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Introdução 

A teoria de Henri Lefebvre (1901-1991) elucida em vários pontos o significado de espaço. 

Longe de ser algo neutro, pode ser retratado como um palco onde se desenrola as cenas da 

vida moderna, o cotidiano das pessoas e, ao mesmo tempo, as contradições da sociedade 

capitalista, com a organização do quadro de consumo e a reprodução da força de trabalho. 

Nesse contexto, destaca-se como espaço urbano aquele que agrega conflitos, capital, 

intencionalidades, classes sociais, propriedade, produção, reprodução, usos dos espaços, 

enfim tudo o que existe no tecido urbano moderno. A discussão do espaço urbano proposta 

por Lefebvre possibilita a análise das cidades que apresentam características peculiares e 

representativas da dinâmica social contemporânea. A análise de Lefebvre do espaço social 

traduz as relações conflitantes de poder projetadas no território através das práticas sócio-

espaciais e, ao mesmo tempo, os mecanismos alternativos de gestão e de planejamento da 

cidade. 

Objetivos 

O objetivo do trabalho é a compreensão do espaço urbano como fruto da dinâmica entre o 

espaço social e o espaço físico, pois mais do que uma simples projeção das relações sociais 

sobre o solo, o território urbano é o produto de relações sociais, palco de contradições, 

desequilíbrios permanentes. Assim, busca-se entender como base no pensamento de 

Lefebvre os significados do espaço concebido; o espaço vivido; e o espaço percebido. 

Metodologia 

O artigo foi desenvolvido a partir da revisão bibliográfica que possibilitou fazer uma análise 

crítica sobre a produção social do espaço urbano. 

 

Resultados 

Lefebvre avançou com profundidade na ideia de que o espaço é o elemento central de 

estruturação da sociedade, e particularmente da sociedade contemporânea. A sua teoria 

questiona a vida cotidiana da sociedade a partir deste elemento “espaço”, que traduz as 

relações conflitantes de poder projetadas no território através das práticas sócio espaciais. 

Assim, o espaço envolve as contradições da realidade à medida que é um produto social. 

Sendo assim, o espaço na sociedade capitalista é, para Lefebvre, o meio e o modo, ao 

mesmo tempo, de uma organização do quadro de consumo (e de vida), cuja reprodução da 

força de trabalho se manifesta por meio das contradições. O espaço para Lefebvre consiste 

no lugar onde as relações capitalistas se reproduzem e se localizam com todas as suas 

manifestações de conflitos, lutas e contradições. Existem, assim, contradições no espaço, 

mesmo se dissimuladas, escondidas ou mascaradas. Essas contradições abrangem a 

dimensão política da luta, da disputa, do conflito entre as classes sociais. Nesses termos, o 

espaço na sociedade capitalista pretende ser racional quando, na prática, é comercializado e, 

sendo um espaço capitalista, é um espaço seletivo, espaço para aqueles que detêm o poder 

do consumo, que dá o “direito” à propriedade privada do solo e ao seu uso. Fica 

evidenciado que para Lefebvre o espaço não é neutro e nem inofensivo, mas ao contrário, é 

cheio de conflitos, estratégias, significados, intencionalidades e é utilizado como meio de 

atingir a “dominação”. Trata-se do palco onde se desenrolam as práticas dos seus habitantes 

 
 



 

sujeitas a tensões, desejos, rejeições, regras, modelos, códigos e da tentativa de imposição 

de uma classe em relação as outras. Assim, segundo o autor, os espaços construídos dentro 

da lógica capitalista seguem a padronização e o individualismo desta racionalidade, são, 

portanto, espaços abstratos, primados pela razão estética e pela força das imagens. No 

entanto, é importante ressaltar que esse mesmo espaço estético e abstrato não consegue 

camuflar as contradições da realidade e os conflitos de várias ordens. A partir desta 

percepção, Lefebvre define três momentos na produção social do espaço: o espaço 

concebido; o espaço vivido; e o espaço percebido. O espaço concebido significa a tentativa 

de redução desse espaço à maneira como os tecnocratas o concebem, ou seja, é a 

representação do espaço esboçada pelo pensamento capitalista hierarquizado, imóvel, 

distante do real. Já o espaço percebido constituem as práticas espaciais oriundas de atos, 

valores e relações específicas de cada formação social. São as práticas materiais efetivadas 

sobre o solo. Quanto ao espaço vivido, trata-se da apropriação do espaço, tornando-o um 

campo de possibilidades de construção de um espaço diferencial, que se opõe ao 

homogêneo e contempla o uso. São os espaços de representação dos habitantes que a 

imaginação, os desejos, tentam modificar e apropriar. Lefebvre usa da dialética entre o 

espaço concebido e o espaço vivido para destacar os usos que se fazem presentes na 

apropriação da cidade. Tal dinâmica pode ser vislumbrada principalmente, porém não 

exclusivamente, nos espaços urbanos que reagem à forma metropolitana. O cotidiano destes 

lugares designa a atividade criadora por meio da construção individual e coletiva dos seus 

moradores diante da reprodução do espaço. Assim, o espaço (social) não é apenas uma 

condição e um produto, mas meio para as relações conflitantes dentro do capitalismo. A 

dinâmica entre o espaço social e o espaço físico consubstancia-se no espaço urbano, pois 

mais do que uma simples projeção das relações sociais sobre o solo, o território urbano é o 

produto de relações sociais, palco de contradições, desequilíbrios permanentes. Assim, a 

cidade não pode ser lida como um espaço fechado, como um sistema. Ela é um espaço 

expressivo e espontâneo, envolvendo a festa, a rua, a praça, espaço de teatralização da vida 

coletiva, num movimento dialético. 

 

Conclusão 

 

As reflexões de Lefebvre apontam que o espaço não seria nem um ponto de partida – ao 

mesmo tempo mental e social, nem um ponto de chegada – um produto social ou o lugar 

dos produtos – mas, e, sobretudo, “um intermediário em todos os sentidos desse termo, ou 

seja, um modo e um instrumento, um meio e uma mediação” (Lefebvre, 2008, p.44). 

O espaço urbano é esse meio onde se expressam as relações sociais, palco onde se 

desenrolam as práticas dos seus habitantes e que estão sujeitas as tensões, regras, códigos, 

desejos, em um movimento dialético entre o concebido, vivido e percebido. Essa dinâmica 

social está presente nas cidades médias cujas peculiaridades exigem múltiplos olhares e 

leituras, buscando compreender as cidades que existem dentro da cidade e como seus 

habitantes se relacionam com as estruturas existentes. Lefebvre oportuniza o substrato 

teórico para compreensão das cidades de porte médio por meio da análise do espaço 

urbano, assim como para a construção de mecanismos alternativos de gestão e de 

planejamento da cidade. Nesse contexto, entender o espaço urbano das cidades ultrapassa a 

perspectiva funcional, transcendendo para uma compreensão de organismo coletivo em uma 

perspectiva integradora. 
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