal situação, no caso específico da Baixada Fluminense, coopera 

significativamente para o quadro de rechaço às obras de saneamento de grande parte da 

população. Isso porque as obras do PAC não representaram nenhuma novidade para a 

população da Baixada, que ao longo dos anos presenciaram outros tantos projetos 

executados na região, nos mais diversos contextos político-partidários do Governo do 

Estado do Rio de Janeiro. Todos, com as mesmas promessas de que o quadro crítico do 

saneamento na região seria finalmente solucionado, mas que ao cabo não se cumpriram. 

Oque se confirma nos recorrentes relatos de muitos moradores sobre as diversas 

intervenções ocorridas nas localidades e das frustrações com as mesmas.  

Soma-se a isso o fato deque os problemas e as ―prováveis‖ soluções em 

saneamento na Baixada serem muito utilizados, ao longo dos anos e, ainda hoje, como 

peça de propaganda política para o angariamento de votos no período eleitoral.  

                                                             
90 Exceto o conjunto de obras que faz parte do projeto ―Mais Água para a Baixada‖, o qual encontra-se 
em execução desde 2016 pela CEDAE. O que se deve muito ao fato dos recursos desse projeto, na ordem 

dos R$3,4 bilhões, em especial, terem sido tomados pela CEDAE diretamente com o Governo Federal, 

sem a intermediação do Governo do Estado no processo. Fazendo com que a CAIXA realize os repasses 

diretamente à companhia, não sendo estes, portanto, suscetíveis aos arrestos determinados pela justiça, 

como ocorreu com os demais projetos.  No entanto, é importante observar que este projeto, embora faça 

parte do projeto Saneamento para Todos do Ministério das Cidades, e de ser operado mediante condições 

idênticas, não está oficialmente inserido no PAC.  
91 Nossa afirmação se baseia principalmente nas obras no âmbito da CEDAE, onde exercemos nossa 

atividade profissional. 
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Essas situações nos levam a questionar se de fato existe a intenção por parte do 

poder público em resolver o problema do saneamento na Baixada. Isso porque, além da 

região ter se tornado uma fonte abundante de obras públicas, o que é muito bom para o 

capital representado pelas grandes empreiteiras, também as promessas na melhoria 

desses serviços gerarem muitos votos no período eleitoral. Lembrando que se trata 

deuma região historicamente marcada por relações políticas clientelistas.  

Tabela 4 – Empreendimentos do PAC na Baixada Fluminense 

MUNICÍPIO PROPONENTE EMPREENDIMENTO  
DATA DA 

SELEÇÃO 

INVESTMENTO 

TOTAL (R$ 

MILHARES)* 

ESTÁGIO 

BELFORD ROXO Estado 

Melhoria do SAA nos Bairros 

Santa Maria, São Bernardo, 

Interlândia, Santa Amélia, Barro 

Vermelho, Gogo da Ema, Bom 

Pastor e Guá 

Jul/07 17.930,87 Concluído  

BELFORD ROXO Estado 
Adequação do SES - recuperação 

da ETE de Joinville 
Jul/07 2.984,13 Concluído  

BELFORD ROXO Município 
Elaboração do plano municipal de 

saneamento  
Nov/10 474,13 Concluído 

BELFORD ROXO Município 

Saneamento Integrado nos Bairros 

Pauline e 

São Leopoldo 

Nov/10 25.284,60 Em obras 

BELFORD ROXO Município 
Saneamento Integrado no Bairro 

Shangrilá 
Out/13 42.882,13 Em obras 

BELFORD ROXO, 

DUQUE DE 

CAXIAS, 

GUAPIMIRIM, 

ITAGUAÍ, 

JAPEPÍ, MAGÉ, 

MANGARATIBA, 

MESQUITA, 

NILÓPOLIS, 

PARACAMBI, 

QUEIMADOS, 

RIO DE JANEIRO, 

SÃO JOÃO DE 

MERITI, 

SEROPÉDICA 

Estado 

Elaboração de projeto para novo 

sistema de produção e adutor para 

a Baixada Fluminense 

Nov/10 3.783,16 
Em 

execução 

BELFORD ROXO, 

DUQUE DE 

CAXIAS, 

MESQUITA, 

NILÓPOLIS, 

NOVA IGUAÇU, 

QUEIMADOS 

Estado 
Melhoria no SAA da Baixada 

Fluminense 
Jul/07 4.538,57 Concluído  
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BELFORD ROXO, 

MESQUITA, 

NOVA IGUAÇU, 

SÃO JOÃO DE 

MERITI 

Estado 

Drenagem urbana na Baixada 

Fluminense - Conjuntos 

habitacionais Roldão Gonçalves. 

Bairro Vermelho e Trio de Ouro 

Cobrex 

Jul/07 82.775,27 Em obras 

DUQUE DE 

CAXIAS 
Estado 

Ampliação do SAA no Bairro 

Campos Elíseos 
Jul/07 18.057,34 Paralisada* 

DUQUE DE 

CAXIAS 
Estado 

Adequação do SAA - melhorias 

nas redes do Bairro Jardim 

Primavera, Av. CASTRO Alves, 

Rua Comandante Amaral Peixoto 

Jul/07 3.856,02 Concluído 

DUQUE DE 

CAXIAS 
Estado 

Implantação do SES do Bairro da 

Pavuna 
Mai/09 35.000,00 Paralisada* 

DUQUE DE 

CAXIAS 
Estado 

Adequação do SAA do Bairro 

Parque Fluminense 
Mai/09 11.006,02 Concluído 

ITAGUAÍ Município  
Elaboração do plano municipal de 

saneamento  
Nov/10 1.200,77 Concluído 

ITAGUAÍ E 

SEROPÉDICA 
Estado Ampliação do SAA de Seropédica 

e Itaguaí 
Nov/10 66.576,72 Paralisada* 

MESQUITA Município  
Saneamento Integrado no Bairro 

Coréia 
Nov/10 24.910,23 Em obras 

MESQUITA Município  
Elaboração do plano municipal de 

saneamento  
Nov/10 248,85 

Em 

execução  

MESQUITA, 

NOVA IGUAÇU, 

RIO DEJANEIRO, 

SÃO JOÃO DE 

MERITI 

Estado 

Complementação do SES - Redes 

coletoras do sistema Sarapuí 

atendendo a diversos bairros dos 

Municípios de São João de Meriti, 

Nova Iguaçu e Mesquita 

Mai/09 30.369,36 Paralisada* 

NILÓPOLIS Município  

Inplantação do SES da Bacia do 

Rio Sarapuí - Bairro Centro, 

Nossa Sra. De Fátima e Santos 

Dumomt 

Jul/07 21.731,83 Em obras 

NOVA IGUAÇU  Estado 

Adequação do SAA - contrução de 

dique e alteração na captação de 

água do Sistema Guandu 

Mai/09 53.353,47 Paralisada* 

NOVA IGUAÇU  Estado 

Ampliação do SAA da Região do 

Grão Pará - adutora de água 

tratada, rede de distribuição e 

ligações domiciliares 

Jul/07 24.535,42 Paralisada* 

NOVA IGUAÇU  Estado 
Melhoria do SAA dos Bairros 

Jardim Viga e Jardim Esplanada  
jul/07 4.140,60 Concluída 

NOVA IGUAÇU  Estado 

Melhoria do SAA - assentamento 

de nova linha de recalque di 

reservatório da Posse, a partir do 

Booster Miguel Couto 

Jul/07 9.240,22 Concluída 

NOVA IGUAÇU  Estado 
Ampliação do SAA dos Bairros de 

Prados Verdes e outros  
Jul/07 21.082,81 Concluída 
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NOVA IGUAÇU  Município  

Saneamento integrado - 

Rodilvânia, Parque Imperial, 

Cabuçu, Três Marias, Ipiranga, 

Jardim Guandu, Comendador 

Soares e outros 

Jul/07 111.504,77 Em obras 

QUEIMADOS Município  

Saneamento integrado no Bairro 

Eldorado - Regiões Vila Scintila, 

Granja Rosalina e Vista Alegre 

Jun/14 - Em licitação 

SEROPÉDICA 

SERB - 

Saneamento e 

Energ 

Implantação da Central de 

Tratamento de Resíduos Sólidos 

Santa Rosa 

Fev/11 356.283,93 Em obras 

Nota: *Embora constem como concluídos ou em obras no último Balanço do PAC (2015-2016), 

estas obras encontram-se paralisadas. 

Fonte: Balanço do PAC 2015-2018 

Portanto, o PAC não foi capaz de promover o acesso universal ao saneamento no 

Brasil, quiçá na Baixada Fluminense. Nem tão pouco rompeu com a lógica mercantilista 

dos serviços, já que operou para o fortalecimento da identificação do saneamento como 

setor de infraestrutura, coadunado com os interesses das empreiteiras, e não como 

direito tal como estabelece a PNSB. Situação que contribui para que o sentido do 

saneamento dado pela população não seja o de um direito social, mas sim, o de mais um 

serviço pelo qual ela deva pagar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



128 
 

Considerações Finais 

Este estudo buscou compreender as particularidades da formação do espaço da 

Baixada Fluminense, região metropolitana do Rio de Janeiro, e seu rebatimento no 

modo como os serviços de saneamento foram e são implementados na região.  

Partimos da compreensão, à luz da perspectiva crítica,de que os espaços tal como 

percebemos e vivemos, não são constituídos naturalmente, mas sim, produzidos pelas 

sociedades, simultaneamente, no momento em que produzem suas condições materiais. 

O que por sua vez,faz com que reflitam o modocomo as sociedades se organizam. 

Chegamos à conclusão, a partir das análises realizadas, que as classes sociais, assim 

como se constituem desigualmente na sociedade, também produzem e se apropriam dos 

seus espaços de modo desiguais.E, no caso de formações sociais de capitalismo 

periférico como a nossa, onde a desigualdade de classe é uma das mais altas no mundo, 

a desigualdade espacial se torna ainda mais presente e perceptível.  

Em nossas análises vimos que os espaços sociais brasileiros foram constituídos 

privilegiando apenas parte da sociedade. O que acabou gerando dois tipos de produção e 

apropriação dos espaços urbanos. Portanto, os espaços em que os serviços de 

infraestrutura urbana são presentes, quase sempre em áreas centrais, onde se apropriam 

os que têm um maior poder aquisitivo. E os espaços que não possuem nenhum tipo de 

serviçoe equipamento urbano ou quando existem, são muito precários. Geralmente 

localizados em áreas periféricas e onde vivem a população pobre trabalhadora.  

Esta realidade traduz a forma como os espaços da Baixada Fluminense foram 

produzidos e apropriados pela população. No caso específico, como região periférica da 

cidade do Rio de Janeiro. Onde, diante da expansão industrial trabalhadores migrantes, 

em busca de novas oportunidades e das dificuldades em instalarem-se nas áreas centrais 

da cidade carioca, encontraram nas muitas terras da Baixada a possibilidade de 

apropriação para a construção de suas próprias moradias.  

Processo o qual, sepor um lado, ocorreu sem nenhum tipo de determinação urbana 

por parte do Estado, tornando viável a população pobre a apropriação de um espaço 

para habitar. Por outro, também não contou com o suporte desteente na implementação 

de infraestruturas, dentre elas o saneamento, que pudessem garantir uma melhor 

qualidade de vida a população. O que acabará marcando a forma como o saneamento 
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vai ser ao longo da história implementado na Baixada Fluminense. E, sobretudo, 

contribuirá decisivamente para a desigualdade espacial da região em relação ao Rio de 

Janeiro.  

Cumpre ressaltar, que as iniciativas públicas no contexto desenvolvimentista, 

realizadas pelo PLANASA, não foram capazes de alterar o quadro do saneamento na 

Baixada Fluminense, especialmente o componente esgotamento sanitário. 

Permanecendo a região com baixos índices em relação aos serviços. Mesmo após o 

término do programa, ocorrido no início da década de 1990,a Baixada não deixou de ser 

alvo de diversos projetos e programas no âmbito do saneamento, sob os mais diversos 

contextos políticos do Governo do Estado do Rio de Janeiro. Empreendimentos os quais 

também não conseguiram solucionar o problema histórico concernente a esta política 

pública na região.  

No contexto atual da PNSB, que estabelece o saneamento como direito social a 

ser garantido a toda população, bem como a instituição do PAC, em que diversos 

investimentos na área foram e estão sendo realizados, mais precisamente 26 ações na 

Baixada Fluminense, os dilemas vividos pela população da região com relação ao 

saneamento também lograram ser resolvidos. Situações que, a nosso ver, incide 

diretamente no quadro de desconfiança e rechaço por parte da população com as obras 

de saneamento realizadas na região.  
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