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“Os amores na mente 

As flores no chão 

A certeza na frente 

A história na mão 

Caminhando e cantando 

E seguindo a canção 

Aprendendo e ensinando 

Uma nova lição” 
 

Trecho da música: Pra não dizer que não falei das flores 
de Geraldo Vandré 



O DIREITO À CIDADE SUSTENTÁVEI: reflexão acerca da política urbana brasileira 
à luz dos dez anos do Estatuto da Cidade 

 
 
Resumo: O Estatuto da Cidade (Lei Federal 10.257/2001), ao regulamentar dois 
artigos da Constituição, traz consigo a formulação de um direito – o direito à cidade 
sustentável. Este trabalho tem por objetivo realizar uma análise temporal da política 
urbana, refletir os significados do direito à cidade sustentável e possibilitar novos 
olhares e debates deste tema. Com base em pesquisa literária, explana-se 
primeiramente uma linha histórica de regulamentação sobre o território brasileiro que 
gerou uma dinâmica de exclusão no modo de apropriação da terra. Segue-se com a 
trajetória e ideais do direito urbano, abordando seus marcos regulatórios. Num breve 
momento aborda-se a sustentabilidade, sua conceituação, discurso e práticas. Na 
junção do termo urbano ‘direito à cidade’ e do termo ambiental ‘sustentável’, tem-se 
um direito constitucional, com conflito nos seus significados e conceitos. Assim, este 
trabalho pretende refletir que é necessário reconhecer e repensar os caminhos já 
trilhados, a fim de se traçar novos; sendo um dos caminhos possíveis para a 
realização deste direito as práticas abrangentes, com uma visão holística e que 
possam mudar na dinâmica da história brasileira de constante exclusão e 
fragmentação das políticas públicas.  
 

 

Palavras-chave: Estatuto da Cidade, direito à cidade sustentável, planejamento 

integrado. 
 



THE RIGHT TO SUSTAINABLE CITY: a reflection about the Brazilian urban policy in 
the light of ten years of the City Statute 

 
 

Abstract: The City Statute (Federal Law 10.257/2001), by regulating two articles of 
the Constitution, brings with it the formulation of a right – the right to a sustainable 
city. This work aims to perform a temporal analysis of urban policy, think over the 
meanings of the right to a sustainable city and enable new views and discussion 
about this subject. Based on literature researches, the work explains in detail, 
initially, the historical line of Brazilian territory regulation which gave risen to a 
dynamics of exclusion in the manner of land appropriation. It follows with the 
trajectory and ideals of the urban right, addressing their regulatory frameworks. 
Briefly, it approaches the sustainability and its conceptualization, discourse and 
practices. At the junction of the urban expression ‘right to the city’ and the 
environmental term ‘sustainable’, there appears the constitutional right in conflict with 
its significance and concepts. Thus, this work intends to make a reflection on what is 
necessary to recognize and rethink in the already trodden way, in order to trace new 
ones. Among the possible ways to achieving this right, the comprehensive practices 
with a holistic vision seem to be capable to change the dynamics of constant 
exclusion and fragmentation of the Brazilian public policies history. 
 

 

 

Keywords: City Statute, right to sustainable city, integrated planning. 
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Apresentação 
 

 Sou formada em Arquitetura e Urbanismo desde 2007; durante a graduação 

conheci autores e idéias como o Direito à Cidade de Henri Lefèbvre, que ficaram 

semeados em minha mente. Estas palavras se misturaram com as lições que 

aprendi com meus pais. Minha mãe me auxiliou na leitura e compreensão do 

Manifesto Comunista de Karl Marx e Friedrich Engels e, meu pai me dizia a 

importância de um livrinho marrom que tínhamos em casa, dizendo que aquele 

livrinho representava a mudança do curso da história no Brasil; ele se referia a 

Constituição de 1988. 

 Quando já formada, trabalhando como arquiteta, realizava projetos 

arquitetônicos e vários estudos, foi numa destas oportunidades que me deparei 

com o Estatuto da Cidade. Li a Lei Federal, realizei o trabalho que me foi 

designado, mas algo despertou em mim. Mesmo antes de estudar a lei, já percebi 

que o artigo 2º do Estatuto da Cidade trazia “algo a mais”, uma intenção de 

mudar o rumo dos fatos. Assim, resolvi ler esta lei mais algumas vezes, e depois 

passei a concentrar-me nos incisos do artigo 2º. 

 Desta forma, nasceu o intenso desejo de possibilitar a prática do inciso I do 

artigo 2º do Estatuto da Cidade: “direito a cidades sustentáveis, entendido como 

o direito à terra urbana, à moradia, ao saneamento ambiental, à infra-estrutura 

urbana, ao transporte e aos serviços públicos, ao trabalho e ao lazer, para as 

presentes e futuras gerações;”. Percebendo que todo brasileiro tem garantido por 

lei federal o direito à cidade e ainda, que esta cidade seja sustentável; decidi 

buscar subsídios técnicos que auxiliassem tornar praticável este artigo do 

Estatuto da Cidade. 

 Nesta caminhada foi constatada uma história alicerçada numa jornada de 

lutas, de batalhas travadas, carências, lágrimas, conquistas, de caminhos abertos 

e registros (nossos queridos livros). Ao se deparar com este cenário, da trajetória 

da política urbana brasileira, percebe-se que o direito às cidades sustentáveis é 

parte de um processo, como também um dos direitos sociais garantidos pela 

Constituição de 1988 (artigo 6º).  

 Estes ideais, como o direito à cidade ou gestão democrática da cidade, 

expostos nas diretrizes do Estatuto da Cidade, por fazer parte de um processo 

não concluído, têm seu lugar na história, como também temos em mãos a 
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possibilidade de continuar esta trajetória. Como disse Henri Lefèbvre “o direito à 

cidade só pode ser formulado como direito à vida urbana, transformada, 

renovada”. (LEFÈBVRE, 2001, p.118). Fazer valer tal direito nos faz refletir os 

atuais desafios postos à vida no urbano. Os desafios da conformação da 

apropriação do território já adensado, como os loteamentos fechados de médio a 

alto padrão, chamados equivocadamente pelo eufemismo de “condomínio”, 

fragmentando o espaço urbano; ou mesmo o desafio teórico-conceitual do termo 

“sustentabilidade” concomitante com a possibilidade brasileira de um grande 

investimento através de combustíveis fósseis.  

 Para que se cumpra a Lei Federal e todo cidadão tenha direito uma cidade 

sustentável seria necessário, ao menos, como disse Lefèbvre, renovar a vida 

urbana, a começar do urbano que nela vive. 

 Com este intuito cheguei ao mestrado, compreender e buscar conhecimento 

com o fim de ter atitudes embasadas, para (quem sabe?!) possibilitar uma 

sociedade mais justa e igualitária, pelo menos no que estiver ao meu alcance, 

enquanto difusora e na prática profissional quotidiana. 
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1 Introdução 
  

 O Brasil, em quase 500 anos de nossa história, passou por diversos modelos 

de governos que atendiam e beneficiavam alguns cidadãos em detrimento dos 

demais. Após a mobilização da sociedade, com o fim do regime militar e a 

abertura das conquistas civis ocorridas, a partir do final da década de 70 foi 

elaborada uma nova constituição brasileira. Era a primeira vez em que se 

garantia ao cidadão uma série de direitos, como o direito à saúde, à educação, 

ao trabalho, ao lazer e à moradia (conforme art. 6° da Constituição de 1988). 

 Um dos movimentos sociais surgido nesse processo de participação civil foi o 

Movimento Nacional de Reforma Urbana, que lutava dentre outros objetivos pelo 

direito à cidade. Este direito é amplo e pode ser compreendido de diversos 

modos, como o direito de viver no espaço urbano, de ter oportunidades 

equitativas e permitindo-se conviver entre diferentes. O direito à cidade, por ser 

amplo abrange outras ideias dentro deste ideal. Uma destas é a função social da 

propriedade. Na década de 70 o Movimento Nacional de Reforma Urbana 

(MNRU) que agregava vários intelectuais da época, colocava a função social da 

propriedade entendida apenas como direito à moradia. E sob esta bandeira 

muitas lutas se deram. Hoje, porém, o entendimento sobre esta questão tem sido 

acrescentado de novos conceitos quando e a função social da terra vista sob a 

ótica da importância do setor público na regulamentação sobre a propriedade 

privada.  

 O Estatuto da Cidade finalizou um ciclo de lutas sociais tendo suas bases no 

Movimento Nacional de Reforma Urbana. Tal movimento foi um marco referencial 

no modo de pensar a política urbana no Brasil. Este novo paradigma no 

planejamento urbano brasileiro, bem como, as essências das reivindicações do 

MNRU se manteve nas diretrizes gerais do Estatuto da Cidade, apesar de todo o 

processo histórico necessário para concretização da Lei Federal 10.257/2001.  

 Com a vigência do Estatuto da Cidade pode ser criado o Ministério das 

Cidades propondo, entre outros tópicos, a transição das ações dispersas para 

ações pactuadas entre os entes federativos e a sociedade. Neste aspecto se 

torna válido uma reflexão. Esta ação pactuada deve ser realizada entre entes 

federativos e sociedades, como também entre as esferas de governo, a fim de 

que as políticas públicas estejam integradas. Outro aspecto relevante do Estatuto 
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da Cidade foi a abertura ao debate público, em todas as instâncias da sociedade, 

sobre planejamento urbano. No momento em que o Estatuto da Cidade obrigou 

os municípios a revisarem ou elaborarem seus Planos Diretores, a sociedade foi 

convocada a discutir e a refletir sobre política urbana. 

 O paradigma de política urbana pressupõe a gestão coletiva, com o 

gerenciamento e direcionamento do Estado; com o fim de garantir a todos o 

acesso a terra e as benfeitorias urbanas, tendo sempre na pauta dos debates o 

seguinte direcionamento: o interesse coletivo antes dos interesses individuais, 

como reflete o desejo expresso no Estatuto da Cidade. 

 
direito a cidades sustentáveis, entendido como o direito à terra 
urbana, à moradia, ao saneamento ambiental, à infra-estrutura 
urbana, ao transporte e aos serviços públicos, ao trabalho e ao lazer, 
para as presentes e futuras gerações; (Lei Federal 10.257/2001, 
artigo 2º, inciso I) 

 

 As dinâmicas atuais vêem demonstrando que o termo sustentável expresso 

no Estatuto da Cidade começa a agregar outros significados, fato este que tira o 

cerne do objetivo central da questão urbana. Este termo tem uma conceituação 

válida e foi inserido no meio político com o fim de viabilizar sua prática, mas com 

o passar do tempo o “mercado”, este agente que preza pela geração de renda 

acumulada independente do recurso, viu neste termo sustentabilidade um novo 

recurso a ser explorado.  

 Somado a estes fatores tem-se o agravante do crescimento desigual das 

cidades brasileiras. As cidades têm seus tamanhos, suas histórias, seus agentes 

e moradores. No Brasil, objetivando alcançar todas as suas cidades abordam-se 

cidades de um pouco mais de 22mil habitantes da região Norte do país (exemplo: 

Manaquiri – AM), ou as pequenas cidades como a São João do Sabugi – RN com 

quase 6 mil habitantes e Serra Nova Dourada – MT com um pouco mais de 1,3 

mil habitantes. Ao mesmo tempo consideram-se as grandes cidades como São 

Paulo – SP (com mais de 11 milhões de Hab.) e Rio de Janeiro – RJ (com mais 

de 6 milhões de Hab.). No intermédio destas têm-se outras cidades, com suas 

redes, relações sociais e comerciais, culturas e costumes diversos. Assim, devem 

ser consideradas todas as divergências entre as cidades deste único país.  

 A todos estes fatores e como um “outro lado de uma mesma moeda”, tem-se 

um fato: o direito à cidade sustentável, que está garantido na lei federal que 
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regulamenta dois artigos da Constituição de 1988. Deste modo, fica aqui a idéia 

de aproveitando da mobilização social que se forma em torno da discussão da 

sustentabilidade, podendo ser percebida nos atuais debates que se dão nas 

escolas (em todas faixa etárias) ou mesmo nos programas da televisão; para se 

realizar um resgate ao debate da questão urbana. Já que sob a ótica do Estatuto 

da Cidade independente das divergências culturais e econômicas expressas na 

imensidão do território brasileiro ou dos conceitos e discussões teóricas dos 

termos, esta Lei Federal diz que todos os cidadãos brasileiros têm direito à 

cidade sustentável. 

 Assim, este trabalho tem por objeto a análise temporal da política urbana 

brasileira, mas refletir o significado do direito à cidade sustentável para os 

brasileiros, com o fim de possibilitar novos olhares e debates sobre o tema. Com 

este desígnio o trabalho busca verificar quais foram os avanços conquistados e 

os impasses com vistas à garantia do direito ao urbano, conforme relatado no 

capítulo sobre política urbana da Constituição de 88. Partiu-se da hipótese que 

vários avanços foram realizados no campo jurídico e na esfera conceitual, 

contudo, na vivência do cidadão, outros caminhos ainda precisam ser trilhados. O 

estudo foi elaborado a partir de legislações federais voltadas a regulamentação 

do território brasileiro e ao modo de apropriação neste, como também autores 

que abordam questões sobre a política urbana sob a ótica do direito urbano e 

seus desdobramentos; através dos quais se realizou uma pesquisa bibliográfica. 

 As pesquisas, a serem apresentadas, foram divididas em quatro tópicos. Os 

antecedentes históricos, “direito à cidade” no Brasil, o Brasil e sua 

“sustentabilidade” e o “direito à cidade sustentável”: reflexões. Nos antecedentes 

históricos, será demonstrado o amplo trajeto de “regulamentação” da terra e fatos 

políticos que interferem na dinâmica urbana, buscar-se-á visualizar quantos anos 

o Brasil já esteve sob regimes políticos excludentes em detrimento do pouco 

tempo em que vive sob o regime democrático. Estes fatos influenciam as ideias 

coletivas de um povo e o que por ele é construído. No tópico sobre o “direito à 

cidade” no Brasil serão abordados os marcos regulatórios do direito urbano e sua 

trajetória, explanando os conflitos, conquistas e grupos de pessoas que se 

engajaram em prol de uma cidade com justiça social e democracia plena. 

 Seguindo-se, no Brasil e sua “sustentabilidade” fala-se de pensamentos e 

acordos internacionais que resultaram em regulamentos nacionais e com estes, 
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seus conceitos. Em reflexões sobre o “direito à cidade sustentável” será 

demonstrado que se há um conflito entre a conceituação da direito à cidade e de 

sustentabilidade, ambos compõem um direito constitucional; assim para viabilizar 

o direito à cidade sustentável têm-se autores que auxiliam a traçar alternativas de 

realização. Finaliza-se este trabalho considerando que mesmo não sabendo 

como será a cidade de amanhã, busca-se uma visão de intervenções mais 

abrangentes e ações holísticas, para que estas possam influenciar a dinâmica da 

nossa história de constante exclusão e fragmentação das políticas públicas. 
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2 Política Urbana Brasileira 
  

 A reflexão a seguir contempla o retrocesso histórico ocorrido no Brasil. O 

período da década de 70 foi selecionado com o fim de compreender o contexto 

histórico em que foi gerada a Constituição de 1988. Este teria sido um momento 

inspirador de transformações necessárias para o surgimento de outras ideias, tal 

qual, a cidade sustentável. 

 Sob esta ótica, aqui se tem quatro momentos. Primeiro uma contextualização 

anterior à década de 70, demonstrando que a ordem instituída na sociedade 

brasileira mudou, mas é muito recente. Depois, os outros três tópicos serão 

analisados a partir do período determinado. Primeiro irá se analisar as origens e 

a nova ordem instituída no Brasil, sob a ótica do urbanismo contemporâneo; bem 

como sua trajetória revelando os nuances da aplicação legal e os anseios por 

espaços que possibilitem a justiça social, aqui entendida pela realização de 

direitos garantidos na Constituição de 88, com a construção e gestão 

democrática de tais direitos. Na sequência, reflete-se sobre a questão ambiental 

global, que trouxe consigo conceitos e possibilidades de modificações na 

dinâmica social estabelecida. Como resultante da mescla do termo 

sustentabilidade ao ideário urbanístico surge o conceito colocado no Estatuto da 

Cidade como um direito de todo cidadão brasileiro à “cidade sustentável”. 

 

 

2.1 Antecedentes Históricos 
  

 Para compreender a política urbana brasileira faz-se necessário compreender 

o que a influencia, dando suas direções e decisões. A partir deste princípio, 

apresenta-se os antecedentes históricos na esfera internacional e nacional com o 

fim de refletir sobre as questões que se dão sobre e por meio do território, como 

a promulgação de leis e marcos regulatórios do espaço, entes e/ou agentes nas 

esferas federais regulamentando modos de apropriação e, até mesmo, entidades 

internacionais que, visando um bem estar coletivo, possibilitam o surgimento de 

um novo conceito polarizado politicamente. 

 Contextualiza-se a política urbana brasileira percebendo ser importante uma 

compreensão histórica, com uma visão holística a fim de analisar o tema e 
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possibilitar novos olhares, como a ótica do processo de formulação das políticas 

públicas no Brasil. 

 Para tanto se propõe a visualização de um “quadro” onde os fatos foram 

ordenados pelas datas ocorridas, no formato de uma linha do tempo. Como 

referencial foram tomadas as Constituições Brasileiras, na parte inferior da 

imagem foram apresentados os fatos nacionais e na parte superior da linha os 

fatos internacionais. 

 

 

2.1.1 Contextualização Política e Social – as Constituições 
 

 As oito Constituições Brasileiras são o marco divisório deste “quadro”, devido 

à relevância que representam em diversas áreas – legal, social, econômica e 

política. Desde a Grécia clássica desenvolveu-se nos países de cultura ocidental 

a convicção de que a comunidade política deve ser governada por lei embasada 

no direito natural. Foi Aristóteles, a partir do estudo e classificação das diferentes 

formas de governo, quem desenvolveu o conceito de constituição. Um dos 

princípios aristotélicos afirma que os governantes são obrigados a prestar contas 

aos governados e que todos os homens são iguais perante a lei. A primeira 

constituição brasileira foi outorgada por D. Pedro II em 1824, no momento em 

que o Brasil acabava de “adquirir” sua independência. A Carta de 1824 foi a única 

constituição brasileira a não sofrer emendas, como também foi a que teve, até o 

momento, vigência mais longa. Sendo outorgada pelo imperador D. Pedro II, 

depois de dissolvida a Assembléia Geral Constituinte. No tumulto que se seguiu à 

independência, seu projeto assemelhava-se ao que se discutia na Constituinte, 

calçando-se na Constituição espanhola de 1812. A Carta de 1824 tinha como 

características a centralização do poder nas mãos do imperador, o governo 

monárquico, hereditário, representativo e um senado vitalício; tendo um Estado 

único (sem autonomia para as províncias – atuais Estados) e dividida em quatro 

poderes: Executivo, Legislativo, Judiciário e Moderador. Este último era exercido 

pelo imperador e permitia-lhe interferir nas ações dos demais poderes. Foi neste 

momento que as aglomerações espontâneas moldaram as primeiras cidades 

brasileiras, como diz Murillo Marx:  
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Se a aglomeração surgia espontaneamente e, ao longo do tempo, ia 
galgando diferentes estágios hierárquicos, esse processo ocorreria 
norteado pela Igreja até o momento decisivo da criação do município. 
Uma concentração de moradas e uma capela, depois capela-curada 
ou visitada por um padre, quem sabe uma paróquia mais tarde. Um 
povoado de determinado porte aspiraria constituir uma paróquia ou, 
denominação que prevaleceu entre nós, freguesia. Depois tal 
freguesia vai almejar a autonomia municipal que, se alcançada, 
implicará o seu símbolo, o pelourinho, e a sua casa de câmara e 
cadeia. Símbolo e sede do município que deverão se compor com o 
tempo preexistente. (MARX, 1991, p.12) 

  

 Após 67 anos, com a Proclamação da República do Brasil foi promulgada 

uma nova Constituição. Consagrando o predomínio da União sobre os Estados a 

primeira Carta republicana trazia um sistema presidencialista, e uma harmonia 

com independências para os, então, três poderes: Executivo, Legislativo e 

Judiciário. A federação trouxe uma autonomia para as províncias e mandatos 

temporários para os membros do Senado. Já que a ordem política havia mudado 

o país também mudou sua ordem jurídica.  

 
Quando se acentua a secularização e quando advém com a 
república a separação da Igreja do Estado, a presença decisiva e a 
grande influência dos estabelecimentos eclesiásticos não 
desaparecem, embora tendam a arrefecer ainda mais. [...] A 
secularização acrescentará novos edifícios monumentais, 
antecedidos por outros espaços públicos condignos, que constituirão 
polos diversificadores da vida e do panorama urbano (MARX, 1991, 
p.13).  

 

Fato similar ocorre em 1934, após a Revolução de 30 promulga-se uma nova 

Constituição. Este termo “Revolução” é aqui empregado para demarcar o 

momento histórico no qual a ordem social foi trocada, mas a ordem econômica e 

a ordem política foram mantidas, como diz o autor Florestan Fernandes no livro A 

Revolução Burguesa no Brasil. Pela primeira vez, as eleições se deram por 

sufrágio universal, ou seja, voto direto e secreto para todos os homens e 

mulheres, analfabetos e com mais de dezoito anos, independente da situação 

econômica. Esta Constituição, de 1934, reafirmação da federação, do sistema 

presidencialista e da divisão de poderes, trazia preocupações com questões 

relativas ao trabalho, à família, à saúde, à educação e à cultura; com tais 

princípios, estabeleceu os direitos dos trabalhadores e reconheceu o direito do 

voto para as mulheres e aos maiores de 18 anos. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Proclama%C3%A7%C3%A3o_da_Rep%C3%BAblica_do_Brasil�
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 Getúlio Vargas, através de um golpe de estado, outorgou em 1937 uma 

constituição instituindo o Estado Novo, que ampliava os poderes do Executivo e 

abrigava os direitos de família e os direitos à educação, à cultura e assegurava 

os direitos trabalhistas, como às oito horas de trabalho diário, salário mínimo e 

previdência social. Esta Carta trazia um regime político centralizado e autoritário, 

ampliando a abrangência de intervenção da União sobre os Estados e ao ficar a 

iniciativa de elaborar leis nas mãos do presidente, o Poder Legislativo anulou seu 

exercício. A terceira constituição republicana foi em 1946, retomando as tarefas 

do Poder Legislativo e a autonomia dos Estados, manteve alguns direitos 

anteriores, acrescidos de outros, como o direito a greve, desde que submetido a 

Justiça do Trabalho. Seguindo a mesma dinâmica, ou seja, com grande 

movimentação política e social gera-se uma modificação na lei maior do país.  

 Com o golpe militar, ocorrido em 1964, muda-se a ordem política brasileira, 

ficando esta centralizada no executivo. Com o fim de legitimar o autoritarismo e a 

nova ordem dada, inclusive reforçada por meio de sucessivos atos institucionais, 

em 1967 institui-se outra Constituição, substituída após dois anos, para fortalecer 

os poderes da República e impor a nação uma severa lei de segurança nacional. 

Por último, ou seja, a mais atual e vigente Constituição, afirma a democracia. 

Após os movimentos sociais, que marcaram a queda do regime militar, 

promulgou-se em 1988 a Constituição, também denominada “Constituição 

Cidadã”, que vigora até os dias atuais, com a reafirmação de direitos, 

equivalência dos entes federados, abolindo toda a censura oficial, permitindo a 

livre divulgação de informações e colocando todos os cidadãos como iguais 

perante a lei (descrito na figura de “pessoa humana”, do artigo 1º) e respeitando 

suas diferenças (o princípio da equidade entre os cidadãos, do artigo 3º) 
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2.1.2 Regulamentação sobre o Território 
 

 As constituições são um reflexo, como um recorte temporal e histórico, da 

organização social, política e econômica. Contudo a regulamentação do território 

segue numa linha paralela ao das constituições. Em termos de estruturação do 

território, após o “descobrimento” do Brasil, datado de 1500, a primeira capital 

brasileira, a cidade de Salvador, foi estabelecida em 1549, quando o Brasil ainda 

era conhecido como Terras de Santa Cruz e dividia-se em capitanias 

hereditárias. Após 214 anos (em 1763) a capital do então Vice-Reino de Portugal, 

se transfere para o Rio de Janeiro, então centro portuário e econômico de 

importância para o sistema de exploração de jazidas de ouro em Minas Gerais, 

no séc. XVIII.  

 Em 1850, no período de vigência da primeira constituição brasileira, tem-se a 

promulgação da Lei Federal 601, também conhecida como Lei de Terras. Esta foi 

a primeira iniciativa governamental de ordenar a propriedade privada (e seus 

proprietários). Neste momento, não foi realizado uma reforma agrária, mas sim, 

D. Pedro II contribuiu na consolidação da estrutura fundiária no país. Mantendo 

os privilégios de velhos fazendeiros, já que grandes glebas mantiveram-se 

concentradas sob a posse de algumas pessoas. Após 38 anos de vigência da Lei 

de Terras, foi promulgada em 1888, a Lei Áurea (Lei Federal 3.353). Esta lei 

possibilitou a liberdade aos escravos, ao mesmo tempo em que gerou um grande 

“exército reserva” de trabalhadores, pois estes se viram livres dos fardos de 

outrora, mas defronte com terras “prisioneiras” (terras privadas), portanto com o 

acesso limitado a alguns, como diz Emília Viotti da Costa, 

 
As políticas de terras e de mão-de-obra estão sempre relacionadas e 
ambas dependem, por sua vez, das fases do desenvolvimento 
econômico. A expansão dos mercados e o desenvolvimento do 
capitalismo causaram uma reavaliação das políticas de terras e do 
trabalho em países direta ou indiretamente atingidos por esse 
processo. (VIOTTI DA COSTA, 1977, p.127) 

  

 Apesar de todas as transformações ocorridas na Revolução Industrial, no 

momento em que as novas tecnologias são inseridas no modo de viver em 

sociedade, estas são colocadas com o fim de aumentar a produção de bens de 

consumo e gerar um aumento e melhoria na quantidade destes. Possibilitando o 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Ouro�
http://pt.wikipedia.org/wiki/Minas_Gerais�
http://pt.wikipedia.org/wiki/S%C3%A9culo_XVIII�
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excedente de capital, que pretendia retornar para a própria sociedade na forma 

de investimento coletivo propiciando maiores confortos e comodidades. Pelo 

contrário, tais tecnologias visavam substituir alguns trabalhadores no processo 

produtivo da tecelagem, num primeiro momento na Inglaterra, e nos demais 

processos produtivos, conforme ocorre a modernização tecnológica dos meios de 

produção. Este processo, na verdade, constava do rebaixamento das condições 

de vida e trabalho da população, forçando assim o deslocamento de tal 

população para a cidade a fim de tentar a sobrevivência de outro modo, 

possibilitando o surgimento do trabalhador assalariado, conforme Csaba Deák  

 
o processo de urbanização teve início logo após a consolidação da 
nova nação-Estado (...). Logo em 1850, duas medidas fundamentais 
foram tomadas: a promulgação da Lei de Terras e a supressão de 
fato da importação de escravos (...). Os trabalhadores desprovidos 
de seus meios de subsistência afluíam às cidades, onde se tornariam 
assalariados na produção e circulação de mercadorias. (DEÁK, 1999, 
p.15-16) 

 

 E ainda segundo Topalov “a ‘questão social’ de ontem expressava um fato 

baseado na ideia de que os operários eram estrangeiros à nação, sua entrada 

com todos os direitos, na sociedade política, caminha junto com a renovação das 

bases desta última e uma reformulação das demandas por parte das massas.” 

(TOPALOV, 1996, p.46). Desta forma, nota-se que a crise social e ambiental é 

histórica, estrutural, pois seus princípios estão enraizados no sistema produtivo 

utilizado pela sociedade contemporânea e se repercute no urbano e no seu 

espaço, que é a cidade.  

 Como diz Françoise Choay a sociedade industrial é urbana, e neste contexto 

histórico aqui apresentado busca-se demonstrar mais que um desencadear de 

fatos, mas uma reflexão da construção das ideias coletivas de uma sociedade – 

que compõe um país. Assim, além da mudança dos centros políticos, outros fatos 

marcaram a história do país no que se refere às subtrações das condições de 

vida e de trabalho da população. Como em 1889, quando através de um golpe de 

estado, o marechal Deodoro da Fonseca foi empossado como o primeiro 

presidente da República do Brasil, fato este que para a população, o advento da 

República com seu mais novo presidente, não significaram acréscimo de 

qualidade de vida, ou mesmo, liberdade de eleição do seu novo representante. 
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Após a Revolução de 30, com novo golpe de estado, rompia-se com a política do 

“café-com-leite”, impondo Getúlio Vargas como novo presidente, que realiza 

diversas políticas públicas, principalmente assistencialistas. Como desenvolvido 

por Francisco de Oliveira 

 
No Brasil, desde 30, a revolução burguesa nasce aparentemente 
negando as liberdades individuais. Em outras palavras, regulando as 
relações capital-trabalho desde o princípio – o que é uma negação 
dos chamados direitos individuais, dos chamados direitos burgueses 
– mas é, sem o recurso abusivo à dialética, a negação da negação. É 
a negação do direito de livre contratação por parte do operário, mas 
é a afirmação do direito de contratação por parte do capitalista. 
(OLIVEIRA, 1982, p.45) 

 

 As políticas assistencialistas, “bandeira” da década de 30, foram meios de 

regulamentação da relação capital-trabalho privilegiado as empresas, que 

naquele momento vinham da Inglaterra, da pós Revolução Industrial. Neste 

período, também ocorreram investimentos públicos direcionados ao 

desenvolvimento nacional, como a criação da Companhia Siderúrgica Nacional. A 

urbanização brasileira teve um período dinâmico, mesmo que relativo devido à 

localização da indústria siderúrgica entre Rio de Janeiro e São Paulo, metrópoles 

na época em formação. É relevante pontuar que em 1953 a Petrobras foi criada, 

empresa estatal voltada a exploração, refino e comercialização de petróleo. 

 Outra legislação federal relevante foi o Decreto Lei 893 de 1938, promulgado 

por Getúlio Vargas, com o intuito de regularizar a Lei de Terras. Fato coerente 

com a dinâmica política da época, se considerar que neste período se 

intencionou regrar o trabalhador assalariado, devia-se também, regrar o modo de 

apropriação da terra. Este Decreto regulamentou uma Lei Federal promulgada 

por D. Pedro II em 1850. 

 No âmbito internacional a ONU (Organização das Nações Unidas) tem uma 

influência nos fatos políticos e econômicos contemporâneos. Esta organização foi 

criada em 1945 após a segunda grande guerra mundial substituindo a Liga das 

Nações - que fora estabelecida em 1919 - com o objetivo de facilitar a 

cooperação e preservar os direitos humanos, buscando o desenvolvimento e a 

paz entre os povos. 

 As questões políticas internacionais vieram a influenciar a dinâmica interna do 

país. A primeira grande guerra mundial modificou as relações internacionais entre 
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os países. Em 1929, a queda da bolsa de valores de Nova Iorque / Estados 

Unidos, que afetou a dinâmica econômica dos países capitalistas. De 1939 a 

1945 é a segunda grande guerra mundial, que altera novamente as relações 

internacionais e, termina o conflito armado e inicia a chamada “guerra fria”, 

opondo-se diametralmente os dois sistemas econômicos e seus representantes, 

o capitalismo liderado pelos EUA e o socialismo soviético.  

 Em 1933, como resultado do IV Congresso Internacional de Arquitetura 

Moderna é divulgada a Carta de Atenas, um manifesto urbanístico, no qual são 

descritos indicativos da arquitetura e conceitos do urbanismo moderno, que 

considerava a existência de um “homem-tipo” com necessidades pré-definidas e 

conhecidas (morar, trabalhar, circular e recrear-se). Este manifesto direcionou a 

construção arquitetônica e urbanística em diversos países. Mas, foi na nova 

capital do Brasil, Brasília que este padrão de urbanismo encontrou uma forma 

mais acabada.   

 Esta transferência de capital se deu sob a presidência de Juscelino 

Kubitschek que intencionava “interiorizar o desenvolvimento da nação”. Este 

governo agiu sob o discurso desenvolvimentista e realizou diversas obras 

públicas, reforçando a imagem de um “estado superior”.  

 
Se em todo o país o governo estava preocupado com a 
reorganização do território, a nível local estas palavras caíram no 
vazio. O próprio projeto de Brasília, aclamado como o exemplo mais 
bem sucedido do urbanismo moderno, é evasivo sobre sua 
integração no grupo de cidades que se desenvolveram em torno da 
capital. Localmente, o modelo econômico liberal e da oferta de 
mercado laissez-faire levou ao estabelecimento de novas indústrias. 
(RIBEIRO-MOREIRA; FREITAS, 2011, p. 6).  

 

 Ao mesmo tempo ocorria outro fato na construção de novas cidades,  

 
cidadãos da república, que se tornaram finalmente proprietários 
urbanos no alvorecer do novo regime – de maneira e em momentos 
ainda a serem estudados para cada estado do Brasil –, não apenas 
mudaram de status jurídico como no relacionamento com seu 
município. Passaram a dispor livremente de seus imóveis e, 
especialmente, a livremente tomar iniciativa em relação a estes. 
(MARX, 1999, p. 71) 

 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Congr%C3%A8s_Internationaux_d%27Architecture_Moderne�
http://pt.wikipedia.org/wiki/Congr%C3%A8s_Internationaux_d%27Architecture_Moderne�
http://pt.wikipedia.org/wiki/Congr%C3%A8s_Internationaux_d%27Architecture_Moderne�
http://pt.wikipedia.org/wiki/Urbanismo�
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 Neste contexto político brasileiro, em 1964, ocorre mais um golpe de estado, 

instituindo a ditadura militar. Sob este governo foi promulgada a Lei Federal 

4.504/1964, conhecida também como o Estatuto da Terra, com o intuito de inibir 

os movimentos camponeses de luta pela terra. Sob o pretexto de defender o país 

de interesses exteriores ou de ameaças interiores, em 1968 foi decretado o Ato 

Institucional nº 5, um instrumento que abre ao regime militar poderes absolutos e 

cuja primeira conseqüência foi o fechamento do Congresso Nacional por quase 

um ano. O AI-5 foi revogado em 1978 e em 1985 foi aprovada uma emenda 

constitucional que acabava com os últimos vestígios da ditadura no Brasil. Em 

1970, no auge do governo militar, quando vigorava o AI-5 e sob a Constituição de 

1969, foi promulgado o Decreto Federal 1.110, que instituía o INCRA (Instituto 

Nacional de Colonização e Reforma Agrária). Este novo órgão tinha (e tem) o 

objetivo de implementar no país uma política de reforma agrária e realizar o 

ordenamento fundiário nacional, visando o desenvolvimento da nação, fato este 

que poderia significar dizer que tal órgão tende a realizar uma reforma agrária, 

mantendo a ordem sócio-econômica vigente e se possível, promovendo um 

desenvolvimento “distribuído” no país. 

 No contexto político internacional na década de 80, Margaret Thatcher ao 

ocupar o cargo de primeira ministra da Inglaterra auxiliou a implantar na 

Inglaterra a lógica do liberalismo, com o Estado Mínimo. Esta lógica econômica e 

política prezava pela ação mínima possível do Estado com as demais ações 

regidas pelo mercado; que acabou por influenciar o banco mundial e outros 

países, principalmente os localizados no hemisfério norte, a seguir a mesma 

lógica de governo. É interessante perceber que no momento em que a maioria 

dos países começa a adotar uma política de menor influência do Estado nas 

ações da sociedade; o Brasil, na mesma época, começa a discutir a Constituição 

de 88, que traz na sua pauta a total interferência do Estado sobre a sociedade, 

inclusive com a garantia de direitos, sob a responsabilidade do Estado. 

 Em 2001, ocorreu a queda das Torres Gêmeas de New York nos Estados 

Unidos, este fato levou a um movimento internacional de combate ao terrorismo e 

a novas guerras entre os países. Em 2008 Barack Obama se tornou o primeiro 

presidente negro dos Estados Unidos, com um discurso de paz entre os povos 

para se obter o desenvolvimento das nações. 
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 Paralela a estas ações, conceitos também foram construídos e afirmados. 

Promovido pela ONU, tem-se, em 1972, a Conferência de Estocolmo / Suécia, a 

primeira Conferência Mundial sobre o Meio Ambiente Humano. Em decorrência 

desta, ocorre a Conferência das Nações Unidas para o Meio Ambiente e o 

Desenvolvimento, também conhecida como Cúpula da Terra, ou ECO-92, 

realizada no Rio de Janeiro / Brasil em 1992; como resultado da ECO-92 foi 

escrita a Agenda 21, documento que estabeleceu a importância de cada país a 

se comprometer a refletir, global e localmente, sobre a forma pela qual governos, 

empresas, organizações não-governamentais e todos os setores da sociedade 

poderiam cooperar no estudo de soluções para os problemas sócio-ambientais. 

Com estas conferências e documento(s) se inseriu e afirmou o conceito de 

sustentabilidade na sociedade mundial. 

 Também como resultante de tais encontros de agentes políticos 

internacionais polarizou-se o termo desenvolvimento sustentável, e com ele a 

premissa básica a inexorabilidade do desenvolvimento capitalista global, 

dicotomia pobreza e riqueza, aumento da degradação das condições de vida de 

enormes contingentes populacionais, a escassez de água, o uso indiscriminado 

das fontes não-renováveis de energia, entre outros. Como cita Maria Helena 

Ferreira Machado:  

 
“observamos que o termo foi adotado pela maioria das nações como 
uma espécie de panacéia, ou seja, como uma fórmula capaz de aliar 
a idéia de desenvolvimento econômico mundial ad aeternum à 
superação dos efeitos nefastos desse mesmo desenvolvimento” 
(MACHADO, 2000, p.84).  

  

 Desta forma, com tal termo difundido mundialmente, com suas premissas e 

maneiras de interpretação foram debatidos, em 2002, no encontro popularmente 

conhecido como Rio+10, e pretende-se fazê-los novamente em junho de 2012 no 

Rio+20, com o comparecimento dos representantes das nações.  

 Concomitante aos acontecimentos internacionais, no Brasil, com o fim do 

regime militar e a afirmação da democracia, a Constituição de 1988 se 

estabelece um novo cenário político no país. Em 1993, como um dos primeiros 

atos desta nova relação sócio-política econômica, foi promulgado a Lei Federal 

8.692, que regulamenta o capítulo III da constituição vigente, relativo a reforma 
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agrária. Nesta lei se define a propriedade rural de acordo com o uso nela 

estabelecido.  

 
Artigo 4º: Para os efeitos desta lei, conceituam-se: I - Imóvel Rural - o 
prédio rústico de área contínua, qualquer que seja a sua localização, 
que se destine ou possa se destinar à exploração agrícola, pecuária, 
extrativa vegetal, florestal ou agro-industrial (Lei Federal 8.692/1993).  

 

 Como resultado desta lei, em 1999 foi instituído um novo órgão federal, o 

Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA), que foi devidamente 

regulamentado dez anos depois com Decreto Federal 6.813/2009. Desta forma, 

hoje se tem no Brasil, dois órgãos vigentes, na instância federal, responsáveis 

pela reforma agrária e consequentemente pelos imóveis considerados rurais: 

INCRA e Ministério do Desenvolvimento Agrário. 

 Em 2001, a fim de regulamentar os artigos 182 e 183 da constituição de 1988 

e após uma longa tramitação no congresso foi promulgada a Lei Federal 10.257, 

também conhecida como Estatuto da Cidade. Esta lei tem por objetivo 

“regulamentar o uso da propriedade urbana em prol do bem coletivo, da 

segurança e do bem-estar dos cidadãos, bem como do equilíbrio ambiental” 

(citação do artigo 1º do Estatuto da Cidade). Do mesmo modo como ocorreu com 

a propriedade rural, após o Estatuto da Cidade, foi instituído o Ministério das 

Cidades, órgão federal que se destina a aplicação do Estatuto da Cidade e seus 

possíveis desdobramentos, cria-se um novo ente federativo, possibilitando a ação 

de outros atores e outras formulações de propostas de políticas. Em 2009, 

divulga-se a Lei 11.977, que permitiu o acesso a terra considerada urbana a 

população de baixa renda. Pontua-se aqui “terra considerada urbana”, pois como 

podemos ver no cotidiano e nos estudos recentes apresentados (como o 

apresentados no livro “Os Planos Diretores Municipais pós-Estatuto da Cidade: 

balanço crítico e perspectivas” lançado em 2011 pelo Observatório das 

Metrópoles) esta terra foi considerada urbana através de uma lei municipal - na 

maioria das cidades foi através de um Plano Diretor Participativo. Indicando que 

nem todas estas terras estavam providas das condições mínimas necessárias 

para assegurar ao cidadão, ao qual foi concedido acesso, todos seus direitos 

constitucionais – direito à saúde, à educação, ao trabalho, ao lazer e à moradia, 



30 
 

artigo 6º Constituição de 88. Neste aspecto, de regulamentar a terra, a 

propriedade tem também seu papel.  

 
Propriedade, de forma absoluta e exclusiva, as terras rurais e os 
chãos urbanos passaram a exigir novas normas respectivas e outros 
responsáveis pelo seu cumprimento. Daí, a busca de codificação 
geral ou específica para a legislação urbana e a mudança do caráter, 
da competência e das atribuições de seus criadores e fiscalizadores 
no âmbito local ou regional. Daí, essa atenção redobrada e o 
aprimoramento maior para com a precisão em todos os níveis da 
propriedade imobiliária em relação a seus vizinhos. Precisão de seus 
limites com outros imóveis particulares e, pelo alinhamento, com o 
domínio público sejam qual for. Precisão de seu contorno e de sua 
área, tendo em vista uma livre transmissão para outro dono, agora 
possível, e implicado outra racionalidade para a distribuição da gente 
e outros traçados, parcelar e viário, para o conjunto urbano. (MARX, 
1999, p. 73) 

 

 Assim, apesar do município ser uma entidade político-administrativa única, 

interfere na sua dinâmica local, no mínimo, três órgãos federais. Um com o intuito 

de desenvolver a área urbana (Ministério das Cidades) e dois com intenção de 

reformar e desenvolver a área rural (Ministério do Desenvolvimento Agrário e o 

INCRA). Também podemos constatar com nesta cronologia de fatos políticos, 

sociais e legais que por diversos anos a sociedade brasileira rebaixada nas 

condições de vida e de trabalho, apenas há poucos anos, com a Constituição de 

1988, foi dada a possibilidade da democracia. E com esta Constituição insere-se 

a discussão sobre a "função social de propriedade urbana", expresso no seu 

texto, mesmo sem uma definição legal, a lei abriu uma arena de possibilidades. 

 Vemos, também, que as ideias coletivas de um único povo – no caso a 

população brasileira – por estar submetida a uma história de constante exclusão 

e fragmentação das possibilidades acaba por construir, na contemporaneidade 

marcos regulatório, ou mesmo, entes políticos de forma desvinculada. Cabe aqui 

uma reflexão traçada por Murillo Marx. 

 
O destino do lugar está hoje claramente ao sabor do que se passa 
em distintas escalas, de um mercado que se pretende livre para a 
partilha, a ocupação e o uso do solo, da caprichosa distribuição dos 
grupos e classes sociais. A tessitura da cidade denota impotência ou 
subserviência ante esferas decisórias estranhas, iniciativas 
arrogantes, decisivas, modos de congregar ou segregar que lhe 
escapam. Tornou-se um risco de risco. O ambiente comum que nos 
traz a república introduz uma outra página da história e da geografia; 
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um espaço e um tempo, cuja plenitude não conhecemos e dos quais 
talvez estejamos nos despedindo; um espaço de liberdade que se 
pretendeu liberado, um tempo de liberais que se prometeu libertário. 
Percorrendo a escala regional, a local e uma predial, consideramos 
algumas expressões de cunho ou com reflexos espaciais, ordenadas 
segundo a mudança que ilustram, de ordem político-institucional, 
econômico-fundiária e socioespacial. (MARX, 1999, p. 135) 

 

 Até aqui estes fatos nacionais e internacionais relevantes foram mencionadas 

buscando compreender como estes auxiliam na (re)afirmação da diminuição para 

a população de sua condição de vida e de trabalho. Verificou-se, também, o 

modo como as dinâmicas das relações entre a terra e os diversos grupos sociais 

influenciam e são influenciados pela legislação federal. 
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Figura 1: Contexto da regulamentação do território 
Elaboração: de Priscila M. Freitas 
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2.2  “Direito à cidade” no Brasil 
 

 Este termo “direito a cidade” teve seu significado entendido como “função 

social da propriedade”. Nesta trajetória de conquistas de direitos uma lei federal 

foi promulgada e um ente federal foi criado, possibilitando uma gama de 

legislações urbanísticas brasileiras como arcabouço para os próximos caminhos. 

 

 

2.2.1 Movimento Nacional de Reforma Urbana e a articulação dos ideais 
 

 Uma das possibilidades trazidas pela Constituição de 1988 foi a inserção em 

seu texto de um capítulo referente à Política Urbana, composto por dois artigos, 

182 e 183, através de emenda popular. Este é um fato relevante, pois mostra que 

a Constituição Federal, conhecida como “Constituição Cidadã”, não foi apenas o 

resultado de lutas sociais contra a ditadura e em prol da liberdade, nos seus mais 

diversos sentidos, mas, principalmente, refletiu em seu teor e elaboração 

profundos avanços democráticos. 

 Dos elementos cruciais reivindicados pelo Movimento Nacional pela Reforma 

Urbana – MNRU, na década de 70, seus princípios foram mantidos na emenda 

constitucional e posteriormente regulamentados pela Lei Federal 10.527 de 2001 

- "Estatuto da Cidade" 

 O Movimento Nacional de Reforma Urbana centrava seu esforço na definição 

de uma nova esfera de direitos – os direitos urbanos – o que se expressa 

principalmente através da ideia de limitação ao direito de propriedade. Essa 

concepção de direitos democráticos se faria representar na Emenda Popular pela 

Reforma Urbana. Segundo Adauto Lucio Cardoso, o princípio fundamental que 

caracteriza a emenda é a obrigação do Estado em assegurar os direitos urbanos 

e mesmo o direito de propriedade ficaria submetido ao direito às condições de 

vida urbana digna e à justiça social. Tal se refere ao direito à cidade, conceito 

elaborado inicialmente por Henri Lefèbvre, e definido como  
produto histórico e fruto do trabalho coletivo, onde se pressupõe a 
adoção de políticas públicas redistributivas que inverta prioridades 
relativas aos investimentos públicos e se traduz na garantia de 
acesso de toda a população aos benefícios da urbanização 
(CARDOSO, 1997, p.89).  
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Figura 2: Fotografia 1 – Bairro Igarapés, cidade Jacareí-SP. Pessoas que vivem sem 
acesso as benfeitorias da urbanização. 
Foto: Priscila M. Freitas, data:04/março/2012. Edição de imagem: Pedro Ribeiro M. Neto 

 

 Um segundo eixo do Estatuto da Cidade é aquele que trata da gestão 

democrática da cidade, princípio associado à ampliação do direito de cidadania 

por meio da “institucionalização da participação direta da sociedade nos 

processos de gestão, como forma complementar a democracia representativa” 

(CARDOSO, 1997, p.89).  

 Os princípios gerais da Emenda Popular pela Reforma Urbana resumem de 

certo modo as metas do MNRU, definidas em escala nacional. Não sendo uma 

entidade, mas considerado um espaço de articulação, ou mesmo, um fórum no 

qual se integraram agentes heterogêneos e vinculados em torno dos problemas 

urbanos generalizados, acabou por perder a frágil coesão mantida em torno da 

reforma urbana. Uma vez promulgado o Estatuto esvaiu-se o seu objetivo e 

perdeu mobilização. Mesmo assim, o MNRU foi um marco referencial no modo de 

pensar a política urbana no Brasil.  
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 Dentre as inovações introduzidas pelo texto de 1988 estava a valorização do 

município como ente federativo, em evidente esforço de descentralização do 

poder central. No formato organizacional proposto, seria o município a instância 

responsável pelo objetivo de “ordenar o pleno desenvolvimento das funções 

sociais da cidade e garantir o bem-estar de seus habitantes” servindo-se como 

“instrumento básico da política de desenvolvimento e de expansão urbana” o 

plano diretor. Obrigatório para cidades com mais de vinte mil habitantes (Artigo 

182), o instrumento do plano diretor, municipal, seria também valorizado no texto 

na medida em que caberia a ele fazer cumprir a função social da propriedade 

urbana, outra novidade da Carta Magna que ensejaria, junto de outras 

pendências, todo um longo processo de discussões até sua regulamentação.  

 Em 1990 é apresentado ao Congresso Nacional o Projeto de Lei 5.788, 

intencionado regulamentar os artigos 182 e 183 da Constituição de 1988, que 

abordavam as diretrizes da política urbana, incidindo na defesa da terra urbana e 

sua função social. Após uma longa tramitação de mais de onze anos, fruto de 

negociação entre diversos agentes atuantes no território urbano tais como 

movimentos populares, órgãos públicos, universidades, entidades técnico-

profissionais assim como, inclusive, empreendedores privados, resultaria, por fim, 

a Lei Federal nº 10.257 de 2001, que passaria ser conhecida como Estatuto da 

Cidade. Esta Lei Federal, apesar de seu processo de tramitação e com isto, 

tempo para se concretizar, está articulada com o Movimento Nacional de 

Reforma Urbana (MNRU). 

 No Estatuto da Cidade em suas diretrizes gerais (Capítulo I, artigos 1º, 2º e 

3º), são delineadas as propostas do Movimento Nacional da Reforma Urbana. No 

artigo 2º, explicitam-se os quatro pontos centrais debatidos pelos movimentos 

sociais que resultaram na Emenda Popular pela Reforma Urbana. Designava ao 

Estado e às suas políticas urbanas a obrigação de assegurar os direitos urbanos; 

reforçando a existência e a exigência da função social da cidade e da 

propriedade urbana. O direito a cidade passa assim a ser uma responsabilidade 

do Estado. Sendo um dos objetivos das políticas urbanas, a cidade definida pelo 

Estatuto teria que ser “sustentável”, qualidade indefinida e que suscita profundas 

discussões teórico-conceituais. Para o Estatuto, entretanto, a cidade sustentável 

se resume àquela que garante o acesso à terra e às benfeitorias urbanas (artigo 

2º, inciso I) o que expõe a fragilidade do texto legal face aos polêmicos conceitos 
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então em formação. Assim, a discussão de fundo se desloca para aspectos já 

parcialmente experimentados e, em casos, consolidados. A gestão democrática 

da cidade se torna um dos objetivos das políticas urbanas, como forma de 

garantir à população a possibilidade de formulação, execução e 

acompanhamento dos processos que interferem no modo de viver da sociedade 

no espaço urbano.  

 Desta forma demonstra-se como a mobilização social iniciada na década de 

1980, tendo como foco de reivindicação a reforma urbana obteve tamanha 

proporção e importância do Movimento Nacional da Reforma Urbana que, por 

sua vez, possibilitaria a Emenda Popular pela Reforma Urbana e a inclusão dos 

artigos 182 e 183 na Constituição Brasileira de 1988. Mas, somente após 13 

anos, em 2001, estes artigos seriam regulamentados, pelo Estatuto da Cidade. O 

relevante deste processo é que a essência das exigências elaboradas 

inicialmente, no qual tantos agentes heterogêneos buscavam os direitos urbanos, 

se manteve nas diretrizes gerais do Estatuto da Cidade.  

 Tal processo de construção de um espaço jurídico do direito urbano também 

é necessário para a construção de um espaço físico de direito, como diz 

Gottdiener os atores e as redes nas quais estes se aglutinam são essências para 

a conformação do espaço (GOTTDIENER, 1993 , p.220). 

 

 

2.2.2 Estatuto da Cidade: diretrizes e instrumentos urbanísticos  
 

 Hoje, depois de grande esforço inicial do Ministério das Cidades e seus atores 

por sua aplicação e divulgação logo após sua promulgação, o envolvimento do 

próprio governo, em todas as suas esferas, revela um momento de declínio, 

quando não de descaso. A gestão dos instrumentos se mostra vital, tal qual a 

elaboração e conceituação destes, como fala Raquel Rolnik  

 
diferentemente do que ocorreu nas áreas de educação e saúde, na 
área de desenvolvimento urbano a Constituição não estabeleceu 
qualquer hierarquização de competências de gestão entre os níveis 
de governo. Segundo a Carta Federal, a implementação de 
programas nesta área é competência de qualquer um dos níveis da 
federação. (ROLNIK, 2009, p. 42).  
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Tais contradições revelam, no mínimo, a polêmica da importância do Estatuto 

como instrumento de justiça social, como também a própria Constituição do Brasil 

se torna objeto das novas práticas e políticas públicas. O avanço representado 

pela “Constituição Cidadã” pode ser percebido no contexto atual, pelo 

arrefecimento das citadas lutas democráticas.  

 As formas presentes de aplicação do Estatuto da Cidade demonstram pelo 

menos duas personalidades presentes entre os atores da sociedade brasileira. 

Aqueles que, contra a ditadura, lutaram por justiça social, por garantia de direitos. 

E, aqueles que, mais do que o caráter ditatorial do governo militar, combatiam a 

centralização das decisões como prática de política econômica. Para os últimos, 

a justiça social só faz sentido na medida em que a mesma se traduz em força 

crescente de consumo no mercado interno. 

 Se “a casa própria foi difundida, propagandeada, enaltecida, pelo BNH (Banco 

Nacional da Habitação) e pelo SFH durante toda a sua atuação, de 1964 a 1986” 

(MARICATO, 1997, p.50), do mesmo modo, como ocorre hoje com o programa 

federal Minha Casa, Minha Vida, é difundido e ensinado por todo o país. Como 

na década de 70 ainda hoje, “para o trabalhador urbano, a casa própria simboliza 

o progresso material. Ao viabilizar o acesso à propriedade, a sociedade estaria 

valorizando o trabalho, demonstrando que ele compensa, gera frutos e riqueza.” 

(BONDUKI, 2004, p.84).  

 Atraído pela indústria e pelas facilidades aparentes de uma vida urbana na 

ideologia do “progresso” o sujeito urbano se vê frente a necessidades básicas, 

como a moradia. Esta foi a tônica do movimento pela reforma urbana: o direito 

urbano, que incluía a função social da propriedade. Caracterizado pela exclusão 

de fato e a inclusão assistida e parcial, juntamente com a inoperância do Estado 

em promover políticas públicas de inclusão, representa que a habitação não foi 

considerada como questão social. Tal situação reafirma as palavras de Ermínia 

Maricato ao dizer que: “O problema da habitação como questão social, como 

vemos, emerge no final do século XIX, com o acentuado crescimento urbano” 

(MARICATO, 1997, p.31). 
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Figura 3: Fotografia 2 – CDHU na cidade Jacareí-SP. 
Foto: Priscila M. Freitas, data:04/março/2012. Edição de imagem: Pedro Ribeiro M. Neto 

 

 Na fotografia acima nota-se que os prédios de apartamento foram construídos 

muito próximos, dificultando a insolação e ventilação natural adequada dos 

apartamentos por ele abrigados. Outro fator é que estas edificações foram 

construídas num determinado momento histórico, para suprir uma necessidade, 

contudo não há um trabalho de manutenção dos prédios. Como em diversas 

outras cidades do Brasil que abrigam construções em larga escala a fim de 

atender a demanda da habitação, este conjunto foi construído afastado do centro 

urbano e sem equipamentos ao seu redor. 

 Este resumo relata uma das “faces” do Estatuto da Cidade, suas diretrizes, 

dada pelos artigos 1 e 2. Esta Lei Federal pode ser contada por duas “faces”, ou 

dois momentos. Suas diretrizes e seus instrumentos urbanísticos, estes descritos 

nos demais artigos, pelos quais, a princípio, se possibilitaria a prática dos ideais 

traçados nas diretrizes. Esta realidade seria possibilitada com instrumentos de 

indução do desenvolvimento urbano, que almejam uma cidade mais equânime; 

instrumentos de regularização fundiária, gerando um processo de 
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reconhecimento da ocupação irregular e disponibilidade para inserção daquela 

área no espaço urbano consolidado; e, instrumentos de gestão democrática, com 

os quais se amplia o espaço de cidadania nos processos decisórios, em todas as 

etapas do planejamento do território. 

 Dos diversos instrumentos urbanísticos elencados e descritos no Estatuto da 

Cidade, o instrumento de básico pelo qual se especifica como a propriedade 

urbana desempenha função social é o Plano Diretor. O seu artigo 40, do Estatuto 

da Cidade (transcrição do conceito do parágrafo 1º do artigo 182 da Constituição 

de 1988) traz o seguinte texto: “o Plano Diretor, aprovado por lei municipal, é 

instrumento básico da política de desenvolvimento e expansão urbana”. Assim, o 

Plano Diretor é um instrumento de política pública voltado para o 

desenvolvimento do Município. Entretanto como o Município é uma unidade 

político-administrativa, que engloba toda a morfologia, corpos d’ água, vegetação, 

edificações e atividades que ocorrem sobre este território, independentemente se 

tais atividades sejam consideradas rurais ou urbanas. 

 O Plano Diretor já na sua concepção, conforme a lei federal é considerado um 

instrumento de promoção e controle da expansão urbana e pretende promover, 

dentre outros, o pleno desenvolvimento da propriedade urbana. Desta maneira 

nota-se que o Plano Diretor deve seguir as mesmas diretrizes do Estatuto da 

Cidade, pois mantém a intenção de trazer um verdadeiro desenvolvimento para o 

Município.  

 O Plano Diretor, conforme artigo citado acima, é uma Lei Municipal, na qual 

se expõe um planejamento, que visa o pleno desenvolvimento da cidade. Aqui se 

percebe dois fatores importantes que compõem um Plano Diretor, primeiramente, 

o fato de ser uma Lei Municipal, que traz algumas particularidades, pois não se 

trata apenas de um planejamento político-administrativo, ou mesmo técnico-

operacional, mas se trata de uma legislação, e contempla todas as características 

de uma lei municipal. Ou seja, o processo político de aprovação de uma lei 

implica em acordos e alianças o que, por vezes, tira de foco a meta de 

transformações urbanas estruturais. 

 Outro aspecto relevante é que o Plano Diretor deverá conter as áreas urbanas 

onde poderão ser aplicados alguns instrumentos previstos no Estatuto da Cidade 

(artigo 42 da Lei Federal 10257/2001). Isso indica que o Plano Diretor, além de 

compartimentar o planejamento em diversos níveis de abrangência, 
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institucionaliza os instrumentos previstos no Estatuto da Cidade e bem como 

outros instrumentos urbanos de caráter municipal, na e para as áreas urbanas, 

criando uma política pública circunscrita ao perímetro urbano do município. Este 

fato de priorizar uma área da cidade (urbana) em detrimento de outra (rural), 

implica em crescimento urbano, o que poderia ser substituído por 

desenvolvimento urbano da cidade, caso as políticas públicas abrangessem a 

cidade como um todo.  

 
O desenvolvimento é um processo de acumulação de capital e de 
incorporação de progresso técnico por meio do qual a renda por 
habitante ou, mais precisamente, os padrões de vida da população 
aumentam de forma sustentada. Para o ISEB, assim como para a 
CEPAL, desenvolvimento era industrialização, mas, mais do que isto, 
era o processo mediante o qual o país realizava sua revolução 
capitalista. (BRESSER-PEREIRA, 2004, p. 55) 

 

 Desta forma vê-se que o Plano Diretor é uma ferramenta, utilizada pelo poder 

público municipal, com a qual são traçadas metas e caminhos a serem trilhados, 

com intenções, declaradas ou não. Este plano, oficializado através de lei 

municipal, visa direcionar a localização dos sujeitos no espaço, almejando 

regulamentar a expansão urbana. Esta expansão urbana, não está aqui 

entendida, para fins de análise crítica, como o mero aumento do perímetro 

urbano municipal, mas sim, conforme a avaliação diante da terminologia, 

“expansão urbana” abrange o crescimento e sofisticação das relações culturais, 

sócio-econômicas e espaciais com suas respectivas repercussões. Como diz 

Villaça “claro que espaços não mentem relações sociais entre si. Entretanto, há 

certos processos nos quais espaços e sociedade estão de tal forma imbricados 

que é impossível entender as relações sociais sem uma visão espacial”. 

(VILLAÇA, 1998, p.15) 

 Agregada a tais implicações o Estatuto da Cidade ditou o prazo de cinco anos 

(até 2006, prorrogado até 2008) para os municípios que se enquadravam nas 

exigências do artigo 41 elaborar, obrigatoriamente, seu Plano Diretor. Fato este 

que indicava os municípios com mais de vinte mil habitantes, que integravam 

regiões metropolitanas e aglomerações urbanas, integrantes de áreas de 

especial interesse turístico, inseridas na área de influência de empreendimentos 

ou atividades com significativo impacto ambiental de âmbito regional ou nacional 
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ou onde o Poder Público municipal pretenda utilizar os instrumentos previstos no 

Estatuto da Cidade.  

 A maioria destes instrumentos descritos no Estatuto da Cidade necessita de 

regulamentação para a sua plena realização e aplicação, como demonstra a 

própria Lei Federal quando diz: “Lei municipal, baseada no Plano Diretor, 

delimitará as áreas em que incidirá o direito de preempção...” (Art.25 §1°); “Lei 

municipal específica, baseada no Plano Diretor, poderá delimitar área para 

aplicação de operações consorciadas” (Art. 32); “Lei municipal, baseada no Plano 

Diretor, poderá autorizar o proprietário de imóvel urbano, privado ou público, a 

exercer em outro local, ou alienar, mediante escritura pública, o direito de 

construir previsto no Plano Diretor...” (Art. 35). Assim notam-se dois resultados: 

ora tais instrumentos não são devidamente regulamentados por lei específica, 

portanto não aplicados; ora a aplicação sistemática dos instrumentos urbanos, 

não finda com os conflitos no espaço urbano; não atingindo os objetivos expostos 

nas diretrizes do Estatuto da Cidade.  

 
Para todos os contextos, - de municípios médios, grandes e 
pequenos -, o Estatuto da Cidade apresenta desafios, pois traz 
instrumentos voltados para o cumprimento da função social da 
propriedade que requerem uma mudança de cultura de gestão das 
cidades, na medida em que pressupões o estabelecimento de 
limitações a determinados imóveis urbanos, especialmente quanto à 
gestão da valorização da terra e quanto ao uso do solo, de forma a 
atender ao interesse público e ao enfrentamento das desigualdades 
urbanas e sociais. Além disso, o elevado grau de complexidade de 
alguns instrumentos requer uma ampla capacitação de equipes 
municipais e da sociedade, tanto em cidades grandes quanto em 
pequenas.(SANTOS JUNIOR; MONTANDON, 2011, p. 51).  

 

 Este estudo do Observatório das Metrópoles retrata a complexidade técnica, 

aplicação dos instrumentos urbanísticos e sociedade com seus desafios. Estes 

aspectos somados a valorização excessiva do Plano Diretor em detrimento dos 

demais instrumentos urbanísticos, demonstram os impasses a serem 

enfrentados, para se possibilitar a aplicação das diretrizes do Estatuto da Cidade. 
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2.2.3 O Ministério das Cidades 
 

 A principal decorrência do Estatuto da Cidade foi, provavelmente, a criação de 

um novo ministério no cenário nacional, o Ministério das Cidades (MCid). 

Direcionado para as políticas públicas no âmbito urbano, o MCid é um órgão da 

Administração Federal que tem como área de competência a política de 

desenvolvimento urbano, políticas setoriais de habitação, saneamento ambiental, 

transporte urbano e trânsito, e tópicos correlacionados conforme o Decreto 

Federal 4.665/2003. Criado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, através da 

Lei Federal 10.683/2003, o Ministério das Cidades contemplava uma antiga 

reivindicação dos movimentos sociais de luta pela reforma urbana.  

 A atuação do Ministério das Cidades não nasceu da concepção de um 

ministério propriamente dito, mas, principalmente, da aglutinação de programas e 

departamentos antes dispersos por outros Ministérios, ou seja, a antiga 

Secretaria Especial de Desenvolvimento Urbano - SEDU, programas de 

habitação e saneamento operados pela Caixa Econômica Federal; o Programa 

de Subsídio Habitacional – PSH, formulado pela Secretaria do Tesouro Nacional; 

programas de saneamento e transportes implementados pelo Banco Nacional de 

Desenvolvimento Econômico e Social - BNDES; o Departamento Nacional de 

Trânsito - Denatran, antes localizado no Ministério da Justiça; a Companhia 

Brasileira de Trens Urbanos - CBTU, antes localizada no Ministério dos 

Transportes; além de significativos recursos do FGTS, sem dúvida, a mais 

importante das heranças recebidas pelo Ministério das Cidades. Em outras 

palavras a concepção deste ministério e seu papel político foram se consolidando 

na prática durantes seus primeiros momentos, ou seja, um processo em 

movimento.  

 
Durante a campanha presidencial, o compromisso com uma 
intervenção no campo do desenvolvimento urbano consubstanciou-
se no “Projeto Moradia”, que, entre outras propostas incluía a criação 
de um Ministério das Cidades como lócus para a formulação e 
implementação de uma política urbana, depois de quase vinte anos 
de institucionalidade erráticas e dispersas em distintos ministérios. 
Esta proposta foi assumida no início de 2003, com a nomeação de 
Olívio Dutra, também líder sindical, ex-prefeito de Porto Alegre e ex-
governador do Rio Grande do Sul, conhecido por ter introduzido o 
orçamento participativo em seus mandatos como prefeito e 
governador. (ROLNIK, 2009, p. 35).  
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 Esse momento de transição, das ações dispersas para ações pactuadas a 

que se refere o Ministério das Cidades, pode-se considerar que durou, pelo 

menos, até 2006, data em que os municípios brasileiros, que se enquadravam no 

artigo 41 se viram obrigados a elaborar ou revisar seus Planos Diretores nos 

moldes definidos pelo Estatuto da Cidade (conforme artigo 50º). A urgência, 

justificada e necessária, na implementação dos planos diretores e tanto quanto 

possível até o prazo de outubro de 2006 e no maior número de municípios, 

mobilizou grande esforço nas ações do MCid naquele período. Foram 

promovidos, em todos os principais centros urbanos do país, seminários e cursos 

de capacitação técnica dirigidos ao serviço público, funcionários de prefeituras 

municipais e profissionais envolvidos no tema em geral. Esses seminários 

discorriam e davam apoio pedagógico às elaborações de planos diretores, 

regularização fundiária e a processos participativos da população. As 

mobilizações sobre o tema dos planos diretores, contudo, esgotavam os parcos 

recursos, sobretudo humanos, além de esbarrar na complexa conformação do 

quadro político a cada município abordado.  

 
Em 2005, em plena preparação da Segunda Conferência Nacional e 
campanha dos Planos Diretores Participativos, o ministro e seu 
gabinete são substituídos por Márcio Fortes, do quadro técnico-
político ligado ao Partido Progressista do Rio de Janeiro 
(denominação que substituiu a antiga Arena, partido de situação no 
período autoritário), que já havia assumido vários altos cargos no 
governo federal desde os anos 80. A nomeação de Fortes para o 
Ministério das Cidades atendia à demanda do presidente da Câmara 
dos Deputados, do mesmo partido, em plena crise político-
institucional que o governo Lula atravessava, em razão de denúncias 
de corrupção e compra de votos no Parlamento. (ROLNIK, 2009,      
p. 37).  

 

 
Tornava-se impossível ao Estatuto da Cidade avançar além das 
fronteiras municipais. Reafirmando a percepção da Constituição de 
1988, que transfere aos estados da federação as questões relativas 
ao planejamento regional, perceberam-se avanços onde o governo 
estadual tinha interesses em promover a ajuda aos municípios, 
criando mecanismos que dariam mais homogeneidade aos planos 
diretores, ainda que, pelo menos, por meio da contratação de 
consultorias comuns, como se deu em alguns estados. Já em outros, 
o resultado seria a produção de planos incompatíveis entre 
municípios limítrofes, criando-se áreas de conflito entre fronteiras, 
processos de participação popular efetivos e transparentes expostos 
lado a lado com processos viciados nas velhas práticas 
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centralizadoras e obscuras, enfim, algo que a jovem experiência da 
técnica participativa e política ainda teriam que aprender. (FREITAS; 
RIBEIRO-MOREIRA, 2011, p.7) 
 

 Mesmo assim, o saldo dessa atuação inicial foi positivo. Para muitos, o 

próprio processo de participação popular na decisão das políticas públicas 

também passou a uma realidade palpável e para outros, ainda que em menor 

número, uma prática consolidada. Como revela o estudo do Observatório das 

Metrópoles referente aos Planos Diretores municipais pós-Estatuto da Cidade. 

 
Tal incorporação dos instrumentos deu-se de diferentes formas. 
Muitos Planos apenas transcreveram trechos do Estatuto, outros 
incorporaram os instrumentos sem avaliar sua pertinência em relação 
ao território e à capacidade de gestão do município, outros, ainda, 
incorporaram alguns fragmentos de conceitos e ideias do Estatuto de 
modo desarticulado com o próprio plano urbanístico. Por outro lado, 
alguns Planos avançaram no delineamento de estratégias de 
desenvolvimento urbano que dialogam com as dinâmicas locais e 
com a perspectiva de cumprimento da função social da propriedade 
pactuada com os diversos segmentos da sociedade. (SANTOS 
JUNIOR; MONTANDON, 2011, p.33).  

 

 A interrupção desse processo viria não por dificuldades internas ao MCid 

mas, paradoxalmente, por questões políticas que vinham já há alguns meses 

desestabilizando a base de apoio do Governo Federal.  

 
Como consequência do rearranjo político das forças de sustentação 
ao governo, a troca de comando no MCid acaba por afastar 
gradualmente quadros técnico-profissionais e antigas lideranças, 
muitos oriundos do Movimento Nacional de Reforma Urbana, 
substituídos por novos agentes, alinhados, desta vez, à velha prática 
política anterior ao Estatuto da Cidade e à própria ‘Constituição 
Cidadã’. (FREITAS; RIBEIRO-MOREIRA, 2011, p. 8). 

 

 Atualmente, o Ministério das Cidades continua legislando sobre o urbano de 

todo o território federal, através das resoluções federais (CONCIDADES) e 

incentivando os municípios a realizarem e revisarem seus Planos Diretores. As 

primeiras lutas do Movimento Nacional de Reforma Urbana, ocorridas por volta 

de 1970, foram a expressão de um momento em que se idealizava uma cidade 

mais equânime, onde o acesso mínimo fosse assegurado a todos, mas não se 

concebia conquistá-los por uma lei municipal – o Plano Diretor.  
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 Todo este processo histórico da política urbana tem sua importância e 

construiu um conjunto de idéias. Como exposto, com o passar do tempo 

consolidou este ideal, em forma de Lei Federal e de um Ministério. Esta 

conjuntura política possibilitou outras dinâmicas como, por exemplo, o ideário de 

extrema importância do Plano Diretor, lei municipal considerada consequência 

lógica do Estatuto da Cidade, ao invés de se tornar apenas mais um instrumento 

que deve ser utilizado tanto quanto os demais, conforme a necessidade da 

dinâmica de cada cidade. Os Planos Diretores são instrumentos urbanísticos por 

vezes bem utilizados, mas a expectativa sobre eles lançada é tamanha que 

jamais será alcançada. Em muitos municípios diversas leis intituladas de Planos 

Diretores, não desempenham o papel de um instrumento urbanístico, tal qual, 

desenhado pelo Estatuto da Cidade. 

 

 

2.2.4 A Legislação Urbanística Brasileira 
 

 As legislações, como o Plano Diretor e o Estatuto da Cidade, tem o objetivo 

de interferir no modo de apropriação do território. O uso e ocupação do solo se 

dão de diversos modos no tecido urbano: este é composto por uma trama nos 

espaços de usos diversos e sob a influência de todos os agentes que compõem 

este espaço. Ana Fani Alessandri Carlos, debate que o uso do solo em conjunto 

as relações sociais e define o  
modo de ocupação de determinado lugar da cidade, a partir da 
necessidade de realização de determinada ação, seja a de produzir, 
consumir, habitar ou viver. O ser humano necessita, para viver, 
ocupar um determinado lugar no espaço. Só que o ato em si não é 
meramente o de ocupar uma parcela do espaço; ele envolve o ato de 
produzir o lugar. (CARLOS, 2008, p.85). 
 
 

 Este processo, que pode ser chamado de “dispersão urbana”, gera outro 

modelo organizacional para o tecido urbano. Nestor Goulart Reis Filho afirma que 
é no modo de organização do tecido urbano que se definem as 
relações entre o geral e o particular; entre o público e o privado; entre 
o coletivo e o individual; entre o projeto dos espaços coletivos e 
públicos, definidos no urbanismo, e os projetos dos edifícios 
(públicos ou privados). É também nessa escala que se definem os 
fundamentos jurídicos da propriedade privada urbana. (REIS FILHO, 
2006, p.154)  
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Figura 4: Fotografia 3 – Bairro Balneário Paraíba, cidade Jacareí-SP. Condomínio 
horizontal e vertical, na mesma rua.  
Foto: Priscila M. Freitas, data: 04/março/2012 

 
Figura 5: Fotografia 4 – Bairro Jardim América, cidade Jacareí-SP. Ruas foram 
fechadas com implantação de sistema de segurança privado e portaria nestas. 
Foto: Priscila M. Freitas, data: 04/março/2012 
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 As figuras 4 e 5 demonstraram claramente três tipos contemporâneos de 

apropriação do território que reafirmam o descompasso entre o público e o 

privado. O condomínio horizontal (em forma de casa assobradadas) e os prédio 

de apartamentos (condomínios verticais), estes fragmentam o tecido urbano, 

tornando privado partes do território e gerando uma descontinuidade na malha 

urbana. E ainda, os loteamentos que depois de entregues a municipalidade 

começam a ter outra característica de apropriação, quando os moradores de uma 

rua decidem instalar sistema de segurança privado e portaria na via pública (sob 

autorização do próprio município), assim se criam os aspectos e características 

similares ao do condomínio horizontal numa via, até então, de uso público. 

 Da mesma forma que a produção de moradia tem criado novos desafios a 

regulamentação do seu modo de apropriação do território, as indústrias também 

tem passado por transformações nas suas instalações, gerando novas dinâmicas 

e conformações sobre o território. 

 
Característica dos novos tempos, “pós-modernos”, as plantas 
industriais se reduzem e assumem a função efetiva de montadoras 
abandonando assim o antigo conceito da fábrica. Ao dispensar 
grandes terrenos traz ao centro do novo modelo industrial, enquanto 
processo produtivo, a empresa flexível ajustada ao projeto de um 
melhor espaço, otimizado [...]. A localização industrial se adapta à 
redução de escala e à dispersão enquanto atividades urbanas 
invadem o espaço rural tradicional. Tudo se torna fluido, inclusive o 
território. (RIBEIRO-MOREIRA; MELLO, 2010, p. 14).  

 

 Tais fatos nos levam a refletir a relação das atuais dinâmicas sociais com a 

legislação urbanística brasileira. O recente processo de desconcentração das 

atividades nas áreas de urbanização dispersa, como os novos padrões de 

moradia, ou mesmo, as conformações das plantas industriais é fugidio às 

legislações urbanísticas. Pois tais legislações refletem o modelo de Estado que 

temos, por um lado garantem direitos, por outro convive com (e por vezes se 

deixa conduzir pela) lei de mercado. Assim, tais legislações urbanísticas, apenas, 

não conseguem direcionar e definir o modo de ocupação no território.  

 Outros fatos que também escapam da legislação urbanística são as grandes 

obras decorrentes dos dois grandes encontros previstos no Brasil, a Copa do 

Mundo de Futebol (em 2014) e os Jogos Olímpicos (em 2016). Os dois eventos 

geram um grande contingente de público e por terem proporções de 
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envolvimentos sociais globais, – devido apelo esportivo, cultural e social dos 

povos, – também têm interesses políticos globais – devido ao investimento 

econômico que o “país sede dos eventos” recebe. O Brasil investiu intensa 

campanha política internacional para conseguir este prestígio que agora tem em 

mãos. As obras decorrentes destes dois grandes eventos começaram e de forma 

avassaladora já transformam a paisagem urbana brasileira, principalmente nas 

áreas de abrangência dos estádios, podendo-se especular, mas não mensurar, 

quais impactos socioeconômicos resultarão de tais obras. 

 Frente a todos estes complexos impasses contemporâneos dados na 

realidade social, a legislação urbana brasileira, apesar de sua relevância e 

história de realizações, se encontra com um horizonte limitado.  

 
No Brasil, a gestão governamental do território se estrutura em 
“setores” (tais como habitação, saneamento, transporte, meio 
ambiente, urbanismo, patrimônio histórico, patrimônio público, etc.) 
com seus respectivos marcos regulatórios e burocracias 
verticalizadas situadas em agências, empresas públicas, autarquias 
e órgãos de administração direta vinculados às esferas municipal, 
estadual e federal. A fragmentação institucional, constantemente 
abordada como responsável pela ineficiência e baixa capacidade 
gerencial, burocratização excessiva e desordem nas cidades, 
constitui, na verdade, parte de uma estratégia de maximização de 
interesses particulares de burocratas, parlamentares e empresários 
fornecedores e provedores e bens e serviços.” (ROLNIK, 2009, p.39).  

 

 Fica desta forma, evidente a necessidade de outro direcionamento, ou 

mesmo, um direcionamento renovado para as práticas urbanas de apropriação 

sobre o território, como diz Raquel Rolnik  

 
O avanço da Reforma Urbana no Brasil carece, portanto, além da 
tessitura de uma nova gramática política alicerçada no fortalecimento 
de espaços de exercício da democracia direta e controle social – 
eixos tradicionais de sua agenda–, da formulação de um projeto de 
reforma e de desenvolvimento do atual modelo federativo de governo 
e gestão urbana, elementos fundamentais para a consolidação da 
democracia plena no país. (ROLNIK, 2009, p.47). 

 

 Desta forma, percebe-se que a legislação urbanística brasileira teve seus 

avanços, mas para modificar o modo de apropriação no território, a legislação faz 

parte de um contexto que abrange uma gestão urbana e territorial, com suas 

agendas e direcionamentos. 
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2.3 O Brasil e sua “sustentabilidade” 
  

 O urbanismo suas ideologias e práticas no Brasil se vêem diante da 

necessidade de um novo paradigma, que ao refletir sobre o debate 

contemporâneo abre-se à possibilidade do pensamento holístico, abordando a 

questão urbana juntamente com a questão ambiental. Desta forma, pondera-se a 

origem do termo sustentabilidade e seus conceitos e marcos regulatórios 

vigentes no Brasil. 

 As novas perspectivas de planejamento urbano visam além do direito à 

cidade para as questões de ordem ambiental e sua repercussão na 

sustentabilidade dos modelos de desenvolvimento econômico e social deles 

advindos.  

 
Neste sentido, é possível que a emergência avassaladora da questão 
ambiental signifique não um novo paradigma, mas novo padrão que 
possa se articular ao paradigma do planejamento. Estaríamos assim 
diante de um novo padrão, que passa a colocar a cidade não mais 
como questão social, ou questão do desenvolvimento, mas como 
uma questão ambiental. (RIBEIRO; CARDOSO, 1994, p. 87).  

 

 Sabemos que ao tema “questão ambiental” abre-se um leque muito amplo, no 

qual diversas questões subseqüentes poderiam ser abordadas, tais como as 

mudanças ambientais globais, os modos de produção e consumo dos povos e 

seus impactos, a qualidade das águas doces e a possibilidade de gestão pelas 

bacias, entre outros aspectos. O enfoque da discussão deste tópico visa às 

realizações e transformações sociais dadas sob a abrangência do conceito e/ou 

conceituação do termo sustentabilidade.  

 
O princípio de sustentabilidade surge no contexto da globalização 
como marca de um limite e o sinal que reorienta o processo 
civilizatório da humanidade. A crise ambiental veio questionar a 
racionalidade e os paradigmas teóricos que impulsionaram e 
legitimaram o crescimento econômico, negando a natureza. A 
sustentabilidade ecológica aparece assim como um critério normativo 
para a sobrevivência humana e um suporte para chegar a um 
desenvolvimento duradouro, questionando as próprias bases da 
produção. (LEFF, 2004, p.15). 

 



50 
 

 Neste sentido ao falarmos do paradigma do planejamento urbano que se 

articularia como questão ambiental na atualidade, fala-se da conceituação do 

termo desenvolvimento sustentável, que passa por uma estruturação histórica. 

Na tentativa de propor soluções da equação, que leva em consideração pelo 

menos três fatores, sendo aumento da população, modo de consumo ocidental e 

fonte de recursos não-renováveis para suprir a todos; os cientistas de vários 

países criaram, em 1968, o Clube de Roma na Academia dei Lincei. A partir de 

então diversos estudos, modelos matemáticos e teorias foram elaborados.  

 
Neste processo de reconstrução são elaboradas as estratégias do 
ecodesenvolvimento (Sachs, 1982), postulando a necessidade de 
fundar novos modos de produção e estilos de vida nas condições e 
potencialidades ecológicas de cada região, assim como na 
diversidade ética e na autoconfiança das populações para a gestão 
participativa dos recursos. As propostas do ecodesenvolvimento são 
traçadas num momento em que as teorias da dependência, do 
intercâmbio desigual e da acumulação interna de capital orientavam 
o planejamento do desenvolvimento. (LEFF, 2004, p. 17).  

 

 Em 1971, como preparativo para a Conferência de Estocolmo foi realizado um 

Painel Técnico em Desenvolvimento e Meio Ambiente, em Founeux, na Suíça. 

Neste encontro reforçou-se o conceito de ‘ecodesenvolvimento’ entendido como 

“desenvolvimento baseado na potencialidade de um ecossistema, levando em 

conta a participação da população local, a redução de desperdícios e a 

reciclagem de resíduos” (FRANCO, 2001, p. 157). Um ano depois, em 1972, 

acontece a Conferência das Nações Unidas para o Meio Ambiente Humano – a 

Conferencia de Estocolmo, na Suécia – que, teve como uma das pautas a 

questão do crescimento demográfico mundial. Instaurava-se assim o debate 

entre meio ambiente versus desenvolvimento. 

 Em 1984 o Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente (Pnuma – 

resultado da Conferencia de Estocolmo) cria uma Comissão Mundial sobre Meio 

Ambiente e Desenvolvimento (CMMAD), com o objetivo de reexaminar as 

problemáticas levantadas e debatidas até o momento, referentes ao Meio 

Ambiente e ao desenvolvimento da economia; além de formular propostas 

realistas. “Depois de três anos de estudos, deliberações e audiências públicas, a 

Comissão publicou suas conclusões num documento intitulado Nosso futuro 

comum (CMMAD, 1988), também conhecido como Relatório Bruntland.” (LEFF, 
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2004, p.19) Tal relatório abordava aspectos positivos e negativos, bem como 

reconhecia o termo ‘Desenvolvimento Sustentável’, declarando o meio ambiente 

como um autêntico limitador de crescimento. 

 A Assembléia Geral das Nações Unidas convocou, em 1989, outro encontro 

global a fim de rediscutir as problemáticas ambientais já constatadas somadas 

aos resultados do Relatório Bruntland.  

 
Com base nisso foram convocados todos os chefes de Estado do 
planeta à Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente e 
Desenvolvimento, celebrada no Rio de Janeiro, em junho de 1992. 
Nesta conferência foi elaborado e aprovado um programa global 
(conhecido como Agenda 21) para regulamentar o processo de 
desenvolvimento com base nos princípios da sustentabilidade. Desta 
forma foi sendo prefigurada uma política para a mudança global que 
busca dissolver as contradições entre meio ambiente e 
desenvolvimento. (LEFF, 2004, 20).  

 

 Este encontro, também conhecido como “Cúpula da Terra”, foi firmado por 

mais de 170 países princípios voltados ao Desenvolvimento Sustentável. É 

interessante considerar que  

 
o documento distingue os blocos Norte e Sul e emprega as palavras 
cooperação e solidariedade e destaca que, por esses diferentes 
blocos terem contribuído em diferentes medidas para a degradação 
do meio ambiente mundial, os Estados têm responsabilidades 
comuns, porém, diferenciadas. (FRANCO, 2001, p. 161).  

 

 Considerado tal marco conceitual, cada país se comprometeu a realizar as 

adequações, assim necessárias, da então Agenda 21 Global. No Brasil ocorreu o 

mesmo, com a implantação de tais metas vinculadas ao Ministério do Meio 

Ambiente, como pode ser visto no site oficial (Brasil, Ministério do Meio Ambiente, 

2011) no qual é disponibilizada a Agenda 21 Brasileira e se compromete com o 

cumprimento de seus objetivos. 

 A Agenda 21 Brasileira foi concluída em 2002. Desde então iniciou a busca 

por metodologias com o fim de mensurar o quão sustentável tem se tornado o 

desenvolvimento brasileiro. Esta demanda se dá devido à abrangência do 

conceito Desenvolvimento Sustentável. No Brasil, a construção dos indicadores 

de Desenvolvimento Sustentável pelo IBGE iniciou-se em 2002, sendo 

rediscutida em 2004. Em 2008, o IBGE publicou o documento “Indicadores de 
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desenvolvimento sustentável: Brasil 2008”. Este documento é dividido em quatro 

grandes temas, subdivido do seguinte modo: Dimensão Ambiental (Atmosfera; 

Terra; Água Doce; Oceano, mares e áreas costeiras; Biodiversidade; 

Saneamento), Dimensão Social (População; Trabalho e Rendimento; Saúde; 

Educação; Habitação; Segurança), Dimensão Econômica (Quadro Econômico; 

Padrões de Produção e Consumo) e Dimensão Institucional (Quadro Institucional; 

Capacidade Institucional).  

 A abrangência do conceito Desenvolvimento Sustentável se dá devido a todo 

este processo descrito, com suas discussões, agentes e conferências.   

 
Nesse processo, a noção de sustentabilidade foi sendo divulgada e 
vulgarizada até fazer parte do discurso oficial e da linguagem 
comum. Porém, além do mimetismo discursivo que o uso retórico do 
conceito gerou, não definiu um sentido teórico e prático capaz de 
unificar as vias de transição para a sustentabilidade. Neste sentido, 
surgem as dissensões e contradições do discurso sobre o 
desenvolvimento sustentável (Redclift, 1987/1992) (LEFF, 2004,      
p. 21).  

 

 Desta forma surgem ao menos três vertentes: o discurso, a conceituação e a 

prática da sustentabilidade. O discurso que, de modo simplista, traduz o 

desenvolvimento sustentável a um processo através do qual se possibilita a 

melhoria da condição de vida da sociedade, ao mesmo tempo, que se respeita os 

limites dos recursos naturais.  

 A conceituação é inspirada em um dos pensadores que auxiliaram a 

desenvolver tal termo, Ignacy Sachs:  

 
Ao planejar o desenvolvimento, devemos considerar 

simultaneamente cinco dimensões de sustentabilidade:  

a) Sustentabilidade social (construir uma civilização do ‘ser’);  

b) Sustentabilidade econômica (alocação e gestão dos recursos);  

c) Sustentabilidade ecológica (redução de resíduos e incentivos as 

pesquisas);  

d) Sustentabilidade espacial (melhor distribuição dos assentamentos 

humanos, considerando áreas vulneráveis e atividades econômicas);  

e) Sustentabilidade cultural (permite-se uma pluralidade de soluções 

particulares, que respeitem as especificidades de cada ecossistema, 

de cada cultura e de cada local). (SACHS, 1993, p. 25).  
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 Apropriação do conceito de sustentabilidade ocorre das maneiras mais 

diversificadas. Uma prática dissociada do conceito do termo e de seus debates 

gera sua apropriação, na maioria dos casos, ligada à lógica dos interesses do 

mercado. Tal fato se dá com a venda de sacolas biodegradáveis (uma 

apropriação realizada pelo mercado), ou a valorização financeira dos produtos 

classificados como “ecologicamente corretos”. Uma residência com tubulações 

para o reuso das águas pluviais chega a ter um valor de venda final duas vezes 

maior se comparado a outra residência de mesma proporção, mas sem este 

“benefício sustentável”. 

 
Figura 6: Sacolas Biodegradáveis. 
Nota: Sacolas confeccionadas com palha de seda, com “valor sugerido” de             
R$ 498,00. 
Fonte: Revista Atitude Sustentável, eu tenho! Edição de Março/2010. Ano 01. Edição 
02. Editora Mundo GEO.  

 
 Na figura 6 são demonstradas algumas sacolas biodegradáveis, sob o 

argumento “ambientalmente corretas”, descreve-se as benfeitorias das sacolas, o 

material que cada uma é fabricada e um “valor sugerido”. Aqui fica claro um 

exemplo de uma prática dissociada do conceito debatido de sustentabilidade, que 

discute a constituição da civilização do “ser”, desta forma gera apropriação do 

conceito sustentável tal qual este fosse um rótulo mercadológico.  
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 Retomando o conceito da sustentabilidade, alguns autores tratam desta 

terminologia como uma “bandeira”, que possibilita a discussão do 

redirecionamento das ordens postas.  

 
Neste sentido, o conceito de ambiente se defronta com as 
estratégias fatais da globalização. O princípio de sustentabilidade 
surge como uma resposta à fratura da razão modernizadora e como 
uma condição para construir uma nova racionalidade produtiva, 
fundada no potencial ecológico e em novos sentidos de civilização a 
partir da diversidade cultural do gênero humano. Trata-se da 
reapropriação da natureza e da reinvenção do mundo; não só de ‘um 
mundo no qual caibam muitos mundos’, mas de um mundo 
conformado por uma diversidade de mundos, abrindo o cerco da 
ordem econômico-ecológica globalizada. (LEFF, 2004, p. 31).  
 

 
 Esta reinvenção do mundo pode ser feita de modo prático, como diz Pedro 

Jacobi:  

 
a problemática ambiental urbana representa por um lado, um tema 
muito propício para aprofundar a reflexão em torno do restrito 
impacto das práticas de resistência e de expressão de demandas da 
população das áreas mais afetadas pelos constantes e crescentes 
agravos ambientais. Por outro lado, também representa a 
possibilidade de abertura de estimulantes espaços para implementar 
alternativas diversificadas de democracia participativa, notadamente 
a garantia do acesso à informação e a consolidação dos canais 
abertos para uma participação plural. (JACOBI, 2004, p. 181). 
 
 

 O termo sustentabilidade, com sua trajetória internacional, possibilitou uma 

visão holística para a questão ambiental, ao abranger os recursos naturais 

juntamente com a discussão da maneira de produção econômica e o modo de 

ocupação no território. Em paralelo, nota-se os desafios a serem enfrentados devido 

aos diversos interesses dos agentes envolvidos no debate e realizações. 
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2.4 O “direito à cidade sustentável”: reflexões 
 

 As reflexões traçadas demonstram, primeiramente, a trajetória brasileira pela 

afirmação de um direito, o direito à cidade. Esta história, ainda em curso, auxiliou 

a discussão do planejamento urbano com a sociedade, ampliado o debate e 

possibilitando a criação de marcos regulatórios democráticos, como o Estatuto da 

Cidade (na escala federal) e alguns Planos Diretores Participativos (na escala 

municipal). Percebe-se também, nos últimos balanços realizados, que a 

participação popular, o debate do direito urbano com a sociedade e as diversas 

legislações urbanísticas não foram suficientes para se alcançar a prática do 

direito à cidade no Brasil.  

 
a pesquisa realizada demonstra que foram promovidos processos 
participativos na elaboração e na revisão dos Planos Diretores [...] 
Em síntese, a análise indica a clara necessidade de se aprofundar a 
discussão nos municípios acerca da gestão democrática das 
cidades, de forma a dar efetividade aos canais de participação 
instituídos e incorporar a população, em especial os segmentos 
populares historicamente excluídos dos processos decisórios, na 
discussão dos projetos e programas urbanos e no processo de 
gestão das cidades. (SANTOS JUNIOR; MONTANDON, 2011,    
p. 45, 47) 

 

 A discussão da sustentabilidade percorre outros caminhos. A globalização e a 

necessidade conjunta dos povos trazem consigo a necessidade de se repensar o 

modo de vida contemporâneo. Assim uma das vertentes da questão ambiental – 

a sustentabilidade – ganha espaço e voz no âmbito político. Estes acordos 

políticos são pactos entre países economicamente representativos na esfera 

global. Os debates conceituais e os acordos políticos ocorrem em paralelo, o que 

produz um dinamismo para tais tratados, suprapartidários, mas privilegiam os 

grupos predominantes. Assim, o crescimento econômico e a preservação dos 

confortos obtidos pelo modo de vida contemporâneo, são sempre considerados; 

fato este que não possibilita uma discussão concreta da construção de uma 

civilização do ‘ser’, já que o consumo é necessário na lógica econômica vigente. 

 Desta forma, a origem da afirmação do direito a cidade no Brasil se deu por 

meio de lutas sindicais, movimentos sociais e diversos conflitos. A entrada do 

termo sustentabilidade no Brasil ocorreu por meio de acordos políticos 

internacionais, tais como a Conferência das Nações Unidas sobre o Meio 
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Ambiente e Desenvolvimento, realizada em 1992. Esta diferenciação entre os 

termos pode ser percebida no histórico dos termos e no significado que cada um 

traz consigo. Apesar desta distinção de natureza a Lei 10.257/2001, que 

regulamenta os artigos 182 e 183 da Constituição, diz no artigo 2º que está 

garantido a todo cidadão brasileiro o “direito a cidades sustentáveis, entendido 

como o direito à terra urbana, à moradia, ao saneamento ambiental, à infra-

estrutura urbana, ao transporte e aos serviços públicos, ao trabalho e ao lazer, 

para as presentes e futuras gerações;”. Seguindo os parâmetros da Constituição 

de 88, na qual foram descritos direitos a ser garantido, o Estatuto da Cidade 

trouxe a tona mais um direito – o direito à cidade sustentável.  

 Torna-se relevante considerar que além do impasse de significados que traz o 

“direito à cidade sustentável”, outro aspecto a se notar é que o próprio Estatuto 

da Cidade define o que se entenderia por este direito; entende como acesso as 

infraestruturas urbanas executas de maneiras não predatórias. Assim, amenizam-

se os debates gerados pelos movimentos sociais que discutia o sistema como um 

todo, de modo holístico, e exige-se do Estado o cumprimento dos subsetores 

(direito a moradia, direito ao trabalho, entre outros) com o fim da conquista do 

direito qualificado nos moldes das discussões anteriores. Com isto, não se 

descaracteriza a importância do direito à moradia, muito menos dos demais 

direitos, como à terra urbana ou ao trabalho; apenas busca-se uma visão de 

intervenção mais abrangente e de ações articuladas com alcance de médio a 

longo prazo, as quais possam influenciar na dinâmica da nossa história de 

constante exclusão e fragmentação das políticas públicas e possibilitar 

construção de uma política pública única, visando à realização dos direitos. 

 Como diz Ermínia Maricato em Brasil, Cidades:  

 
A tarefa que nos propusemos aqui não é simples: tratou-se de 
desconstruir as ideias e as práticas dominantes ao mesmo tempo em 
que alternativas são apontadas. Em alguns casos, como vimos, o 
conceito está correto, o instrumento urbanístico existe, é lei, mas sua 
implementação contraria sua finalidade. A prática é uma referência 
insubstituível. Conhecê-la e vivenciá-la não é uma experiência 
puramente intelectual. Por isso mesmo as ideias aqui defendidas e 
as propostas aqui feitas podem se confirmar ou não. Elas foram 
construídas com base na experiência de alguns profissionais que se 
engajaram em alguns poucos governos locais, em especial, nas 
gestões municipais progressistas, durante parte dos anos 80 e toda a 
década de 1990. É pouco tempo. No Brasil, e nos países 
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semiperiféricos em geral, estamos apenas no início da formulação de 
um urbanismo crítico democrático. (MARICATO, 2001, p. 124). 

 

 A realização deste ‘urbanismo crítico democrático’ é um dos caminhos para a 

concretização do direito à cidade sustentável. Este direito constitucional, 

abarcado de conflitos, acordos, conceitos díspares e que deve ser aplicado num 

determinado espaço do território brasileiro. Ao se agregar a variável espaço, 

considerando a abrangência do território brasileiro, se faz mister conceituar o 

termo.  

 
De acordo com Harvey ‘o espaço é atributo material de todos os 
valores de uso’. Na verdade o é também dos produtos não 
produzidos pelo trabalho, ou seja, que não são valores de uso 
simplesmente por não terem valor, como os oceanos ou as 
montanhas. Mas fiquemos por aqui. O espaço é atributo de um 
automóvel, do corpo humano, de uma cadeira, de um edifício ou um 
conjunto de edifícios e de uma cidade inteira. Prossegue Harvey, ‘o 
trabalho útil concreto produz valores de uso em determinados 
lugares’. Os valores de uso são também consumidos em 
‘determinados lugares’. Temos então dois espaços: o dos objetos em 
si (produzidos ou não pelo trabalho humano) e aquele determinado 
pelos locais onde estes são produzidos e consumidos. (VILLAÇA, 
1998, p. 22) 

  

 Considerando o primeiro espaço, ‘produzido ou não pelo trabalho humano’, 

encontra-se no Brasil uma diversidade de realidades a serem enfrentadas em 

cada cidade a fim de viabilizar o direito à cidade sustentável. Uma problemática 

mais observada nas cidades brasileiras são os problemas urbanos e/ou 

ambientais.  

 
Cotidianamente a população, em geral a de mais baixa renda, está 
sujeita aos riscos das enchentes, escorregamentos de encostas, 
contaminação do solo e das águas pela disposição clandestina de 
resíduos tóxicos industriais, acidentes de cargas perigosas, 
vazamentos de postos de gasolina, convivência perigosa com 
minerações, por meio do ultralançamento de fragmentos rochosos e 
vibrações provenientes da detonação etc. Não há como negar a 
estreita relação entre riscos urbanos e a questão do uso e ocupação 
do solo, que entre as questões determinantes das condições 
ambientais da cidade, é aquela onde se delineiam os problemas 
ambientais de maior dificuldade de enfrentamento e, 
contraditoriamente, onde mais se identificam competências de 
âmbito municipal. (JACOBI, 2004, p. 170). 
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Figura 7: Fotografia 5 – vista do bairro Jardim Flórida, cidade Jacareí-SP. 
Ocupações na várzea do Rio Paraíba do Sul 
Foto: Priscila M. Freitas, data: 04/março/2012 

 

 Um solo com planície, morros, rio, ruas, edifícios, benfeitorias urbanas, todos 

estes itens compõem o espaço como valor de uso. E as relações, acordos e 

convívios fazem parte do espaço como valor de troca. Mas isto é uma divisão 

conceitual. Diariamente utiliza-se o espaço ora como valor de uso e ora como 

valor de troca em questão de pouco tempo entre um e outro. 

 Outra alternativa para a concretização dos debates da questão urbana e 

ambiental é dada por Ermínia Maricato: “Criar um caminho de planejamento e 

gestão que contrarie o rumo predatório – social e ambiental – que as cidades 

brasileiras seguem atualmente exige alguns pressupostos” (MARICATO, 2001, 

p.69) Ao descrever os pressupostos a estas questões Ermínia descreve oito 

tópicos, sendo 1) Criar a consciência da cidade real e indicadores de qualidade 

de vida; 2) Criar um espaço de debate democrático: dar visibilidade aos conflitos; 

3) Reforma Administrativa; 4) Formação de quadros e agentes para uma ação 

integrada; 5) Aperfeiçoamento e democratização da informação; 6) Um programa 
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especial para as regiões metropolitanas; 7) A bacia hidrográfica como referência 

para o planejamento e gestão; 8) Formulação de políticas de curtíssimo, médio e 

longo prazo. Estes pressupostos são abrangentes, abarcam a problemática da 

cidade de modo holístico e executá-los de modo sistêmico é uma vertente para a 

realização do direito à cidade sustentável. 

 Com a globalização e sua dinâmica decorrente, as cidades vêm sofrendo 

transformações nas suas lógicas econômicas, nas suas redes urbanas e sociais. 

Outras mudanças econômicas podem ocorrer de modo repentino, como a crise 

imobiliária nos Estados Unidos em 2008, que afetou economicamente diversos 

países, ou a realização de um grande evento esportivo como a Copa do Mundo 

de Futebol ou as Olimpíadas, que possibilitam um grande investimento financeiro 

no “país sede”, bem como atrai um enorme número de turistas. Estes fatores 

também ocorrem no Brasil e devem ser considerados dentro deste espaço que 

abrigará a possível realização de um direito constitucional.  

 
Se é certo que o processo de transição para a modernidade gerou 
estas novas formas de sujeição ideológicas nas estratégias 
discursivas da globalização, nem a pobreza extrema, nem a não 
satisfação das necessidades básicas, nem a deterioração das 
condições de vida das maiorias permitem supor que foi superada a 
produção como condição de vida. A operação simbólica do discurso 
do desenvolvimento sustentável funciona como uma ideologia para 
legitimar as novas formas de apropriação da natureza às quais já não 
só poderão opor-se os direitos tradicionais pela terra, pelo trabalho 
ou pela cultura. A resistência à globalização implica a necessidade 
de desativar o poder de simulação e perversão das estratégias desta 
nova ordem econômica. Para isto é necessário construir uma 
racionalidade social e produtiva que, reconhecendo o limite como 
condição de sustentabilidade, funde a produção nos potenciais da 
natureza e da cultura. (LEFF, 2004, p. 27) 

 

 Enrique Leff fala que deve se promover a construção de uma racionalidade 

social e produtiva consciente, ou seja, além de se considerar as interferências e 

variáveis que apresenta o espaço, as pessoas que nele habitam devem (ou 

deveriam) se envolver com as questões que discorrem sobre o território. Aqui 

implica envolver no processo o território, as problemáticas, as pessoas e o anseio 

da construção de um direito.  
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3 Considerações Finais  
  

Ninguém sabe qual será a cidade de amanhã. Talvez ela perca uma 
parte da riqueza semântica que possui no passado. Talvez seu papel 
criador e formador seja assumido por outros sistemas de 
comunicação (televisão ou rádio, por exemplo). Talvez assistamos à 
proliferação, por todo o planeta, de aglomerados urbanos, 
indefinidamente extensos, que farão o conceito de cidade perder 
todo o significado. (CHOAY, 1965, p. 55).  
 
 

 É interessante pensar que ‘ninguém sabe qual será a cidade de amanhã’. É 

algo que se almeja, constrói, e se espera. Neste trabalho foi tratado esta ‘cidade 

de amanhã’, ora por aqueles que a idealizaram, ora por aqueles que lutaram e 

construíram instrumentos, ora por aqueles que esperam na continuação desta 

trajetória. 

 A trajetória de regulamentação da terra e os fatos políticos brasileiros 

revelaram quão excludentes foram estes e que a menos de meio século vivemos 

em um regime democrático e sob ele construímos regulamentos jurídicos mais 

includentes, que influenciam a terra e o modo de sua apropriação.  

 Disto resulta também a criação de entes governamentais desarticulados e que 

atuam sobre o território, como o Ministério das Cidades, com o intuito de 

desenvolver a área urbana e dois ministérios (Ministério do Desenvolvimento 

Agrário e o INCRA) com intenção de reformar e desenvolver a área rural.  

 O Estatuto da Cidade finalizou um ciclo de lutas, apesar de todo o processo 

histórico ocorrido para a concretização da Lei Federal 10.257/2001, esta trouxe 

na sua intencionalidade das diretrizes as reivindicações também contidas no 

Movimento Nacional de Reforma Urbana (MNRU). Este movimento foi um marco 

referencial no modo de pensar a política urbana brasileira. 

 O Estatuto da Cidade trouxe instrumentos de indução do desenvolvimento 

urbano, que almejam uma cidade mais equânime; instrumentos de regularização 

fundiária, gerando um processo de reconhecimento da ocupação irregular e 

disponibilidade para inserção daquela área no espaço urbano consolidado; 

instrumentos de gestão democrática, com os quais se amplia o espaço de 

cidadania nos processos decisórios, em todas as etapas do planejamento do 

território. 
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 Estes novos parâmetros de planejamento puderam ser debatidos em todas as 

instâncias da sociedade, no momento em que o Estatuto da Cidade obrigou os 

municípios a revisarem ou elaborarem os Planos Diretores Participativos e a 

sociedade civil foi convocada a refletir e discutir política urbana. Este processo foi 

conduzido e fomentado pelo Ministério das Cidades, ente federal criado após o 

Estatuto da Cidade, propondo ações pactuadas e a realização das propostas 

contidas na Lei Federal 10257/01. 

 Atualmente, o território começa a ganhar novas conotações a partir das novas 

dinâmicas que se estabelecem, como por exemplo, os condomínios, que 

fragmentam o espaço urbano. Frente a este e a tantos outros impasses 

contemporâneos dados na realidade social, a legislação urbana brasileira,       

apesar de sua relevância histórica e realizações, se encontra com um horizonte 

limitado. 

 Ao analisar a questão ambiental notou-se que a problemática ambiental 

representa um tema abrangente, com diversos conceitos e práticas, nem sempre 

condizentes. Também concebe uma alternativa quando cria canais para a 

democracia participativa. 

 Comparando os conceitos aqui analisados concluí-se que são díspares. A 

origem da afirmação do direito a cidade no Brasil se deu por meio de lutas 

sindicalistas, movimentos sociais e diversos conflitos. A entrada do termo 

sustentabilidade no Brasil ocorreu por meio de acordos políticos internacionais. 

Mesmo com esta diferenciação de significados estes termos foram somados na 

criação de um direito constitucional – o direito à cidade sustentável.  

 Para realização deste direito busca-se uma visão de intervenção mais 

abrangente e de ações articuladas com alcance de médio a longo prazo, as quais 

possam influenciar na dinâmica da nossa história de constante exclusão e 

fragmentação das políticas públicas e possibilitar construção de outro modelo de 

política pública, que considere as interferências e variáveis que apresenta o 

espaço e as pessoas que nele habitam, envolvendo-as nestas questões. 
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