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RESUMO 

 

A realidade dos países da América Latina aponta que a industrialização e a urbanização 

são processos complementares, associados um ao outro. Por consequência do 

crescimento demográfico, nas últimas décadas, observa-se de forma agravada, no Brasil, 

uma urbanização completamente desordenada e destituída de infraestrutura, capaz de 

garantir direitos e serviços básicos à população. Paralelamente, a difusão da informação, 

a valorização da dignidade humana, realizado pelo bem-estar social, e as expectativas de 

consumo aprofundam as tensões entre os atores sociais, levando a Teoria do Direito ao 

Desenvolvimento a preocupar-se com a (re) construção de cidades. Perante essa 

realidade, a Constituição Federal de 1988 propôs uma política urbana participativa, 

embasada no ideal de enfrentamento da exclusão social de uma forma mais ampla, 

representada pelo princípio da função social das cidades, o qual pode ser estratificado 

em quatro eixos centrais de inclusão, a saber: a inclusão social em sentido estrito, a 

econômica, a cultural e a política. A análise de cada uma dessas dimensões, mantendo-

se o enfoque na realidade e no ordenamento jurídico brasileiro, compõe os objetivos 

específicos deste trabalho. Desse modo, por meio da pesquisa dedutiva, com uso de 

técnica bibliográfica e interdisciplinar, quer essa dissertação realizar conexões entre 

inclusão e desenvolvimento, propondo um conceito analítico para o princípio da função 

social das cidades, através do estudo de seus basilares elementos. Com isso, pretende 

demonstrar como resultados, primeiramente, que o estudo jurídico, para compreender 

plenamente o processo de marginalização, precisa manter a perspectiva pluridisciplinar, 

própria das ciências sociais. Também se almeja demonstrar que as dimensões de 

inclusão são formadas pelos direitos fundamentais, individuais e coletivos, de 

liberdades e de garantias sociais e que sem respeito a todos eles não há como se falar em 

concretização do desenvolvimento urbano e nem, por consequência, sobre cidades 

inclusivas. Ao final, após verificar os principais instrumentos legais de política urbana 

que privilegiam a participação da comunidade, previsto no Estatuto das Cidades, e que 

potencializam o rompimento dos círculos de exclusão, pretende o trabalho contribuir 

para o esclarecimento e o despertar para importância de uma nova perspectiva 

democrática de desenvolvimento endógeno no país, embasada na valorização do 

indivíduo para realização de uma gestão pública moderna, descentralizada e que, 

portanto, busque a participação efetiva das comunidades urbanas na atuação estatal.  

 

PALAVRAS CHAVE 

 

FUNÇÃO SOCIAL DAS CIDADES – DESENVOLVIMENTO URBANO – CIDADE 

INCLUSIVA  
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ABSTRACT 

 

The reality of Latin America points out that the industrialization and urbanization are 

complementary processes associated each other. Thus, by consequence of the 

demographic growth, observes the aggravation of an urbanization completely disordered 

and without infrastructure capable of guaranteeing rights and basic services to the 

population. In parallel, the dissemination of information, the valorization of human 

dignity, promoted by social welfare, and expectations of consumption aggravates the 

tensions among social actors, leading to the Theory of the Right to Development to 

worry about the (re)construction of cities. Before this reality, the Federal Constitution of 

1988 proposed a participatory urban policy, grounded in the ideal of confrontation of 

social exclusion of a more comprehensive, represented by the principle of the social 

function of cities, which must be stratified into four inclusion´s central axes, namely: 

the social in the strict sense, the economic, the cultural and the policy. The Analysis of 

each of these dimensions, keeping the focus on reality and the Brazilian legal system, 

composes specific objectives of this work. Thus, through deductive research, with use 

of technique  bibliographical  and  interdisciplinary, this dissertation aims to make 

connections between social function and development, proposing an analytical concept 

for the proposing an analytical concept for the principle of social function of cities, 

through the study of its basic elements. With this, purports to demonstrate how results, 

firstly, that the juridical study, to fully understand the process of marginalization, must 

maintain multidisciplinary perspective, own social sciences. Also aims to demonstrate 

that the dimensions of inclusion are formed by fundamental rights, individual and 

collective, of liberties and of social guarantees and that without respect to all of them 

there is no way to talk about implementation of urban development and nor, 

consequently, about inclusive cities. At the end, after checking the main legal 

instruments of urban policy that emphasize the community participation, provided for in 

the Statute of the Cities, and that potentiate the breakup of the circles of exclusion, the 

work want contribute to the clarification and the awaken to the importance of a new 

perspective democratic of development in the country, grounded in the appreciation of 

the individual for realization of modern management, decentralized and that, therefore, 

inserts the effective participation of urban communities in the acting of the State. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Desde o início da história da humanidade, as grandes cidades são 

caracterizadas por contrastes sociais, que foram agravados, nas últimas décadas, com o 

processo de globalização, o qual trouxe novas oportunidades de emprego para mão-de-

obra capacitada e qualificada, em decorrência das cotidianas inovações tecnológicas, 

mas que, em contrapartida, provocou a diminuição cada vez mais acentuada de cargos 

desqualificados, atingindo, sobremaneira, as classes menos favorecidas e provocando 

sério quadro de desemprego e de injustiça social, o que foi refletido no meio urbano.  

O deslocamento populacional, a industrialização e a concentração de renda são 

só alguns dos vários aspectos que envolvem a complexidade do desenvolvimento 

urbano. De fato, inúmeras famílias buscaram realizar sonhos de prosperidade, 

almejando melhores oportunidades de acesso ao emprego e à renda ou simplesmente 

emigrando para zona urbana por não restar alternativa de subsistência. Essa conjuntura 

foi mais notável a partir da década de 1930, quando de fato começou o processo de 

industrialização no Brasil. Dos emigrantes, muitos alcançaram oportunidades de 

prosperidade, outros não, porém não há duvidas que todos foram vítimas – incluídos 

obviamente também os naturais dos centros urbanos - de um processo social, no qual se 

acreditava, sob a perspectiva de idéias liberalistas e “rostownianas” que 

desenvolvimento significava crescimento econômico e que a exploração do trabalho e 

concentração de renda eram males necessários para o alcance do progresso e de riquezas 

em um país de baixa produtividade como o Brasil. 

Desse modo, o grande nível de desigualdade social, ainda experimentada no 

país na atualidade, é concebido como um produto de anos de um processo econômico 

que priorizou um crescimento industrial acelerado, primeiramente, na década de 1950, 

com a política de industrialização por substituição de importações, posteriormente, nos 

vinte anos subseqüentes, com a mitigação de direitos, desvalorização de salários e 

aumento da dívida externa e dos índices inflacionários. 

Na perspectiva urbana, o que se observa no Brasil é que, seguindo a diretriz 

não intervencionista do liberalismo, poucas cidades tiveram crescimento induzido por 

decisões locacionais do Setor Público, tanto através de investimento na estrutura 
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produtiva como por investimento em infraestrutura em serviços básicos. Assim, os 

espaços urbanos foram definidos pelo Setor Privado, primordialmente nos anéis 

metropolitanos das principais capitais, demonstrando a complexidade da força do 

mercado na organização urbano-regional do país. Como conseqüência desse processo, 

por um lado, surgiram lugares com ostentação de luxo e de riquezas; por outro, novas 

formas de pobreza e de marginalização. E assim, formaram-se três zonas claras de 

organização nos centros urbanos: integração, vulnerabilidade e exclusão. 

Hoje, o papel assumido pelo Direito é o de servir de instrumento de 

transformação social, significando uma ciência com a nobre missão de evitar que 

pessoas sejam exploradas, desumanizadas no meio em que vivam. Isso significa que o 

Direito deve trabalhar, juntamente com outros subsistemas sociais, como o político e o 

econômico, para o alcance de desenvolvimento, advindo da necessidade de respeito à 

dignidade humana.  

Não é sem propósito que o direito ao desenvolvimento foi declarado como 

direito humano. E como todo direito dessa espécie, assume um caráter de discurso 

ideológico de enfrentamento da opressão pela busca da garantia de respeito à condição 

humana e da vida digna em sociedade, por meio da concretização de direitos e de uma 

perspectiva de respeito à sustentabilidade.   

Com o fim de transformar a ideologia em realidade, a Constituição Federal de 

1988 concebeu uma perspectiva participativa de política urbana, alicerçada na proposta 

de valorização do indivíduo, da coletividade e da busca por justiça social, almejando por 

fim à exclusão social de uma forma mais ampla, pela perspectiva de quatro eixos 

centrais de inclusão - a social, a econômica, a cultural e a política -, as quais integram o 

princípio da função social das cidades e que corroboram com as múltiplas dimensões do 

desenvolvimento. 

Desse modo, sinaliza-se que o tema justifica-se em razão da ausência de uma 

proposta de sistematização sobre os eixos de desenvolvimento urbano, bem como 

aprofundamento, por conseqüência, do princípio da função social das cidades, o qual, 

em decorrência das novas necessidades, requer uma atenção especial da doutrina 

jurídica. 
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Assim, o enfoque central é como construir um conceito analítico de função 

social das cidades. Para alcance desse propósito, alguns problemas foram formulados: 

Qual a relação entre o direito e o desenvolvimento? O que significa o desenvolvimento 

urbano?  Como foi construída a política urbana pela Constituição Federal? O que 

significa a idéia de cidades inclusivas? O que significa inclusão social, cultura, 

econômica e política? Quais os principais instrumentos normativos promotores de 

inclusão urbana presentes no Estatuto das Cidades? 

Dessa problemática, nota-se que o objetivo geral do presente trabalho é 

apresentar um conceito analítico sobre o princípio da função social das cidades, em que 

se afirma o direito constitucional ao exercício amplo de direitos no meio urbano, 

assentado na proposta de desenvolvimento qualitativo e de inclusão social em sentido 

amplo. 

Dentre os objetivos específicos, aponta-se elucidar sobre direito ao 

desenvolvimento de forma crítica, através da análise da conjuntura política, social e 

econômica do século XX. Além disso, também expor o princípio da função social das 

cidades, sob a ótica constitucional de política urbana apresentado no artigo 182 da Carta 

Magna e traçando paralelo com as concepções de desenvolvimento urbano e cidades 

inclusivas, através de quatro pilares de inclusão: social, econômico, cultural e político, 

demonstrando de que forma esses elementos estão intrinsecamente relacionados. 

Também se mostra como objetivo esclarecer sobre instrumentos de democracia 

participativa previstos no Estatuto das Cidades. 

Sucintamente, sobre a metodologia adotada, pode-se dizer que esta pesquisa 

adota três vertentes: a legislação, a doutrina e a jurisprudência que tratam da matéria em 

nosso país, percebendo de que modo os juristas vêm trabalhando e discutindo a proposta 

de desenvolvimento urbano. Também serão consultadas obras de outras ciências que 

tratam do tema, como de economia, geografia urbana, sociologia e antropologia, a fim 

de possibilitar uma compreensão plena sobre as múltiplas dimensões do 

desenvolvimento nas cidades. Portanto, será utilizada a técnica de estudo bibliográfico, 

sob um enfoque interdisciplinar. 

A metodologia será preponderantemente dedutiva, uma vez que primeiramente 

será apresentada a teoria do desenvolvimento, posteriormente aplicação dessa teoria ao 

meio urbano, apresentando o conceito estratificado de função social das cidades, para 
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desse aporte teórico geral, analisar, especificamente, cada elemento integrante da 

referida definição. Além disso, também se pretende estudar abstratamente em cada 

capítulo as implicações normativas relacionadas aos eixos inclusivos, realizando, a 

partir do constatado, a verificação de casos concretos, por meio de julgados, envolvendo 

litígios urbanos.  

Por fim, ainda sobre a metodologia, assenta-se que esta pesquisa científica 

apresenta-se exploratória ao passo que busca um aprofundamento no enfoque dado ao 

desenvolvimento urbano e à função social das cidades, examinando-os sempre sob a 

ótica democrática, a fim de oferecer uma resposta eficaz aos problemas levantados. 

Já sobre a estruturação, o presente trabalho é composto por nove capítulos, o 

capítulo seguinte a esta introdução trata sobre o desenvolvimento sob uma perspectiva 

contextualizada à sociedade tida como pós-moderna e globalizada, e também sob o 

enfoque crítico da teoria conhecida como pós-desenvolvimentista, cujo escopo é 

analisar a possibilidade de alcance de real desenvolvimento em face da racionalidade da 

economia capitalista. Também neste capítulo é apresentado o impacto desta conjuntura 

às cidades e o agravamento da exclusão social no contexto brasileiro. 

No terceiro capítulo é elucidado o princípio constitucional da função social das 

cidades, contextualizando-o às normas de política urbana e de gestão democrática 

previstas na Carta Política de 1988. Também é abordada a ocupação do espaço urbano, 

sob a perspectiva de sustentabilidade e do papel do Estado para o alcance do 

desenvolvimento pleno. Ainda nesse capítulo é apresentada a proposta de estratificação 

da função social das cidades, o qual está diretamente relacionado às múltiplas 

dimensões do desenvolvimento e que podem ser didaticamente trabalhado em quatro 

eixos base de inclusão: a social em sentido estrito, e econômica, a cultural e a política. 

Desse modo, os demais capítulos desta dissertação trabalham cada um desses eixos de 

forma específica, analisando teórica e pragmaticamente as nuances principais de cada 

um.  

Assim, o capítulo quarto, almeja aclarar sobre inclusão social em sentido 

estrito, apresentando noções gerais acerca dos direitos sociais, tendo como foco 

políticas públicas urbanas voltadas para o direito à moradia, ao saneamento básico e à 

mobilidade urbana, que são o foco de atenção de políticas federais adotadas pelo 

Ministério das Cidades. Também são realizadas análises sobre cumprimento do serviço 
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público, bem como de que forma o Estado, por meio dos instrumentos regulatórios, 

pode induzir o mercado a realizar políticas de inclusão social. 

Já o capítulo quinto aprofunda a relação entre ordem econômica e ordem 

social, esclarecendo sobre a importância da liberdade econômica para alcance de 

resultados inclusivos no ambiente urbano, também é feito uma analisa sobre a economia 

solidária como alternativa para promoção de emprego, de renda e de dignidade social. 

O capítulo sexto trata sobre a inclusão cultural, tendo por base o direito à 

diversidade em uma conjuntura multiculturalista, expondo aspectos sobre a tensão entre 

globalização, massificação da cultura e proteção da identidade nas comunidades 

urbanas, bem como apresentando novas concepções de desenvolvimento, como de 

etnodesenvolvimento.  

As questões envolvendo tensões entre a cultura e a participação democrática 

são aprofundadas no capítulo sétimo, no qual são expostas problemáticas importantes, 

envolvendo a inclusão política, como face da cidadania, tais como discussões 

jusfilosóficas sobre diálogo e alcance de consenso, entre os diversos subsistemas 

sociais, bem como a transformação que se opera nos últimos anos sobre o conceito de 

cidadania política a uma cidadania social. 

Por fim, no oitavo capítulo se esclarece sobre o planejamento urbano, bem 

como sobre alguns dos importantes instrumentos de participação democrática tratados 

pelo Estatuto das Cidades, quais sejam: o plano diretor, debates, consultas e audiências 

públicas, conselhos de gestão e o orçamento participativo para ao final concluir que 

apesar da gestão participativa representar uma tarefa complexa na construção 

democrática, ela alberga todas as dimensões do desenvolvimento, não havendo outro 

caminho para a construção de um meio urbano sem exclusão, cidades verdadeiramente 

inclusivas e que, por isso, atendam ao princípio da função social das cidades.  

Ao final, na apresentação dos resultados, espera-se que este tema tão arenoso 

possa estar sistematizado e esclarecido, sendo confirmadas as hipóteses de que o 

desenvolvimento pleno das cidades não é algo juridicamente utópico, já que o 

ordenamento brasileiro alberga instrumentos viabilizadores, mas que a concretização 

desse dever ser passa pela eficácia dessas normas, os quais exigem uma maior 



17 

 

maturidade, oportunizada pelo aumento do diálogo entre Estado,  mercado e sociedade, 

sendo essencial a participação desta última de forma cada vez mais ativa.  

 

 

 

 

 

2. ASPECTOS INTRODUTÓRIOS SOBRE O DESENVOLVIMENTO URBANO. 

  

A abordagem sobre desenvolvimento vem sofrendo modificações de 

perspectivas no curso do último século e para compreensão desta dissertação, é 

necessário ter em mente não só essas modificações conceituais, mas também o alicerce 

teórico que oferecerá o subsídio científico do que será exposto e construído com a 

pesquisa. 

Assim, neste capítulo serão traçadas as teorias e concepções gerais que 

nortearão todo o trabalho. As perspectivas abordadas partiram de três problemas base, 

os quais orientam a exposição. Quais sejam: Qual a relação entre o direito e o 

desenvolvimento? Quais os principais aspectos deste? O que significa o 

desenvolvimento para cidade?  

Primeiramente, é preciso entender que, conforme Calixto Salomão
1
, na 

América Latina são identificáveis três correntes principais sobre o desenvolvimento: i) a 

econômica, cujo maior expoente é Celso Furtado, a qual defende a existência de 

diferenças estruturais nas economias subdesenvolvidas, decorrentes do processo 

histórico de evolução econômica internacional, por isso, para essa corrente, o 

subdesenvolvimento não é uma fase do desenvolvimento, mas uma estrutura 

determinada pelo processo capitalista; ii) linha sociológica, cujo um dos representantes 

é Fernando Henrique Cardoso,  é embasada na  teoria da dependência e procura 

identificar as determinantes para o subdesenvolvimento, ou seja, em lugar do 

                                                
1 SALOMÃO FL, Calixto Salomão. Regulação e desenvolvimento. São Paulo: Malheiros, 2002, p.34-35 
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determinismo econômico, insere-se forte decisionismo político, com base em 

inspirações marxistas; e, por fim, iii) a linha anglo-saxônica ou institucionalista, cujo 

principal representante é North, e  percebe a discussão sobre o desenvolvimento como 

subtópico da discussão sobre instituições. 

Além dessas, esse trabalho identifica outra corrente que está em ascensão, 

conhecida como teoria do pós-desenvolvimento, de enfoque eminentemente 

ambientalista, a qual apresenta uma concepção conjunta dos fundamentos científicos 

anteriores e cujos principais representantes são Serch Latouche e o Arturo Escobar. 

Percebe-se que essas teorias apresentam propostas de metodologias diferentes no estudo 

do desenvolvimento e que levam a uma perspectiva interdisciplinar. 

Apresentadas sucintamente essas correntes, afirma-se que esse trabalho adotará 

a teoria do pós-desenvolvimento como referência para sustentar as construções teóricas 

de desenvolvimento urbano que serão apresentadas. De logo, também se esclarece que 

as propostas das correntes citadas serão aprofundadas no curso desse capítulo, bem 

como serão retomadas durante todo o trabalho. 

Dessa apresentação inicial e partindo do pressuposto de que desenvolvimento 

econômico é um processo de mudança estrutural em que as crescentes necessidades 

humanas, sejam preexistentes ou decorrentes do próprio processo, são satisfeitas
2
, serão 

inter-relacionadas a conjuntura histórica vivida pela humanidade a partir do século XX, 

bem como retratada as principais questões envolvendo a teoria do desenvolvimento e as 

repercussões provocadas no processo de urbanização. Com isso, almeja-se construir as 

bases teóricas que darão suporte à exploração do tema, a ser apresentada nos capítulos 

subsequentes. 

 

2.1  DIREITO E DESENVOLVIMENTO. 

 

No decurso histórico, várias teorias buscaram relacionar o desenvolvimento à 

ordem jurídica, tentando demonstrar de que forma o direito serviria como instrumento 

de desenvolvimento. Desde o período iluminista, no qual se solidifica as bases do 

                                                
2 FURTADO, Celso. Subdesenvolvimento e estagnação na América Latina. Rio de Janeiro: Civilização 

Brasileira, 1966, p.61. 
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Estado Constitucional, verifica-se essa preocupação, porém somente no século XX esse 

embate intelectual é materializado em políticas publicas. No Pós- Segunda Guerra 

Mundial, entre as décadas 1950 e 1970, o Movimento Direito e Desenvolvimento é 

construído, embasado no desejo de alcance de justiça social. 

Desse modo, apesar de já se verificar um interesse intelectual pela relação entre 

direito e desenvolvimento no pensamento dos filósofos dos séculos XVIII ao início do 

XX, a sistematização pormenorizada do estudo só, de fato, ocorreu a partir da década de 

1960
3
 com o movimento de Direito e Desenvolvimento, o qual defendia que o 

subdesenvolvimento de uma sociedade decorria de suas estruturas sociais, culturais, 

políticas e econômicas, relacionados- as também uma à conscientização ambiental. 

Nesta conjuntura, a proposta era a de que o Direito fosse visto com um papel 

instrumental e que o jurista poderia ser visto como um engenheiro social.
4
 

Com a evolução do pensamento trazida pelo movimento (neo) 

constitucionalista, a questão da relação entre Direito e o desenvolvimento abarcou-se de 

mais complexidade. A definição deste começou a ser relacionada à concretização dos 

direitos fundamentais e a implantação de políticas públicas. O Diploma Constitucional 

passou a ser o instrumento balizador crucial entre a ordem econômica e a ordem social.   

No tocante, especificamente ao desenvolvimento urbano, sem esquecer que o 

rompimento de paradigmas, a difusão da informação e a valorização da dignidade 

humana, realizado pelo bem-estar social, geram tensões entre os atores sociais, as novas 

perspectivas de desenvolvimento preocupam-se com a (re) construção de cidades, 

reintegrando os aspectos culturais em propostas de democratização da gestão pública.  

 Abraçando o Estado a função de promotor do desenvolvimento, Manuel 

Gonçalves Ferreira Filho
5
 defendeu, ainda na década de 1970, que deveriam ocorrer 

mudanças de alto para baixo na estrutura jurídica, financeira, econômica e de classes da 

                                                
3 DAVIS, Kevin E; TREBILCOCK, Michael j. A relação entre Direito e Desenvolvimento: otimistas 

versus céticos. Traduzido por Pedro Maia Soares. In: Revista Direito GV, São Paulo 5(1), p. 217-268, 

jan/jun 2009,p.221-222 
4 DAVIS, Kevin E; TREBILCOCK, Michael j. A relação entre Direito e Desenvolvimento: otimistas 

versus céticos. Traduzido por Pedro Maia Soares. In: Revista Direito GV, São Paulo 5(1), p. 217-268, 

jan/jun 2009,p.221 
5 FERREIRA FL. Manuel Gonçalves. A democracia possível. São Paulo: Saraiva, 1972, p. 44. 
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população, porque todas essas estruturas acomodavam o subdesenvolvimento 

brasileiro
6
. 

Desse modo, o Movimento Direito e Desenvolvimento propõe o alcance de 

justiça social através de mudanças no ensino e nos processos jurídicos
7
 nos países 

pobres. Uma das propostas era combater o legalismo positivista, pois a justiça formal, 

necessariamente abstrata, não poderia levar em consideração questões ética, reduzindo a 

possibilidade de se chegar a diretrizes substanciais, defendidas por grupos populares e, 

por conseguinte, de alcançarem-se valores democráticos, cernes da justiça social. 

Na década de 1990, transforma-se em Movimento Estado de Direito, o qual foi 

caracterizado pela tentativa de implantação de procedimentos e de regras contra a 

intervenção estatal nas liberdades individuais e no mercado
8
. Dessa perspectiva, Souza 

Barros
9
 defende a liberdade econômica e a idéia de que a democracia retrata o consumo 

de massa
10

, que não é entendida somente por bens materiais, mas também de bens 

                                                
6 Identificando-se nesse pensamento a idéia de superestrutura de Marx - nível acima da infraestrutura, 
constituída pela base econômica - formada pelo Direito e pelo Estado – estrutura jurídica - e pela moral, 

política e religião. Nesse sentido: “na produção social da própria existência, os homens entram em 

relações determinadas, necessárias, independentes de sua vontade; estas relações de produção 

correspondem a um grau determinado de desenvolvimento de suas forças produtivas materiais. O 

conjunto dessas relações de produção constitui a estrutura econômica da sociedade, a base real sobre a 

qual se eleva uma superestrutura jurídica e política e a qual correspondem formas sociais determinadas de 

consciência.”. (MARX, Karl. Contribuição à Crítica da Economia Política. Traduzido por Florestan 

Fernandes. São Paulo, Ed. Flama, 1946. p. 30-31.) 
7 Segundo David Trubek: “A justiça formal não apenas repudia poderes autoritários e governantes 

arbitrários, como também se opõe aos interesses democráticos. A justiça formal, necessariamente 

abstrata, não pode levar em consideração questões éticas levantadas por tais interesses; tal abstenção, no 
entanto, reduz a possibilidade de se chegar a diretrizes substanciais defendidas por grupos populares. 

Assim, certos valores democráticos e tipos de justiça social poderiam ser atingidos apenas se o estrito 

legalismo fosse sacrificado”. (TRUBEK, David M. Max Weber sobre direito: a ascensão do capitalismo 

(1972). Traduzido por José Rafael Zullo. In: Revista Direito GV, v. 3, n.1, p. 151-186, jan/jun 2007, 

p.175) 
8 BARRAL, Welber.Desenvolvimento e sistema jurídico: a busca de um modelo teórico. In: BARRAL, 

Welber; PIMENTEL, Luiz Otávio (org). Teoria Jurídica e desenvolvimento. Florianópolis: Boiteux, 

2006, p.12. 
9 BARROS, Souza. Arte, Folclore, subdesenvolvimento. Brasília: INL, 1977, p. 216-217. 
10 Relacionando poder, capitalismo e o consumo de massa, Fábio Konder Comparato explica: “como 

assinala Fernand Bradel, não existe capitalismo sem apoio do Estado. O capitalismo sempre se interessou 
pelo poder político. Ele procurou sempre afastar o povo do poder político. O poder político é uma 

imposição que exige consentimento. Esse consentimento no passado era tradicional, natural, fundado, por 

exemplo, na religião, nos valores dos ancestrais. Com a Idade Moderna, esse consentimento precisou ser 

produzido, porque as religiões se enfraqueceram e os valores tradicionais perderam sua influencia. Para 

produzir esse consentimento em uma sociedade de massas, os líderes capitalistas perceberam que era 

preciso se apropriar dos meios de comunicação de massas. Hoje, o controle  da imprensa, do rádio, da 

televisão, das comunicações telefônicas e da internet é indispensável para a manutenção do poder 

capitalista”. (COMPARATO, Fábio Konder. Entrevista a Gilberto Marangoni. In: Revista Desafios do 

Desenvolvimento, IPEA, ano 08, n° 67, 2011, pp.10-18, p.15.) 
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culturais
11

, de todos os direitos e vantagens em graus relativos dentro do sistema social. 

Quanto mais democrático o país maior a produção e o consumo de riquezas. O que 

significaria a co-relação entre a democracia, a cultura e o desenvolvimento. 

Nessa proposta, de cunho eminentemente capitalista, percebe-se uma tentativa 

de conciliar o Direito aos ideais de globalização, indo de encontro aos valores de justiça 

social, de distribuição de renda e de respeito à diversidade. Apesar do discurso teórico 

liberalista ser embasado na construção do Estado de bem-estar social, a racionalidade 

capitalista, em seu enfoque pragmático, é de acúmulo de capital e direciona-se de 

encontro aos valores de solidariedade e de equidade, vértices do Estado Democrático de 

Direito, conforme será explicitado mais adiante. 

Por isso, na última década esse Movimento Estado de Direito perdeu força. 

Welber Barral
12

 expõe que uma das principais razões para isso é a própria crise do 

modelo neoliberal, que afronta propostas de distribuição de renda e de igualdade 

material, corroboradas com tentativas infrutíferas de impor modelos sociais e 

econômicos genéricos, sem levar em consideração a alta carga cultural que interfere nos 

ordenamentos jurídicos nacionais.  

Expondo a origem desses problemas, Celso Furtado
13

 aduz que a superação do 

subdesenvolvimento não pode ocorrer simplesmente pelos impulsos das forças de 

mercado, mas depende de um projeto político, que apoiado na mobilização de recursos 

sociais, possa permitir a realização do trabalho para reconstrução de certas estruturas. 

A verdade é que as expectativas do Estado bem-estar, como a distribuição justa 

de riqueza social, acaba por acarretar uma visão idealista das próprias estruturas de 

personalidade, atingindo o direito que passa a receber pressão para alcance desses novos 

valores. Por sua vez, a sociedade - enquanto totalidade de ordens legítimas – busca cada 

vez mais no sistema jurídico instrumentos que permitam a integração da sociedade em 

sua totalidade. Por essa razão, a legitimidade do direito consolida-se, atualmente, nos 

princípios morais de justiça e no da solidariedade universal
14

, a fim de projetar os 

                                                
11 Identificado uma década depois com Amartya Sen. 
12 BARRAL, Welber.Desenvolvimento e sistema jurídico: a busca de um modelo teórico. In: BARRAL, 

Welber; PIMENTEL, Luiz Otávio (org). Teoria Jurídica e desenvolvimento. Florianópolis: Boiteux, 

2006, p.13. 
13 FURTADO, Celso. Brasil: a construção interrompida. 2.ed. São Paulo:Paz e Terra, 1992, p.75. 
14 HABERMAS, Jurgen. Direito e Democracia: entre facticidade e validade. Vol I. Traduzido por Flávio 

Beno Siebeneichler. Rio de Janeiro: Tempo Brasileiro, 1997, p.132-133. 
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indivíduos e a coletividade em comportamentos éticos
15

 e que conduzam a um ambiente 

favorável à emancipação e ao desenvolvimento. 

A Organização das Nações Unidas
16

 entende o direito ao desenvolvimento 

como espécie de direitos humanos. Como toda espécie de direitos humanos, o direito ao 

desenvolvimento é alicerçado por um discurso ideológico
17

, que na visão da corrente 

marxista
18

, por um lado, apresenta um caráter notadamente burguês, de sustentação do 

Estado Liberal e de dominação da burguesia; mas que, por outro, permite o terreno de 

batalha, para busca da conquista de situação mais favorável para o proletariado. Em 

perspectiva complementar, Paulo Freire
19

 defende que para ocorrência dessa luta, para o 

fim da opressão, é necessário acreditar ser possível a transformação da realidade, ter 

esperança, mas que esta alimentada somente de forma individual é ingênua e tendente à 

decepção que leva à resignação e ao fatalismo.  

É preciso, então, haver um sentimento compartilhado, uma atuação coletiva, 

que na realidade brasileira, conforme será discutido no decurso de todo trabalho, 

depende de uma reforma institucional, que não é impossível de ser alcançada, mas que, 

entretanto, nunca será a ideal, em decorrência da própria complexidade social, a qual faz 

com que todos os dias surjam novas necessidades, perspectivas e interações. Esse é o 

significado dos direitos humanos e, portanto, do direito ao desenvolvimento, que será 

adotado por esse trabalho. 

Porém, antes de aprofundar essas questões e diante das constatações 

preliminares apresentadas, infere-se o que é desenvolvimento? E como este se manifesta 

na conjuntura econômica e social da história mundial? E de que forma essas indagações 

afetam o ambiente urbano? Visando responder a essas questões, doravante, neste 

                                                
15 Complementando esse pensamento Herkenhoff assevera que: “ O crescimento da consciência de 

cidadania tem ampliado a rejeição do povo a todos os artifícios que fazem do direito um espaço secreto” 

(HERKENHOFF, João Batista. Ética, educação e cidadania. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 1996, 

p.46). 
16 A Declaração e Programa de Ação de Viena de 1993 ratificou o compromisso dos direitos humanos 

com a tríade entre a democracia, o desenvolvimento e os direitos humanos. Antes disso, tanto a Carta 

Africana de Direitos Humanos e dos Povos de 1981, quanto a Declaração das Nações Unidas sobre 
Direito e Desenvolvimento de 1986 reiteram que desenvolvimento envolve direitos econômicos, culturais 

e sociais. 
17 Nesse sentido, Douzinas defende a natureza utópica dos direitos humanos e, como todas as utopias 

estes, negam o presente em nome do futuro. Assim, para ele o fim dos direitos humanos ocorre quando 

eles perdem o seu fim utópico, de busca permanente de alcance de justiça social. (DOUZINAS, Costas. O 

fim dos direitos humanos. Traduzido por Luzia Araújo São Leopoldo:,  Editora Unisinos, 2009, p.384)   
18 ATIENZA, Manuel.  Marx y los derechos  humanos.  Madrid:  Mezquita, 1983, p.149. 
19 FREIRE, Paulo. Pedagogia da esperança: um encontro com a pedagogia do oprimido. Rio de Janeiro: 

Paz e Terra, 1992, p.6. 
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capítulo, serão analisados os diferentes enfoques de desenvolvimento, para ofertar 

suporte às construções teóricas que serão apresentadas no decurso restante do trabalho. 

 

2.2 TEORIA DO DESENVOLVIMENTO E A INSERÇÃO NA CONJUNTURA 

(PÓS-) MODERNA E GLOBALIZADA. 

 

A II Guerra Mundial mostra-se como marco histórico mundial do período 

chamado de (pós-)moderno
20

 e foi responsável por um rompimento de paradigmas 

sociais e ascensão de novos valores, como o da busca do bem-estar e da solidariedade, o 

uso da linguagem retórica e o protagonismo da sociedade civil pela proteção dos 

direitos coletivos.   

Porém, antes é preciso esclarecer que o processo de modificação social, da 

sociedade antiga para moderna, pode ser embasado em duas etapas: a primeira, de 

desincorporação; e a segunda, de reincorporação das formas sociais por outra 

modernidade. Ou seja, destrói-se uma conjuntura de comportamento e de valores, para 

reconstruí-los com a introdução de novos elementos.
21

 No caso da transição para 

sociedade (pós-) moderna, é possível identificar essa nova perspectiva pela rediscussão 

de conceitos de república e garantia de direitos, bem como pela nova ótica econômica, o 

modo de produção capitalista
22

, caracterizada pela crítica a intervenção do Estado na 

economia. 

A (pós-)modernidade não apresenta características bem definidas, devendo-se 

entendê-la como tempo e o espaço privado-coletivo, dentro de um tempo e espaço mais 

amplo da modernidade delineado por interrogações, por críticas e por dilemas não 

resolvidos, fundamentados no pós-estruturalismo, o qual indica a predominância 

                                                
20 Explica-se que “pós” foi escrita entre parênteses, em decorrência das inúmeras divergências 

doutrinárias tanto com relação a própria nomenclatura, bem como sobre a possibilidade de falar-se em 

pós-modernidade na própria realidade brasileira. 
21 BECK, Ulrich; GIDDENS, Antony; LASH, Scot. Modernização Reflexiva: política, tradição e estética 

na ordem social moderna. Traduzido por Magda Lopes. São Paulo: UNESP, 1995. p.12 
22 BRAGA JR., Sergio Alexandre. O papel do Direito Econômico como fator de conciliação entre o 

liberalismo e o socialismo. In. Revista Direito e Liberdade, Mossoró: Esmarn. Volume 2, Número 1, 

janeiro/junho 2006. p.308-324, p.310 
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político-social do funcional sobre o gradual enfraquecimento estrutural de uma política 

baseada unicamente em interesses e percepções de classes
23

. 

Nesse sentido, deixando para trás a idéia de ordem imutável, a sociedade passa 

a se conscientizar de que é possível melhorar de vida, almejando um futuro de 

prosperidade. Ao mesmo tempo estabelece-se no mundo um movimento de trocas 

mercadológicas transnacionais, as quais constroem redes entre Estados e entre estes e o 

setor privado, formando agentes multinacionais de imposição de poder político e 

econômico. 

Verificando que os riscos sociais, econômicos e individuais migram do Estado 

para o controle das instituições privadas, Ulrich Beck
24

 nomeia essa nova sociedade de 

“sociedade do risco”, cujas características intrínsecas são a incerteza, a insegurança e 

ambivalência. As questões de risco pressupõem decisões- individuais e coletivas-, não 

necessariamente livres, mas impostas, a partir de modelos que conduzem a dilemas, 

provocando consequências ao meio.  

Nesta conjuntura, instituições públicas perdem espaço para privadas na 

condução da sociedade e o Mercado, representando o poder econômico, tenta 

desacreditar a política lutando contra ela, tentando mostrar-se como mais eficaz para 

organizar as sociedades e fazendo com que seja independente às suas regras. E aqui, é 

válido salientar que apesar de haver uma reavaliação do papel do Estado e da sua 

própria soberania, face organismos internacionais e blocos econômicos, a verdade é que 

este ainda mantém-se essencial para organização das sociedades, não se concebendo a 

atualidade sem a figura estatal, a qual, conforme será esclarecido nos capítulos 

subsequentes, deve assumir o papel de liderança e mediação na conciliação de interesses 

entre atores sociais, para concretização dos objetivos fundamentais brasileiros, previstos 

no artigo 3° da Carta Política
25

. 

Deste modo, com os valores de solidariedade e de fortalecimento da sociedade 

civil, a ordem social passa a ser atrelada a ordem econômica, o que gera a reformulação 

                                                
23 HELLER, Agnes; FEHÉR, Ferenc. A condição política pós-moderna. Traduzido por Marcos Santarrita. 

Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 1998, p.11 e 13 
24 BECK, Ulrich; GIDDENS, Antony; LASH, Scot. Modernização Reflexiva: política, tradição e estética 

na ordem social moderna. Traduzido por Magda Lopes. São Paulo: UNESP, 1995, p. 21-27 
25 BRASIL, CF/88, Art. 3°.Constituem objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil: I - 

construir uma sociedade livre, justa e solidária; II - garantir o desenvolvimento nacional; III - erradicar a 

pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais; IV - promover o bem de todos, 

sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação. 
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do conceito de desenvolvimento, o qual adquire um enfoque qualitativo, ou seja, 

relacionado à democracia e à qualidade de vida da população
26

. Tânia Bacelar de 

Araújo
27

, por sua vez, acrescenta os anseios de equidade social, da eficiência econômica 

e da proteção ao meio ambiente.  

O grau de desenvolvimento de um país passa a ser traduzido no grau de 

liberdade de seu povo. Sob a ótica instrumentalista do Direito, essas liberdades podem 

ser classificadas como: i) liberdades políticas; ii) facilidades econômicas; 

iii)oportunidades sociais; iv)garantias de transparência; e v)segurança protetora
28

.
 
 

Dessa forma, percebe-se claramente que a perspectiva de desenvolvimento hoje 

relaciona-se a concretização do Estado Democrático de Direito, o qual, dentro da teoria 

da evolução do Estado Constitucional, apresenta-se como a terceira fase, uma síntese 

entre o Estado de Direito
29

 - marco do Estado Moderno e construído sob a perspectiva 

dos ideais liberalistas da Revolução Francesa – e o Estado Social do Direito
30

 –, 

ascendente no início do século XX, o qual não negou os direitos até então alcançados, 

porém entendeu-os como insuficientes para garantia da eficácia constitucional, o que 

seria obtido por um fazer estatal, visando garantir a igualdade, a fim de prevalecer no 

texto constitucional a busca pela realização de uma justiça social de fato e não somente 

normativa. 

                                                
26Assim, resulta um novo conceito de desenvolvimento que está correlacionado com valores econômicos, 

sociais e culturais, jurídicos e políticos. Esse conceito interdisciplinar reforça a noção de desenvolvimento 

agregado à condição humana e ao estímulo das ações virtuosas do homem: amor, compaixão, 
solidariedade, fraternidade, dentre outros. Tais valores criam uma atmosfera econômica, social e política 

de respeito à diversidade cultural existente na Terra. A diversidade cultural é um elemento indispensável 

para a plena realização do desenvolvimento sustentável (SILVA, Fernando Fernandes da. Diversidade 

cultural e desenvolvimento. In: AMARAL JR, Alberto do. Direito internacional e desenvolvimento. (org.) 

Baurueri: Manole, 2005, p. 197) 
27 ARAÚJO, Tânia Bacelar. Ensaios sobre o desenvolvimento brasileiro: heranças e urgências. Rio de 

Janeiro: Revan, 2000, p.70. 
28 SEN, Amartya. Desenvolvimento como Liberdade. Traduzido por Laura Teixeira Motta. São Paulo: 

Companhia das Letras, 2010, p.25 
29 No Estado Liberal de Direito houve a dicotomia entre Estado e sociedade, percebendo-os como 

sistemas autônomos. Houve implantação do Estado de Direito, ou seja, Estado obediente às leis. Elevou-
se também a defesa da vida, da liberdade e da propriedade como direitos fundamentais. Acredita-se que 

uma das contribuições mais positiva desse período- além das já mencionadas- tenha sido sua dimensão 

político- jurídica, em que houve a consolidação dos conceitos de democracia, de soberania e de limitação 

do poder estatal. 
30 A segunda fase, Estado Constitucional Social, teve como principal marcos as Constituições Sociais do 

México de 1917 e de Weimar de 1919, e a Declaração dos Direitos do Povo Trabalhador e Explorado, na 

Rússia revolucionária de 1918. Pode ser dito que essa fase adveio, principalmente, com a luta de classes 

provocada pela revolução industrial e pelo pensamento crítico-científico de K. Marx, que questionou o 

sistema capitalista e o Estado Liberal de Direito.  
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Com a II Guerra Mundial, marco histórico do Estado Democrático de Direito 

ou Neoconstitucionalista, o fundamento da justiça para o Direito foi retomado, já que os 

horrores do holocausto demonstraram o fundamento da segurança jurídica não seria 

suficiente para garantir e os princípios da dignidade humana e da solidariedade entre os 

povos.  Nesse contexto o regime democrático foi inserido como dimensão essencial, 

elevando-se defesa de direitos coletivos e havendo a valorização do partidarismo, como 

canal dialógico entre o Estado e o Povo e fortalecimento da representatividade dos 

vários segmentos sociais. 

Dessa forma, percebe-se que a proposta de conciliação do desenvolvimento às 

ideias de liberdade e de justiça social coincide com a do Estado Democrático de Direito, 

e que assim como este, também passou por uma construção de fundamentação a partir 

do Estado Moderno, conforme se verificará no subitem a seguir.   

 

2.2.1 Desenvolvimento quantitativo versus desenvolvimento qualitativo. 

 

 A ideia de desenvolvimento, no curso do século XVIII ao XXI, assumiu caráter 

cada vez mais complexo. Antes, durante a Revolução Industrial, estava relacionada 

somente ao sistema econômico, posteriormente, com o Estado Social, atrelou-se à 

ordem social, consolidando-se a proposta de desenvolvimento como qualidade de vida 

da população, no período do Estado Democrático de Direito. 

 Desse modo, o desenvolvimento econômico deixou de ser observado apenas sob 

o ponto de vista quantitativo – próprio da Revolução Industrial -, adquirindo um 

enfoque qualitativo. De uma forma sintética esclarece-se que em seu primeiro aspecto, 

diz respeito ao crescimento do produto interno bruto, ao acúmulo de riquezas, e do 

aumento do poder; sob o segundo enfoque, relaciona-se à justiça social de uma forma 

geral, ou seja, à qualidade de vida da população, à democracia, à distribuição de renda, à 

garantia do bem estar social, aos índices de desenvolvimento humano e à proteção e ao 

meio ambiente. 
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O enfoque quantitativo, inaugurado pela teoria do liberalismo econômico de 

Adam Smith
31

, perdurou do século XVIII até início do século XX. O crescimento 

econômico nesse aspecto quantitativo, de acúmulo de riquezas, explica-se como um 

processo de expansão ou aperfeiçoamento dos elementos produtivos ou fatores de 

produção, que, por sua vez, estão relacionados ao crescimento demográfico, a recursos 

naturais, à acumulação de capital, ao aumento na especialização ou na escala da 

produção e à progresso tecnológico
32

.  

Com a repercussão de valores (pós) modernos, as questões desenvolvimentistas 

tornaram-se mais complexas, sendo associadas à idéia de progresso, partindo-se de 

cinco fases lineares, conforme teoria de Rostow
33

: sociedade tradicional; as 

precondições para o arranco; o arranco; a marcha para a maturidade; e, por fim, a era do 

consumo em massa.  

A primeira, a sociedade tradicional, pode ser entendida como aquela que 

empreende grande proporção de seus recursos à agricultura, propiciando uma estrutura 

social hierarquizada, com poucas oportunidades para ocorrência de mobilidade vertical. 

As precondições para o arranco ocorrem através de transformações socioeconômicas 

lentas, observáveis, dentre outras formas por meio do aumento do número de 

investidores nas áreas de transporte, comunicações, e na produção de matérias-primas, 

bem como pelo fortalecimento do comercio interno e externo e propagação da idéia de 

que o progresso é necessário para o alcance de objetivos comuns. O arranco, por sua 

vez, caracteriza-se pela superação de velhos bloqueios e de resistência ao crescimento 

continuado, tornando o crescimento a condição normal da sociedade. Na marcha para 

maturidade, o aumento da produção supera o crescimento demográfico, há expansão do 

comercio internacional, o surgimento de novas indústrias e autonomia tecnológica nos 

processos produtivos. Por fim, na última fase, a era do consumo em massa, a população 

é predominantemente urbana, a renda per capita da maioria garante alto padrão de vida, 

o consumo é direcionado a bens duráveis e sociedade aufere anseios de bem-estar 

social
34

. 

                                                
31 SMITH, Adam. A Riqueza das Nações: investigação sobre a sua natureza e as suas causas. Traduzido 

por Luiz João Baraúna. São Paulo: Nova Cultura, 1996, p.84. 
32 GILL, Richard T. Introdução ao desenvolvimento econômico. Traduzido por Maria Luiza Vaz Pinto. 

Lisboa: livraria Classica Editora, 1966, p.15 
33 ROSTOW, Walt Whitman. As etapas do desenvolvimento econômico: um manifesto não comunista. 

Traduzido por Otávio Alves Velho. Rio de Janeiro: Zahar, 1961, p.11. 
34 Ibidem, p.14-27. 
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Entretanto, nas décadas posteriores, a dinâmica social e a formação econômica 

global que se formava demonstraram a complexidade da questão envolvendo o 

desenvolvimento. A teoria do progresso linear proposta por Rostow não passou mais a 

ser aceita por grande parte dos cientistas sociais. Dentre as críticas, está a defesa de 

inexistência de estagnação das relações sociais e que a questão desenvolvimento está 

atrelada às conexões de mercado e à relação de dependência entre países desenvolvidos 

e subdesenvolvidos
35

, significando que o progresso técnico não se difunde de maneira 

linear no “centro” e na “periferia” da economia mundial.   

Além disso, a causa do subdesenvolvimento não seria o atraso tecnológico nos 

meios de produção, mas sim resultado de uma marginalização internacional
36

. Nesse 

sentido, Celso Furtado
37

 explica que o subdesenvolvimento é uma formação estrutural 

gerada pelo modo como se propagou o progresso técnico no plano internacional. Assim, 

para ele a primeira condição para liberar-se da condição de subdesenvolvido “é escapar 

da obsessão de reproduzir o perfil daqueles que se autointitulam desenvolvidos. É 

assumir a própria identidade”. Tal pensamento retrata oposição ao ideário de 

globalização e é um dos fundamentos da Teoria do pós-desenvolvimento, adota por esse 

trabalho. 

Válido salientar que, discordando de que as causas do subdesenvolvimento 

originaram-se da forma como ocorreu o progresso tecnológico industrial no mundo, 

Douglass North
38

 procurou estudar as causas que levam ao crescimento econômico sob 

uma perspectiva não historicista, mas institucionalista, constatando que este é 

consequência da matriz institucional
39

 - formada por leis, crenças e costumes – voltada 

adequadamente para o estímulo de capital físico e humano. Para ele esse é o ponto 

fundamental entre países pobres e ricos e vai além de simples dificuldade em acesso à 

                                                
35 CARDOSO, Fernando Henrique; FALETTO, Enzo. Dependência e desenvolvimento na América 

Latina. Rio de Janeiro: Zahar, 1979, p. 41. 
36 SÁ, Aline Nadege de Menezes. Diálogos em torno do Nordeste. In: SÁ, Aline Nadege de Menezes e 

outros autores. O Pensamento de Celso Furtado e o Nordeste hoje. Rio de Janeiro: Contraponto, 2009, 

p.160. 
37 FURTADO, Celso. O capitalismo global. São Paulo: Paz e Terra, 2000, p.62  
38 NORTH, Douglass. Institutions, Institutional Change and Economic performance. Cambridge: 

Cambridge University Press, 1990, p. 5-6. 
39 Para North, são os estímulos oferecidos pela matriz institucional, que faz nascerem as diversas 

organizações que atuarão na busca dos mais diversos objetivos sociais, como os organismos políticos, 

econômicos e de ensino. Para melhor explicar o modelo que propõe, o autor faz uso da metáfora dos 

jogos esportivos, em que as instituições são as regras do jogo e as organizações os diversos times que 

disputam o campeonato da sociedade. (NORTH, Douglass. Institutions, Institutional Change and 

Economic performance. Cambridge: Cambridge University Press, 1990, p.4.) 
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tecnologia, já que isso já seria própria consequência da ausência de uma matriz 

institucional direcionada para o crescimento econômico.  

Entretanto, é preciso dizer que, na verdade, para a perspectiva deste trabalho, 

esses pontos de vista, historicista e institucionalista, não necessariamente se anulam, 

mas ao contrário, somam-se. Isso porque não há como negar que os fatos históricos e os 

comportamentos sociais estão intrinsecamente relacionados, sendo bastante difícil 

constatar se são crenças, normas sociais e ideologias que alteram a história ou se é esta 

que interfere no comportamento e nos valores de cada sociedade desde suas origens. 

Assim, o baixo desempenho das economias periféricas pode ser atribuído 

inicialmente a políticas macroeconômicas equivocadas e, em segundo lugar, a falta de 

instituições adequadas, significando que no passado colonial houve surgimento de 

instituições deficientes, as quais inicialmente consolidaram o subdesenvolvimento, que 

se agravou em decorrência de baixo crescimento econômico, responsável pela 

perpetuação efetiva da pobreza e da desigualdade social
40

. 

Neste tocante, é preciso ratificar que a perspectiva da corrente institucionalista, 

conforme esclarecido anteriormente, não será tão enfocada neste trabalho quanto à 

historicista, entretanto, neste capítulo inicial ela não poderia deixar de ser referenciada, 

em razão da sua importância para o entendimento da teoria do desenvolvimento. Além 

disso, seus conceitos serão retomados quando for analisada, no capítulo 04 desta 

dissertação, a importância da ordem econômica para concretização da inclusão social. 

Neste momento, o importante é observar que os fatores sociais e os 

econômicos estão imbricados, porém não necessariamente o aumento do acúmulo de 

capital significará reversão benéfica para sociedade, pois crescimento econômico e 

desenvolvimento não se confundem. Este, ao não visar mera multiplicação de riquezas, 

reaproxima valores éticos da economia e da política, levando a uma preocupação com a 

concretização de justiça social, por meio de reparação de históricas desigualdades e de 

uma transformação das instituições sociais, para torná-las amplamente acessíveis. 

A distinção entre crescimento econômico e desenvolvimento, pode ser 

claramente percebida pelos seus respectivos índices de mensuração. Enquanto que a 

                                                
40 SALOMÃO FL. Calixto; FERRÃO, Brisa Lopes de Mello; RIBEIRO, Ivan César. Concentração, 

estruturas e desigualdade: as origens coloniais da pobreza e da má distribuição de renda. São Paulo: USP, 

2008, p. 14. 
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medida convencional do crescimento econômico é o Produto Interno Bruto- PIB, gerado 

pela soma de riquezas produzidas pela agricultura, pela indústria, comércio e serviços. 

O desenvolvimento social, por sua vez, é convencionalmente medido pelos gastos com 

educação, habitação e seguridade social. Disso, percebe-se que crescimento é um dado 

meramente econômico. 

Nesse sentido, Paul Singer
41

 define crescimento econômico como “processo 

pelo qual recursos produtivos são transferidos para o Setor de Mercado Interno”. E 

explica que divisão social do trabalho é base de todo processo de desenvolvimento da 

economia de mercado e do capitalismo. A força de trabalho e os instrumentos tornam-se 

mais especializados, aumentando a produtividade, através do uso qualitativo dos 

recursos produtivos.  

Essa proposta corrobora com a idéia de divisão do trabalho social proposta por 

Durkheim
42

, para quem a sociedade complexa gera vínculo de solidariedade e de 

cooperação social, compreendida como a divisão de uma tarefa comum, da mesma 

forma de um organismo em relação às suas células, em que cada um exerce uma função 

particular. Dessa forma, na proporção em que se especializam as funções dos 

indivíduos, formam-se personalidades díspares, grupos especiais e setorizados, que aos 

poucos vão perdendo a noção do todo. Não obstante isso, conscientes ou não, todos 

estão vinculados por inúmeros elos de cooperação, sem os quais a sociedade se 

dissolveria. 

A par da proposta institucionalista, o trabalho, doravante, passará a enfocar a 

corrente historicista do desenvolvimento.  Assim, partindo da concepção de 

especificação dos meios de produção e de progresso tecnológico, em um aspecto macro, 

observou-se um movimento para a especialização dos mercados e de uma divisão 

internacional do trabalho, em que a distinção entre a periferia e o centro da economia 

mundial estaria intrinsecamente relacionada ao avanço tecnológico e à qualificação da 

mão-de-obra.  

                                                
41 SINGER, Paul. Dinâmica populacional e desenvolvimento. 3 ed. São Paulo: Hucitec, 1980, p.29. 
42 DURKHEIM. Émile. Da divisão do trabalho social. 2ª ed. São Paulo: Mar• ns Fontes, 2004, p. 98-100 

e p.223. 
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Sob essa perspectiva, na década de 1970, Bruce Johnston
43

, defendeu como 

fator importante para possibilitar o desenvolvimento econômico mais rápido nos países 

periféricos a existência de grande estoque de inovações tecnológicas existentes nos 

países desenvolvidos, pois isso evitaria que os países em desenvolvimento perdessem 

tempo, energia e investimento para o alcance desses conhecimentos. Posteriormente, o 

economista Charles Jones
44

, também da Universidade de Stanford, ratifica que o 

crescimento econômico está relacionado ao desenvolvimento tecnológico, entretanto, 

para a sua concepção, quem detém tecnologia detém o poder e assume uma vantagem 

importante para o desenvolvimento econômico nacional frente à concorrência 

internacional, levando-o a defender uma “economia das ideias”, conforme será melhor 

analisado adiante. 

A verdade é que a divisão internacional do trabalho e a dependência 

tecnológica dos países em desenvolvimento surgiram para atender de forma prioritária 

os interesses dos que estavam à frente no processo de industrialização. Nesse sentido, 

Celso Furtado
45

 explica que a transição para uma nova ordem econômica mundial, 

inicialmente, assumiu a forma de transferências de recursos para beneficiar áreas, que 

apresentavam quadros institucionais que ofereciam menor resistência à concentração de 

poder de decisão e à destruição de valores culturais. Tal transferência de recursos 

provocou um endividamento dos Governos receptores, retirando a eficácia dos 

instrumentos de política monetária e agravando o quadro de concentração de renda, 

levando-o a conclusão de que o subdesenvolvimento é resultado de uma conformação 

estrutural de como se propagou o progresso tecnológico no plano internacional
46

. 

Como consequências, o desenvolvimento urbano passou a estar intimamente 

ligado não somente à forma de distribuição de tamanhos das cidades como também ao 

próprio estágio de desenvolvimento econômico do país ou região respectiva. Isso é 

constatado ao perceber que a economia primária está associada a uma distribuição 

primaz, dominada por um ou dois centros metropolitanos. Já na etapa seguinte de 

economia de transição, observa-se um processo de consolidação da base industrial do 

                                                
43 JOHNSTON, Bruce F.;KILBY, Peter. Agricultura e transformação estrutural: estratégias econômicas 

de países em desenvolvimento. Traduzido por Rui Jungman. Rio de Janeiro: Zahar Editores, 1977, p.92. 
44 JONES, Charles I. Introdução à teoria do crescimento econômico. Traduzido por Maria Jose Cyhlar 

Monteiro.São Paulo: Campus, 2000, p.65-66. 
45 FURTADO, Celso. Brasil: a construção interrompida. 2.ed. São Paulo:Paz e Terra, 1992, p.17-18 e 74. 
46 Este é quadro verificável na década de 1970 no Brasil, conhecido como “ Milagre Brasileiro”. 
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país, em que as cidades de porte médio passam a desempenhar funções importantes 

irradiação de desenvolvimento e de inovações tecnológicas
47

.  

Percebe-se, portanto, que o crescimento econômico está relacionado ao 

desenvolvimento tecnológico em que o termo “tecnologia” significa os métodos de 

transformação dos insumos em produtos. Conforme já assinalado acima, o termo 

“economia das ideias”, remonta ao fato de que estas melhoram a tecnologia de produção 

e o ineditismo gera uma ausência de rivalidade, concebendo uma concorrência 

imperfeita
48

. Disto percebe-se a importância de investimento em pesquisa. Essa 

“economia das ideias” pode ser levada para o campo do desenvolvimento das 

comunidades urbanas e rurais. Aproveitar um potencial único do local, para implantá-lo 

de forma a ser um atrativo econômico, gerando circulação de riquezas, seja através da 

exploração turística ou da extração e produção de recursos naturais ou por investimento 

em outros setores. 

Portanto, o Estado não pode se preocupar unicamente em buscar o crescimento 

do Produto interno Bruto (PIB), devendo ir além, a fim de somar forças para promover a 

igualdade e maximizar as vantagens dos que vivem nas piores condições, para que 

assim torne-se possível a redução da pobreza
49

 e o aumento da oportunidade de 

emprego e de renda, conforme será analisado no decurso de toda a exposição deste 

trabalho.  

Diante da verificação de inadequação do PIB ou da renda como medida de 

desenvolvimento passou-se a fomentar pesquisas, a fim de construir outros indicadores 

de escala numérica e disso surge o IDH- índice de desenvolvimento humano da ONU - 

criado por Mahhub ul Haq com a colaboração de Amartya Sem – que conjugou 

educação, saúde e renda. Mais recentemente, em 17 de junho de 2012, em evento 

paralelo à Conferência das Nações Unidas sobre Desenvolvimento Sustentável 

(Rio+20), a Organização das Nações Unidades, através da Universidade das Nações 

Unidas (UNU) e do Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente (PNUMA) 

lançou o Índice de Riqueza Inclusiva (IRI), que vai além dos parâmetros  econômicos e 

                                                
47 BARAT, Josef. Política de desenvolvimento urbano: aspectos metropolitanos e locais. 2 ed. Rio de 

Janeiro: IPEA, 1979, p. 63. 
48 JONES, Charles I. Introdução à teoria do crescimento econômico. Traduzido por  Maria Jose Cyhlar 

Monteiro.São Paulo: Campus, 2000, p.65-66. 
49 SACHS, Ignacy. Desenvolvimento includente, sustentável, sustentado. Rio de janeiro: Garamond, 

2004, p. 14. 
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de desenvolvimento tradicionais do Produto Interno Bruto (PIB) e do Índice de 

Desenvolvimento Humano (IDH)
 50

, pois inclui uma ampla gama de ativos como o 

capital manufaturado, humano e natural, a fim de mostrar aos governos a verdadeira 

situação da riqueza, sustentabilidade e crescimento e econômico.  

Conforme é notável, os índices e os rankings de desenvolvimento representam 

uma nova forma de governamentalidade
51

, que, contudo, trazem problemas, sendo um 

dos mais graves a busca por uniformização e a substituição do diálogo com as 

comunidades para aferição de expectativas, de qualidade de vida e de bem-estar.  

Porém, paralelamente a essa polêmica, sem dúvidas, para o alcance do 

desenvolvimento, é necessária a remoção das principais causas de restrições de 

liberdade: marginalização social, pobreza, negligência dos serviços públicos, retratada 

pela falta de infraestrutura urbana e rural, e inexistência de reais aberturas democráticas. 

Destes aspectos o processo de desenvolvimento deve focar-se, primordialmente, no 

aumento das liberdades e na livre condição de agente de seus cidadãos
52

. 

Na análise concreta da sociedade, a difusão da informação, através dos meios 

de comunicação em massa, gera uma evolução social, tornando a sociedade massificada, 

veloz e integrando os mercados, pelos desejos comuns de consumo. Essa transformação 

solidificou-se economicamente no fenômeno da globalização capitalista.  

 

2.2.2 Globalização, desenvolvimento e a crítica da corrente do pós-desenvolvimento. 

 

Conforme já tratado no início deste capítulo, o respaldo teórico do capitalismo 

é a teoria (neo)liberal, cujo discurso ideológico é o da busca de bem-estar, o qual, 

                                                
50 “Se medido pelo PIB, que é o indicador mais comum para a produção econômica, as economias da 

China, Estados Unidos, Brasil e África do Sul cresceram respectivamente 422%, 37%, 31% e 24% entre 

1990 e 2008. No entanto, quando seu desempenho é avaliado pelo IRI, as economias chinesas e 
brasileiras aumentaram apenas 45% e 18%. Os Estados Unidos cresceram apenas 13%, enquanto a África 

do Sul teve um decréscimo real de 1%”.(ONU-PNUMA. Relatório de Riqueza Inclusiva 2012 – IWR. 

Disponível em http://www.pnuma.org.br/ comunicados_detalhar.php?id_comunicados=213. Consulta 

realizada em 27 de julho de 2012. 
51 RADOMSKY, Guilherme Francisco Waterloo. Pós-desenvolvimento, culturas de auditoria e etnografia 

de projetos: problemas recentes em antropologia do desenvolvimento. In: Anais do I Circuito de Debates 

Acadêmicos da II Conferência do Desenvolvimento. Brasília, CODE-IPEA, 2011, p.09. 
52 SEN, Amartya. Desenvolvimento como Liberdade. Traduzido por Laura Teixeira Motta. São Paulo: 

Companhia das Letras,2010, p. 16-17 
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entretanto, é de fato contrário, à sua racionalidade de acúmulo de capital. Esse parodoxo 

acompanhou a divulgação de anseios sociais da “nova” modernidade a todo o mundo e 

que se concretizou, no âmbito jurídico, pelo movimento (neo) constitucionalista, o qual, 

embasado pelos valores de solidariedade na busca da garantia de direitos, reafirmou 

valores de justiça social. 

No âmbito das cidades, apesar de provocar crescimento desordenado destas e 

agravar quadros de desemprego entre a população mais pobre e sem qualificação 

profissional, pode-se considerar que o saldo da globalização é positivo para a 

urbanização e o desenvolvimento urbano, já que despertou a população para 

necessidades de construção e de melhorias em infraestrutura urbana. Nesse sentido, o 

desenvolvimento passa a abraçar não só as noções de uso de eletricidade, água encanada 

e saneamento básico, transporte público – diretrizes expostas no artigo 2°, inciso I da 

Lei 10257/2001 –, mas também de comunicação, de conforto propiciado por 

eletrodomésticos, de inclusão digital.  

A busca de desenvolvimento passa, então, a ser a ideia chave dos anos do pós-

guerra. O mundo desenvolvido estava dividido em dois, um “capitalista” e outro 

“socialista” e ambos apresentavam seu próprio modelo de desenvolvimento ao países 

chamados “do terceiro mundo” ou subdesenvolvidos
53

. A divisão bipolar do mundo, 

capitalismo e socialismo, transformava-se em ambiente propicio para integração 

cultural, econômica, normativa e ideológica entre as nações, sendo, com isso, 

promovida uma abertura de canais de comunicação entre o global e o local, despertando 

nas sociedades um sentimento compartilhado de solidariedade e de se viver em uma 

aldeia global
54

. 

Especificamente na década de 1970, ocorreram dois fatores essenciais para o 

fenômeno da globalização: a substituição do padrão fixo de taxas de câmbio para o 

padrão flutuante pelo Governo americano em 1971, o que intensificou o aumento da 

procura pelo dólar e levando a uma excessiva variação do preço da moeda; e o aumento 

do preço do barril em 1974 e 1979 que gerou aumento geral dos preços e da 

                                                
53 MORIN, Edgar; KERN, Anne Brigitte.Terra-pátria. Traduzido por Paulo Neves. 5° Ed. Porto Alegre: 

Sulina, 2005, p.70. 
54 MENEZES, Wagner. Direito Internacional na América Latina. Curitiba: Juriá, 2007, p.59 
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instabilidade econômica
55

.No final da década de 1970, observa-se uma intensificação do 

processo de internacionalização das economias capitalistas, com enorme integração dos 

mercados financeiros internacionais e crescimento singular do comércio internacional, 

com o e queda de barreiras protecionista
56

.  

O resultado é o de que a partir da década de 1980, a conjuntura econômica 

torna-se bastante clara: as atividades econômicas externas foram caracterizadas por dois 

tipos de desenvolvimento: liberalização de mercados e globalização, que pode ser 

descrita como um processo caracterizado pela sobreposição e inter-relação de diversos 

fatores, dentre estes, intensificação do fluxo de capitais entre as nações, formações de 

blocos regionais de comércios, alteração dos padrões de produtividade e a ampliação da 

importância dos fatores tecnológicos, maior importação das empresas multinacionais e 

intensa ligação entre os mercados financeiros.
57

. 

Percebe-se que globalização representa um conceito plurívoco já que está 

associado a múltiplos aspectos e acontecimentos, percebidos a partir da década de 1980, 

mas originários de diversos outros fatores históricos como a Revolução Industrial e a 

colonização das Américas e da África, por exemplo. Todo esse movimento, que 

repercutiu economicamente na década de 1980, levou as empresas a desenvolver 

estratégias para superar a saturação do mercado consumidor e a se adaptar a maior 

instabilidade e menor controle regulamentar e burocrático nos mercados, daí a expansão 

e dispersão das atividades econômicas por diversos países. 

Nesse contexto de internacionalização das decisões e de grande mobilidade de 

massas de capitais, os quais apresentam lógicas autônomas em relação às decisões dos 

Estados nacionais, o espaço para operação de políticas públicas sofreu sensível 

diminuição, por várias razões, das quais Gilberto Dupas
58

 cita: i) a manipulação das 

políticas monetárias passa a ser afetada pela imensa massa de recursos circulantes no 

mercado financeiro internacional, afetando diretamente as políticas fiscais e os gastos 

governamentais, que encontram novos limites, por ocasionarem efeitos inflacionários, 

                                                
55 NUSDEO, Ana Maria de Oliveira.  Defesa da Concorrência e Globalização Econômica. São Paulo: 

Malheiros, 2002, p.141. 
56 DUPAS, Gilberto. Economia global e exclusão social: pobreza, emprego, Estado e o futuro do 

capitalismo. 3° ed. São Paulo: Paz e Terra, 2001, p. 14. 
57 NUSDEO, Ana Maria de Oliveira.  Defesa da Concorrência e Globalização Econômica. São Paulo: 
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58 DUPAS, Gilberto. Economia global e exclusão social: pobreza, emprego, Estado e o futuro do 
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prejudiciais à competitividade dos produtos nacionais; ii) a mobilidade das 

transnacionais geram menor compromisso com os países que sediam as suas atividades, 

aumentando o poder de barganha com os Estados, reduzindo-se a receitas tributárias 

adicionais e restringindo a capacidade estatal de operar seus principais instrumentos 

discricionários
59

.  

Além disso, pela busca a forma mais eficiente de alcançar lucro, o modo 

capitalista de produção, aprofundou as injustiças sociais e os conflitos entre o capital e o 

trabalho, em razão do divorcio entre valor de uso e valor de troca dos produtos de 

trabalho. Essa conjuntura acentua a exploração de estamentos sociais inferiores, 

provocando o aumento da desigualdade social e da concentração de renda. Todo esse 

movimento, que repercutiu economicamente na década de 1980, levou as empresas a 

desenvolver estratégias para superar a saturação do mercado consumidor e a se adaptar 

a maior instabilidade e menor controle regulamentar e burocrático nos mercados.  

Assim, pode ser dito que uma das características da globalização é o impacto 

imediato que um fato/ato pode ocasionar em diversos lugares, afetando especialmente, 

em decorrência da vulnerabilidade, países pobres.
60

 Como dado comprobatório, cita-se 

o relatório do Desenvolvimento Humano do PNUD-ONU
61

, do ano de 1999, o qual 

constatou o aumento das desigualdades em face de intensificação do processo de 

integração dos mercados.  Assim, ao mesmo tempo que as grandes cidades articulam-se 

à economia global, concentrando poder mundial também tornam-se depositárias de 

muitos segmentos excluídos da população. É o que Dupas
62

 chama de “face 

metropolitana da exclusão social”.  

Isso é explicado quando se observa que uma das principais características da 

globalização é a existência de países em um meio termo entre o estado de atraso e o de 

desenvolvimento, ou entre “o centro” e a “periferia”, como por exemplo, ocorre em 

alguns países da América Latina, como o Chile. Assim, a “semiperiferia” significa a 

                                                
59 Observa-se com bastante nitidez que essa conjuntura vivida no Brasil, nas décadas de 1980 e 1990, o 
qual era submetido às diretrizes do Fundo Monetário Internacional- FMI. 
60 KLIKSBERG, Bernardo. Por uma economia com face mais humana. 2º. Brasília: Unesco, 2003, p.99 
61 “Quando o mercado vai longe demais no controle dos efeitos sociais e políticos, as oportunidades e as 
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posição intermediária na estrutura da economia capitalista. Explica-se: a estrutura 

núcleo orgânico-periférico é formado por uma rede de trocas desigual entre Estados 

industriais, núcleos orgânicos, e Estados semi-industrializados
63

. 

Nesta conjuntura em que instituições privadas ganham espaço na condução da 

sociedade, Perry Anderson
64

 expõe que as maciças estruturas das próprias corporações 

multinacionais firmaram a dinâmica social de que os que estão acima tem a coerência 

do privilégio; e os que estão abaixo carecem de unidade e solidariedade. Tudo isso 

visando o surgimento de um novo “trabalhador coletivo”. 

No mesmo sentido, Celso Furtado
65

 assenta que da inserção do sistema de 

subdivisão internacional do trabalho na economia, que em âmbito global se periferiza, 

decorrem enumeras transformações, nas quais é possível identificar três tipos de 

indústrias: i) a diretamente ligada ao setor primário-exportador; ii) indústrias 

complementares de importações; iii) industrias que se beneficiam, de alguma forma, de 

proteção natural. Na evolução natural das economias periféricas, as indústrias do 

segundo tipo são as que mais se desenvolvem por acompanharem as tendências do 

mercado. Já as últimas são as que menos crescem, posto que pouco desperte interesse 

dos investidores estrangeiros. 

Em um âmbito global, a interdependência entre Estado e empresas tem uma 

propensão a estabelecer normas de interação as quais reduzem as chances de grandes 

interrupções no fluxo circular da vida econômica. Tais acordos restringem a competição 

e se apoiam em teorias de racionalidade econômica a fim de garantir a cooperação 

necessária para produção de subsistência e de proteção e a busca da estabilidade nas 

relações
66

.  

Essa é uma das características que diferencia o capitalismo dos demais 

sistemas sociais: a intermediação dos agentes econômicos no fornecimento de 

subsistência e de proteção. Outro ponto significativo é a acumulação de capital: as 

empresas capitalistas estão sempre buscando revelar o potencial de lucro de novas 
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combinações insumo-produto, capazes de elevar sua posição no mercado concorrencial. 

As empresas que estão ganhando com a cumulação desigual de rendas empresariais, 

procuram novos escoadouros para seu capital e aquelas que estão perdendo buscam 

novas formas de capturar fluxos de caixas adicionais. Paras as primeiras às novas 

combinações funcionam como armas ofensivas, e para as segundas como armas 

defensivas
67

.  

Nesse plano global, o sistema econômico capitalista, cuja lógica é de 

acumulação de capital, busca transformar bens ambientais em produtos, inserindo-os na 

dimensão mercantil
68

, incutindo o consumismo e o uso indiscriminado de recursos. 

Além disso, conforme já esclarecido, mantendo o foco na maximização dos lucros, 

provoca acumulação de renda e desequilíbrios socioeconômicos internos e 

transnacionais, impedindo um desenvolvimento equitativo das populações. 

A verdade é que a sociedade atual vinculou seu destino a uma necessidade de 

acumulação ilimitada. Quando ocorre a desaceleração, gera-se crise econômica, que 

afeta a criação e manutenção de quadros de emprego, além de investimentos e 

pagamento das despesas públicas, como os custos com a oferta de serviços públicos. 

Por essas razões, dentre várias outras, alguns cientistas sociais passaram a 

desencadear críticas ferrenhas à globalização e ao modo capitalista de produção. Para 

esses autores, dos quais se destaca o antropólogo econômico Serge Latouche
69

, é 

impossível conciliar a ideia de crescimento econômico com a de sustentabilidade, por 

isso, propõe um decrescimento sereno – entendido como um modo de fazer mais e 

melhor com menos-, não utópico, através da aplicação de oito “erres”, quais sejam: 

reavaliar, reconceituar, reestruturar, redistribuir, relocalizar, reduzir, reutilizar, reciclar.  

De forma sucinta, a proposta de Latouche
70

 envolve a reavaliação de valores 

capitalistas e a busca de senso de altruísmo e de cooperação para reduzir o consumo do 

que não for necessário, bem como reutilizar e reciclar o que for possível. Além disso, 

também é preciso a relocalização, significando o incentivo à economia solidária, a fim 

                                                
67 Ibidem, p. 21-23. 
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de que ocorra a produção local de produtos e de bens essenciais, promovendo-se o 

desenvolvimento regional e a redistribuição de riquezas e de poder decisório, o que seria 

alcançável através da participação democrática nas tomadas de decisões 

governamentais.  

Essas novas práticas dependem da promoção de uma nova postura dos 

consumidores e da reconceituação, ou seja, redefinição de conceitos de riqueza, de 

pobreza, de falta e de abundância e da reestruturação das instituições estatais e civis 

para adaptação dessas mudanças.  Essas práticas precisam, portanto ser realizadas 

através de participação da sociedade civil para articulação e execução de práticas 

alternativas para preservação de ecossistemas locais, expondo a necessidade de 

aberturas democráticas nas esferas públicas. 

Esse é o eixo da teoria chamada de “pós-desenvolvimento”, que leva a defesa 

da priorização do desenvolvimento local face ao global. Arturo Escobar
71

 explica que 

são discussões envolvendo ecologia e política para incorporação de práticas 

econômicas, baseadas nas potencialidades e nas culturas locais, buscando-se o 

desenvolvimento das comunidades pelos indivíduos que a elas integram. Também é 

ponto de discussão dessa corrente a questão da mensuração da qualidade de vida através 

de índices internacionais que estão substituindo as discussões político-sociais 

necessárias ao alcance do desenvolvimento qualitativo das comunidades urbanas. Um 

exemplo claro que pode ser citado é a relação entre índice de analfabetismo e 

desenvolvimento em uma localidade, formado iminentemente por imigrantes ou 

indígenas, em que não prepondera o idioma nacional.  

Porém, deve ser dito que Celso Furtado
72

 já alertava para essa questão, muito 

antes da sistematização desse pensamento, ainda na década de 1960. Para o economista, 

o estilo de vida criado pelo capitalismo industrial sempre será o privilégio de uma 

minoria, já que o custo para manutenção desse alto padrão, em termos de depredação do 

mundo físico, é tão elevado que toda tentativa de generalizá-lo levaria inexoravelmente 

ao colapso da civilização e, portanto, ao risco da espécie humana. Então, só isso já seria 

prova suficiente de que o desenvolvimento econômico, fundamentado na idéia de que os 
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povos pobres um dia venham desfrutar das formas de vidas dos povos atualmente ricos 

é simplesmente irrealizável e serve unicamente para fazer com que os pobres aceitem 

sacrifícios com a esperança de um futuro que nunca irá acontecer
73

. 

A essa tomada de consciência, Edgar Morin
74

 chamou, na década de 1990, de 

“a crise do futuro”, na qual, por toda parte, passou a reinar um sentimento - ora difuso 

ora agudo – de perda daquele, induzindo a uma angústia psicológica, principalmente, 

quando a fé de uma civilização foi investida em um futuro que não se realiza. É a perda 

da esperança, é a reiteração das incertezas, que, contudo, passaram a ser amortecidos 

por projetos de âmbito individual de cada ser humana. 

Ainda corroborando com o mito do desenvolvimento, proposto por Celso 

Furtado, Edgar Morin
75

 analisa o desenvolvimento sob dois aspectos: de um lado como 

um mito global de que as sociedades industrializadas atingem o bem-estar e reduzem 

suas desigualdades extremas e propiciando felicidade aos seus indivíduos; por outro, 

uma concepção redutora, em que o crescimento econômico apresenta-se como motor 

necessário e suficiente ao alcance do bem-estar. Essa fé cega no desenvolvimento 

determinou a precisão em sacrificar tudo por ele, agravando as tragédias do 

subdesenvolvimento. 

Sob essa perspectiva, o sociólogo alemão Dahrendorf
76

 relaciona o mercado 

com a teoria liberalista e o planejamento com a busca do bem-estar social. O mercado é 

um lugar de troca e de competição e pela ótica da teoria da racionalidade, envolve 

procedimentos e personalidades de competição política, no qual as decisões são tomadas 

naturalmente em defesa do jogo mercadológico. Já a orientação racional do 

planejamento, ao contrário, preocupa-se com normas sociais substantivas. O 

planejamento não dá margens a decisões individuais conflitantes, posto realizar previsão 

                                                
73 Ratificando esse entendimento, expõe Edgar Morin: “O terceiro mundo continua a sofrer exploração 
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de todas as necessidades, determinando o modo de satisfazê-las relacionando-as 

claramente aos fins e aos meios
77

. 

Fica claro que o desenvolvimento não resulta das forças de mercado, mas sim 

de uma ação planejada dos órgãos centrais, por isso a política de desenvolvimento, 

concebida como estratégia de modificação da estrutura econômico social somente pode 

haver em uma sociedade que tenha tomado consciência de seus próprios problemas e 

haja formulado um projeto com respeito ao seu futuro
78

.  

Isso implica também em projetos de desenvolvimento urbano no âmbito local, 

que, aliás, deve ser o ponto de partida para que ocorra efetiva transformação política, 

econômica e social, a fim de concretizar os objetivos traçados pelo Brasil, no qual a 

cidade deve se apresentar como aberta, inclusiva, plenamente acessível a todos os seus 

cidadãos.  

 

2.3 DESENVOLVIMENTO E CIDADES: INTER-RELAÇÕES. 

 

Após essa exposição sobre a conjuntura globalizada e capitalista em confronto 

com as ideias desenvolvimentistas, torna-se importante promover a inter-relação mais 

clara e específica do que até agora foi exposto com o desenvolvimento urbano, a fim de 

descobrir de que forma esse quadro atingiu, no decurso histórico, o direito às cidades. 

Porém, antes de se aprofundar nestas questões – o que será feito no próximo 

capítulo - para melhor compreensão da análise jurídica do desenvolvimento urbano, é 

necessário fazer um trabalho de inter-relação entre a origem das cidades e o aumento de 

sua complexidade face às grandes mudanças de organização produtiva, que 

modificaram a vida cotidiana das pessoas e aumentando gradativamente os índices 

demográficos. 

Com esse enfoque, relata-se que o Município associado à idéia de cidade está 

relacionado aos primórdios dos agrupamentos humanos, com interesses comuns de 
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defesa e de produção. Nas versões mais antigas, estes grupos eram formados por certo 

número de famílias, conhecidos na língua grega como “fatria” e na latina como “curia”. 

Estes grupos multiplicaram-se, formando as tribos, posteriormente as cidades
79

, dando 

origem ao próprio Estado, entendido como ordenamento político de uma comunidade. 

Segundo Bobbio
80

 o Estado representa o ponto de passagem da idade primitiva - 

formada por comunidades fundada sobre laços de parentesco -, gradativamente 

diferenciada em selvagem e bárbara, para a idade civil, nascendo tanto a figura do 

cidadão. 

Aristóteles defende que na ordem natural a cidade precede a família e cada 

indivíduo, pois “o todo, necessariamente tem procedência sobre as partes”
81

. Assim, o 

filósofo
82

 propõe um conceito analítico de cidade, auferindo que esta é formada por um 

conjunto de comunidades, criadas pelo homem, buscando o bem social. Assim, por 

consequência, a cidade também visará o bem e formará a comunidade política. 

A busca de segurança para os grupos fez como que nascesse uma diferenciação 

entre população rural e urbana, na qual esta utilizava paliçadas ou muralhas para 

proteger-se. Outra distinção deu-se em relação ao trabalho, primeiramente em agrícola e 

urbano, posteriormente em manuais e intelectuais verificando-se uma especialização 

crescente das atividades. Em decorrência da gradativa complexidade das relações 

urbanas, houve a exigência de novos ordenamentos que disciplinassem a ocupação, a 

administração e a oferta de serviços. Assim, as necessidades locais estabelecidas pelas 

tradições e costumes e transmitidas oralmente, passaram a exigir uma legislação mais 

complexa - e aqui se observa a própria influencia romana- voltada para interesses 

locais
83

.  

Sobre especificamente conceito de cidade, essa pode ser definida tanto numa 

perspectiva arquitetônica, como conjunto de edifícios e ruas organizadas, como sede de 
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um Município. Em um sentido sócio-jurídico, a cidade também pode ser entendida 

como área densamente povoada, em que os atores sociais, ou seja, membros dos grupos 

e que atuam politicamente no meio, interagem de forma constante, sendo vinculados em 

seus respectivos papeis sociais. Em decorrência dessa realidade, observa-se o aumento 

das responsabilidades entre indivíduo e sociedade e vice-versa, devendo as normas 

jurídicas regulares esse convívio, buscando a garantia de respeito aos direitos 

individuais e coletivos. 

Partindo dessas definições, esclarece-se que a figura jurídica do Município 

surge em Roma, como título concedido a certas cidades conquistadas, que gozavam de 

privilégios, como o direito de praticar o comércio e de escolher os dirigentes das 

cidades, caso se sujeitassem, desde à derrota, ao Senado e às Leis Romanas. O regime 

municipal romano detinha, como hoje, caráter essencialmente urbano
84

.E aqui é 

importante esclarecer sobre a “polis” grega da “civitas” romana. Ambas tinham o foco 

não no território, mas sim o sentimento de pertença a uma comunidade. Segundo 

Arendt
85

 a “polis” é um o espaço público que se configura na participação comum nos 

atos e nos discursos, porém o conceito de igualdade e de cidadania eram diferentes dos 

atuais, pois grande parte da população era excluída politicamente, além disso a 

preocupação com a liberdade individual superava a expectativa de conformação de uma 

vontade comum. 

Assim, na “polis” retoma-se a idéia aristotélica de que a felicidade do homem 

está relacionada a uma cidade politicamente organizada e orientada boas leis. Assim, a 

cidadania implica envolvimento na coisa pública, discussão e debate, por isso, há uma 

associação entre a participação no governo da cidade, que convoca a virtude do cidadão, 

a própria felicidade deste, e a construção de uma sociedade ética. Na Roma Antiga, por 

sua vez, a relação entre a “civitas” e cidadania há a defesa da virtude do homem em 

participar do governo da cidade
86

. Porém, a “polis” grega e a “civitas” não se 

confundem. 

A “civitas” inaugurou a estrutura política das cidades, a organização de seu 

governo e a administração da vida dos cidadãos, porém a cidadania romana parece ser 

externa aos indivíduos, uma questão de direitos e reivindicação, ao invés de 

                                                
84 CASTRO, José Nilo de. Direito Municipal Positivo. 3 ed. Belo Horizonte: Del Rey, 1996, p.26. 
85 ARENDT, Hannah. A condição humana. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2001, p.51. 
86 GARCIA, Maria da Glória. A tripla cidadania. Lisboa: Academia das Ciências de Lisboa, 2011, p.02.  
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participação. Dessa forma, enquanto que na “polis” o indivíduo é um cidadão, na 

“civitas”, ele tem direitos de cidadania, o que significa que nesta não há uma reunião de 

indivíduos em torno de interesses partilhados, mas por se referir explicitamente a um 

agrupamento humano inserido pelo Direito a um corpo real, dotado de autoridade 

jurídica soberana, por isso, diz que o suposto da “civitas” é o da primazia do Direito, 

concebido como expressão do justo. Assim, ao governo era incumbindo a função de 

zelar pelos interesses e pela dignidade dos cidadãos. A comparação com a “polis” 

ressalta a impossibilidade de esta elaborar a noção de povo que é o princípio basilar da 

“civitas” e, por conseguinte, do Poder Público
87

. 

Apesar da grande influência romana, Ataliba Nogueira
88

 explica que para 

estudar a origem dos Municípios no Brasil, não é necessário aprofundar-se na história 

dessa civilização, já que a instituição nos moldes adotados pela República Federativa do 

Brasil tem a herança iminentemente portuguesa, na qual o Município é de origem local. 

Apesar de Roma ter fundado alguns Municípios na Península Ibérica, a maioria das 

autarquias locais, em Portugal, nasceram espontaneamente e independente dos 

municípios romanos, através do crescimento natural das comunidades. 

No Brasil, a primeira cidade – nascida através da colonização portuguesa – foi 

a de São Vicente, brotada com indícios de falta de planejamento e de preocupação com 

o bem-estar dos colonos que ali residiriam, mas voltada para a comodidade do capitão-

mor, administrador e representante do poder colonizador
89

. O avanço histórico da 

urbanização brasileira propagou essa realidade de concentração de poder e de renda
90

.  

                                                
87

 RIBEIRO, Adelia Maria Miglievich; COUTINHO, George Gomes. Modelos de democracia  na era das 
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Percebe-se que, no Brasil, a realidade de concentração de poder e de renda nas 

cidades é observável desde o período colonial, nas culturas de cana-de-açúcar, 

mineração e de café. A realidade da exclusão social foi agravada nos anos cinqüenta e 

setenta, pelas políticas econômicas adotadas pelo Estado, as quais priorizaram o 

aumento dos juros e da dívida externa, a desvalorização dos salários e a desqualificação 

do ensino de base. 

A busca por uma rápida industrialização no curso do século XX, embevecida 

pelas propostas de progresso linear “rostenianas”, levou o Brasil a sacrificar uma justa 

distribuição de renda. Assim, a primeira vista não parece trazer grandes repercussões 

sociais dizer que o modelo de desenvolvimento brasileiro, a partir de 1939, foi 

caracterizado pela exportação de alimentos e de matéria-prima, e que, nos anos 

cinqüenta, o país passa a investir na industrialização e capitação de recursos externos, 

para, a partir da década de 1970, haver investimento em energia, em transporte e em 

comunicação.  

Porém, em todos esses momentos, a realidade dos pequenos municípios 

repetiu-se: a proposta de desenvolvimento urbano não ultrapassa os limites de 

distribuição de orçamento. Dificilmente abriu-se espaço para a sociedade local discutir a 

própria realidade e buscar alternativas, consolidando-se círculos viciosos: os recursos 

escassos não permitem investir em mudanças e estas não ocorrem por não ter recursos 

para promovê-las
91

. 

Darcy Ribeiro
92

 explica que na realidade brasileira é perceptível que a 

industrialização e a urbanização são processos complementares que costumam marchar 

associados um a outro, haja vista que, em regra, o primeiro oferece empregos urbanos à 

população rural, acarretando o êxodo na busca dessas oportunidades de vida.  Porém, 

geralmente, fatores externos afetam os dois processos, impedindo que se lhes dê uma 

interpretação linear, como por exemplo, o monopólio da terra e a monocultura, que 

promovem a expulsão da população do campo e outras razões diversas que provocaram 

a evasão rural.  

                                                
91 NORONHA, Hermano Ferreira; MARQUES, Nivaldo Estrela. Desenvolvimento municipal: definindo 

a trajetória. Campinas: CATI, 2001, p. 43. 
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Por conseqüência do crescimento demográfico, nas últimas décadas observou-

se uma urbanização caótica. Assim, o Brasil passou a ter algumas das maiores cidades 

do mundo, tais como São Paulo e Rio de Janeiro, com o dobro da população de Paris ou 

Roma, mas dez vezes menos dotadas de serviços urbanos e oportunidades de trabalho. 

Sem cumprimento efetivo dos direitos sociais, já que não se observa efetividade em 

implantação de políticas públicas é preciso buscar, afinal, a consciência de que não é 

mais possível deixar a população morrendo de fome e se trucidando na violência, nem a 

infância entregue ao vício e à delinquência e à prostituição
 93

. 

O que se observa no Brasil é que, seguindo a diretriz não intervencionista do 

liberalismo, poucos centros urbanos tiveram crescimento induzido por decisões 

locacionais do Setor Público tanto diretamente – através de investimento na estrutura 

produtiva- quanto indiretamente – por investimento em infraestrutura em serviços 

básicos. Assim, os espaços urbanos foram definidos pelo Setor Privado, 

primordialmente nos anéis metropolitanos das principais capitais, demonstrando a 

complexidade da força do mercado na organização urbano-regional do país
94

. 

A urbanização corporativa, ou seja, empreendida sob o comando do mercado 

imobiliário, constitui um receptáculo das conseqüências de uma expansão capitalista 

devorante dos recursos públicos, uma vez que esses são orientados para os 

investimentos econômicos, em detrimento dos gastos sociais
95

.Dessa forma, no plano 

urbano, a concentração de renda nos setores econômicos e sociais provocou aumento 

das disparidades relacionados ao crescimento e à especulação imobiliária, agravando 

consideravelmente a fragmentação urbana, a segregação sócio-espacial, observável, 

dentre outras formas, através da formação de ilhas urbanísticas para concepção de 

serviços financeiros, tecnológicos, condomínios residenciais fechados, projetos de 

vultuosa infraestrutura para atender à multinacionais e elites locais e degradação dos 

bairros populares
96

. 

Hoje se percebe de forma muito clara que a formulação de um plano de 

desenvolvimento urbano exige aplicação de recursos humanos e financeiros, 

                                                
93 Ibidem, p.200-201. 
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levantamento de dados e intervenções públicas em espaço de tempo previamente 

definido. Para isso, é necessário que a sociedade local se envolva efetivamente, já que 

ela será a beneficiada ou prejudicada, dependendo da qualidade obtida na elaboração e 

execução dos planos.  

Além disso, é preciso ficar alerta ao fato de que o plano municipal deve ser 

estruturado priorizando a orientação da gestão e utilização de recursos e não com a 

captação de recursos externos, conforme ordinariamente ocorreu no decurso histórico 

brasileiro e mostra-se como extremamente falho no ponto de sustentabilidade e 

independência -– conforme exposição das críticas pós-desenvolvimentistas - dos planos 

de desenvolvimento. Esse é o enfoque endógeno, que deve acompanhar o planejamento 

local, o que significa fortalecer econômica e estruturalmente comunidades, para torná-

las inclusivas socialmente aos seus moradores. O conjunto de comunidades inclusivas 

forma cidades inclusivas, o que leva ao desenvolvimento e fortalecimento de regiões e, 

por fim, do país. 

Além disso, Sérgio Buarque
97

 também defende que da mesma forma que não 

se pode reduzir o projeto de desenvolvimento local ao mero dinamismo econômico, 

também não se pode esquecer a importância em se buscar uma eficiência econômica 

local, que pode ser alcançada de forma sustentável através de “externalidades” positivas 

de cada localidade com análise de suas potencialidades a ser desenvolvidas em três 

níveis: i) infraestrutura econômica; ii) recursos humanos- uma população educada e 

capacitada; iii) e desenvolvimento tecnológico. Nesse sentido, Sachs
98

 aponta os 

caminhos para construir um desenvolvimento econômico sustentável, induzido pelo 

emprego, apresentando como necessário: i) capacidade local de planejamento, 

alcançado pela análise dos recursos disponíveis e escassos; ii) estimular a mobilização 

para angariação de recursos e iniciativas locais; iii) oferecimento de incentivos fiscais.  

Constata-se que essa é a característica endógena nos projetos de 

desenvolvimento comunitário, ou seja, utiliza-se o potencial local de recursos humanos, 

institucionais e físicos para se atingir as metas desejadas e estabelecidas no âmbito do 

planejamento. Desse modo, uma definição do conceito de desenvolvimento endógeno é 
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aquele que busca ser iniciado e organizado de dentro para fora das localidades, 

conferindo mobilização aos atores locais para extrair o máximo através da otimização 

dos recursos de trabalho, de capital, e de instituições locais sem esperar ou tentar atrair 

empresas e investimentos externos
99

 para impulsionar o crescimento econômico local e 

gerar empregos
100

. 

Assim, ratifica-se que, de uma forma geral, o planejamento para o 

desenvolvimento comunitário deve envolver fatores como localização espacial da 

intervenção, elementos de desenvolvimento existentes, detecção dos problemas e das 

oportunidades, elementos e instrumentos necessários para implantação das políticas e 

detecção de quais intervenções são recomendadas
101

. 

Também é muito importante ratificar que as fases do planejamento do 

desenvolvimento são intrinsecamente relacionadas. Os programas nacionais precisam 

orientar as políticas desenvolvimentistas adotadas nos planos regionais e locais. Essa 

relação entre os planos não podem ser percebidas de forma vertical, mas sim, horizontal, 

pois refletem o próprio pacto federativo. 

Dessa perspectiva, esclarece-se também que faz parte do conceito de 

localização, não somente a posição geográfica, mas principalmente a posição da 

comunidade em relação às oportunidades oferecidas por programas de intervenção 

federal, estadual ou mesmo de organismos internacionais
102

. Deste modo, o Município e 

a comunidade devem ser percebidos não de forma isolada, mas sim como catalisadoras 

das forças econômicas e das energias sociais, que se verifica por meio da convergência 

de intervenção de diferentes instituições estaduais, regionais e nacionais
103

.  
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Através da leitura do caput e parágrafo primeiro do artigo 174 da CF/88
104

, 

percebe-se que a atual Carta Política brasileira concebeu uma nova ótica para o Estado, 

que passou a ser indutor e Regulador, envolvendo a noção central de que só existe 

atuação estatal onde a sociedade não pode ou não deve atuar.  Por conseqüência, com o 

Estado regulatório houve também a implantação de descentralização de poderes, o que é 

ratificado pelo artigo 182 da CF/88
105

, que solidificou o princípio da subsidiariedade, o 

qual determina que os organismos maiores devam repassar para as entidades menores, 

Municípios e instâncias locais, a função central de decisão e de gestão
106

. 

Ratifica-se, desse modo, que o termo “local” ou “comunidade”, quando 

relacionado ao desenvolvimento, não possui definição única, já que depende da 

delimitação ofertada pelo Estado em cada programa de desenvolvimento e pode 

envolver desde um bairro, até uma cidade, ou mesmo de políticas elaboradas 

conjuntamente entre Municípios limítrofes para as zonas de regiões metropolitanas. 

A verdade é que a questão de análise de certa localidade ou comunidade é 

caracterizada não somente pela própria configuração territorial, mas também pelas 

normas, a organização, os regimes de regulação. Desta forma, o lugar e a região não são 

mais o fruto de uma solidariedade unicamente orgânica, mas, sobretudo de uma 

solidariedade regulada ou organizacional
107

. 

                                                
104 BRASIL, CF/88, art. 174. Como agente normativo e regulador da atividade econômica, o Estado 
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planejamento do desenvolvimento nacional equilibrado, o qual incorporará e compatibilizará os planos 
nacionais e regionais de desenvolvimento. 
105 BRASIL, CF/88, Art. 182. A política de desenvolvimento urbano, executada pelo Poder Público 
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nos termos da lei federal, do proprietário do solo urbano não edificado, subutilizado ou não utilizado, que 
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compulsórios;II - imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana progressivo no tempo;III - 

desapropriação com pagamento mediante títulos da dívida pública de emissão previamente aprovada pelo 

Senado Federal, com prazo de resgate de até dez anos, em parcelas anuais, iguais e sucessivas, 

assegurados o valor real da indenização e os juros legais. 
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E daí pensar-se nos conflitos, referendados por Amartya Sen
108

, entre 

desenvolver economicamente as cidades sem eliminar as tradições e heranças culturais; 

entre legitimar o poder, face autoritarismos tradicionalmente aceitos; entre liberdade de 

difusão de informação e oferta de oportunidade de instrução básica para garantia de 

senso crítico individual.  

Esses dilemas foram extremamente influentes para os novos valores 

construídos pela sociedade (pós) moderna, cujos frutos sujeitaram a percepção do 

desenvolvimento qualitativo como uma das missões mais urgentes e importantes do 

Estado contemporâneo. Todos esses enfoques são face do desenvolvimento urbano e, 

por conseguinte, do direito às cidades, garantido constitucionalmente e que serão 

analisados nos próximos capítulos. 

 

 

 

3. FUNÇÃO SOCIAL DAS CIDADES: POLÍTICA DE DESENVOLVIMENTO 

URBANO NA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 

 

No âmbito brasileiro, a Constituição Federal de 1988 buscou institucionalizar 

uma reforma na Administração Pública, oferecendo instrumentos necessários para 

adoção de políticas econômica e social que oportunizem redistribuição de renda e 

abertura de espaços democráticos para a democracia participativa, bem como 

consolidando valores para o desenvolvimento pleno das comunidades e dos indivíduos.   

Neste tocante, sem dúvidas o Município mostra-se como espaço adequado para 

o fomento da cidadania devido à proximidade daqueles que necessitam das soluções 

concretas dos seus problemas, porém é necessário, para tanto, que o indivíduo sinta-se 

parte da comunidade
109

. A questão do espaço é muito importante. A territorialidade 

destaca o ambiente físico: a base de recursos da economia, a qualidade de vida no 
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ambiente, o valor estético das paisagens tradicionais. Nesse espaço que tem lugar todas 

as ações que afetam, direta ou indiretamente, a vida das pessoas
110

.  

Sob essa perspectiva, o princípio da função social das cidades impõe uma nova 

ética urbana, a qual busca a valorização da dignidade humana, meio ambiente, cidadania 

e cultura, apresentando-se, assim, como uma das faces do desenvolvimento 

qualitativo
111

. Segundo a Nova Carta de Atenas de 2003
112

, as cidades do século XXI 

precisam ter coerência social, econômica e ambiental.  Desse pressuposto torna-se 

possível verificar no âmbito da função social das cidades, as funções urbanísticas, de 

cidadania e de gestão
113

.  

A verdade é que o referido princípio está relacionado há duas visões: a mais 

contemporânea relaciona-o a questão da inclusão social em sentido amplo, a perspectiva 

das cidades que se mostram inclusivas não somente para aqueles que apresentam 

alguma dificuldade especial de locomoção ou de integração, mas sim para todos os seus 

moradores, em âmbitos econômicos, sociais, culturais e políticos; e numa visão mais 

tradicional à função social da propriedade e ao direito de moradia. 

Na primeira concepção, que envolve a plenitude estabelecida pelo princípio da 

função social das cidades, Fiorillo
114

 explica que é quando a cidade consegue garantir 

aos seus habitantes, o direito à vida, à liberdade, à igualdade, à propriedade e à 

segurança, alcançável através de oferta dos direitos sociais, como educação, saúde, 

alimentação, trabalho, moradia, previdência social, proteção à infância, dentre outros, 

                                                
110 Nesse sentido, Tocqueville manifesta-se: “As instituições municipais estão para a liberdade como as 

escolas primárias estão para a ciência: põe-se ao alcance do povo. Sem instituições comunais, uma nação 

pode dar-se um governo livre, mas não tem o espírito de liberdade. Paixões passageiras, interesses de 

momento, circunstâncias casuais podem dar-lhes as formas exteriores da independência; mas o 

despotismo recalcado no interior do corpo social reaparece, cedo ou tarde na superfície”. 

(TOCQUEVILLE, Alexis de. A democracia na América. Livro 2. Traduzido por J. A. G. Albuquerque. 
São Paulo: Abril S/A Cultura, 1985, p200.) 
111 OLIVEIRA, Aluísio Pires de; CARVALHO, Paulo Cesar Pires. Estatuto da cidade: 

anotações à lei 10.257, de 10.07.2001. Curitiba: Juruá, 2003, p. 63. 
112 CONSELHO EUROPEU DE URBANISTAS. A nova carta de Atenas 2003: a visão do Conselho 

Europeu de Urbanistas sobre  as cidades do século XXI. Lisboa, 20 de novembro de 2003, parte A. 
113 BERNARDI, Jorge Luiz. Funções sociais das cidades: conceitos e instrumentos. Paraná: Pontifícia 

Universidade Católica do Paraná. Dissertação do Programa de Mestrado em Gestão Urbana, 2006, p. 36. 
114 FIORILLO, Celso Antônio Pacheco. Estatuto da Cidade comentado: Lei 10.257/2001: Lei do meio 

ambiente artificial. 5 ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2012, p. 79. 
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ou seja, de direitos materiais de prestação positiva, de um piso vital mínimo, fixados no 

artigo 6° da CF/88
115

.  

Partindo-se da perspectiva de que os problemas das cidades, os quais são 

decorrentes das desigualdades, não atingem a todos de forma homogênea, delineia-se a 

política nacional urbana, na qual o governo central traça objetivos, metas e diretrizes 

para organização dos espaços e para o desenvolvimento equitativo das regiões. 

Assim, o artigo 182 da CF/88
116

 faz previsão de uma política para o 

desenvolvimento urbano ordenado por dois princípios: a função social das cidades e a 

garantia de bem-estar dos moradores das cidades.  Notam-se dois objetivos, em que o 

primeiro se mostra como objetivo-meio do último, objetivo-fim. Esses princípios 

deverão ser realizados – obrigatoriamente em cidades com mais de vinte mil habitantes- 

pelo Plano Diretor ou Plano Integrado. 

A concepção de política de desenvolvimento urbano da Constituição Federal 

buscou a compatibilização dos artigos 21, inciso XX
117

, o qual faz previsão da 

competência para instituir diretrizes para o desenvolvimento urbano, artigo 24, inciso 

I
118

, que trata da competência concorrente entre União e Estados para legislar sobre 

direito urbanístico e o artigo 182, o qual implanta a política urbana. Cumprindo 

orientação dos artigos supracitados, foi promulgado o Estatuto das Cidades, Lei Federal 

n° 10.257 de 10 de julho de 2001, que fortaleceu o rompimento de paradigmas.    

Nesse sentido, o Estatuto da Cidade veio para regulamentar os artigos 182 e 

183
119

 da Constituição Federal e estabelece parâmetros e diretrizes da política urbana no 

Brasil, instituído no artigo 2°
120

, dentre os quais se destacam: a garantia da cidade 

                                                
115 BRASIL, CF/88, Art. 6º São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, 

o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos 

desamparados, na forma desta Constituição. 
116 BRASIL, CF/88, Art. 182, caput. Art. 182. A política de desenvolvimento urbano, executada pelo 

Poder Público municipal, conforme diretrizes gerais fixadas em lei, tem por objetivo ordenar o pleno 

desenvolvimento das funções sociais da cidade e garantir o bem- estar de seus habitantes. 
117 BRASIL, CF/88, Art.21, XX. XX - Art. 21. Compete à União: [...] instituir diretrizes para o 
desenvolvimento urbano, inclusive habitação, saneamento básico e transportes urbanos; 
118BRASIL, CF/88, Art. 24. Compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar 

concorrentemente sobre:I - direito tributário, financeiro, penitenciário, econômico e urbanístico; 
119 BRASIL, CF/88, Art. 183. Aquele que possuir como sua área urbana de até duzentos e cinqüenta 

metros quadrados, por cinco anos, ininterruptamente e sem oposição, utilizando-a para sua moradia ou de 

sua família, adquirir-lhe-á o domínio, desde que não seja proprietário de outro imóvel urbano ou rural. 
120 BRASIL, Lei Federal n° 10.257/2001, Art. 2°. Art. 2o A política urbana tem por objetivo ordenar o 

pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e da propriedade urbana, mediante as seguintes 

diretrizes gerais: I – garantia do direito a cidades sustentáveis, entendido como o direito à terra urbana, à 
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sustentável, a gestão através da democracia participativa, a cooperação entre Estado e 

iniciativa privada o desenvolvimento, o respeito aos limites da sustentabilidade 

ambiental, social e econômica do Município ou território; a regularização fundiária, 

dentre outras. 

Dessas diretrizes, Dallari
121

 explica que o Estatuto da Cidade, partindo de 

matriz constitucional, regradora da política urbana, trouxe contornos firmes para 

garantir o desenvolvimento urbano exatamente por criar instrumentos que possibilitarão 

uma intervenção mais concreta e efetiva do Poder Público, a fim de alcançar, pelo 

menos, dois objetivos: mitigar a especulação imobiliária e fazer com que a propriedade 

imobiliária urbana cumpra sua função social.   

No decurso dos próximos capítulos, esses instrumentos serão analisados de 

forma mais contundente. Por hora, passa-se ao estudo do crescimento urbano e a 

perspectiva de função social das cidades relacionado à sustentabilidade e à inclusão. 

 

 

 

 

3.1 CRESCIMENTO DAS CIDADES E OCUPAÇÃO DO ESPAÇO URBANO  

 

Conforme apresentado no capítulo anterior, no curso das últimas décadas, a 

industrialização provocou grande concentração populacional nas zonas metropolitanas, 

as quais cresceram sem planejamento, denotando um fenômeno de hiperurbanização, 

que leva à ideia de crescimento além do suporte das cidades. 

                                                                                                                                          
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; II – gestão democrática por meio da participação 
da população e de associações representativas dos vários segmentos da comunidade na formulação, 

execução e acompanhamento de planos, programas e projetos de desenvolvimento urbano; III – 

cooperação entre os governos, a iniciativa privada e os demais setores da sociedade no processo de 

urbanização, em atendimento ao interesse social; IV – planejamento do desenvolvimento das cidades, da 

distribuição espacial da população e das atividades econômicas do Município e do território sob sua área 

de influência, de modo a evitar e corrigir as distorções do crescimento urbano e seus efeitos negativos 

sobre o meio ambiente; V – [...]. 
121 DALLARI, Adilson Abreu; FERRAZ, Sergio; e outros. Estatuto da Cidade.  1ed. São Paulo: 

Malheiros, 2003, p.19. 
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São inúmeras as causas do êxodo rural das classes mais pobres, ocorridas a 

partir da década de 1960. Dentre elas, cita-se: aumento do número de camponeses 

prejudicados pela mecanização da produção agrícola, a decadência das estruturas sociais 

tradicionais, multiplicação dos conflitos no meio rural, busca de oportunidades.  

Na classe rural mais alta – formada por grandes fazendeiros e produtores 

rurais-, também foi verificado o êxodo, decorrente da busca de investimentos e 

vantagens com contratos governamentais e instituições financeiras, bem como na 

procura de conforto e lazer
122

 e melhor qualidade de vida. 

Segundo relatório Política Nacional de Desenvolvimento Urbano
123

, publicado 

pela Secretaria Nacional de Programas Urbanos, em 2010, a realidade mostra que a 

população urbana brasileira passou de trinta e um milhões de habitantes, em 1960, para 

mais de cento e sessenta e nove mil habitantes, em 2000
124

. Ainda, segundo o mesmo 

relatório, mostram-se como características dessa hiperurbanização para as cidades a 

reprodução de injustiças e de desigualdades, formadas por áreas centrais ricas e bem 

estruturadas e áreas periféricas ilegais, precárias e pobres. 

O IBGE
125

 constatou, no último senso, um fenômeno interessante: há dez anos, 

81% dos brasileiros viviam em áreas urbanas, agora são 84%. Entretanto, esse aumento 

da população ocorreu de forma diferenciada de acordo com o tamanho do município. 

Hoje, as cidades que mais crescem não são as capitais, mas as de porte médio, 

principalmente, as que despontam como novos polos econômicos, o que corrobora com 

impacto da industrialização no meio urbano. 

Tal qual analisado no capítulo anterior, os contrastes sociais foram agravados 

com o processo de globalização, que trouxe novas oportunidades de emprego para mão 

de obra capacidade e qualificada, em decorrência das cotidianas inovações tecnológicas, 

mas, em contrapartida, provocou a diminuição cada vez mais acentuada de cargos 

                                                
122 LACOSTE, Yves. Os países subdesenvolvidos. Traduzido por Américo E. Bandeira. 20 ed. Rio de 

Janeiro: Bertrand, 2009, p.64-65 
123 SECRETARIA NACIONAL DE PROGRAMAS URBANOS. Política Nacional de Desenvolvimento 

Urbano: programa de reabilitação de áreas urbanas centrais. Brasília: Ipea, 2010, p. 2-3, disponível em 

http://www.ipea.gov.br/portal/images/stories/PDFs /100705oficinamobilidadeiphan.pdf. Consulta 

realizada em 20 de setembro de 2011. 
124 INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA - IBGE. Somos mais urbanos. In: 

Vou te contar: a revista do senso. N°19, Nov/dez 2010, p.12. 
125 Ibidem, mesma página.  
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desqualificados, atingindo, sobremaneira, as classes menos favorecidas e provocando 

sério quadro de injustiça social.  

Além disso, retoma-se que uma das conseqüências do processo de globalização 

foi a interferência das organizações econômicas nas diretrizes de decisões políticas e 

sociais dos países. Isso significa que o Poder Central perdeu força frente aos grupos 

econômicos multilaterais, como por exemplo, o Banco Mundial e a Organização 

Mundial do Comércio. Isso provocou uma rearticulação, tanto em âmbito nacional 

quanto internacional, levando a uma reestruturação do poder estatal. 

O impacto dessa realidade econômica refletiu no espaço urbano geográfico. 

Por um lado, surgiram lugares com ostentação de luxo e de riquezas; por outro, novas 

formas de pobreza, marginalização e completa falta de infraestrutura urbana. Essa 

dualização das cidades - decorrente do processo de reestruturação econômica e a forma 

de distribuição de empregos - repercutiram nos mecanismo no mercado imobiliário e 

fundiário
126

 e definiu a própria estruturação e ocupação dos espaços urbanos.  

Explicando esse processo, Milton Santos
127

 retrata que as cidades brasileiras 

foram desenhadas, no decurso do século XX, por uma urbanização coorporativa, ou 

seja, empreendida sob o comando dos interesses das grandes firmas, em que, a 

especulação toma conta de vazios e vice-versa, fazendo com que ocorra a 

interdependência de categorias espaciais relevantes, tais como tamanho urbano, carência 

de infraestruturas, especulação fundiária e imobiliária, problemas de transporte e 

extroversão e periferização da população, gerando um modelo específico de centro-

periferia. Cada um desses fatores sustenta e alimenta as demais, tornando o crescimento 

urbano também o crescimento sistêmico dessas características. 

Percebe-se, portanto, que o processo de globalização atingiu as cidades 

provocando mudanças no mercado de trabalho e na própria dinâmica social, tornando 

perceptível a identificação de três zonas de organização ou de coesão social nos centros 

urbanos: integração, vulnerabilidade e exclusão. A população urbana integrada é 

composta por famílias, cujas necessidades básicas são satisfeitas. A vulnerável é 

                                                
126 Corrêa ratifica que a organização espacial das cidades é uma conseqüência do trabalho e da divisão do 

trabalho, refletindo os níveis de desenvolvimento das forças produtivas e do modo dominante das relações 

de poder do presente, bem como as formas herdadas do passado e que condiciona o futuro da sociedade. 

(CORREA,Roberto Lobato. Região e organização espacial. 7 ed. São Paulo: Ática, 2003, p.67-71.) 
127 SANTOS, Milton. A Urbanização Brasileira. 5 ed. São Paulo: Edusp, 2005, p.106. 
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formada tanto por grupos que vivem abaixo da linha da pobreza, mas conseguem suprir 

necessidades básicas quanto por aqueles com rendimentos acima da linha da pobreza, 

mas com necessidades insatisfeitas. Por fim, a população urbana excluída é aquela 

constituída por famílias com renda abaixo da linha da pobreza e excluídos do acesso à 

infraestrutura básica, habitação, água, saneamento básico, energia, trabalho e escolas 

para os filhos
128

. 

Culturalmente – conforme será analisado de maneira mais profunda em 

capítulo subsequente -, o impacto da formação dessas zonas ocasiona o encontro de 

subculturas diferentes nos centros urbanos, gerando maior clima de insatisfação e o 

desejo de soluções imediatas.  

À medida que o país torna-se mais rico sem uma política de desenvolvimento 

contundente para distribuição de renda e de oportunidades, dificulta-se a possibilidade 

de garantia material das vantagens democráticas em sua plenitude, agravando as 

desigualdades entre as zonas de inclusão/exclusão. Repercute também neste quadro a 

massificação do consumo, a qual atinge zonas periféricas urbanas, acarretando 

expectativas não harmônicas de desenvolvimento social. Por uma perspectiva mais 

profunda, nota-se a insatisfação dos excluídos vai muito além do consumo de 

supérfluos, mas passa essencialmente pela carência de serviços públicos essenciais e da 

própria oportunidade em se alojar regularmente no espaço urbano. 

O valor dos lotes de terra
129

 é definido pelas regras do mercado, o qual é 

influenciado pelas variáveis que representam investimento público – prestação de 

serviço público de qualidade, acessibilidade e equipamentos urbanos -, que tendem a se 

concentrar em áreas apropriadas pela população de renda média e alta.  

Desta conjuntura, constata-se que a organização do espaço inclina-se segundo 

os interesses e necessidades dos que detém o poder - incorporadores, construtores, por 

exemplo. Os demais tentam pelos instrumentos que possuem influir na configuração 

desses espaços. Esse processo, chamado de “jogo estratégico local”, é identificado por 

                                                
128RIBEIRO, Luiz César de Queiroz. A reforma urbana na Cidade da Crise: balanço teórico e desafios. In: 

RIBEIRO, Luiz César de Queiroz; SANTOS JR., Orlando Alves dos Santos (org). Globalização, 

fragmentação e reforma urbana. 2 ed. Rio de Janeiro: civilização, 1997, p.275-276. 
129 A Lei 6.766/79- Lei de Uso e Ocupação do Solo- retratava o parcelamento das glebas em lotes, o que 

foi reformado pela Lei 9.785/99. 
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Isabel Guerra
130

 como as inter-relações complexas que se desenvolvem entre os atores – 

indivíduos, empresas, instituições públicas e privadas- demonstrando heterogeneidade 

dos projetos e contradição de interesses.  Nesse sentido, Rawls
131

 aponta que as pessoas, 

em regra, possuem objetivos comuns de bem-estar, porém, essas necessidades comuns 

podem torná-los inimigos. Daí ratifica-se a importância do Estado regulador, que deve 

atuar como mediador desses interesses. 

A ONU-HABITAT
132

 ratifica que as reformas nas cidades são realizadas 

servindo, principalmente, aos interesses dos que detém poder econômico, seguidos dos 

políticos e dos funcionários públicos (com a exceção de África, onde estes são 

considerados os principais beneficiários). Por consequência, “os pobres urbanos só 

entram nessa partilha dos benefícios acumulados da urbanização e as reformas 

relacionadas em menor medida, isso quando conseguem participar”. Assim, aos atores 

sociais excluídos resta mediar poder, sobretudo, com base no conhecimento local e na 

criação de redes, assim como através da elaboração de um contra-discurso, 

questionando a legitimidade das decisões dos atores economicamente mais fortes
133

. 

Assim o mercado do solo urbano apresenta inúmeras imperfeições, os quais 

implicam a geração de efeitos externos de natureza espacial, como por exemplo, 

densidade excessiva em determinadas zonas, na utilização deficiente do solo e na 

especulação imobiliária
134

.O investimento público passa, então, a tornar-se fator de 

segregação espacial, não se mostrando suficientes as disposições contidas nos 

parágrafos 5° e 6° do artigo 2° da Lei n° 6.766/ 1979
135

, o qual orienta que a 

                                                
130 GUERRA. Isabel. O território como espaço de ação coletiva: paradoxo e possibilidades do “jogo 

estratégico entre atores” no planejamento territorial em Portugal. In: SANTOS, Boaventura de Sousa 

(Org). Democratizar a democracia: os caminhos da democracia participativa. 3 ed. Rio de Janeiro: 

Civilização brasileira, 2005, p.347. 
131 RAWLS, Jonh. Uma teoria de Justiça. Traduzido por Jussara Simões. 3 ed.São Paulo: Martins Fontes, 

2008, p.649. 
132 ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDA. PROGRAMA DAS NAÇÕES UNIDAS PARA OS 

ASSENTAMENTOS HUMANOS  - ONU-HABITAT, Estado das Cidades do Mundo 2010/2011. 

Unindo o urbano dividido: Resumo e principais constatações. Brasília: IPEA, 2011, p. 21. 
133 BRYANT, Raymond L. BAILEY, Sinéad. Third World Political Ecology. New York: Routldge, 1997, 

p.45-46. 
134 INSTITUTO DE PESQUISA ECONÔMICA APLICADA - IPEA. Política de desenvolvimento 

urbano: aspectos metropolitanos e locais. 2 ed.Rio de Janeiro: IPEA, 1979, p.5. 
135 BRASIL, Lei Federal n° 6.766/ 1979, Art. 2°. § 5o  A infraestrutura básica dos parcelamentos é 

constituída pelos equipamentos urbanos de escoamento das águas pluviais, iluminação pública, 

esgotamento sanitário, abastecimento de água potável, energia elétrica pública e domiciliar e vias de 

circulação. § 6o A infraestrutura básica dos parcelamentos situados nas zonas habitacionais declaradas por 

lei como de interesse social (ZHIS) consistirá, no mínimo, de: I - vias de circulação; II - escoamento das 

águas pluviais;  III - rede para o abastecimento de água potável; e IV - soluções para o esgotamento 

sanitário e para a energia elétrica domiciliar.  

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%206.766-1979?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%206.766-1979?OpenDocument
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infraestrutura básica dos parcelamentos deve ser formada pelos equipamentos urbanos 

“de escoamento das águas pluviais, iluminação pública, esgotamento sanitário, 

abastecimento de água potável, energia elétrica pública e domiciliar e vias de 

circulação”. 

O parcelamento do solo realizado pelo Ente Municipal tem o condão de 

organizar a distribuição territorial da cidade, por meio da definição de áreas destinadas 

ao setor industrial, ao comercial, ao residencial, ao lazer e à proteção do patrimônio 

histórico, paisagístico e cultural, bem como à preservação de espécies. Servindo, 

portanto, esse instrumento ao alcance do desenvolvimento urbano
136

. 

Através de uma análise mais profunda do problema, percebe-se que a 

segregação especial não é causada somente por uma atuação inadequada do Estado, mas 

sim por uma soma de fatores e de atuações ilegítimas das forças econômicas e sociais, 

haja vista o comportamento destas agravar sobremaneira a situação.  A este enfoque 

deve ser somado que os princípios constitucionais, como a função social e a dignidade 

da pessoa humana, repercutem em todas as feras do ordenamento jurídico - fenômeno 

conhecido como eficácia irradiante dos direitos fundamentais -, exigindo dos cientistas 

sociais uma nova perspectiva sobre direitos subjetivos, os quais passam a ser 

acompanhados por deveres fundamentais. 

Nesse sentido, Duguit
137

 retrata a obrigação e a função que todo o indivíduo 

tem para com a sociedade em que vive. Desse modo, àquele detentor de riqueza cabe 

possibilitar o aumento da riqueza geral, assegurando a satisfação de necessidades gerais. 

Esta é sua missão e só será socialmente protegido, caso cumpra com ela, o que significa 

que a propriedade não é mais direito subjetivo do proprietário, mas sim, sua função 

social. 

Por essa perspectiva, o princípio da função social das cidades também pode ser 

percebido como ampliação do princípio da função social da propriedade, o qual deixa de 

ser visto unicamente como direito subjetivo do indivíduo e passa a ser concebido 

também como um dever dos cidadãos para com o meio em que vivem.  

                                                
136 QUEIROZ, Lizziane Souza. O desenvolvimento sustentável na ordem constitucional e a sua promoção 

através do planejamento urbano. Dissertação apresentada para obtenção de título de Mestre em 

Direito.UFRN/ PPGD: Natal,2008, p. 174. 
137 DUGUIT, Léon. Les transformations généralis du droit privé depuis le code Napoléon. 19 éme edition. 

Paris: Félix Alcan, 1920, p.151-158. 
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Segundo definição de Celso Ribeira Bastos
138

, a função social da propriedade 

representa o conjunto de normas da Constituição que objetiva recolocar a propriedade 

em na sua trilha normal, podendo utilizar, para alcance deste objetivo medidas de 

grande gravidade jurídica. E acrescenta que não há um regime único da função social, já 

que são diversos os domínios sobre os quais se exerce a propriedade. 

Ora, no direito clássico, a propriedade é revestida por três características 

básicas: absolutismo, exclusividade e perpetuidade. Entretanto, hoje o ordenamento 

jurídico faz previsão de uma série de restrições, não somente voluntárias - como 

usufruto, servidões, cláusulas de inalienabilidade, por exemplo - mas também 

imperativas
139

, decorrentes dos novos valores constitucionais e dos princípios gerais do 

direito, como coibição do abuso de direito e da solidariedade e cooperação a todos 

imposta na busca do alcance do bem-estar social
140

. 

Por consequência, tais restrições legais atingem o caráter absoluto da 

propriedade por limitarem a forma de dispor do domínio, submetendo-o ao interesse da 

sociedade
141

. O princípio também foi expressamente ratificado Código Civil, no artigo 

1228, §1°
142

, segundo o qual o direito de propriedade deve ser exercido em consonância 

com as suas finalidades econômicas e sociais.  

A interpretação da função social da propriedade está vinculada à natureza 

desta, assim, tratando-se de bens de consumo, significa restrições ao uso, e por vezes, 

até disposição coercitiva do bem. Por outro lado, ao se falar em bens de produção, a 

ideia é a utilização em benefício da comunidade. Por fim, ao se falar em bens de acesso, 

se expressa uma limitação mais incisiva ao direito de propriedade. Trata-se da 

                                                
138 BASTOS, Celso Ribeiro. Comentários à Constituição do Brasil. Vol 07. São Paulo: Saraiva, 1992, 

p.289. 
139 HARADA, Kiyoshi. Desapropriação: doutrina e prática. 8 ed. São Paulo: Atlas, 2008, p. 4.  
140 Nesse sentido: “La inviolabilidade es el derecho del propietario a no  ser molestado, ni dañado, ni 

desconocido, ni separado de su propiedad salvo sentencia judicial o expropiaciõn por interés público o 

social fijado por ley, previo pago de una justa indemnización. [...] La propiedad tampouco es absoluta 
porque su contenido y límites serán fijados por ley. Significa que el Estado define los alcances del 

derecho de propiedad atendiendo un embargo social, hacia el resto de los habitantes según expresas 

situaciones de orden económico o social de carácter relevante para la sociedad.”  (RADIL, Bernadino 

Cano.  Manual de Derecho Constitucional y Político. Asunción: Catena, 2003, p.333). 
141 FERREIRA FL, Manuel Gonçalves. Curso de Direito Constitucional. São Paulo: Saraiva, 1994, p.268. 
142 BRASIL,Código Civil, Art. 1228, §1°. § 1o O direito de propriedade deve ser exercido em consonância 

com as suas finalidades econômicas e sociais e de modo que sejam preservados, de conformidade com o 

estabelecido em lei especial, a flora, a fauna, as belezas naturais, o equilíbrio ecológico e o patrimônio 

histórico e artístico, bem como evitada a poluição do ar e das águas. 
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obrigatoriedade de compartilhamento dos bens dos quais depende o acesso
143

. A função 

social da propriedade impõe um dever positivo, ou seja, o dever de exercer o direito em 

benefício a outrem e não apenas de não o fazê-lo em prejuízo a outrem
144

. 

 A função social da propriedade urbana é alcançada, conforme artigo 182, 

§2°
145

, através do que for definido no plano diretor de cada Município, o que equivale 

dizer que a propriedade atinge sua função social quando cumpre com as normas 

municipais de ordenação das cidades. O que também afeta a característica da 

perpetuidade ao passo que do descumprimento da função social mencionada decorrem 

as sanções de confisco - artigo 243 da CF/88
146

 - e de desapropriação – artigo 5, incisos 

XXIV, XXV
147

 e artigo 184
148

. 

É preciso ser lembrado, que, desapropriação, prevista como última medida, o 

§4° do artigo 182 da CF/88
149

, confere outros instrumentos de execução de política 

urbana para as áreas incluídas no Plano Diretor, como o parcelamento ou edificações 

compulsórios, o imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana progressivo. 

O Estatuto da Cidade, em seu artigo 39
150

, ratifica a orientação constitucional 

de que a função social da propriedade como aquela que atende às exigências 

                                                
143 SALOMÃO FL, Calixto. Regulação da atividade econômica: princípios e fundamentos. 2° Ed. São 

Paulo: Malheiros, 2007, p.71 
144 GRAU, Eros Roberto. A ordem econômica na constituição de 1988. 14 ed. São Paulo: Malheeiros,  

p.250. 
145 BRASIL, CF/88, Art.182, § 2º. A propriedade urbana cumpre sua função social quando atende às 

exigências fundamentais de ordenação da cidade expressas no plano diretor. 
146 BRASIL, CF/88, Art. 243. As glebas de qualquer região do País onde forem localizadas culturas 
ilegais de plantas psicotrópicas serão imediatamente expropriadas e especificamente destinadas ao 

assentamento de colonos, para o cultivo de produtos alimentícios e medicamentosos, sem qualquer 

indenização ao proprietário e sem prejuízo de outras sanções previstas em lei. 
147 BRASIL, CF/88, XXIV - a lei estabelecerá o procedimento para desapropriação por necessidade ou 

utilidade pública, ou por interesse social, mediante justa e prévia indenização em dinheiro, ressalvados os 

casos previstos nesta Constituição; XXV - no caso de iminente perigo público, a autoridade competente 

poderá usar de propriedade particular, assegurada ao proprietário indenização ulterior, se houver dano. 
148BRASIL, CF/88, Art. 184. Compete à União desapropriar por interesse social, para fins de reforma 

agrária, o imóvel rural que não esteja cumprindo sua função social, mediante prévia e justa indenização 

em títulos da dívida agrária, com cláusula de preservação do valor real, resgatáveis no prazo de até vinte 

anos, a partir do segundo ano de sua emissão, e cuja utilização será definida em lei. 
149 BRASIL, CF/88, Art. 182, §4°. § 4º - É facultado ao Poder Público municipal, mediante lei específica 

para área incluída no plano diretor, exigir, nos termos da lei federal, do proprietário do solo urbano não 

edificado, subutilizado ou não utilizado, que promova seu adequado aproveitamento, sob pena, 

sucessivamente, de: I - parcelamento ou edificação compulsórios; II - imposto sobre a propriedade predial 

e territorial urbana progressivo no tempo; III - desapropriação com pagamento mediante títulos da dívida 

pública de emissão previamente aprovada pelo Senado Federal, com prazo de resgate de até dez anos, em 

parcelas anuais, iguais e sucessivas, assegurados o valor real da indenização e os juros legais.  
150 BRASIL, Lei Federal n° 10.257/2001, Art. 39. A propriedade urbana cumpre sua função social quando 

atende às exigências fundamentais de ordenação da cidade expressas no plano diretor, assegurando o 
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fundamentais de ordenação da cidade expressas no plano diretor, a fim de que com o 

seu exercício seja propiciado o desenvolvimento pleno dos cidadãos. Para Dallari
151

 a 

redefinição da função social da propriedade foi corajosa ao outorgando-lhe contornos 

firmes e consequentes. 

Especificamente sobre a desapropriação, a Magna Carta prever a aplicação 

desse instrumento tanto para imóveis que não cumprem sua função social, quanto para 

aqueles que desempenham essa função, entretanto, estabelece consequências jurídicas 

diferentes. Ratificando tal posicionamento, o artigo 1228, § 3° do Código Civil expressa 

que o proprietário pode ser privado imóvel, nos casos de desapropriação, por 

necessidade ou utilidade pública
152

 ou interesse social, ou no caso de requisição, em 

caso de perigo público iminente. 

Nesta última proposição é necessário o pagamento prévio de justa indenização 

em dinheiro. Já no caso de descumprimento da função social, a desapropriação pode ser 

vista como um instrumento de política de desenvolvimento urbano, devendo o 

pagamento ser feito mediante títulos da dívida pública, com prazo de resgate de até dez 

anos, em parcelas anuais, iguais e sucessivas, assegurados o valor real da indenização e 

juros legais
153

. 

                                                                                                                                          
atendimento das necessidades dos cidadãos quanto à qualidade de vida, à justiça social e ao 

desenvolvimento das atividades econômicas, respeitadas as diretrizes previstas no art. 2o desta Lei. 
151 DALLARI, Adilson Abreu; FERRAZ, Sergio; e outros. Estatuto da Cidade.  São Paulo: Malheiros, 

2003, p.19. 
152   BRASIL, Decreto-Lei n° 3365/41, Art. 5o  Consideram-se casos de utilidade pública: a) a segurança 

nacional; b) a defesa do Estado; c) o socorro público em caso de calamidade; d) a salubridade pública; 

e) a criação e melhoramento de centros de população, seu abastecimento regular de meios de 

subsistência;f) o aproveitamento industrial das minas e das jazidas minerais, das águas e da energia 

hidráulica; g) a assistência pública, as obras de higiene e decoração, casas de saúde, clínicas, estações de 

clima e fontes medicinais; h) a exploração ou a conservação dos serviços públicos; i) a abertura, 

conservação e melhoramento de vias ou logradouros públicos; a execução de planos de urbanização; o 

parcelamento do solo, com ou sem edificação, para sua melhor utilização econômica, higiênica ou 

estética; a construção ou ampliação de distritos industriais; j) o funcionamento dos meios de transporte 

coletivo; k) a preservação e conservação dos monumentos históricos e artísticos, isolados ou integrados 

em conjuntos urbanos ou rurais, bem como as medidas necessárias a manter-lhes e realçar-lhes os 
aspectos mais valiosos ou característicos e, ainda, a proteção de paisagens e locais particularmente 

dotados pela natureza; l) a preservação e a conservação adequada de arquivos, documentos e outros bens 

moveis de valor histórico ou artístico; m) a construção de edifícios públicos, monumentos comemorativos 

e cemitérios; n) a criação de estádios, aeródromos ou campos de pouso para aeronaves; o) a reedição ou 

divulgação de obra ou invento de natureza científica, artística ou literária; p) os demais casos previstos 

por leis especiais. 
153 BRASIL, CF/88, art.182, III: desapropriação com pagamento mediante títulos da dívida pública de 

emissão previamente aprovada pelo Senado Federal, com prazo de resgate de até dez anos, em parcelas 

anuais, iguais e sucessivas, assegurados o valor real da indenização e os juros legais. 
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Apesar dos instrumentos legais existentes no ordenamento jurídico brasileiro, é 

abstrusa a organização do espaço e a garantia do direito às cidades a todos. Em uma 

visão simplista, Galbraith
154

 entende que o problema das grandes metrópoles não é 

complexo, posto que se resuma a dinheiro. A ocupação de um espaço urbano com 

infraestrutura adequada envolve investimento financeiro. Se por um lado, aumentar a 

receita pública por elevação dos tributos seja uma solução, por outro, se as pessoas 

fugirem para outras cidades, a fim de reduzir o custo de vida, a base econômica será 

bastante afetada, já que será diminuída a arrecadação.  

Sob essa perspectiva, a fim de alcançar o desenvolvimento em uma cidade, é 

preciso que o Estado conceba um planejamento capaz de reduzir gastos públicos e de 

intensificar políticas públicas focadas na educação de base, no saneamento ambiental e 

na geração de renda, que a médio e longo prazo propiciam a redução de despesas para o 

ente estatal. 

A questão fundamental é como elaborar, realizar esse planejamento de 

desenvolvimento e de estruturação de políticas públicas, e executá-lo de forma eficiente, 

mediante as forças econômicas, políticas e culturais, que compõe à cidade e à busca da 

sustentabilidade urbana.  

 

3.2 SUSTENTABILIDADE E URBANA E ATUAÇÃO ESTATAL: UMA VISÃO 

SÓCIO-AMBENTALISTA DAS CIDADES. 

 

Quando se fala em cidade, fala-se, na verdade, em organizações humanas, as 

quais podem ser percebidas por duas óticas distintas, mas intrínsecas: a condição 

material e sua organização.  Em que o primeiro significa condições de produção 

material da vida social e o segundo as regras que definem as formas das relações entre 

as pessoas, entre indivíduo e coletividade e entre comunidades. Na mesma proporção 

em que o homem desenvolve formas materiais de vida - descobrindo novas tecnologias, 

construindo indústrias e buscando inovações para se desenvolver economicamente -, as 

relações sociais passam a exigir novas formas organizativas, as quais estão intimamente 

                                                
154 GALBRAITH, John Kenneth. A era da incerteza: história de idéias econômicas e suas conseqüências. 

Traduzido por F. R. Nikelson Pellegrini. São Paulo: Pioneira, 1979, p. 32. 
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ligadas ao direito, afinal, cabe ao sistema jurídico controlar as forças que formam o 

conteúdo histórico- social
155

. 

Dessa forma, a organização social deve se adequar às crescentes exigências 

humanas, conforme a dinâmica social e econômica. Desde a década de 1960 as ciências 

discutem sobre as questões de suporte e limite dos recursos naturais do planeta, 

chegando a conclusão de que não é possível usufruir de recursos injustificadamente e 

desconsiderando as consequências e repercussões ao meio. 

Assim, nasce à ideia de sustentabilidade, que agrega à inclusão social uma 

nova esfera, a da dimensão ambiental, baseada no imperativo ético de solidariedade 

entre as presentes e futuras gerações
156

. A sustentabilidade, assim, é definível, por 

alguns autores
157

, em quatro domínios: econômico, político, social e cultural.  Para 

outros, em cinco: social, ambiental, territorial, econômico e político
158

. 

O viés econômico, condição para o alcance do desenvolvimento, significa que 

a viabilidade econômica está relacionada a um uso dos recursos que não esgote de 

forma irreversível.  A dimensão territorial está relacionada à distribuição espacial dos 

recursos, das populações e das atividades. A sustentabilidade, no processo de 

desenvolvimento, alude no reordenamento dos assentamentos urbanos e ao 

estabelecimento de novas relações funcionais entre a cidade e o campo. 

A proposta de sustentabilidade política está relacionada não somente à 

perspectiva de direitos políticos, mas essencialmente ao dever de todos para a 

manutenção da sobrevivência humana, o que é alcançável por meio de segurança 

econômica, gozo de liberdade e confiança e possibilidade de participação nas ações 

estatais. 

Disto surge a idéia de governança democrática - entendida como a ideia de que 

as diretrizes de uma boa administração ultrapassam distinções entre Administração e 

                                                
155 ALVES, Alaôr Caffé. Meio Ambiente e a questão metropolitana. In: ALVES, Alaôr Caffé; PHILIPPI 
JR., Arlindo; ALVES, Francisco E.; BRUNA, Gilda Collet; ROMÉRIO, Marcelo de Andrade (orgs.). 

Maio ambiente, direito e cidadania. São Paulo: Signus Editora, 2002, p.11-13. 
156 SACHS, Ignacy. Desenvolvimento includente, sustentável, sustentado. Rio de janeiro: Garamond, 

2004, p. 15. 
157 GOULET, Denis. Desenvolvimento autêntico: fazendo-o sustentável. In: CAVALCANTI, Clóvis 

(org.). Meio Ambiente, desenvolvimento sustentável e políticas públicas. 4 ed. São Paulo: Cortez, 2002, 

p. 78. 
158 SACHS, Ignacy. Desenvolvimento includente, sustentável, sustentado. Rio de janeiro: Garamond, 

2004, p. 15. 
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administrado, entre Estado e sociedade civil
159

-, a qual se apresenta como um 

instrumento necessário para efetivação da sustentabilidade.  

Já o desenvolvimento social e culturalmente sustentável está relacionado à 

busca da igualdade material e à proteção que deve ser ofertada aos sistemas simbólicos 

de significação e aos fundamentos da vida comunitária
160

, o que significa dizer que a 

sustentabilidade precisa buscar a equidade na diversidade, ou seja, proteger a autonomia 

cultural de cada comunidade, garantindo a autodeterminação de suas necessidades e 

autogestão dos potenciais ecológicos
161

 e humanos de cada região como busca de um 

crescimento econômico alternativo e sustentável. 

Aqui é válido salientar que no âmbito interno das organizações empresarias, os 

pilares de sustentabilidade econômica, social e ambiental alcançam outras feições, de 

caráter mais estritamente liberal. Nesse sentido, Reinado Dias
162

 explica que a 

sustentabilidade econômica está relacionada à viabilidade e à rentabilidade, ou seja, o 

retorno ao investimento realizado pelo capital privado. Porém, essa nuance não deve ser 

analisada sozinha, pois acompanha a ela estão vinculadas as perspectivas sociais e 

ambientais.  

No aspecto social, a sustentabilidade está associada às condições dignas dos 

empregados, à pagamento de salários justos e  à participação ativa dos dirigentes nas 

atividades socioculturais, garantindo-se o respeito a diversidade no ambiente de 

trabalho. Por fim, a perspectiva ambiental, relaciona-se a ecoeficiência dos processos 

produtivos, a qual envolve redução de recursos ambientais nos processos de produção, 

bem como adoção de medidas que evitem impactos ao meio. 

Para um real desenvolvimento saudável requer estratégia a adoção de um 

crescimento econômico, cujas prioridades de produção e correspondentes sistemas de 

incentivo centrem-se nas necessidades básicas e em interesses humanos prioritários – 

investimento em infraestrutura, criação de emprego e de renda, alocação social de 

                                                
159 HUNT, Alan. Explorations in Law and society. Londres: Routledge, 1993, p.306. 
160 GOULET, Denis. Desenvolvimento autêntico: fazendo-o sustentável. In: CAVALCANTI, Clóvis 

(org.). Meio Ambiente, desenvolvimento sustentável e políticas públicas. 4 ed. São Paulo: Cortez, 2002, 

p. 78. 
161 LEFF, Enrique. Saber ambiental: sustentabilidade, racionalidade, complexidade, poder.  Traduzido por 

Lúcia Mathilde E. Orth. 7 ed. Petrópolis: Vozes, 2009, p. 77.  
162 DIAS, Reinaldo. Gestão ambiental: responsabilidade social e sustentabilidade. 2 ed. São Paulo: Atlas, 

2011, p.43. 
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gastos públicos -, bem como buscando a conexão e desconexão seletiva com mercados 

globais, almejando sempre o desenvolvimento dos mercados locais.  

Além da perspectiva social, a cidade adquiriu com a Carta Magna de 1988 a 

natureza jurídica ambiental
163

. Isso significa que o crescimento urbano atinge a proteção 

ambiental, principalmente porque o processo de urbanização ocorre à margem de planos 

para o desenvolvimento, de preocupações com o equilíbrio ecológico urbano e de 

cumprimento das normas regulamentadoras. O ordenamento jurídico oferece inúmeros 

instrumentos, principalmente no âmbito federal, porém tais instrumentos, por vezes, não 

apresentam eficácia social. 

Nesse sentido, Welber Barral
164

 problematiza a questão do desenvolvimento, 

questionando de que forma seria possível compor as necessidades do país em crescer 

economicamente, em elevar o índice de desenvolvimento humano, através de uma 

utilização racional de recursos. Torna-se imprescindível, para isso, que na tomada de 

decisões, a realidade seja percebida sem que se perca o foco da complexidade e da 

contingência de riscos e de insegurança, bem como, sem se distanciar da ideia de 

vulnerabilidade da natureza perante a intervenção técnica do homem
165

. 

Conforme já salientado, a cidadania, o comportamento e a percepção da 

natureza retratam aspectos culturais dos indivíduos. Na perspectiva da cultura brasileira, 

percebe-se a valorização paisagística do meio ambiente natural e marginalização de 

preocupações e discussões sobre referências no meio artificial. 

Em meio ao crescimento das cidades e na guerra dos atores sociais pela 

ocupação do espaço urbano, associada à sagacidade do poder econômico, acabam pondo 

em terceiro plano o planejamento urbano e com ele a preservação do meio ambiente 

sadio e sustentável. A crise ambiental está em pauta nas discussões mais recentes que 

envolvem direitos humanos, em decorrência da grave crise socioambiental que atinge o 

planeta. De tal forma, hoje a questão do desenvolvimento tem como um de seus pilares - 

ao lado das questões políticas, sociais, culturais e econômicas – o enfoque ambiental. 

Em decorrência disso, retrata-se uma cidadania ambiental e a preocupação 

                                                
163 FIORILLO, Celso Antônio Pacheco. Estatuto da Cidade comentado: Lei 10.257/2001: Lei do meio 

ambiente artificial. 5 ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2012, p. 44. 
164 BARRAL, Welber; FERREIRA, Assed. Direito ambiental e desenvolvimento. In: Direito ambiental e 

desenvolvimento. Florianópolis: Fundação Boiteux, 2006, p.41 
165 JONAS, Hans. El principio de responsabilidad. Barcelona: Herder, 1995, p.32 
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constitucional em garantir um ambiente saudável aos brasileiros deste e das futuras 

gerações. Sendo um direito difuso, ou seja, um bem coletivo insusceptível de divisão
166

, 

a questão ambiental envolve todos os indivíduos e retrata interseções necessárias entre 

indivíduo e comunidade e entre homem e natureza.  

Essa conjuntura demonstra a necessidade de que as políticas urbanas sejam 

percebidas com mais cautela e interesse, buscando-se a melhoria da qualidade de vida 

da população, através do enfrentamento da pobreza e da degradação ambiental através 

de intervenções públicas que possam harmonizar o desenvolvimento das cidades ao 

processo de expansão urbana.  

Assim, o planejamento urbano relaciona-se diretamente a proteção dos recursos 

hídricos, envolvendo mananciais, os mangues, os reservatórios de água doce. Além 

disso, abarca também a ocupação territorial e a garantia do direito habitacional e a 

construção em áreas seguras e regulares; a oferta de alimento e de energia elétrica; a 

destinação correta do lixo, a garantia de saneamento básico e de acesso a transporte 

público. 

Diante da importância que envolve esses fatores, a busca pela modernização da 

Administração Pública e alcance dos objetivos constitucionais, o direito começou a 

determinar a construção de políticas que possibilitem o acesso da população às decisões 

relacionadas ao planejamento das cidades e da fruição do patrimônio ambiental. Na 

verdade, trata-se da positivação de uma questão ética, envolvendo deveres fundamentais 

do homem para com a sua comunidade e busca de um equilíbrio entre o natural e o 

artificial. Assim, cita-se a Lei de Proteção dos Recursos Hídricos e a Lei de Educação 

Ambiental e o Plano Nacional de Turismo, dentre tantas outras normas. 

Disso advém a importância da criação dos Conselhos Municipais de gestão 

para instituição de uma gestão democrática para participação efetiva da comunidade. O 

princípio na matéria ambiental torna-se importantíssimo para proteção do meio 

ambiente artificial e garantia de acesso à água, à habitação e ao planejamento 

econômico, por exemplo. As questões envolvendo os Conselhos de Gestão Municipal 

serão aprofundadas no capítulo 08 deste trabalho, porém, a título introdutório para 

compreensão da matéria, citam-se alguns exemplos desses institutos, instituidores do 

princípio da participação, previstos em legislação ambienta. 

                                                
166 BRASIL, Código de Defesa do Consumidor, artigo 81, inciso I. 
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Na seara da Política Nacional de Recursos Hídricos, instituída pela Lei 

9.433/97
167

, por exemplo, disciplinou que a gestão dos recursos hídricos deve ocorrer de 

forma descentralizada, contando com a participação do Poder Público, dos usuários e 

das comunidades. 

No mesmo sentido, de acordo com a Lei Federal n° 11.124, de 16 de junho de 

2005, que dispõe sobre o Sistema Nacional de Habitação, os recursos do FNHIS serão 

aplicados de forma descentralizada, por intermédio dos Estados, Distrito Federal e 

Municípios, os quais deverão criar conselho que envolva a participação de entidades 

públicas e privadas e de segmentos da sociedade voltadas à área de habitação, garantido 

a escolha de seus representantes, bem como proporção de um quarto das vagas aos 

representantes dos movimentos populares
168

. 

Por fim, cita-se o Plano Nacional de Turismo 2011-2014, o qual também faz 

previsão de uma gestão descentralizada do Turismo no país, através de colegiados, 

formados por representantes do Governo Federal, dos Estados, dos Municípios, do setor 

privado e das organizações representativas da sociedade civil. Esse plano
169

 descreve o 

processo de descentralização da gestão como um processo de transferências sucessivas, 

em que as decisões são repassadas gradativamente dos escalões governamentais e chega 

até a base. Porém esse processo depende do grau de articulação e maturidade dos atores 

sociais.  

Neste sentido, importante contexto é o da responsabilidade ambiental, no qual 

são identificáveis três esferas de atuação conjunta para conservação da natureza e 

configuração da cidadania ambiental, que são interdependes na solução dos problemas 

ambientais, por ser esteio da gestão ambiental eficiente. São elas: a) administração 

pública exercida pelos Entes Federativos; b) a sociedade, que pode agir em seus mais 

diferentes setores e com grande diversidade de interlocutores; e c) os indivíduos, 

                                                
167BRASIL, Lei Federal n° 9.433/97, Artigo 11, IV. 
168 BRASIL, Lei Federal n° 11.124/2005, Art. 12. Os recursos do FNHIS serão aplicados de forma 

descentralizada, por intermédio dos Estados, Distrito Federal e Municípios, que deverão: [...]II – 

constituir conselho que contemple a participação de entidades públicas e privadas, bem como de 

segmentos da sociedade ligados à área de habitação, garantido o princípio democrático de escolha de seus 

representantes e a proporção de 1/4 (um quarto) das vagas aos representantes dos movimentos populares. 
169 MINISTÉRIO DO TURISMO. Plano Nacional de Turismo 2011-2014, disponível em: 

http://www.turismo.gov.br/export/sites/default/turismo/o_ministerio/ publicacoes/ downloads_ 

publicacoes/ Documento_ Referencial_Turismo_no_Brasil_ 2011-2014.pdf. Consulta realizada em 09 de 

julho de 2011, p.60. 
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atuando em seus próprios espaços de interação
170

. O “feedback” entre Estado e 

Sociedade e entre Sociedade e Indivíduo deve ser constante. 

Para o alcance da sustentabilidade é necessário, na visão de Sachs
171

, que: i) 

critérios de avaliação das políticas públicas propostas, bem como mediação de um 

debate societal para o desenvolvimento em âmbito nacional ii) ocorra o gerenciamento 

das crises, que requer um crescimento baseado na mobilização de recursos internos, a 

fim de alcançar-se autonomia administrativa, o que envolve, dentre outros, capacidade 

local de planejamento, estímulo ao desenvolvimento regional, reabilitação do sistema 

financeiro, para aumento da oferta de crédito e de obras públicas; iii) planejamento em 

todas as feras, de curto à longo prazo, para criação de empregos; iv) mobilização 

internacional para promover uma reforma na ordem econômica internacional, a fim de 

buscar-se equilíbrio social e econômico entre países centrais e periféricos. 

Verifica-se a necessidade de mudança comportamental da sociedade de uma 

forma geral, sendo preciso uma reestruturação que fortaleça e incentive a constituição 

de novas micro e pequenas empresas, cooperativas e parcerias público-privada - além de 

paralelamente haja o fortalecimento da sociedade civil que acompanhe o processo – que 

se identifiquem com os potenciais locais e regionais, valorizando-os e construindo uma 

identidade comunitária, capaz de competir no mercado global
172

. 

A intervenção governamental no processo de desenvolvimento urbano pode 

ocorrer através da intervenção de políticas federais, estaduais e municipais. No âmbito 

da intervenção municipal, esta pode ocorrer em vários níveis, dentre esses cita-se a 

interação entre o urbanismo e do planejamento urbano, para construção de uma 

concepção de uma política de desenvolvimento urbano. Nesse sentido é válido dizer que 

o Estado deve equilibrar a organização do espaço físico, com a montagem de 

programas, de programação orçamentária, investimento e coordenação intersetorial
173

. 

Esse planejamento de políticas públicas deve estar em equilíbrio com políticas estaduais 

e federais de desenvolvimento. 

                                                
170 WALDMAN, Maurício. Natureza e sociedade como espaço de cidadania. In: PINSKY, Jaime; 

PINSKY, Carla Bassanezi (org). História da Cidadania. 2d. São Paulo: Contexto, 2003, p. 555. 
171 SACHS, Ignacy. Desenvolvimento includente, sustentável, sustentado. Rio de janeiro: Garamond, 

2004, p. 17-21. 
172 BRUNA, Gilda Collet. Meio Ambiente Urbano e proteção ambiental. In: ALVES, Alaôr Caffé; 

PHILIPPI JR., Arlindo; ALVES, Francisco E.; BRUNA, Gilda Collet; ROMÉRIO, Marcelo de Andrade 

(orgs.). Maio ambiente, direito e cidadania. São Paulo: Signus Editora, 2002, p.27. 
173 BARAT, Josef. Política de desenvolvimento urbano: aspectos metropolitanos e locais. 2 ed. Rio de 

Janeiro: IPEA, 1979, p. 14. 
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A intervenção estatal para o desenvolvimento das cidades também pode ocorrer 

através de engenharia, obras, serviços e polícia urbanística. Nesta hipótese, a 

intervenção ocorre através da contratação, execução, supervisão e manutenção de 

serviços e obras públicas, bem como por meio do controle e fiscalização do uso do solo 

e das edificações e pela preservação do meio ambiente urbano. O aumento das escalas 

decorrentes do processo de urbanização, por vezes retira a competência local, 

transferindo encargos de investimento e de operações para administrações estaduais e 

federais
174

. 

Nesse sentido CF/88 referenda aos Estados a competência para equilibrar e 

organizar o desenvolvimento entre os Municípios e faz uma distinção, no artigo 25,§3° 

entre regiões metropolitanas, aglomerados urbanos e microrregiões. Todas devem ser 

concebidas através de Lei Complementar estadual e significam agrupamentos de 

municípios limítrofes dentro de um mesmo Estado.  

Na região metropolitana há um Município, chamado de cidade-polo, que se 

destaca economicamente dos demais. Entre esses municípios, há uma continuidade 

urbana, densamente povoada e de contínua construção. Já na microrregião, existem 

Municípios que se assemelham econômica e politicamente.  Não se verifica 

continuidade urbana e, por lei complementar, será estabelecido quem será a cidade-sede. 

Caso não haja nem uma cidade-polo, nem seja constituída uma cidade-sede se 

consubstanciará em um aglomerado urbano
175

.
 
 

Assim, ao se conceber a intervenção do Estado, em âmbitos federal, estadual e 

municipal, no Setor Urbano é possível verificar ao menos quatro níveis de combinação 

de intervenção governamental: i) intra-setorial/ intra urbano, que são investimentos de 

um setor em uma cidade ou microrregião; ii) intersetorial/ intra-urbano, concebido como 

coordenação de programas, integração de serviços ou planejamento de 

complementariedade de diversos setores em uma cidade ou microrregião. É o chamado 

planejamento local-integrado; iii) intra-setoria/ interurbano, que são investimentos e 

implantação de políticas em um sistema de cidades; e iv) inter-setoria/ interurbano, os 
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Janeiro: IPEA, 1979, p. 13. 
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quais se apresentam investimentos e implantação de políticas em vários sistemas de 

cidades
176

.  

Nesse sentido, é possível definir urbanismo como conjunto de medidas estatais 

destinadas a melhorar as condições de vida nas comunidades e a organizar os espaços 

habitáveis, sendo estes entendidos como aqueles em que o homem exercer alguma das 

quatro funções sociais: habitação, trabalho, circulação e recreação
177

. 

Dentro da proposta urbanista contemporânea está a busca em se conceber uma 

economia ecológica, interdisciplinar, aberta a pesquisadores de todos os ramos 

científicos e com a tarefa de propor uma organização econômica, preocupada com o 

bem-estar global dentro dos limites impostos pela sustentabilidade. 

Numa perspectiva global, a sociedade é como um todo indivisível, isso 

significa que admitir o hiato riqueza-pobreza é admitir a permanência da instabilidade, 

pois a riqueza desperdiça e a pobreza significa a falta de opção e incapacidade para 

realizar investimentos com eficiência
178

. Destas perspectivas, para alcance do 

desenvolvimento pleno, é preciso pôr em prática ações que garantam nas comunidades 

os eixos da sustentabilidade: econômico, político, social e cultural. 

Esses eixos de sustentabilidade são os elementos constituintes do direito 

constitucional às cidades, representando a estratificação do princípio da função social 

das cidades e o modelo de inclusão urbana, conforme será apresentado no subtítulo a 

seguir e trabalhado nos demais capítulos desse trabalho.   

 

3.3 CONSTRUINDO CIDADES INCLUSIVAS E SUPERANDO 

DESIGUALDADES 

 

A cidade inclusiva apresenta como objetivo solucionar não apenas a exclusão 

econômica, relacionada à concentração de renda, mas também a exclusão de acesso a 
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serviços básicos, como saúde e educação, além da própria exclusão de exercício integral 

da cidadania e a vivência cultural plena em todos os segmentos da cidade.   

Porém, é preciso ser esclarecido que a sensação de exclusão surge e alimenta-

se de forma diferente nos indivíduos, de acordo com o país, com o ambiente 

socioeconômico. Por isso, a abordagem sobre exclusão social deve ocorrer de forma 

multidimensional, envolvendo, a desigualdades políticas, econômicas, culturais e de 

acesso à prestação de serviços públicos, de uma forma geral.  

Não há uma definição clara do que realmente significam igualdade e inclusão 

para os povos de todas as religiões, raças e gênero, por serem valores afetados pela 

cultura
179

. Da mesma forma, é preciso distinguir-se a sensação da efetiva exclusão. Nos 

países mais ricos, dotados de mecanismos públicos de bem-estar eficientes, o conceito 

de exclusão relevante é afastado, em alguma medida, da definição de pobreza, o que não 

ocorre nos países em que os indivíduos não contam com uma rede pública de proteção. 

Além disso, conforme já mencionado, os elementos utilizados para determinar o grau de 

exclusão deve variar, conforme os costumes, os hábitos e as expectativas de cada 

comunidade
180

. 

Entretanto, é possível traçar pontos universais sobre a análise e vivência da 

exclusão.  Na ótica urbana, uma cidade inclusiva deve abranger quatro dimensões: 

social, política, econômica e cultural - que coincidem, portanto, com os eixos de 

sustentabilidade, conforme exposição do subtítulo anterior. Nesse sentido, o relatório 

produzido pela ONU- Habitat
181

 constatou que “a inclusão econômica genuína que leva 

à alocação justa de oportunidades e renda é determinada, em grande parte, pelos 

parâmetros de igualdade política, cultural e social que são específicos para cada cidade.” 

Disso, aufere-se empiricamente que não é possível falar-se em real 

desenvolvimento, sem a perspectiva de que este conceito envolve necessariamente 

vários eixos de inclusão imbricados, ou seja, condicionados um ao outro. Sem que haja 

respeito a todos eles, não é possível um Estado considerar-se desenvolvido. Na ótica do 
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meio urbano, esse é o sentido que deve nortear a interpretação do princípio da função 

social das cidades, significando direito “às cidades” e não “das cidades”.  

Falar em direito das cidades, é direcionar a perspectiva dos Municípios como 

sujeitas de direitos, na qualidade de pessoas jurídicas de natureza pública. Já o direito às 

cidades é o direito que a população em geral tem de usufruir daquela em toda a sua 

plenitude, é o direito de viver e de conviver no meio urbano, tendo respeitados pelo 

Estado todas as condições que envolvam os mais diversos aspectos da dignidade dos 

indivíduos e, por conseguinte, da coletividade. 

Assim, esclarece-se previamente que a inclusão econômica está relacionada ao 

nível de emprego gerado pelo estado, à garantia legal e contratual do ambiente geral de 

negócios, à presença de incentivos fiscais para as atividades econômicas, à liberdade de 

expressão e liberdade de imprensa. O microcrédito para os pobres e desassistidos 

mostra-se como uma das medidas mais importantes para o aumento da inclusão política, 

embora a sua concepção tenha sido inicialmente feita como uma medida econômica, 

pois fortalece socialmente o empreendedor, ressaltando seu senso de dignidade e de 

membro ativo da comunidade
182

. 

Edgar Peterse
183

, estabelece proposta para se alcançar resultados inclusivos nas 

cidades, as quais passam basicamente três eixos de ações: i) verificar quais os fatores 

causadores da desigualdade urbana;ii)  institucionalizar compromissos públicos que 

assegurem medidas práticas para que os assentamentos mistos e as áreas residenciais de 

renda mista possam coexistir e cooperar; iii) estimular um movimento cultural amplo 

que apoie coalizões de iniciativas de caráter de intergrupo e de  inter-classe, a fim de 

traçar objetivos coletivos comuns, focados na sustentabilidade, na solidariedade social e 

no desenvolvimento econômico. Tais diretrizes comprovam que a chave do 

desenvolvimento está em estimular a comunidade e as instituições democráticas para 

que trabalharem juntas a fim de reafirmar o direito às cidades. 
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Segundo a ONU-CEPAL
184

, o fortalecimento da proteção social contribui para 

a criação de sociedades mais inclusivas e justas, nas quais todos os cidadãos podem 

exercer seus direitos econômicos, culturais e sociais. Porém, para isso é necessário 

realizar distribuição de renda, bem como investir nas capacidades humanas, em todos os 

ciclos da vida, para que se construa um ambiente de produtividade e de coesão social. 

Do mesmo modo, Currie
185

 explica que a política urbana adotada pelos países 

em desenvolvimento interfere na criação de círculos gerados pelas forças econômicas, 

que podem ser viciosos ou benignos. Assim, a intervenção estatal, realizado pelo 

planejamento governamental, deve romper os círculos viciosos para pôr em movimento 

forças autogestoras, capazes de reduzir a exclusão socioeconômica e reduzir a 

vulnerabilidade dos indivíduos. 

Comprovando esse entendimento, ONU-HABITAT, no relatório “Estado das 

Cidades do Mundo 2010/2011: unindo o urbano dividido”
186

, constatou que as cidades 

podem ser abertas ou fechadas tanto ao concernente à capacidade de seus habitantes de 

acessar, ocupar e usar e produzir espaços urbanos para atender a suas necessidades, 

tanto em relação da capacidade de seus habitantes para ter acesso às decisões e 

participar dos diferentes tipos de interação e troca. Ou seja, o meio pode tanto se 

apresentar de forma aberta, como lugar de inclusão e de participação, como de forma 

fechada, sendo lugar de exclusão e de marginalização.  

Diante dessa constatação, indaga-se de que forma o Estado pode atuar a fim de 

realizar programas que possibilitem a abertura das comunidades e o rompimento da 

exclusão para os círculos de desenvolvimento. Sem dúvida, a expressão democrática e a 

união de forças são imprescindíveis para isso, devendo o direito atuar buscando a 

integração e legitimação entre os sistemas cultural, social, político, econômico. É a 

análise e integração desses sistemas que se buscará demonstrar nos capítulos a seguir. 
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4. INCLUSÃO SOCIAL URBANA EM SENTIDO ESTRITO 

 

Conforme já explicado anteriormente, a exclusão social pode ser compreendida 

em seu sentido amplo e em seu sentido restrito. Em sentido amplo, está relacionada aos 

vértices de exclusão de uma forma geral, em sentido estrito, a exclusão social relaciona-

se tanto à carência de serviços públicos básicos, envolvendo satisfação de necessidades 

físicas, quanto à concretização dos direitos social. Ambos os aspectos serão tratados 

neste capítulo. 

A abordagem da exclusão social pode ocorrer de forma multidimensional- 

incluindo-se falta de acesso a bens e serviços, à justiça e à cidadania -, relacionando-se, 

portanto, a desigualdades econômicas, políticas e culturais. Por isso, conforme explica 

Gilberto Dupas
187

, o entendimento de pobreza deve envolver a investigação de suas 

múltiplas variáveis, dentre essas, análise do vínculo entre direitos civis, políticos e 

sociais, o papel das estruturas institucionais na geração de privações e na criação de 

inclusão e o estudo as implicações da globalização para estratégias antipobrezas. 

Apesar de envolver o aspecto amplo da exclusão, a compreensão da inclusão 

social em sentido estrito precisa ser feita, sem que possam ser esquecidos os demais 

fatores da pluridimensionalidade do desenvolvimento urbano. Assim, embora esse 
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trabalho ainda não tenha aprofundado os demais eixos das cidades inclusivas, os quais 

serão discutidos nos demais capítulos dessa dissertação, acredita-se que as noções 

apresentadas anteriormente são esclarecedoras para o alcance do entendimento do que 

está sendo ora proposto. 

Desse modo, a pobreza, entendida como a incapacidade de satisfazer 

necessidades básicas, deve estar em foco nos países subdesenvolvidos, devendo a 

classificação de excluídos envolver o critério da linha da pobreza, sobre o qual, embora 

não haja um consenso, vem sendo adotado de forma mais ampla o do Banco Mundial
188

, 

de renda per capita menor do que dois dólares por dia, bem como condições , que inclui 

acesso a alimentos, moradia, saúde, transporte educação e lazer, ou seja, concretização 

de direitos sociais. 

Segundo dados do Ministério das Cidades
189

, a população urbana –distribuída 

em 5.561 (cinco mil quinhentos e sessenta e um municípios brasileira) - é constituída 

por aproximadamente cento e oitenta milhões de pessoas. Destas, quarenta e cinco 

milhões não tem acesso à água potável; oitenta e três milhões ao sistema da rede de 

esgotos; sete milhões e duzentas mil pessoas estão desabrigadas e doze milhões estão 

privadas da coleta de lixo.  

De acordo com as Nações Unidas, através da Comissão Econômica para 

América Latina e Caribe – CEPAL, para alcançar a concretização dos direitos básicos, 

deve-se contar com uma estrutura legal e administrativa adequada, já que há 

necessidade de instrumentalidade da atuação estatal por meio de leis e de regulamentos, 

que estabeleçam de forma clara a repartição de competências sobre execução e controle 

das políticas publicas. É preciso deixar claro que não basta vontade política, sendo 

preciso a discussão e arcabouço jurídico que sustente a atuação do Estado. Desse modo, 

partindo-se desse desenho técnico, deve-se preservar a estratégia de comunicação que 

possibilite a formalização normativa do planejamento
190

.  
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A instituição
191

 também alerta para a grande possibilidade de que, em alguns 

casos, o substrato do sistema jurídico de proteção não ofereça facilidade e rapidez nesse 

processo, de modo que o desafio resultante é pôr em prática uma implantação 

progressiva. Para isso, o Poder Executivo pode fazer uso de decretos administrativos, 

permitindo reduzir os custos que o atraso poderia infligir à população, enquanto o 

espaço político é criado para facilitar a sua realização por meio de leis. Ao mesmo 

tempo, para uma correta gestão, que respeite a ordem jurídica estabelecida, é necessário 

que haja efetivamente mecanismos ativos de participação e instâncias de controle social, 

tanto da sociedade civil, como os relacionados aos organismos internacionais, firmando 

compromissos mais diretos com a implantação de políticas, envolvendo direitos 

econômicos, sociais e culturais. Também é necessário o fortalecimento das defensorias 

públicas, para que estas possam promover a judicialização pelo desrespeito dos 

compromissos públicos assumidos. 

Neste diapasão, esclarece-se que os direitos sociais, segundo Alexy
192

, formam 

um conjunto de direitos sem os quais as liberdades públicas transformar-se-iam em 

meras fórmulas vazias, pois exigem uma forma atuante do Estado, a fim de promover 

uma implantação de igualdade social dos hipossuficientes. Dessa proposta e mantendo-

se o foco no Estado Democrático de Direito, consolida-se na doutrina a ideia de direitos 

fundamentais operacionais e condicionantes, em que os primeiros representam direitos 

de liberdade e exercício de poder político, inerentes à democracia e os segundos 

representam um aspecto indireto desta. O conjunto desses direitos, com relação ao 

ambiente estatal, desempenha o papel de subsistemas constitucionais, no qual o papel 

dos direitos condicionantes é obter dos grupos sociais e econômicos adesão ao 

ordenamento estatal vigente, através dos direitos operacionais, ou seja, permitindo que 

esses grupos participem do jogo político, sustentando a democracia
193

.  

Observa-se nesse ponto questão importante: quando há inibição dos direitos 

condicionantes, formalmente o Estado democrático se sustenta, o que não ocorre com a 

mitigação dos direitos operacionais. Entretanto, materialmente, é observado que sem os 

direitos condicionantes, sem inclusão social, não há verdadeira inclusão política. 
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Apesar dos direitos sociais destinarem-se a todos, há um fim em alcançar 

aqueles que precisam de uma maior atenção estatal. Desse modo, observa-se na 

Constituição Federal como direitos sociais os dos trabalhadores, da seguridade social - 

direito à saúde, à assistência social e à previdência social -, de natureza econômica, 

englobando pleno emprego, redução da marginalização e das desigualdades e 

erradicação da pobreza e de fomento a cultura, que envolve a educação, a identidade 

individual e coletiva, ciência e tecnologia e desporto. 

Além dos já citados, a Magna Carta inclui na temática social a proteção dos 

hipossuficientes – criança e adolescente, idoso e índio – meio ambiente e família, o que 

é criticado por parte da doutrina, que alega que o título da ordem social misturou 

assuntos que não se afinam com essa natureza, mesmo adotando-se um sentido muito 

amplo
194

. 

Importante também ser dito que os direitos sociais citados na Constituição 

Federal
195

 não excluem outros que possam estar presentes na legislação ordinária ou nos 

tratados internacionais, isso porque exprimem o princípio da igualdade, o da 

solidariedade e muitos outros valores positivados por nossa ordem jurídica para o 

alcance do bem-estar e, portanto, do desenvolvimento pleno. 

A verdade é que o movimento neoconstitucionalista trouxe a necessidade de 

conjugação da diversidade e da igualdade material. Segundo Celso Antônio Bandeira de 

Melo
196

 a fórmula lógico-jurídica do princípio da igualdade passa por uma análise do 

que seja adotado como critério discriminatório, por um lado; do outro, se há uma 

justificativa racional à vista do traço desigualador acolhido. E, por fim, se o sistema 

normativo constitucional, de acordo com os valores que estejam sendo prestigiados, 

permite o tratamento jurídico diferenciado. 

Por essa verificação, passam as ações afirmativas, que visam incluir, através de 

políticas públicas, parcelas marginalizadas de segmentos da sociedade. Ao lado de 

políticas sociais consolidadas e tradicionais, em que o Estado assume a garantia de 

                                                
194 SILVA, José Afonso da. Curso de Direito Constitucional Positivo. 20 ed. São Paulo: Mallheiros, 2002, 

p.803. 
195 BRASIL, CF/88, artigo 5°, §2°: Os direitos e garantias expressos nesta Constituição não excluem 

outros decorrentes do regime e dos princípios por ela adotados, ou dos tratados internacionais em que a 

República Federativa do Brasil seja parte. 
196 MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Conteúdo Jurídico do Princípio da Igualdade. 3 ed. São Paulo: 

Malheeiros ,1993, p.22. 
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direitos, provendo serviços públicos, surgem outras, voltadas para grupos vulneráveis, 

afetados pelo contexto macroeconômico. 

Estes dois grupos de políticas sociais sofrem de forma diferenciada os impactos 

das recentes reformas estatais que enfatizam a participação democrática e interação com 

o setor privado: enquanto que nas políticas tradicionais reformas privatizadoras vêm 

provocando a desresponsabilização do Estado, em contrapartida a uma maior 

possibilidade de controle social, nas novas políticas percebe-se um maior 

comprometimento estatal em áreas, nas quais predominavam ações pouco coordenadas 

pelo poder público
197

. 

A área de políticas habitacionais pode ser percebida como área intermediária 

entre as tradicionais e novas políticas. A ditadura militar centralizou programas 

habitacionais e criou um banco e um Sistema Nacional de Habitação, vinculados à 

poupança dos trabalhadores. A habitação sendo entendida como um bem privado, o 

direito a moradia e a definição do papel do Estado na sua garantia são recentes 

conquistas democráticas, influenciados pelos movimentos sociais que articularam desde 

final da década de 1970 um movimento nacional pela Reforma Urbana, que conseguiu a 

aprovação do Estatuto das Cidades em 2001 e a criação do Ministério das Cidades, em 

2003
198

. 

Segundo André Ramos Tavares
199

, as ações afirmativas nasceram nos Estados 

Unidos e tiveram origem nas decisões da Suprema Corte daquele país, que buscava 

aplicar a doutrina da “discriminação positiva ou “Treatment as na Equal”. Na década de 

1960, o Poder Executivo passou a atuar a fim de alcançar a igualdade material entre os 

indivíduos, através do incremento de oportunidades para todas as classes, sexo e etnias. 

Para Dworkin
200

 as ações afirmativas “discriminam”, por outro lado, parte da 

população. No entanto, o que se deve analisar no âmbito da política pública para 

                                                
197 ALBUQUERQUE, Maria do Carmo Alves de. Participação e controle da sociedade sobre políticas 

sociais no Cone Sul. .IN: DAGNINO, Evelinea; TABAGIBA, Luciana (org). Democracia, sociedade civil 
e participação. Chapecó: Argos, 2007, p.242. 
198 ALBUQUERQUE, Maria do Carmo Alves de. Participação e controle da sociedade sobre políticas 

sociais no Cone Sul. .IN: DAGNINO, Evelinea; TABAGIBA, Luciana (org). Democracia, sociedade civil 

e participação. Chapecó: Argos, 2007, p.240-241. 
199 TAVARES, André Ramos. Curso de Direito Constitucional. 8 ed. São Paulo: Sariva, 2010, p.830. 
200 Nesse sentido: “A admissão na faculdade de direito pelo critério exclusivo de inteligência não é 

injusta, porque os menos inteligentes não se sentem insultados por essa exclusão. Tudo depende de saber 

se o sentimento de insulto é produzido por alguma característica mais objetiva que desqualificaria a 

política em questão, mesmo que ninguém se sentisse insultado. Se a segregação realmente aumenta o bem 
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considerá-la justa é se essa diferença de tratamento estabelecida por lei causa insulto, 

indignação e, principalmente, se afrontam o bem-estar geral da população. O critério 

para estabelecer-se esse “bem-estar geral” pode tanto ser o utilitarista, segundo o qual 

não importa a posição das minorias ou um critério ideal, relacionado a busca da 

igualdade material entre todos os mesmos da comunidade.  O autor
201

 cita como 

exemplo que para implantação de cota de cunho racial ou econômico nas universidades 

poderia ser utilizado tanto o primeiro critério
202

, sob o argumento de que o aumento do 

número de advogados negros diminui as tensões sociais, melhorando o bem-estar geral 

de todos; como o critério ideal, argumentando que o bem-estar médio seria mantido 

igualando oportunidades e alcançando justiça social
203

. 

No mesmo sentido, a Convenção Internacional sobre a Eliminação de todas as 

Formas de Discriminação Racial, ratificada pelo Brasil em 1968, previu em seu art. I, 

item 4
204

, que a fim de assegurar a realização de direito, não serão consideradas 

discriminação racial as medidas especiais tomadas com o único objetivo de assegurar o 

progresso adequado de certos grupos raciais ou étnicos ou de indivíduos, desde que tais 

medidas não prossigam após terem sido alcançados seus objetivos. 

O reconhecimento legislativo de populações minoritárias é um importante 

passo para o reconhecimento e concretização de igualdade de condições entre os 

diferentes. As definições legais para essa proteção podem partir de dois critérios 

distintos, que preferencialmente devem ser utilizados conjuntamente. O primeiro deles é 

a opção passiva, a qual consiste em apreender a situação de minoria, em virtude de 

                                                                                                                                          
estar geral, mesmo quando as desvantagens para os negros é plenamente levada em consideração, e se não 

for possível encontrar nenhuma outra razão pela qual a segregação é, apesar de tudo injustificável, então, 

o insulto que os negros sentem, embora compreensível, deve estar baseado em uma percepção 

equivocada”.(DWORKIN, Ronald. Levando os direitos a sério. Traduzido por Nelson Boeira. São Paulo: 

Martins Fontes, 2002, p.356) 
201 DWORKIN, Ronald. Levando os direitos a sério. Traduzido por Nelson Boeira. São Paulo: Martins 

Fontes, 2002, p.358. 
202 Particularmente sobre políticas públicas de inclusão no ensino superior pelo critério de cotas, esse 

trabalho adota posição contrária, por entender que essa medida serve para encobrir as falhas de ensino 

básico de qualidade e que são retrato histórico do descaso com direito à educação. 
203 Segundo Tércio Sampaio Ferraz Jr.: “Existência digna, conforme os ditames da justiça social, como 
vimos, não é um bem subjetivo e individual, mas de todos, que não admite miséria nem marginalização 

em parte alguma e distribui o bem-estar e o desenvolvimento com eqüidade. Protege, não privilegia. É 

fraternidade e ausência de discriminação. Não se mede por um absoluto, mas é, conforme certos limites 

de possibilidade estabelecidos, um sentido de orientação para não excluir ninguém. Assegurar, como fim 

da Ordem, é velar para que não ocorram impedimentos na realização de valores.” (FERRAZ Jr., Tércio 

Sampaio. Introdução ao estudo do direito. Técnica, decisão, dominação. São Paulo: Atlas, 1989, 47). 
204 ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS. Convenção Internacional sobre a Eliminação de todas as 

Formas de Discriminação Racial. Adotada pela Resolução n. 2.106-A 000 da Assembléia Geral das 

Nações Unidas, em 21 de dezembro de 1965 e ratificado pelo Brasil em 27 de março de 1968. 
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critérios objetivos, tais como língua, tradições culturais e locais de residência. Por esse 

critério está a proteção de grupos étnicos. O critério ativo, por sua vez repousa numa 

escolha pessoal livremente expressa do próprio indivíduo, representando um direito 

personalíssimo
205

.  

Importa esclarecer que o bem comum, na concepção do Estado Social de 

Direito, adquire algumas características, dentre essas: i) a fundamentação na natureza 

humana, sendo por isso universal; ii) deve ser adaptável a conjuntura sócio-econômica 

da época; iii) a superioridade face ao bem individual; iv) é fundamento e limitação do 

poder político
206

.  

A proposta de bem comum está intrinsecamente associada à perspectiva de 

interesse público que foi adotada pelo Estado Democrático de Direito. Assim, as ações 

do Estado, hoje, são embasadas para o alcance concretização de direitos sob uma 

perspectiva de valores coletivos de bem- estar, de equidade e de justiça social. 

Assim, a atuação estatal através de políticas públicas está vinculada a direitos 

previamente estabelecidos pelos princípios e objetivos constitucionais e permite o 

encaminhamento e tratamento dos problemas socialmente relevantes. Em decorrência 

dessas características, as políticas públicas vêm rompendo paradigmas e 

instrumentalizando o que a doutrina anglo-americana vem chamando de “governance” 

ou governança, termo relacionado ao processo de governar e a idéia de que de que as 

diretrizes de uma boa administração ultrapassam distinções entre Administração e 

administrado, entre Estado e sociedade civil
207

.  

Sob esse enfoque, na tomada de decisões a Administração Pública vem 

adotando a processualidade ampla, significando que, na atualidade, não basta somente 

disciplinar o ato que contém a vontade pública, mas o processo de tomada dessa 

decisão, o qual vem buscando a consensualidade para eficiência do cumprimento do 

interesse público, já que o Estado deve adotar mais uma postura de parceiro do que de 

órgão de coerção. Assim, na busca da modernização da Administração distingue-se a 

                                                
205 ROULAND, Norbert. Direito das minorias e do povo autóctones. Traduzido por Ane Lize 

Spaltemberg. Brasília: Unb, 2004, p.292 
206 PIETRO, Maria Sylvia Zanella Di. O princípio da supremacia do interesse público: sobrevivência 

diante dos ideais do neoliberalismo. In: PIETRO, Maria Sylvia Zanella Di; RIBEIRO, Carlos Vinícios 

Alves (coor.). Supremacia do interesse público e outros temas relevantes do Direito Administrativo. São 

Paulo: Atlas, 2010, p. 90-91. 
207 HUNT, Alan. Explorations in Law and society. Londres: Routledge, 1993, p.306. 
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administração subordinativa – existente até a década de 1980 – unilateral, hierarquizada 

e linear; da administração coordenativa e multilateral
208

, permitindo o fomento da 

colaboração dos mais diversos setores socioeconômicos.  No primeiro enfoque, o direito 

serve como mero instrumento de controle social, no segundo como ferramenta de 

mudança social. 

A promulgação da Carta Magna trouxe nova perspectiva para o ordenamento 

jurídico, trazendo a consolidação da cidadania política, que transcende a delegação de 

poderes da democracia representativa e aproxima-se da democracia participativa ao 

trazer novas alternativas para o exercício político, através da descentralização do poder 

público, o qual possibilitou aberturas para a participação da sociedade civil nas tomadas 

de decisões.  

A descentralização política é um assunto que basicamente é estudado sob dois 

enfoques: discussões sobre ações governamentais e associadas às ações participativas da 

sociedade civil. Nessa linha conceitual a descentralização pode ser entendida tanto 

como descentralização governamental propriamente dita –, a qual desloca o poder do 

governo federal para outros entes federativos ou daquele e destes para entidades de 

natureza jurídica pública ou privada, que fazem parte da administração indireta do 

Estado- ou deslocamento para própria sociedade civil
209

, por meio de órgãos colegiados 

mistos.  

Por isso, a descentralização pode ser percebida como um instrumento de ação 

para o desenvolvimento político da sociedade e não somente como mera distribuição de 

competência, afinal, ela está associada a uma nova proposta na condução da vida 

pública, que dependendo do efetivo grau participativo pode ser excelente - quando 

realmente há discussões dialógicas amplas - ou péssima, quando a forma não é efetivada 

no mundo do ser e acaba por revestir de legitimidade formalmente e perigosamente 

decisões tomadas arbitrariamente.  

                                                
208 MOREIRA NT, Diogo de Figueiredo. Mutações do Direito Administrativo. 3 ed. Rio de Janeiro: 

Renovar, 2007, p. 253. 
209 ABRANCHES, Mônica. Política urbana e governança: o perfil da participação social na região 

metropolitana de Belo Horizonte. In:MENDONÇA, Jupira Gomes; GODINHO, Maria Helena de Lacerda 

(org). População, espaço e gestão na metrópoli: novas configurações, velhas desigualdades. Belo 

Horizonte: PUC/MG, 2003, p. 270 
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Importa esclarecer que a palavra “política” designa um objetivo a ser 

alcançado, relacionado a uma melhoria econômica política ou social da comunidade
210

. 

Porém, não são decisões tomadas ao caso pelo Estado. Sendo um programa 

governamental, elas consistem em uma série ordenada de normas dos mais variados 

tipos, conjugadas para realização de um determinado fim eleito pelo Poder Público ou 

imposta pela Constituição ou por leis ordinárias. A verdade é que o objeto do direito 

econômico, social e cultural é sempre uma política pública
211

.  

O estudo das políticas públicas deve ocorrer sem perder de vista a conjuntura 

globalizada e capitalista. O Estado destina aplicação de recursos por meio de planos de 

desenvolvimento, previstos nas leis orçamentárias. Por isso torna-se imprescindível 

investigar as motivações estatais na formulação das políticas públicas e o que o orienta a 

eleição de suas prioridades, que sempre deve ser o interesse público. 

Neste processo, deve ser percebido que o Estado regulador atua em busca da 

defesa de interesses comuns dos membros da sociedade, direcionando a proteção de 

determinadas instituições e relações sociais de forma que cada indivíduo seja incluído 

nas relações de troca. Por outro lado, sobre as motivações para priorização da alocação 

de recursos, identificam-se três teorias: i) o Estado responde às preferências do povo; ii) 

que o ente estatal possui objetivos próprios, face sua autonomia administrativa; iii) que, 

na verdade, que ele atende exclusivamente as preferências dos detentores do poder 

econômico
212

.  

A última corrente não pode ser sustentada, pelo menos não formalmente, face 

os princípios constitucionais estabelecidos pela Magna Carta brasileira. Porém, 

reconhecidamente há a percepção de que o Estado necessita da colaboração dos agentes 

econômicos não para formular as políticas, mas para implantá-las de forma eficiente. 

Indo-se além, é preciso perceber que é necessária a interação dos mais diversos 

segmentos sociais, a fim de se construir uma rede de negociação e de intercâmbio. E 

aqui se percebe a importância da sociedade civil para consolidação do bem-estar social. 

                                                
210 DWORKIN, Ronald. Levando os direitos a sério. Traduzido por Nelson Boeira. São Paulo: Martins 

Fontes, 2002, p.36. 
211 COMPARATO, Fábio Konder. O Ministério Público na defesa dos direitos econômicos, sociais e 

culturais. In: GRAU, Eros Roberto; CUNHA, Sérgio Sérvulo da. (coor). Estudos de Direito 

Constitucional em homenagem a José Afonso da Silva. São Paulo: Malheeiros, 2003, p.249. 
212 SANTOS, Hermílio. Elementos para uma análise do estado contemporâneo: em torno de políticas 

públicas. In: TIMM, Luciano Benetti (coor). Direito e economia. São Paulo: Thomson Iob, 2005, p. 31. 
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Nesse sentido, é importante dizer que na busca pelo consenso, a Administração 

deve tratar tanto os movimentos sociais, quanto os próprios administrados como sujeitos 

e não como objetos da ação estatal. Por outro lado, guiando-se pela mesma ótica, o 

reconhecimento de interesses não pode ser percebido como uma luta contra o Estado, 

mas sim como uma agenda do Estado para consolidação de políticas públicas que 

coincidam com valores sociais concretos
213

. 

Se por um lado é coerente acreditar que o consenso sobre assuntos relevantes 

jamais será alcançado em uma comunidade, por outro o diálogo permite uma maior 

eficácia do poder público, afinal, a legitimação da atuação estatal envolve a necessidade 

do sistema político em institucionalizar formas e procedimentos capazes de regular, 

disciplinar e reprimir conflitos.  

Nesta dialética, para concretização de direitos, o poder executivo assume papel 

primordial. Entretanto, conforme críticas de Gilberto Bercovici
214

, a doutrina jurídica 

                                                
213 NOHARA, Irene Patrícia. Reflexões críticas acerca da tentativa de desconstrução do sentido da 

supremacia do interesse público no direito administrativo. In: PIETRO, Maria Sylvia Zanella Di; 

RIBEIRO, Carlos Vinícios Alves (coor.). Supremacia do interesse público e outros temas relevantes do 
Direito Administrativo. São Paulo: Atlas, 2010, p. 147. 
214 Nesse sentido: “O caso brasileiro de estruturação e institucionalização do Estado social (aqui 

entendido em sentido amplo, como sinônimo de Estado intervencionista ou, no nosso caso específico, 

Estado desenvolvimentista) e das políticas públicas de implementação de direitos sociais desde a 

Revolução de 1930 mostra como este diálogo não só se dá entre ausentes, mas também gera um silêncio 

ensurdecedor de nossa doutrina publicista. [...] Ocorre, no Brasil pós-1988, algo paradoxal: os cientistas 

políticos e sociólogos buscam, cada vez mais, compreender o funcionamento das instituições e seu regime 

jurídico-constitucional. Já os constitucionalistas, por sua vez, refugiam-se nos debates sobre a aplicação 

judicial das normas e da hermenêutica e interpretação constitucionais, tornando o judiciário praticamente 

o único setor estatal estudado e analisado por um direito público que se pretende democrático, mas não 

fala de democracia. O risco de uma teoria constitucional sem preocupações com o Estado é o do 

abandono, pela política democrática e partidária, da esfera da constituição. Afinal, a constituição se 

liberta da política, mas a política também acaba se desvinculando dos fins e tarefas previstos no texto 

constitucional’ (BERCOVICI, Gilberto. Estado intervencionista e Constituição Social no Brasil: o 

silêncio ensurdecedor de um diálogo entre ausentes. In: SOUZA NETO, Cláudio Pereira de; 

SARMENTO, Daniel; BINENBOJM, Gustavo. (Org.). Vinte anos da Constituição Federal de 1988. Rio 
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brasileira hoje centra forças excessivas para estudar a garantia de direitos pelo ativismo 

judicial, ponde de lado a atuação do próprio Estado como planejador e executor de 

políticas públicas. 

Assim, tendo em vista a crítica do autor e em decorrência da abrangência dos 

direitos sociais, que leva à necessidade de realização de corte epistemológico em face da 

complexidade do tema, esse trabalho optou em analisar as políticas de desenvolvimento 

urbano mantendo o enfoque na atuação e diretrizes adotadas pelo Ministério das 

Cidades, através da Lei 10.683 de 28 de maio de 2003, quais sejam: habitação, 

saneamento ambiental, transporte e mobilidade urbana, que serão apresentados a seguir. 

 Posteriormente, analisar-se-á o papel do Estado como prestador de serviços 

públicos e interventor e mediador do diálogo na ordem econômica para conquista do 

mercado na realização de políticas públicas e, portanto, redução das desigualdades 

sociais. 

 

4.1 DIREITO À MORADIA. 

 

Ter um local com condições mínimas de higiene e de acessibilidade é um 

direito fundamental condicionante e está no rol dos direitos básicos, pois está associado 

aos valores de subsistência e de família. Em nossa cultura, o que é esperado dos pais é 

que estes possam sustentar um lar para os seus filhos, que saiam para trabalhar, tendo 

destino certo de retorno ao final do dia. Vagar pelas ruas e dormir em calçadas sobre 

papelões é sinônimo de indigência. Esse quadro provoca, no mínimo, incômodo a quem 

se depara com ele e revela uma das faces mais tristes de descaso e/ou inabilidade de 

gerência da coisa pública, não só do Estado, mas da sociedade como um todo. 

No tocante ao direito de moradia, sabe-se que por causa da especulação urbana, 

gera-se o aumento da exploração dos espaços e procura de imóveis, agravando o 

problema do acesso à habitação. Por outro lado, o déficit de residências também leva à 

especulação, e os dois juntos conduzem à periferização da população mais pobre
215

. 

                                                                                                                                          
de Janeiro: Lumen Juris, 2009, p. 726 e 737) 

215 SANTOS, Milton. A Urbanização Brasileira. 5 ed. São Paulo: Edusp, 2005, p.106. 
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Conforme analisado no capítulo 03 desse trabalho, o princípio da função social 

das cidades é relacionado, na visão mais contemporânea, à questão da inclusão social 

em sentido amplo e, na visão mais tradicional, à função social da propriedade e ao 

direito de moradia. Neste último sentido, o referido princípio envolve duas visões. O 

primeiro, diz respeito ao fato de que a propriedade não pode mais ser concebida como 

uniforme e inalterável em qualquer circunstância, posto que sua senhoria, a extensão de 

seus direitos elementares está diretamente relacionada à natureza do bem que lhe serve 

de objeto.  Título ilustrativo dessa assertiva é considerar que a propriedade utilizada 

para produção de bens de capital tem os direitos e limites ao exercício de uso e gozo 

diferentes daquele a utiliza para habitação, por exemplo
216

. 

Já a segunda visão diz respeito ao fato de que a construção das cidades 

desenvolvidas não podem ser realizações privadas, ocasionadas por conveniência e 

interesse dos proprietários dos lotes, posto que a busca pelo desenvolvimento sempre 

será constituído por realizações públicas, fatos coletivos por excelência, pois o prisma é 

a implantação do bem-estar coletivo e não individual
217

. 

Em uma análise com o meio ambiente, principalmente dos grandes centros 

urbanos, percebe-se que as áreas de degradação coincidem com as áreas de degradação 

social, significando que pessoas expostas a riscos ambientais também são vulneráveis 

socialmente. Assim, atores sociais excluídos tendem a ocupar territórios 

economicamente marginalizados e desvalorizados, degradando-os ainda mais e 

alimentando círculos viciosos de agravamento da condição de marginalidade
218

 e 

construindo-se mercado informal de habitação em áreas de pobreza.  

Garantia de bem-estar – a qual envolve direitos mínimos como acesso a 

saneamento básico, energia elétrica, segurança, água encanada, transporte público e 

coleta de lixo – está diretamente relacionada a investimento em infraestrutura. A 

decisão sobre aplicação desse investimento, em regra, conforme já salientado, ocorre 

cumprindo interesse econômico. A consequência é a constituição de cidades formadas 

por regiões bem estruturadas e outras periféricas, com pouca assistência estatal. Com o 

                                                
216 LIRA, Ricardo Pereira. Direito urbanístico, Estatuto das Cidades e regularização fundiária.In: 

RODRIGUES,  Francisco Luciano Lima (org.). Estudos de Direito Constitucional urbanístico: em 

homenagem à professora Magnólia Guerra. São Paulo: RCS Editora, 2007, p. 511. 
217 Ibidem, mesma página. 
218 BRYANT, Raymond L. BAILEY, Sinéad. Third World Political Ecology. New York: Routldge, 1997, 
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crescimento urbano, a tendência é que o interesse econômico desloque as populações 

marginais cada vez mais para longe dos centros, valorizando economicamente regiões 

antes desvalorizadas.  

Implicação direta a esse processo de ocupação do espaço e a política urbana 

está relacionada à regularização fundiária nas cidades, destinada à titulação das áreas de 

assentamento das favelas, palafitas e loteamentos irregulares. Importante salientar que a 

intervenção do Estado no domínio da propriedade por meio de leis urbanísticas de 

repressão ao abuso do poder econômico, mostra-se como estratégia de política social, 

pois se promove alguma de justiça social, ainda que dentro dos limites capitalistas, no 

qual o Estado sofre com as crises provocadas por suas próprias contradições internas
219

. 

 Tal qual explicitado no capítulo segundo, até meados do século XX era 

comum em grandes centros urbanos a remoção de favelas para áreas mais periféricas, 

mas não somente por razões relacionadas à especulação imobiliária, mas também como 

medida sanitarista. Sob o argumento de não ter condições de melhorar as condições de 

higiene e de prevenir e de combater doenças que se alastravam, principalmente nas 

regiões mais pobres, o Poder Público, removia as favelas para regiões mais longínquas, 

a fim de formar cordões sanitários no entorno das regiões mais ricas.  

Diante da conjuntura jurídica relatada, indaga-se se seria constitucional a 

remoção de favelas face o direito à moradia, à dignidade e ao pleno emprego, afinal, a 

desagregação familiar e o próprio rompimento aos direitos fundamentais dos removidos 

são conseqüências inadmissíveis para o nosso ordenamento
220

. Diante das distorções 

verificadas na prática, a remoção de favelas só deve ocorrer de forma bastante 

excepcional, somente nas situações em que a ocupação irregular gera risco de vida aos 

moradores. 

                                                
219 FERNANDES, Edésio. Direito Urbano. In: Revista de Direito Público. São Paulo: Revista dos 

Tribunais, n°80, out/dez. de 1986, pp 113-120, p.116. 
220 Na análise do caso concreto, ocorrido na década de 1960, da remoção da Favela da Catacumba, que 

era situada às margens da Lagoa Rodrigo de Freitas, para região longínqua de Santa cruz, o professor 

Ricardo Pereira Lira verifica que as mães, que exerciam trabalho de copeiras, babás, diaristas, em 
empresas e em residências, foram obrigadas a deixar seus empregos e se mudarem com os seus filhos. Os 

pais de família, operários da construção civil em bairros próximos, não puderam acompanhar suas 

esposas e passaram a dormir nos próprios canteiros de obras. A desagregação familiar e o próprio 

rompimento aos direitos fundamentais desses indivíduos são conseqüências inadmissíveis para o nosso 

ordenamento. Diante das distorções verificadas na prática, a remoção de favelas só deve ocorrer de forma 

bastante excepcional, somente nas situações em que a ocupação irregular gera risco de vida aos 

moradores.( LIRA, Ricardo Pereira. Direito urbanístico, Estatuto das Cidades e regularização 

fundiária.In: RODRIGUES,  Francisco Luciano Lima (org.). Estudos de Direito Constitucional 

urbanístico: em homenagem à professora Magnólia Guerra. São Paulo: RCS Editora, 2007, p. 524) 
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Para cumprimento dos princípios da função social das cidades e da garantia de 

bem-estar, a proposta para regularização fundiária deve ocorrer embasada em um 

mapeamento fundiário nacional, no qual se identifique as ocupações irregulares, 

indicando as áreas públicas (federais, estaduais e municipais) e as áreas privadas
221

.  

Para regularização das áreas públicas, um instrumento adequado seria o de 

concessão gratuita de uso especial para fins de moradia, previstos no artigo 1° e 2°, da 

Medida Provisória n° 2220/2001, ampliada pela Lei Federal 11.481, de 31 de maio de 

2007
222

, para aplicação em áreas da União, tanto na forma individual, quanto coletiva, 

dependendo das circunstâncias concretas, no qual é dada aos ocupantes a posse direta 

dos espaços ocupados. Já para as ocupações em propriedades particulares, deveria se 

adotar a usucapião de imóvel urbano, conforme artigos 9° e 10° do Estatuto das 

Cidades. 

Além disso, outro instrumento importante é a reabilitação urbana, a qual se 

apresenta como um processo de recuperação e adaptação de áreas urbanas consolidadas 

subutilizadas, degradadas ou em processo de degradação com o objetivo de reintegrá-las 

à dinâmica urbana, construindo-se condições e instrumentos necessários para conter os 

processos de esvaziamento de funções e atividades. Desse modo, repovoam-se essas 

áreas, respeitando-se as habilidades originais de cada um dos centros, o que deve ser 

constatado através de pesquisas a serem realizadas no processo de elaboração e 

implantação dos planos de reabilitação
223

. 

Neste tocante, segundo estudo realizado pelo Ministério das Cidades
224

 dois 

fatores principais deveriam ser levados em conta para decisão da destinação e 

priorização dos investimentos públicos, a fim de justificar a reabilitação como uma 

excelente política pública, de inclusão, diversidade, cidadania e de garantia ao direito de 

                                                
221 LIRA, Ricardo Pereira. Direito urbanístico, Estatuto das Cidades e regularização fundiária.In: 

RODRIGUES,  Francisco Luciano Lima (org.). Estudos de Direito Constitucional urbanístico: em 

homenagem à professora Magnólia Guerra. São Paulo: RCS Editora, 2007, p. 525 e 526. 
222 BRASIL, Lei Federal 11.481/ 2007, Art. 1°.  É o Poder Executivo autorizado, por intermédio da 
Secretaria do Patrimônio da União do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, a executar ações 

de identificação, demarcação, cadastramento, registro e fiscalização dos bens imóveis da União, bem 

como a regularização das ocupações nesses imóveis, inclusive de assentamentos informais de baixa renda, 

podendo, para tanto, firmar convênios com os Estados, Distrito Federal e Municípios em cujos territórios 

se localizem e, observados os procedimentos licitatórios previstos em lei, celebrar contratos com a 

iniciativa privada. (Redação dada pela Lei nº 11.481, de 2007) 
223 MINISTÉRIO DAS CIDADES. Secretaria Nacional de Programas Urbanos.  Reabilitação de Centros 

Urbanos. Brasília: Ministério das Cidades, n. 3, dez. 2005, p.75 
224 Ibidem, p.74 
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moradia. O primeiro é o potencial imobiliário subutilizado em relação ao déficit 

habitacional, ou seja, qual a capacidade de utilizar os imóveis vazios e ociosos a fim de 

reduzir o déficit de habitação. O segundo é o custo da infraestrutura para promoção de 

novas urbanizações em áreas de expansão em relação ao custo de implantação de 

atividades nas áreas centrais onde essas infraestruturas já se encontram presentes e, 

muitas vezes, também subutilizadas
225

.  

Outro ponto é importante e que também precisa ser discutido sobre a 

regularização fundiária e que está sendo discutido pelo Poder Judiciário diz respeito ao 

direito de moradores das áreas irregulares ao acesso aos serviços básicos, como água, 

energia, saneamento e transporte. Nesse sentido, o Governo do Distrito Federal 

promulgou o decreto n° 32.898/2011, que em seu artigo 6° proibiu “novas instalações 

de redes e ligações de energia e água em novas áreas de parcelamento irregular do solo 

no Distrito Federal”. 

A redação dessa norma provocou inúmeros litígios judiciais que tramitaram no 

Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. As ações envolveram discussão 

sobre a constitucionalidade desse decreto face o direito constitucional de moradia. A 

posição adotada pela Corte Distrital
226

 foi a de reconhecimento da constitucionalidade 

                                                
225 A título de esclarecimento, são desenvolvidos, simultaneamente, pelo Ministério das Cidades, vários 

programas de habitação, dentre esses citam-se: i) Urbanização, Regularização e Integração de 

Assentamentos Precários: tem como fonte de recursos o Fundo Nacional de Habitação e de Interesse 

Social, o FNHIS, e como destinatários assentamentos precário, com pelo menos sessenta por cento da 

área ocupada, há pelo menos cinco anos, por população em situação de risco, de renda mensal de até R$ 

1.050,00 (hum mil e cinquenta reais); ii) Programa Pró-Moradia: busca oferecer moradia adequada à 

população em situação de vulnerabilidade social com renda de até R$ 1.395,00 (hum mil trezentos e 
noventa e cinco reais) e tem como fonte de recursos o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço –FGTS; 

iii) Programa Minha Casa Minha Vida: desenvolvido em cinco eixos: transferência de recursos ao Fundo 

de Arrendamento Residencial, Programa Habitacional Popular Entidades, Oferta Pública de Recursos, 

subvenção econômica ao beneficiário na contratação de financiamento habitacional  e Nacional de 

Habitação Rural.(MINISTÉRIO DAS CIDADES. Programas e ações do Ministério das Cidades. Brasília: 

Governo Federal, 2011, p. 6-18). 
226 DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIÇO PÚBLICO. FORNECIMENTO DE ÁGUA. IMÓVEL 

LOCALIZADO EM ÁREA DE PARCELAMENTO IRREGULAR DO SOLO.1 - Acórdão elaborado de 

conformidade com o disposto nos arts. 46 da Lei 9.099/1995, 12, inciso XI, 98 e 99 do Regimento Interno 

das Turmas Recursais. Recurso próprio, regular e tempestivo.2 - É vedada a instalação de redes e ligações 

de energia e água em novas áreas de parcelamento irregular do solo no Distrito Federal (art. 6º. do 
Decreto n. 32.898/2011). Presunção de constitucionalidade da norma que não se afasta com a argüição do 

direito à moradia (art. 6º. da Constituição), o qual deve ser interpretado à luz de outras normas 

constitucionais (art. 183 da Constituição Federal).3 - Assim, a CAESB não está obrigada a instalar água 

em imóvel situado em área de parcelamento irregular do solo urbano, sendo que, no caso, não demonstrou 

o autor que ocupa o imóvel em questão de forma legal e autorizada pelo Poder Público. Precedentes na 

Turma: (Acórdão n. 585492, 20110112215275ACJ, Relator Flávio Augusto Martins Leite, 2ª Turma 

Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, julgado em 04/05/2012, DJ 15/05/2012 p. 197). 

Sentença que se confirma pelos seus próprios fundamentos.4 - Recurso conhecido, mas não provido. 

Custas processuais e honorários, no valor de R$ 500,00, pelo recorrente, com suspensão de exigibilidade 
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da norma, em decorrência do cumprimento à política urbana em impedir ou ao menos 

desmotivar ocupações irregulares. 

Tal posição gera controvérsias e denota o caráter elitista que as decisões 

urbanas sempre foram tomadas no Brasil, afinal, a melhor forma de garantir uma 

política urbana de ordem e de expansão das cidades é através das ações fundiárias 

tratadas nos parágrafos anteriores, bem como por meio de construção de conjuntos 

habitacionais que garantam o direito a moradia. Não há como simplesmente querer 

proibir o acesso a serviços básicos dessa população excluída, sem pensar em medidas 

compensatórias para esse problema. 

Tanto é que o abalo social causado no Distrito Federal foi tão grande que 

houve alteração do referido decreto, em 13 de julho de 2012
227

, para alcançar somente 

parcelamentos irregulares do solo, a partir da referida. Não é o ideal, porém não deixa 

de ser uma vitória do bom senso frente a um problema extremamente complexo e de 

raízes profundas. 

Outra questão importante é que a realização do desenvolvimento urbano não 

deve limitar-se a objetivos intra-urbanos, de estrita competência municipal, sendo 

necessária uma integração política bem mais ampla, integrada em planos de 

desenvolvimento regional e nacional, a fim de concretizarem-se objetivos, que são 

comuns a todos os Entes Federativos. 

Por isso, alerta-se que a questão da moradia social em áreas centrais urbanas 

terá mais chances de sucesso, em âmbito de política local, caso haja integração de uma 

política habitacional nacional que inclua a regulamentação do mercado e os programas 

subvencionados destinados àqueles que não têm acesso ao mercado privado. Deixa-se 

claro que um governo municipal deve implantar a política de moradia social em área 

central, independentemente de iniciativas em outros níveis de governo, porém os 

                                                                                                                                          
em face do que dispõe o art. 12 da Lei 1.060/1950.(Acórdão n. 632232, 20120110289095ACJ, Relator 

AISTON HENRIQUE DE SOUSA, 2ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, 
julgado em 30/10/2012, DJ 06/11/2012 p. 341) 
227 DISTRITO FEDERAL, Decreto n° 33.789, de 13 de julho de 2012. Art. 1 O art. 6, do Decreto n 

32.898, de 03 de maio de 2011, passa a vigorar com a seguinte redação: Art. 6 Ficam proibidas 

instalações de redes de energia elétrica e água, iluminação pública, ligações de energia elétrica e água, a 

partir da vigência deste Decreto, em novos parcelamentos irregulares do solo. §1 Fica autorizado, em 

caráter provisório, a instalação de rede de energia elétrica, iluminação pública e água para atendimento a 

unidades consumidoras em parcelamentos irregulares do solo consolidados antes da vigência do presente 

Decreto.§2º Caberá às concessionárias de água e energia elétrica, o ônus de eventuais modificações e 

adequações de instalações, quando o projeto urbanístico for aprovado definitivamente. 
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desafios serão maiores, já que terá que buscar alternativas de diálogo e de integração 

com as forças econômicas locais
228

.  

Assim, para a construção de um novo ciclo de desenvolvimento 

autossustentado e politicamente suportado será necessário a realização de uma reflexão 

sobre a natureza das novas relações entre Estado, sociedade civil e setor privado, assim 

como a disposição da sociedade em eleger prioridades que poderão, por vezes, ir de 

encontro aos interesses do mercado. 

 

 

 

4.2 DIREITO AO SANEAMENTO AMBIENTAL 

 

Quando se fala em saneamento ambiental remete-se imediatamente a condições 

de higiene e ao direito à saúde, o qual está relacionado ao bem-estar, físico, mental e 

social e degradação do ambiente urbano afeta diretamente esses fatores. 

Saneamento pode ser entendido como o conjunto de medidas para modificar as 

condições do meio ambiente, com o fim de prevenir doenças, apresentando-se 

fundamental à preservação da saúde
229

. Constituem-se sistema de saneamento básico os 

sistemas de águas residuárias, de abastecimento de águas, de limpeza e de drenagem 

urbana devendo, as ações sanitaristas serem realizadas de forma diferenciada, de acordo 

com as características sociais, econômicas e culturais
230

 de cada comunidade urbana. 

O saneamento ambiental está diretamente relacionado ao abastecimento de 

água potável e a ausência de um sistema de tratamento de esgoto adequada pode 

acarretar na poluição do manancial de águas existente nas cidades. Por isso o 

                                                
228 MARICATO, Ermínia.  Reabilitação de Centros Urbanos e Habitação Social. In: Brasil, Cidades: 

Alternativas para a crise urbana. 2. ed. Petrópolis, RJ: Vozes, 2002, p.125-151. 
229 MENEZES, Luiz Carlos C. Considerações sobre saneamento básico, saúde pública e qualidade  

de vida. Revista Engenharia Sanitária e Ambiental, Rio de Janeiro, v.23, n.1, jan/mar. 1984, p.55-61, 

p.57. 
230 PHILIPPI JR., Arlindo; MALHEIROS, Tadeu Fabrício. Saneamento e saúde pública: integrando 

homens a ambiente. In: PHILIPPI JR., Arlindo (editor). Saneamento, saúde e ambiente: fundamentos para 

um desenvolvimento sustentável. Barieri: Manole,2005, p.22. 
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saneamento está previsto como um dos indicadores de qualidade de vida da população 

é, por isso, face de inclusão e consubstancia-se em um direito de natureza fundamental 

condicionante.  

De acordo com o Ministério das Cidades
231

, desde 1972, a cobertura de 

abastecimento urbano de água passou de aproximadamente 42% (quarenta e dois por 

cento) para 97% (noventa e sete por cento). Entretanto, a cobertura da rede de esgotos 

não conseguiu acompanhar o mesmo ritmo, abrangendo, em 2007, sessenta e oito por 

cento dos domicílios. Vale destacar, com tudo, as regiões brasileiras apresentam dados 

discrepantes: enquanto que no Sudeste a cobertura sanitária é de quase 90% (noventa 

por cento), nas regiões Nordeste e Centro-Oeste não passa de aproximadamente 50% 

(cinquenta por cento)
232

. 

No último senso realizado, o IBGE
233

 considerou como domicílio com 

saneamento adequado “aquele domicílio com escoadouro ligado à rede geral ou à fossa 

séptica, servido de água proveniente de rede geral de abastecimento e com destino do 

lixo  coletado diretamente ou indiretamente pelos serviços de limpeza”. Assim, 

constatou que ocorreu um significativo crescimento  - 45,3% (quarenta e cinco vírgula 

três por cento)  para 61,8% (sessenta e um vírgula oito por cento) - da proporção de 

domicílios com saneamento adequado entre 1991 e 2010. Entretanto, esse órgão 

também constatou expressivas desigualdades espaciais quando comparou as condições 

de saneamento entre os municípios por Grandes Regiões: na Região Norte do País, por 

exemplo, apenas 22,4% (vinte e dois vírgula quatro por cento) dos domicílios 

apresentam condições adequadas de saneamento, enquanto na Região Sudeste esta 

proporção se eleva para 82,3% (oitenta e dois vírgula três por cento). 

                                                
231 INSTITUTO DE PESQUISA ECONÔMICA APLICADA-IPEA. Infraestrutura social e urbana no 

Brasil. Brasília: IPEA, 2011, p.17. 
232 No eixo do saneamento ambiental, as políticas promovidas pelo Ministério das Cidades, são cinco. 

Todas são financiadas através do Orçamento Geral da União, com exceção do último, cuja fonte é o 

FGTS e o Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT): i) Serviços Urbanos de Água e Esgoto: busca 

implantar, ampliar e melhorar sistemas de abastecimento de água e de coleta de esgotos; ii) Resíduos 

Sólidos Urbanos: busca implantar e ampliar acondicionamento, coleta, disposição final e tratamento de 
resíduos sólidos urbanos, visando a inclusão e emancipação econômica dos catadores e encerramento dos 

lixões iii) Drenagem Urbana Sustentável: busca promover gestão sustentável da drenagem urbana, em 

consonância com uso e recuperação do solo; iv) Gestão de Política de Desenvolvimento Urbano (Pró-

municípios) tem como esteio a implantação e melhoria de obras de infraestrutura urbanos Municípios; e 

v) Saneamento para todos: almeja a integração e articulação das ações de saneamento com outras 

políticas, através de seleção pública do PAC.(MINISTÉRIO DAS CIDADES. Programas e ações do 

Ministério das Cidades. Brasília: Governo Federal, 2011, p. 56) 
233 MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E GESTÃO. Indicadores sociais municipais: 

uma análise dos resultados do universo do censo demográfico 2010. Rio de Janeiro: IBGE, 2011. 
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A Lei de Diretrizes Nacional para o Saneamento Básico – Lei n°11.445/2007- 

mostra-se como importante instrumento jurídico social para universalização da rede 

abastecimento de esgotos, por meio da articulação com as políticas de desenvolvimento 

urbano e regional, de combate e erradicação da pobreza, de habitação, de proteção 

ambiental, de promoção da saúde e outras de relevante interesse social voltado para a 

melhoria da qualidade de vida, buscando a eficiência e sustentabilidade econômica, 

utilizando tecnologias apropriadas e considerando a capacidade de pagamento dos 

usuários
234

. 

Para tanto, a respectiva lei apresenta como instrumentos, dentre outros, o 

planejamento - a curto, médio e longo prazo, acompanhados por mecanismos de 

averiguação de cumprimento
235

 -, a regulação e a participação de órgãos colegiados 

estaduais e municipais no controle social. Estes devem ser compostos por: titulares dos 

serviços; órgãos governamentais relacionados ao setor de saneamento básico; dos 

prestadores de serviços públicos de saneamento básico; usuários de serviços de 

saneamento básico; e de entidades técnicas, organizações da sociedade civil e de defesa 

do consumidor relacionadas ao setor de saneamento básico
236

. 

Importante observar que a regulação apresenta como objetivos buscar a 

padronização e normas para a adequada prestação dos serviços e para a satisfação dos 

usuários, garantindo o cumprimento das condições e metas estabelecidas, bem como 

                                                
234 Brasil, Lei Federal n°11.445/2007, Art. 2o  Os serviços públicos de saneamento básico serão prestados 

com base nos seguintes princípios fundamentais: I - universalização do acesso; II - integralidade, 

compreendida como o conjunto de todas as atividades e componentes de cada um dos diversos serviços 

de saneamento básico, propiciando à população o acesso na conformidade de suas necessidades e 
maximizando a eficácia das ações e resultados; III - abastecimento de água, esgotamento sanitário, 

limpeza urbana e manejo dos resíduos sólidos realizados de formas adequadas à saúde pública e à 

proteção do meio ambiente; [...];XII - integração das infra-estruturas e serviços com a gestão eficiente dos 

recursos hídricos. 
235 Brasil, Lei Federal n°11.445/2007, Art. 19.  A prestação de serviços públicos de saneamento básico 

observará plano, que poderá ser específico para cada serviço, o qual abrangerá, no mínimo:I - diagnóstico 

da situação e de seus impactos nas condições de vida, utilizando sistema de indicadores sanitários, 

epidemiológicos, ambientais e socioeconômicos e apontando as causas das deficiências detectadas;II - 

objetivos e metas de curto, médio e longo prazos para a universalização, admitidas soluções graduais e 

progressivas, observando a compatibilidade com os demais planos setoriais;III - programas, projetos e 

ações necessárias para atingir os objetivos e as metas, de modo compatível com os respectivos planos 
plurianuais e com outros planos governamentais correlatos, identificando possíveis fontes de 

financiamento;IV - ações para emergências e contingências;V - mecanismos e procedimentos para a 

avaliação sistemática da eficiência e eficácia das ações programadas. 
236Brasil, Lei Federal n°11.445/2007, art. 47.  O controle social dos serviços públicos de saneamento 

básico poderá incluir a participação de órgãos colegiados de caráter consultivo, estaduais, do Distrito 

Federal e municipais, assegurada a representação: I - dos titulares dos serviços; II - de órgãos 

governamentais relacionados ao setor de saneamento básico;III - dos prestadores de serviços públicos de 

saneamento básico;IV - dos usuários de serviços de saneamento básico; V - de entidades técnicas, 

organizações da sociedade civil e de defesa do consumidor relacionadas ao setor de saneamento básico. 
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prevenindo e reprimindo o abuso do poder econômico, através da fixação de tarifas as 

quais possam assegurar o equilíbrio econômico e financeiro dos contratos e a 

modicidade tarifária, mediante mecanismos que induzam a eficiência e eficácia dos 

serviços e que permitam a apropriação social dos ganhos de produtividade
237

. 

Isso significa, portanto, que para efetivação e alcance de eficiência da 

implantação e manutenção do saneamento ambiental urbano o ordenamento jurídico 

propôs a descentralização da gestão, compartilhando poderes e possibilitando a 

participação direta da sociedade. 

 

4.3 DIREITO À MOBILIDADE URBANA 

A questão de transportes e mobilidade está relacionada diretamente ao 

princípio da liberdade, ao direito de ir e vir. Observa-se que, em regra, as políticas 

públicas municipais para os usuários de transporte público dizem respeito à 

acessibilidade.  

Em estudo sobre a sociabilidade em ônibus urbanos
238

, constatou-se que a 

atuação estatal preocupa-se primordialmente com a universalização do acesso, como 

gratuidade de passagem para idosos e portadores de deficiência. Porém não há uma 

preocupação mais profunda com respeito aos demais passageiros e do condutor do 

transporte para com todos os segmentos. Também não se observou políticas 

relacionadas à qualidade dos transportes públicos ofertados à população, nem com a 

questão da tarifa cobrada. 

Verifica-se que a política de mobilidade atualmente praticada em nosso país é 

arcaica e excludente. Em regra, a gestão de transportes nas cidades é realizada de forma 

desarticulada, por órgãos que administram separadamente o transporte público coletivo, 

o trânsito, a infra-estrutura, o deslocamento de pedestres e ciclistas e a distribuição de 

bens e mercadorias. Notadamente há a ausência de uma política que vincule a 

                                                
237 Brasil, Lei Federal n°11.445/2007, art. 22.  São objetivos da regulação: I - estabelecer padrões e 

normas para a adequada prestação dos serviços e para a satisfação dos usuários; II - garantir o 

cumprimento das condições e metas estabelecidas; III - prevenir e reprimir o abuso do poder econômico, 

ressalvada a competência dos órgãos integrantes do sistema nacional de defesa da concorrência;IV - 

definir tarifas que assegurem tanto o equilíbrio econômico e financeiro dos contratos como a modicidade 

tarifária, mediante mecanismos que induzam a eficiência e eficácia dos serviços e que permitam a 

apropriação social dos ganhos de produtividade. 
238 ANCANTARA JR., José. Sociabilidades em ônibus urbanos.São Luis: EDUFMA, 2011, p. 61-62. 
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Mobilidade Urbana à Política de Desenvolvimento Urbano, o que gera 

congestionamentos e prejuízo econômico e social às cidades, tornando-as 

desinteressantes aos investimentos do setor produtivo, além de inviabilizar a circulação 

das pessoas
239

.  

Notada essa realidade, as políticas de transporte e mobilidade, mantidos pelo 

Ministério das Cidades
240

 e financiados pelo Orçamento Geral da União, dizem respeito 

não somente a ampliação do transporte público, mas ao incentivo de alternativas para 

redução do tráfico.  São eles: i) o Programa de Mobilidade Urbana, distribuído em 

várias ações de apoio a elaboração e implantação de projetos de mobilidade, como: 

sistema de circulação não motorizados, de sistemas integrados de transporte público, 

medidas de moderação de tráfego e acessibilidade para pessoas com restrição de 

mobilidade; e ii) Programa de Infraestrutura de Transporte e de Mobilidade Urbana Pró-

Transporte, destinado ao financiamento de projetos do setor público e privado para 

melhoria do sistema de transporte coletivo. 

De acordo com o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada- IPEA
241

, há um 

carro para quase três habitantes e que a tendência é a de que este número só aumente, 

em decorrência da própria política de governo, que fez a opção, com legitimidade 

social, de adotar como uma das estratégias de crescimento econômico a universalização 

do acesso ao automóvel, proporcionando estímulo à indústria automobilística - sem 

contrapartida- investir em transporte público e nem em um plano de integração de 

transportes urbanos eficiente, principalmente nas metrópoles. 

As conseqüências são alarmantes. No tocante às repercussões ao meio 

ambiente, agrava: a poluição atmosférica e sonora, o consumo de energia e a 

impermeabilização do solo pelo asfalto e pela pavimentação. As repercussões sociais 

apresentam-se não menos importantes. O transporte público é principalmente utilizado 

por pessoas de renda média e baixa, o que faz com que o valor da tarifa torne-se um 

importante instrumento na formulação de políticas de inclusão social
242

. 

                                                
239 AFFONSO, Nazareno Stanislaus, BRITO, Juliana Machado e GRANADO, Clovis. Mobilidade 

Urbana e Inclusão Social. Brasília: MDT, 2010, p.9 
240 MINISTÉRIO DAS CIDADES. Programas e ações do Ministério das Cidades. Brasília: Governo 

Federal, 2011, p. 44-52. 
241 INSTITUTO DE PESQUISA ECONÔMICA APLICADA-IPEA. A mobilidade urbana no Brasil. 

Brasília: IPEA, 2011, p.04. 
242 MANO, Maíra Kubik. O automóvel ainda é prioridade. In: Revista Desafios do Desenvolvimento, 

IPEA, ano 08, n° 67, 2011, pp.32-39, p.37. 
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Além disso, com a expulsão da população marginalizada para regiões 

periféricas, cada vez mais distantes dos centros urbanos, dificulta-se o acesso dessa 

população marginalizada ao que a cidade oferece: trabalho, comércio, estudo, lazer, 

serviços públicos, e outros. Então sem mobilidade, as pessoas estão limitadas para 

desenvolver suas capacidades, exercer seus direitos
243

.  Nesse sentido, Milton Santos
244

 

explica que o modelo rodoviário urbano é fator de crescimento disperso da cidade, pois 

a organização dos transportes obedece à lógica da especulação mobiliária e torna ainda 

mais pobre os moradores periféricos, não somente porque devem pagar caro seus 

deslocamentos, mas porque os serviços e bens são mais dispendiosos nas periferias, 

fortalecendo os centros em detrimento das periferias, em um verdadeiro círculo vicioso. 

Para reversão desse quadro é importante uma busca de melhoria na qualidade de 

transporte público coletivo, além de capacitação de usuários e condutores.  

No tocante ao ordenamento jurídico, observa-se que até este ano, 2012, havia 

uma ausência de legislação específica sobre a mobilidade urbana. O Código de Trânsito 

Brasileiro, apesar de consubstancia-se em importante norma disciplinadoras de condutas 

no tráfico, não abrange, em sentido amplo, o direito à mobilidade. Apesar de sua 

incipiência no assunto, apresenta nos artigos 5°
245

 e 6°
246

 o Sistema Nacional de 

Trânsito, com uma composição que remete ao Federalismo cooperativo, por envolver 

um conjunto de órgãos e entidades da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos 

Municípios, tendo como fins, dentre outros, o exercício das atividades de planejamento, 

normatização, administração, pesquisa, registro e licenciamento de veículos e tendo 

como um dos objetivos o estabelecimento de diretrizes da Política Nacional de Trânsito, 

com escopo proteger a segurança, a fluidez, o conforto, a defesa ambiental e a educação 

para o trânsito. 

                                                
243 AFFONSO, Nazareno Stanislaus, BRITO, Juliana Machado e GRANADO, Clovis. Mobilidade 

Urbana e Inclusão Social. Brasília: MDT, 2010, p.12. 
244 SANTOS, Milton. A Urbanização Brasileira. 5 ed. São Paulo: Edusp, 2005, p.106. 
245 BRASIL, Lei Federal nº 9.503/1997. Art. 6º São objetivos básicos do Sistema Nacional de Trânsito: I - 

estabelecer diretrizes da Política Nacional de Trânsito, com vistas à segurança, à fluidez, ao conforto, à 
defesa ambiental e à educação para o trânsito, e fiscalizar seu cumprimento; II - fixar, mediante normas e 

procedimentos, a padronização de critérios técnicos, financeiros e administrativos para a execução das 

atividades de trânsito;III - estabelecer a sistemática de fluxos permanentes de informações entre os seus 

diversos órgãos e entidades, a fim de facilitar o processo decisório e a integração do Sistema. 
246 Lei Federal nº 9.503/1997. Art. 5º O Sistema Nacional de Trânsito é o conjunto de órgãos e entidades 

da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios que tem por finalidade o exercício das 

atividades de planejamento, administração, normatização, pesquisa, registro e licenciamento de veículos, 

formação, habilitação e reciclagem de condutores, educação, engenharia, operação do sistema viário, 

policiamento, fiscalização, julgamento de infrações e de recursos e aplicação de penalidades.  
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Vale salientar que em janeiro do corrente ano, foi promulgada a Lei 

12.587/2012, que traça as diretrizes da Política Nacional de Mobilidade Urbana, cuja 

exposição de motivos de seu respectivo projeto de lei, PL 1687/2007,
247

 destacava a 

importância para o desenvolvimento pleno das cidades, que exista um marco regulatório 

que integre transporte público e individual, visando redução de custos, de tráfego e 

garanta o acesso universal a esse serviço.  

A Política Nacional de Mobilidade Urbana objetiva permitir a construção o 

acesso universal à cidade, por meio do fomento de condições que contribuam para a 

efetivação dos princípios, objetivos e diretrizes traçadas na lei, através do planejamento 

e da gestão democrática do Sistema Nacional de Mobilidade Urbana
248

, que é composto, 

segundo artigo 3° da Lei 12.587/2012, por “conjunto organizado e coordenado dos 

modos de transporte, de serviços e de infraestrutura que garantem os deslocamentos de 

pessoas e cargas no território do Município”. 

Corroborando com a proposta normativa, o Movimento Nacional pelo Direito 

ao Transporte Público de Qualidade para Todos – MDT, a mobilidade precisa ser 

inclusiva, sustentável social e ambientalmente, moderna e inteligente, de forma a 

melhorar a circulação nas cidades e a vida dos que nela vivem, devendo atrair mais 

investimentos e melhorias. Para isso a gestão tem de ser descentralizada, participativa e 

                                                
247 Nesse sentido: “Nas últimas décadas, o planejamento e a gestão dos fluxos urbanos, tanto de pessoas 

quanto de bens, tem tido um trato claramente reativo, centrado  na dicotomia transporte individual versus 

transporte coletivo, e entre estes, a fragmentação da gestão  entre os diferentes modos e tecnologias (ex: 

metrôs,  trens, ônibus e barcas). Entende-se que tal abordagem tornou-se insuficiente para responder à 

complexidade dos desafios de mobilidade urbana da sociedade atual, sendo que já existem evidências por 

todo o mundo que cada modo ou serviço per si é insuficiente para suprir toda a necessidade de mobilidade 

da população das urbes. O enfoque da política proposta expressa novos  paradigmas de planejamento e 

gestão de sistemas e de regulação de serviços de transportes coletivos. Assim, quando falamos em 

“sistema de mobilidade urbana” contemplamos a interação equilibrada entre os diversos serviços de 

transportes urbanos (coletivo e individual; público e privado), de meios (motorizados e não-motorizados) 

e da infra-estrutura associada.Cabe, nessa nova perspectiva, assegurar a gestão sistêmica, obtendo uma 
melhor eficiência, minimizando redundâncias que só causam custos, e satisfazendo as reais necessidades 

de mobilidade das populações.  É imperiosa a definição de um marco regulatório claro e estável, para 

ampliar os investimentos, reduzir o nível das tarifas e garantir a universalização do acesso a esse serviço 

público essencial.” (PL 1687/2007. Exposição de motivos. Publicada no Diário Oficial da União de 15 de 

agosto de 2007, PP. 39848-39859, p. 39858). 
248 BRASIL, Lei Federal nº 12.587/12, artigo 2° A Política Nacional de Mobilidade Urbana tem por 

objetivo contribuir para o acesso universal à cidade, o fomento e a concretização das condições que 

contribuam para a efetivação dos princípios, objetivos e diretrizes da política de desenvolvimento urbano, 

por meio do planejamento e da gestão democrática do Sistema Nacional de Mobilidade Urbana.  
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democrática, bem como deve estar integrada às demais políticas de desenvolvimento 

urbano
249

.  

Sem dúvidas, o caminho jurídico para inclusão na seara da mobilidade urbana 

passa pelo viés democrático, em que é aberta a população a oportunidade de integração 

no sistema de decisões sobre as políticas públicas a serem adotadas também nesse setor. 

 

4.4 INCLUSÃO SOCIAL E SERVIÇO PÚBLICO: UMA RELAÇÃO INTRÍNSECA. 

 

Pela leitura do capítulo até este momento, nota-se que as condições de exclusão 

e de vulnerabilidade social estão intrinsecamente associadas à infraestrutura urbana 

básica e à oferta de serviços públicos. Sem dúvidas, o combate à pobreza passa por essa 

análise, em que o papel do Estado é central, seja como agente executor principal, seja 

como julgador e organizador em licitações para escolha de melhores parceiros no setor 

privado para execução de serviços de interesse necessários a coletividade. 

Apesar de aparentemente envolver uma conceituação simples, a definição 

sobre serviços públicos é controversa na doutrina, variando de visões orgânicas a 

subjetivas. Porém, conforme alerta Celso Antônio Bandeira de Mello
250

, a idéia de 

serviço público necessariamente deve abraçar dois fatores: o primeiro diz respeito ao 

substrato material consistente na prestação de utilidade ou comodidade usufruída 

diretamente pelos administrados; e o segundo, o aspecto formal, que é a submissão ao 

regime jurídico de direito público, o que significa a sujeição a uma unidade normativa a 

qual privilegia a supremacia do interesse público e que envolve alguns princípios como 

generalidade, eficiência, modicidade, cortesia e continuidade. 

Na prestação de serviço público é imprescindível a observância do princípio 

constitucional da legalidade, o qual aufere à Administração prerrogativas e limites 

distintos no exercício da atividade estatal, buscando sempre a salvaguarda dos interesses 

coletivos. Mas, o que envolve a idéia de interesse público? Essa questão é tão 

                                                
249 AFFONSO, Nazareno Stanislaus, BRITO, Juliana Machado e GRANADO, Clovis. Mobilidade 

Urbana e Inclusão Social. Brasília: MDT, 2010, p.9 
250 MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Curso de Direito Administrativo. 5 ed. São Paulo: Malheeiros, 

1994, p.350) 
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importante que é nela que estão alicerçadas discussões envolvendo legalidade e 

discricionariedade nas decisões judiciais, envolvendo concretização dos direitos sociais, 

elaboração do orçamento público e carências coletivas na oferta e prestação de serviços 

básicos pelo Estado à população. 

Assim, esclarece-se que o interesse público é considerado como conceito 

jurídico indeterminado, por ter em sua natureza um elevado grau de indeterminação e de 

complexidade e que envolve um aspecto econômico definido por metas de execução -, 

que objetivam assegurar o regular funcionamento da economia-, e de realização -, as 

quais envolvem proposta de desenvolvimento, de aplicação de recursos de maneira mais 

apropriada a garantir bem-estar e qualidade de vida para o povo
251

. Nota-se, portanto, 

que embora a titularidade do interesse público seja da sociedade, o papel de gestor é do 

Estado. 

Desse modo, a discricionariedade administrativa na escolha das políticas 

públicas a serem implantadas ocorre através do interesse público, fundamentado no 

próprio poder de polícia estatal e na intervenção indireta na ordem econômica. O 

interesse público apresenta-se em graus diferentes de indeterminação
252

: quando 

aplicado como sinônimo de bem comum, de fim do Estado, a indeterminação apresenta-

se em grau mais elevado. Essa indeterminação diminui gradativamente quando o 

princípio é considerado nos diferentes setores de atuação do Estado, como saúde, 

segurança, educação e transportes, cada qual com um interesse público delimitado pela 

Constituição Federal e demais legislações ordinárias. Em havendo interesses públicos 

conflitantes, deve ser realizada a devida ponderação
253

. 

O limite na ponderação entre interesses públicos conflitantes apresenta-se 

muito tênue, em alguns casos, em relação a interesses privados e geralmente é neste 

ponto que o Poder Judiciário legitima suas decisões em casos concretos que, 

                                                
251 BREUS, Thiago Lima. Políticas públicas no Estado Constitucional: problemática da concretização dos 

direitos fundamentais pela Administração Pública brasileira contemporânea. Belo Horizonte: Fórum, 
2007, p. 132-133. 
252 Aqui é importante frisar as considerações de Eros Grau ao explicar que o problema de indeterminação 

não está no conceito, mas sim na linguagem, por isso o correto seria mencionar termos indeterminados de 

conceitos e não de conceitos indeterminados. (GRAU, Eros Roberto. O direito posto e o direito 

pressuposto. São Paulo: Malheiros, 1996, p.146). 
253 PIETRO, Maria Sylvia Zanella Di. O princípio da supremacia do interesse público: sobrevivência 

diante dos ideais do neoliberalismo. In: PIETRO, Maria Sylvia Zanella Di; RIBEIRO, Carlos Vinícios 

Alves (coor.). Supremacia do interesse público e outros temas relevantes do Direito Administrativo. São 

Paulo: Atlas, 2010, p. 98. 
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aparentemente, envolviam apenas escolhas, discricionariedade administrativa, mas, 

entretanto, com um olhar mais atento acusam a preponderância de interesses privados 

sobre o público ou que simplesmente ferem o bom senso de aplicação orçamentária por 

privilegiar setores dispensáveis – como publicidade – em detrimento à prestação de 

serviços essenciais – como assistência à saúde. 

Partindo-se do princípio da legalidade, depreende-se que a discricionariedade 

está vinculada: à ausência de norma específica; a previsão legal de mais de uma 

possibilidade de atuação estatal e às normas por preceitos obscuros; ou nos casos em 

que a lei emprega conceitos jurídicos indeterminados. Em todas essas hipóteses, 

observa-se que há “uma prerrogativa concedida aos agentes administrativos de 

elegerem, dentre várias condutas possíveis, a que traduz maior conveniência e 

oportunidade para o interesse público” 
254

. 

Porém, é necessário ir além e observar a discricionariedade da atuação estatal 

com um pouco mais de profundidade sob o enfoque dos valores constitucionais. Assim, 

questão importante a ser mencionada é que não há mais como se falar 

discricionariedade como espaço livre de decisão do administrador, em decorrência de 

que todas as decisões e atos da Administração pública precisam estar vinculados à 

Constituição Federal.  

Deve-se, na verdade, perceber graus diferentes de vinculação, que permitem 

maior ou menor controle jurisdicional, com relação às decisões e a procedimentos 

adotados pela Administração. Porém, diga-se que essa é uma interpretação que pode ser 

construída desde Kelsen
255

, o qual já defendia que toda e qualquer atuação estatal deve 

ser justificada dentro do sistema jurídico, como um poder emanado da norma legal.  

Assim, o princípio da legalidade determina que cada uma das ações administrativas seja 

condicionada por uma lei. Deste modo, a discricionariedade tem que ser vista como 

poder jurídico, limitado e, portanto, não-livre.
256

 

Ora, os valores constitucionais aspiram bem-estar e justiça social e é por isso 

que na execução e no gerenciamento da atuação de prestados de serviço público deve 

                                                
254 CARVALHO FILHO, José dos Santos. Manual de Direito Administrativo.18 ed. Rio de Janeiro: 

Lúmen Júris, 2007, p.42. 
255 KELSEN, Hans. Teoria Pura do Direito. Traduzido por João Batista Machado. São Paulo: Martins 

Fontes, 2000, p.324. 
256 PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Discricionariedade Administrativa na Constitução de 1988. São Paulo: 

Atlas, 1991, p. 27 
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ser dada primazia às decisões que melhor aproveitem a população. Sem dúvidas, para 

isso é importante uma reflexão sobre a relação entre Estado, sociedade e iniciativa 

privada, bem como sobre o poder que cada um desses atores exerce nas decisões 

envolvendo aplicação de recursos públicos, o que será aprofundado em capítulos 

subseqüentes desse trabalho.  

Essa vinculação é percebida de forma tão íntima pela Carta Política brasileira, 

que a par do título Da Administração pública, o trato sobre execução de serviços 

públicos ocorreu no título Da Ordem Econômica. Assim, importa salientar que o artigo 

175 da Constituição Federal
257

 incumbiu ao Poder Público a execução de serviços 

públicos diretamente ou sob regime de concessão ou permissão, através de 

procedimento licitatório.  

Os recursos públicos, insuficientes ao atendimento de todas as demandas 

sociais, levaram o Estado a transforma-se de executor em regulador. E este processo se 

deu através do processo de destatização, ocorrida, no Brasil, durante a década de 1990, 

reduzindo a intervenção direta e privilegiando o modo indireto de intervenção. Sem 

dúvidas, essa uma conseqüência da globalização, que segundo o cientista português 

Vital Moreira
258

 trouxe a Administração Pública a reprivatização e a reliberalização dos 

mercados de forma sucessiva e com isso conjugou a regulação pública e autorregulação 

profissional, nos mecanismos de regulação econômica. E aqui é válido ressaltar que a 

delegação de serviço público não se confunde com privatização. Esta além de transferir 

a atividade para iniciativa privada, como ocorre na delegação, há a transferência da 

própria empresa
259

.  

Na realidade brasileira notou-se que, ao passo que no decurso do século XX 

houve a estatização e o nascimento de grandes empresas estatais, a partir de 1986 e mais 

notadamente na década de 1990, ocorreu movimento inverso. Empresas estatais de 

telecomunicações e de fornecimento de energia elétrica, por exemplo, foram 

                                                
257 BRASIL, CF/88, Art. 175. Incumbe ao Poder Público, na forma da lei, diretamente ou sob regime de 
concessão ou permissão, sempre através de licitação, a prestação de serviços públicos.Parágrafo único. A 

lei disporá sobre:I - o regime das empresas concessionárias e permissionárias de serviços públicos, o 

caráter especial de seu contrato e de sua prorrogação, bem como as condições de caducidade, fiscalização 

e rescisão da concessão ou permissão;II - os direitos dos usuários;III - política tarifária;V - a obrigação de 

manter serviço adequado. 
258 MOREIRA, Vital. Auto-regulação profissional e Administração Pública. Coimbra: Livraria Almedina, 

1997, p.19 e 21. 
259 MUKAI, Toshio. Concessões, permissões e privatizações no setor público. 5 ed. São Paulo: Saraiva, 

2007, p.90. 
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privatizadas, em busca da eficiência econômica, redução de gastos públicos e pelos 

anseios de alcance de investimento e universalização do acesso ao serviço, trazendo 

repercussões à inclusão social e obrigando um maior controle do Estado, para que a 

iniciativa privada mantivesse tarifas módicas e inclusivas às populações marginalizadas. 

Esse complexo processo é tratado por Di Pietro
260

. A autora explica que as 

privatizações refletiram um processo de transformação de um Estado “monoclasse” para 

um “pluriclasse”, significando a necessidade de satisfazer demandas crescentes, 

apresentadas ao Estado em nível econômico e social, não só pelas classes privilegiadas, 

mas por vários setores da sociedade civil. Como resultado, o Direito passou a ser 

percebido como instrumento da atuação estatal, havendo diminuição das barreiras entre 

o setor público e os demais setores sociais, consubstanciando-se estes em uma 

sociedade pluralista, representada por vários segmentos. 

 Além disso, no início do século XXI, verificou-se a ocorrência da própria 

expansão de infraestrutura urbana e econômico e social. Segundo o Banco Mundial
261

, 

em países em desenvolvimento, serviços de oferta de água, de saneamento, de 

eletricidade, de telecomunicações contribuem para o aumento da produtividade em 

âmbito individual e coletivo de forma significante, atingindo particularmente mulheres, 

que passam a ter a possibilidade de investir e exercer alguma atividade rentável em seus 

próprios lares e das crianças, as quais passam a ter acesso a melhores condições de 

qualidade de vida, propiciados pela higiene e pelo aumento da renda familiar. 

Dessa perspectiva corroboram-se mais uma vez a conexão entre a proposta de 

enfrentamento da pobreza, de inclusão social e o desenvolvimento econômico, ou seja, a 

relação íntima entre as ordens social e a econômica, entre prestação de serviço público e 

concretização de direitos sociais para sociedade. Essa relação, bem como a 

transformação do Estado Executor, para o Estado Regulador será aprofundada a seguir. 

 

4.5.  INSTRUMENTOS REGULATÓRIOS DO MERCADO PARA INCLUSÃO 

SOCIAL 

                                                
260 PIETRO, Maria Sylvia Zanella Di. Parcerias na administração pública: concessão, permissão, 

franquia, terceirização e outras formas. São Paulo: Atlas, 2006, p.15-22. 
261 KOMIVES, Kristin; FOSTER, Vivien; HALPERN, Jonathan; WODON, Quentin. Water, Eletricity 

and poor: Who benefits from utility subsidies?. Washington:  Banco Mundial, 2005, p.2-3. 
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Com a evolução do pensamento trazida pelo movimento (neo) 

constitucionalista, a questão da relação entre Direito e o desenvolvimento abarcou-se de 

mais complexidade. A definição deste começou a ser relacionada à concretização dos 

direitos fundamentais e a implantação de políticas públicas. O Diploma Constitucional 

passou, então, a ser canal crucial entre a ordem econômica e a ordem social.   

A visão (pós-) moderna mostra-se como indissociável da análise dos resultados 

econômicos, os quais, por sua vez, mostram-se como condição para o alcance dos 

resultados sociais, ou não- econômicos, pois exigem aplicação de amplos recursos, 

gerados em um ambiente econômico de competição global, em que as unidades políticas 

compartilham com entidades da sociedade organizada, dentre esses os agentes 

econômicos, o poder decisório.  

Tal qual analisado no início desse capítulo, no século XX, o aprofundamento 

da idéia de defesa dos direitos sociais, tidos por segunda geração, levou ao 

entendimento da importância da intervenção do Estado com os fins de assegurar a 

justiça social. Em decorrência, as Constituições passaram a trazer em seus textos 

orientações sobre o assunto. Nas Cartas contemporâneas, estes disciplinamentos são 

considerados essenciais.  

Explica Shoueri
262

 que o domínio econômico passou a ser compreendido como 

parcela da atividade econômica, formada predominantemente por agentes do setor 

privado, sujeito às normas e regulação do setor público, que recebe a incumbência de 

incentivar, fiscalizar e planejar o mercado. Disto surge a noção de Constituição 

Econômica, que marcou o século XX
263

, sendo definidas como um conjunto de 

instituições e de preceitos que, protegendo os elementos definidores de um respectivo 

sistema econômico, “instituem uma determinada forma de organização e de 

                                                
262 SHOUERI, Luis Eduardo. Direito Tributário e Ordem Econômica. In:TORRES, Heleno Taveiro 

(coord.). Tratado de Direito Constitucional Tributário: estudos em homenagem a Paulo de Barros 

Carvalho. São Paulo: Sariava, 2005, p. 540 
263 Ibid. Tributação e liberdade. In: PIRES, Adilson Rodrigues; TORRES, Heleno Taveira (org). 

Princípios de Direito Tributário e Financeiro: estudos em homenagem a Ricardo Lobo Torres. Rio de 

Janeiro: Renovar, 2006, p.456. 
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funcionamento da economia e constitui, por isso mesmo, uma determinada ordem 

econômica”
264

.  

A ordem econômica constitucional estabeleceu uma série de princípios 

basilares para orientação ética do comportamento dos agentes econômicos e de 

fundamentação normativa para as intervenções estatais
265

. Dentre esses, destaca-se a 

função social, a qual impõe um dever positivo, ou seja, o dever de exercer a atividade 

econômica em benefício à coletividade e não apenas de não o fazê-lo em prejuízo a 

outrem
266

.  

No caso do ordenamento constitucional brasileiro, esse quadro é retratado de 

uma forma muito clara, quando se analisa a Carta Política por uma ótica sistêmica. O 

artigo 170 da CF institui como fim da Ordem Econômica brasileira a justiça social
267

. O 

mesmo fim foi estabelecido para a Ordem Social, no artigo 193. O que coaduna com os 

objetivos fundamentais previstos no artigo 3º, incisos I e III. Disto resulta que os 

Direitos Sociais e a busca pela justiça social guardam íntima relação com a própria 

identidade da Constituição.  A Constituição de 1988 consolida, dessa forma, o enorme 

conjunto de transformações político-sociais e econômicas, que vinha acontecendo no 

mundo ocidental. 

Conforme já visto, com diferenças relacionadas a grau e à intensidade, todas as 

cidades brasileiras exibem problemáticas parecidas genéricas e de enorme relevância, 

como os do emprego, da habitação, dos transportes, do lazer, da água, dos esgotos, da 

educação e saúde. Grande parte da responsabilidade pelo agravamento desses problemas 

está na urbanização corporativa, isto é, empreendida sob o comando do mercado 

imobiliário, por refletir uma expansão capitalista devorante dos recursos públicos, uma 

                                                
264 CANOTILHO, José Joaquim Gomes. Direito Constitucional. 6 ed. Coimbra: Livraria Almedina,1993, 

p.1228. 
265 Vide artigo 170 da Constituição Federal Brasileira de 1988. 
266 GRAU, Eros Roberto. A ordem econômica na constituição de 1988. 14 ed. São Paulo: Malheeiros,  
p.250. 
267 Neste sentido, cita-se: “[...] a existência de um título na Constituição dedicado a este tema revela bem 

claro ter o constituinte visão de que a democracia não pode desenvolver-se a menos que a organização 

econômica lhe seja propícia. Não é praticável a democracia política, cujos valores fundamentais são a 

liberdade e a igualdade, onde a organização da produção e do consumo reduza a liberdade e a igualdade a 

afirmações solenes e vãs. Para o estabelecimento da democracia política urge, portanto, que se organize 

um regime econômico onde se satisfaçam todas as exigências fundamentais do indivíduo, onde se abram 

para todos, oportunidades relativamente iguais”. (FERREIRA FILHO, Manoel Gonçalves. Curso de 

Direito Constitucional. 21 ed. São Paulo: Saraiva, 1994, p.2) 
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vez que esses são orientados para os investimentos econômicos, em detrimento dos 

gastos sociais
268

. 

Partindo-se da perspectiva da América Latina, aponta Lenio Luiz Streck
269

 que 

os processos históricos de colonização, séculos de governos autoritários e dependência 

periférica não permitiu a gestão e o florescimento de um Estado de Bem-Estar Social, 

pois as intervenções estatais necessárias para adoção de políticas sociais confundiram-se 

permanentemente com práticas ditatoriais, relacionados ao patrimonialismo das elites 

herdeiras do colonialismo e agravamento, por conseqüência, das desigualdades e 

empobrecimento da massa populacional. 

Além disso, por causa do aumento do desemprego e da flexibilização da mão-

de-obra, os governos passam a se sentir pressionados a garantir o mínimo de proteção 

social às populações excluídas socialmente, o que acaba por exigir um maior controle, 

para manter-se o equilíbrio orçamentário.  

Por isso, a responsabilidade política do governo insere-se nesse quadro de 

tentativa de reversão histórica, sendo necessário planejamento e execução de uma 

política econômica harmonizada com o mercado e voltada para as novas concepções de 

desenvolvimento
270

 e de respeito ao princípio da função social das cidades.  

Isso significa que é necessário recuperar a capacidade de indução dos Estados a 

padrões éticos que fortaleçam a legitimidade e criação de estruturas eficazes que tenham 

condição de fiscalizar o cumprimento de acordos e compromissos assumidos no 

processo de regulação, bem como incentivando a sociedade civil a ser envolver nas 

operações de sistema de amparos sociais. 

Para isso, é necessário que o Estado tenha capacidade de intervenção e possa 

estabelecer estratégias de urbanização e políticas públicas
271

 que busquem o diálogo e a 

conciliação de interesses dos diversos setores sociais, inclusive dos agentes econômicos, 

os quais precisam sentissem motivados a aderir às políticas, o que pode ser alcançado 

através de normas indutoras e sanções premiais e do próprio comportamento indutor dos 

cidadãos para estabelecimento de comportamentos colaboradores. Assim, pode ser dito 

                                                
268 SANTOS, Milton. A Urbanização Brasileira. 5 ed. São Paulo: Edusp, 2005, p.105. 
269 STRECK, Lenio Luiz; MORAIS, José Luis bolzan de. Ciência Políticas e Teoria do Estado. 6 ed. 

Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2008, p.81. 
270 MOREIRA NT, Diogo de Figueiredo. Mutações do Direito Administrativo. 3 ed. Rio de Janeiro: 
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271 WALDMAN, Maurício. Natureza e sociedade como espaço de cidadania. In: PINSKY, Jaime; 

PINSKY, Carla Bassanezi (org). História da Cidadania. 2d. São Paulo: Contexto, 2003, p. 555. 
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que de acordo com os objetivos específicos a serem alcançados as medidas de regulação 

pública podem agrupar-se em duas categorias básicas: i) restringir a liberdade de 

iniciativa econômica, através da imposição de condições legais, traduzindo-se em 

deveres para os destinatários; ou ii) medidas de indicação, de incentivos, de auxílio ou 

de apoio aos agentes econômicos para que assumam comportamentos favoráveis à 

implantação das políticas públicas
272

. 

Observa-se que no chamado “capitalismo pleno” três instituições sociais 

especializaram-se umas em relação à outras: os Estados especializaram-se em fornecer 

proteção aos domicílios e às empresas; as últimas se especializaram em fornecer força 

de trabalho aos Estados e meios de subsistência aos domicílios; e estes se 

especializaram em fornecer força de trabalho aos outros dois. Além disso, as 

empresas
273

 fornecem umas às outros instrumentos necessários para produção de 

proteção e de subsistência.  Os produtos de cada instituição, portanto, servem umas às 

outras de tal modo que as atividades de subsistência dos domicílios, as de produção de 

mercadorias de empresas e as de proteção dos Estados formam uma teia de ações 

interdependentes
274

.  

Neste tocante, nota-se que, por conseqüência do Estado regulatório, houve 

também a implantação de descentralização de poderes, baseada no princípio da 

subsidiariedade, definido por Sérgio Buarque
275

 como a orientação de que os 

organismos maiores devem repassar para as entidades menores, Municípios e instâncias 

locais, a função central de decisão e de gestão.  

Importante observar que o direito social é integrativo, por estar associado à 

confiança compartilhada pelos membros do grupo e pelo esforço comum e ajuda mútua. 

Isso significa que a característica da ordem normativa social precisa renuncia aos 

pressupostos de individualismo. Deste modo, os direitos sociais denotam uma 

                                                
272 SANTOS, Antônio Carlos dos; GONÇALVES, Maria Eduarda; MARQUES, Maria Manuel Leitão. 

Direito Económico. 5 ed. Coimbra: Almedina, 2007, p. 210. 
273 “A empresa é um organismo econômico, isto é, se assenta sobre uma  organização fundada em 
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empresário e como fruto de sua idéia, a empresa é necessariamente aferrada a sua pessoa, dele recebendo 

os impulsos para seu eficiente funcionamento.” (REQUIÃO, Rubens. Curso de Direito Comercial. Vol. 2. 

20. ed. São Paulo: Saraiva, 1995, p. 50) 
274 ARRIGHI, Giovanni. A ilusão do desenvolvimento. 4 ed. Traduzido por Sandra Guardini Teixeira 

Vasconcelos. Petrópolis: Vozes, 1998, p. 20 
275 BUARQUE, Sérgio C. Construindo o desenvolvimento local sustentável: metodologia do 

planejamento. 4 ed. Rio de Janeiro: Garamond, 2008, p. 51. 
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personalidade coletiva complexa, a qual se apresenta como organização de unidade no 

interior da multiplicidade, onde seus membros conservam sua personalidade parcial
276

. 

Entretanto, para não cair no romantismo ou ingenuidade, é importante relembrar as 

concepções econômicas tratadas no segundo capítulo deste trabalho sobre a até que 

ponto é possível observar esse compromisso social com a ordem econômica capitalista e 

globalizada. 

Provavelmente em nenhum outro setor econômico seja tão visível quanto na 

economia urbana o conflito entre interesse público e as forças de mercado. Por isso, 

cabe ao Estado arbitrá-los por meio de graus variados de intervenção governamental, 

que busquem definir prioridades de conteúdo coletivo, políticas de preços e cobrança de 

encargos aos usuários de bens e serviços e fixação de critérios de avaliação e elaboração 

de projetos que incorporem os custos sociais
277

. 

A tarefa do Estado não é fácil. As intervenções estatais são percebidas, por 

ameaçar o livre comércio, como inimigas pelas operações de mercado, as quais – por 

outro lado- são constatadas como prejudiciais às ações governamentais, pelos limites 

impostos à angariação de receitas e aos gastos governamentais
278

. Além disso, fala-se 

em uma crise do Estado Regulador, acusado de, por vezes, não garantir as expectativas 

de direito
279

. 

Além disso, o Estado precisa atuar tendo como base o contexto de sustentação 

da ordem democrática, não sendo suficiente simples institucionalização das regras do 

jogo, sendo necessário alcance de estabilidade à longo prazo e superação de três déficits 

históricos vivenciados na América Latina: i) o déficit da grave desigualdade social; ii) 

ineficiência das ações governamentais na implantação eficiente de suas ações; iii) 

déficit de accountability, expandido os mecanismos de controle das políticas 

governamentais e de responsabilização pública dos governantes
280

. 
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Ora, o Estado tem o papel fundamental para regular o mercado e garantir que a 

ordem econômica cumpra com os seus princípios basilares. Ocorre que o ente Estatal, 

integrado por cargos e funções, ocupados por agentes políticos muitas vezes, não 

postula dimensões críticas, pois esses servidores são carentes de controladores. Se 

aqueles que controlam, não são controlados, nasce um problema institucional muito 

grave que atinge a legitimidade das decisões, posturas e normas produzidas pelas 

funções-poderes
281

.  

Daí a importância da fiscalização da sociedade no uso que o Estado faz dos 

instrumentos regulatório, a fim de garantir a transparência e impedir que interesses 

privados se sobreponham a interesses públicos. Nesse sentido, deve ser reiterado que o 

acesso a políticas públicas pode ocorrer através de vários instrumentos, inclusive pelos 

meios da regulamentação. Os regulamentos servem como ferramenta na medida em que 

atendam a determinação legislativa para o acesso a uma determinada política e 

vinculando uma ação administrativa, que a princípio possuía a natureza discricionária.  

Vale salientar, contudo, que a regulamentação possui conceito distinto da 

regulação. A primeira trata do desempenho da função normativa por parte do poder 

executivo, através da especificação de normas gerais e abstratas
282

.Já o poder 

regulamentar diz respeito às funções de incentivo, fiscalização e de planejamento
283

. 

Assim, os procedimentos de regulação podem ocorrer tanto de modo unilateral, através 

de medidas imperativas - de natureza legislativa e/ou administrativa, limitando 

liberdade dos agentes econômicos ou proporcionando-lhes vantagens condicionadas à 

determinados comportamentos – como de forma negociada, através de acordos de 

incitação ou de colaboração com os destinatários da regulação
284

. 

Assim, de modo unilateral, há modalidade de intervenção por direção e por 

indução. No primeiro caso, observam-se “comandos imperativos, dotados de cogência, 

impositivos de certos comportamentos a serem necessariamente cumpridos pelos 

                                                
281 ALVES, Alaôr Caffé. Meio Ambiente e a questão metropolitana. In: ALVES, Alaôr Caffé; PHILIPPI 
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agentes que atuam no campo da atividade econômica em sentido estrito”
285

.  E na 

segunda modalidade, sugerem-se comportamentos, o que implica dizer que ao agente 

econômico “é assegurada a possibilidade de adotar comportamento diverso, sem que por 

isso recaia no ilícito”
286

. 

Dentre a forma negociada, estão os contratos econômicos, que são amplamente 

difundidos e percebidos, no direito português, como meio que o Estado tem para 

implantar com eficiência políticas econômicas, assegurando coerência dos 

comportamentos das empresas com aquelas políticas. Consubstanciam-se, assim, na 

aceitação pelos agentes econômicos de certas obrigações tendo como contrapartida 

prestações a que o Estado se obriga. São chamados de contratos- programas, que dizem 

respeito a contratos realizados entre a Administração Pública e empresas privadas ou 

associações e contém um programa amplo e cronometrado de atividades e ações em 

busca do alcance de resultados determinados.  

Como exemplo, cita-se conjuntos de projetos e de investimentos em matéria de 

infra-estrutura de transportes e de comunicações, educação, de saneamento básico e de 

demais problemas ambiente. São espécies dos contratos-programa os contratos de 

desenvolvimento em geral e os contratos fiscais. Os primeiros podem ser definidos 

como transações realizadas entre Estado e uma ou mais empresas, em que aquele se 

compromete a fornecer auxílio de várias ordens, sob a condição de que as organizações 

se enquadrem nas linhas de política de desenvolvimento nacional ou regional. Já os 

contratos fiscais dizem respeito especificamente a uma oferta de vantagem fiscal 

concedida em troca de projetos de investimentos considerados importantes para o 

interesse público
 287

. 

No Brasil, essa forma contratual é bastante insipiente, porém é observada 

através dos contratos de concessão. Wald
288

 explica que a mobilização de investimentos 

privados e planejamento adequado estão possibilitando consiga se recuperar 
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rapidamente do déficit de infra-estrutura urbana, como distribuição de eletricidade, 

construção de estradas, limpeza urbana, telecomunicações, dentre outros.  

Assim, a regulação assumiu importante papel tanto para salvaguarda de um 

ambiente competitivo no mercado, como para monitorar e afastar os efeitos deletérios 

de setores dominados por monopólios
289

, bem como concretizar valores de natureza 

política e social, em favor dos interesses coletivos, principalmente,nos setores que o 

Estado se afastou, nas últimas décadas, como executor direto
290

 - o que ocorreu na 

década de 1990 com as privatizações - e como produtor do bem- estar social. 

Outro ponto que diz respeito a medidas econômicas negociais em prol da 

implantação de políticas públicas é a chamada “concertação econômica e social”, que 

pode ser considerada como receptada pela Constituição Federal brasileira, por 

representar face da gestão pública democrática. 

A concertação designa um processo de definição ou de execução de 

orientações de medidas de políticas, mediante a negociação entre o Estado, em seus 

mais diversos níveis, e os representantes dos interesses afetados pelas medidas de 

regulação. A sua natureza jurídica é bastante variável: ora aproxima-se dos contratos 

econômicos, ora de acordos políticos e ora de meros processos de consulta. É 

importante também que seja dito que o objetivo maior não é criar um sistema de sansões 

para o descumprimento da lei, mas sim, prever formas de consenso e de dissuasão, 

acompanhadas por processos adequados
291

.  

No direito brasileiro ela é observável em várias normas, mas é destacável na 

Lei 8884/94- Lei antitruste, atualizada, pelo novo SBDC- Sistema Brasileiro de defesa 

da Concorrência, que no artigo 58 e parágrafos trata do compromisso de 

desempenho
292

.Outro exemplo estaria na Lei Federal n° 11079/2004, que no artigo 4°
293
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estabelece como diretrizes a orientar as contratações de parceria público-privada
294

, 

dentre outras, a eficiência no cumprimento das missões e no emprego dos recursos da 

sociedade, responsabilidade fiscal, transparência e sustentabilidade financeira na 

contratação. 

Sob essa perspectiva, o Estado precisa conquistar a confiança dos agentes 

econômicos, por isso precisa cumprir suas funções de acordo com os princípios de 

negociação, de respeito a compromissos assumidos e de boa-fé, reconhecendo-se uma 

obrigação de cooperação nos contratos realizados. Adota-se, desse modo, um sentido de 

parceria, no qual o dever de lealdade entre as partes importa um comportamento ativo 

de negociação construtiva.  

Deste modo, na chamada “economia concertada” percebe-se duas tendências 

paralelas, mas complementares: de um lado flexibiliza-se os contratos públicos, 

inserindo fórmulas de direito privado, por outro se multiplicam as parcerias em prol da 

implantação de políticas públicas
295

. Importante esclarecer, contudo, que a concertação 

não retira o poder de decisão do Estado, não chegando haver, por isso, ao ponto de uma 

descentralização do poder decisório. Porém, a Administração Pública moderna vem 

percebendo que, decisões finais devem ser tomadas após o respectivo processo de 

negociação com os mais diretamente interessados, reduzindo as incertezas e, portanto, 

contribuindo para obtenção de investimento privado, condizente com os interesses da 

coletividade
296

. Ao permitir que a sociedade participe do processo decisório, consegue 

                                                                                                                                          
a revogação da aprovação do CADE, na forma do art. 55, e a abertura de processo administrativo para 
adoção das medidas cabíveis. 
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observadas as seguintes diretrizes:I – eficiência no cumprimento das missões de Estado e no emprego dos 

recursos da sociedade;II – respeito aos interesses e direitos dos destinatários dos serviços e dos entes 

privados incumbidos da sua execução;III – indelegabilidade das funções de regulação, jurisdicional, do 

exercício do poder de polícia e de outras atividades exclusivas do Estado;IV – responsabilidade fiscal na 

celebração e execução das parcerias;V – transparência dos procedimentos e das decisões;VI – repartição 

objetiva de riscos entre as partes;VII – sustentabilidade financeira e vantagens socioeconômicas dos 

projetos de parceria. 
294 Conceitua-se parceira público-privada: “Em princípio, uma parceria público-privada é uma associação 

de capitais públicos e privados, de natureza contratual, por meio da qual são repartidos o financiamento, 
os riscos e os resultados de um determinado empreendimento”. ( ZYMLER, Benjamin; ALMEIDA, 

Guilherme Henrique de la Rocque. O controle externo das concessões de serviços públicos e das parcerias 

público-privadas. 2 ed. Belo Horizonte: Forum, 2008, p.268. 
295 WALD, Arnaldo; MORAES, Luiza Rangel de.; WALD, Alexandre de M. O direito de parcerias e a lei 

de concessões. 2 ed. São Paulo: Saraiva, 2004, p.52-54. 
296 Desse modo, observa-se que essa proposta aproxima-se da teoria institucionalista de North, ao passo 

que para esse autor, o caráter disciplinador das ideologias reduz os custos de transação, uma vez trazer 

estabilidade social, reduzindo riscos e, principalmente, incertezas na interação entre os agentes. Isso 

porque, as ideologias, quando são fortalecidas, regulam comportamentos sociais por meio de axiomas 
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diminuir o atrito de suas aplicações aos interessados, que passam a ficar a par da 

racionalidade da determinação pública e, por isso, o legitimam mais naturalmente
297

. 

Nisso está o sentido de parceria, consubstanciada no diálogo entre empresas, 

sindicatos e órgãos governamentais, a fim de buscar a efetivação de políticas públicas, 

bem como o equilíbrio entre acelerado desenvolvimento tecnológico e lentidão na busca 

de inclusão de inclusão social dos indivíduos. Deste modo, há a substituição da antiga 

relação de comando e obediência, por consultas prévias mútuas e audiências públicas, a 

fim de alcançar a infraestrutura necessária
298

.  

Portanto, a proposta de concertação econômica apresenta-se contemporânea e 

adequada à proposta de desenvolvimento pleno, para que o Setor Privado colabora com 

os objetivos de inclusão social, almejados pelo Estado e pela sociedade civil. Porém 

também não pode ser esquecido que distribuição de renda e justiça social são elementos 

que fogem da racionalidades das economias de mercado, conforme foi exaustivamente 

explicado nos capítulos anteriores. Entretanto, a conjuntura econômica liberal é a que 

vigora na atualidade e não há como dar as costas a essa realidade. Então o melhor para a 

Administração pública é tentar conciliar interesses econômicos e sociais, do mercado e 

da sociedade civil através do diálogo e de um comportamento ético e compromissado. 

Esse é um dos maiores desafios do Estado deve ser o objetivo da regulação na 

atualidade 

Nesse sentido, outro exemplo que pode ser citado sobre concertação econômica 

é o instrumento operações urbanas consorciadas, previsto na alínea “p”, do inciso V do 

artigo 4° do Estatuto das Cidades
299

. A operação urbana consorciada pode ser entendida 

como a reunião de medidas e de intervenções coordenada pelo poder público, com a 

necessária participação de investidores privados e a comunidade envolvida, objetivando 

à transformação urbanística estrutural, à preservação ou à recuperação de um setor da 

                                                                                                                                          
morais e éticos, o que, por consequência, contribui para eficácia das normas jurídicas, por refletir nelas a 

legitimação da sociedade. Por isso, para ele o estudo da dinâmica ideológica das sociedades é essencial 
para compreensão de comportamentos coletivos, já que as ideologias apresentam-se na base da formação 

das regras de conduta da sociedade assumindo papel fundamental no entrelace econômico dos mercados 

em cada país.( NORTH, Douglass. Institutions, Institutional Change and Economic performance. 

Cambridge: Cambridge University Press, 1990, p.3-4.) 
297 MONCADA, Luís S. Cabral de. Direito Económico. 5 ed. Coimbra: Coimbra Editora, 2007, p.683. 
298 WALD, Arnaldo; MORAES, Luiza Rangel de.; WALD, Alexandre de M. O direito de parcerias e a lei 

de concessões. 2 ed. São Paulo: Saraiva, 2004, p.79. 
299 BRASIL, Lei Federal 10257/2001, art. 4o Para os fins desta Lei, serão utilizados, entre outros 

instrumentos:[...] V – institutos jurídicos e políticos:[...] p) operações urbanas consorciadas. 
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cidade. Os limites geográficos e teleológicos devem estar previstos no respectivo Plano 

Diretor. Além disso, o instrumento deve ser posto em prática por meio de lei específica, 

a qual regulamentará as operações legitimadas, tais como modificação de índices 

urbanísticos e características de parcelamento, uso e ocupação do solo e subsolo, 

concessões nas disposições do código de edificações, regularização de construções 

realizadas em desacordo com a legislação existente
300

. 

Dessa exposição, verifica-se que a efetivação de políticas públicas e alcance de 

desenvolvimento depende de uma reforma estrutural, somente alcançável através de um 

planejamento do qual participe, com ampla autonomia as empresas e a sociedade civil, 

sendo, entretanto, a participação das forças econômicas e da população no esforço de 

reconstrução social é o maior desafio enfrentado pelo Estado. 

Para tanto, é necessário que sejam garantidos a população urbana ampla 

inclusão em políticas públicas que envolvam oferta de emprego e de renda, lazer, 

educação e cultura, bem como garantia de participação das comunidades na elaboração 

e execução dessas próprias políticas, conforme será analisado nos capítulos seguintes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

5.  INCLUSÃO ECONÔMICA 

 

A inclusão econômica está relacionada à sustentabilidade social e ao 

crescimento econômico. A forma de alcançá-la é através da garantia da liberdade 

econômica e da promoção de emprego e de renda. Por isso, a Carta Política determinou 

                                                
300 SILVA, Patricia Reis da. A Postura da Municipalidade na Preservação do Patrimônio Cultural Urbano. 

Brasília: Universidade de Brasília/ PPG-FAU. Dissertação apresentada para obtenção do título em mestre 

em arquitetura e urbanismo, 2006, p.70. 
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à cidade o dever de obedecer aos limites e às diretrizes traçadas pela ordem social, em 

consonância com a ordem econômica. Isso aprofunda a idéia de que o desenvolvimento 

econômico urbano, para ser compreendido, precisa ser observado, em face de sua 

estrutura socioeconômica. 

Então, muito mais do que questão envolvendo meramente à possibilidade de 

consumo, a inclusão econômica vai além e foi considerada como uma das faces da 

função social das cidades, em decorrência da garantia ao direito de dignidade retratada 

pelo auto-sustento. É o oposto do assistencialismo, é a oferta de reconhecimento de 

produtividade, de independência, ou seja, de liberdade. 

Como um do viés constitucionais desses valores, o artigo 170 da CF/88
301

 

inclui entre seus princípios norteadores a busca do pleno emprego e a redução das 

desigualdades regionais e sociais. Além desse, os outros princípios como a livre 

iniciativa e a livre concorrência, o tratamento especial à micro e à pequena empresa e a 

proteção do consumidor e do meio ambiente, atingem diretamente as comunidades e 

determinam que o mercado exerça papel fundamental para o desenvolvimento 

econômico. 

Conforme já analisado em capítulos anteriores, a privatização dos serviços 

públicos de infraestrutura urbana, bem como internacionalização dos agentes 

econômicos privados, na busca de eficiência econômica na produção tem gerado não só 

o aumento de do desemprego formal mais também a freqüente flexibilização de mão- de 

– obra, o que acaba por exigir dos governos aumento da proteção social às crescentes 

populações carentes, estabelecendo uma maior reflexão sobre a natureza das novas 

relações entre Estado, sociedade civil e setor privado
302

 e as prioridades eleitas para 

alcance de bem-estar social. 

                                                
301 BRASIL, CF/88, Art. 170. A ordem econômica, fundada na valorização do trabalho humano e na livre 
iniciativa, tem por fim assegurar a todos existência digna, conforme os ditames da justiça social, 

observados os seguintes princípios: I - soberania nacional; II - propriedade privada; III - função social da 

propriedade; IV - livre concorrência; V - defesa do consumidor; VI - defesa do meio ambiente, inclusive 

mediante tratamento diferenciado conforme o impacto ambiental dos produtos e serviços e de seus 

processos de elaboração e prestação;  VII - redução das desigualdades regionais e sociais;VIII - busca do 

pleno emprego; IX - tratamento favorecido para as empresas de pequeno porte constituídas sob as leis 

brasileiras e que tenham sua sede e administração no País.  
302 DUPAS, Gilberto. Economia global e exclusão social: pobreza, emprego, Estado e o futuro do 

capitalismo. 3 ed. São Paulo: Paz e Terra, 2001, p. 103. 
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Importa esclarecer que o desemprego aumenta os índices de violência, de 

evasão escolar, de miséria e leva à estagnação econômica. Nesse sentido, Currie
303

 

explica que a política urbana adotada pelos países em desenvolvimento interfere na 

criação de círculos - viciosos ou benignos -, gerados pelas forças econômicas. Assim, a 

intervenção estatal deve romper os círculos viciosos para pôr em movimento forças 

autogestoras. Explica-se: ou o Estado se posiciona para manter a pobreza ou impedir o 

acesso a melhores condições de vida -círculo vicioso- do habitante marginalizado; ou 

posiciona este e seu núcleo familiar nos primeiros degraus da escada econômica, social 

e educacional, esperando que este contingente produza lucros incessantes através dos 

anos, movimento, por isso, um círculo benigno para o desenvolvimento. 

A liberdade econômica, que guarda uma estreita relação com a liberdade de 

propriedade, abarca a liberdade de compra e ao exercício de toda a atividade econômica 

destinada a gerar riqueza, mediante o desenvolvimento dos fatores produtivos. As 

liberdades de contratar, de comercio e de indústria e toda atividade susceptível de 

produção de bens, encontram-se envolvidas nesse conceito
304

.  

Essa concepção de liberdade foi sendo construída ao longo do decurso 

histórico. Na Idade Média, os Senhores feudais eram senhores das pessoas que viviam 

em suas terras. Com o pensamento moderno, a força de trabalho para as mãos livres da 

burguesia, que passou a sustentar o Estado por meio de tributos. O que significa dizer 

que estes ganharam a imagem, no liberalismo, de expressão e de garantia do preço da 

liberdade.
305

 

Neste sentido, cita-se a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, 

redigida pela Constituinte francesa de 1789, que em seus artigos 12 e 13
306

, estipularam 

a necessidade de impor uma contribuição a uma força pública para proteção dos 

cidadãos, que deveria ser repartida entre todos, de acordo com as suas necessidades.  

                                                
303 CURRIE, Lauchlin. Aceleração do desenvolvimento. Traduzido por Luiz Aparecido Caruso.São 

Paulo: Mestre Jou, 1969, p.85. 
304 BADENI, Gregório. Tratado de derecho constitucional. Tomo I. Buenos Aires: La Ley, 2004, p. 632 
305 SCHOUERI, Luís Eduardo. Tributação e liberdade. In: PIRES, Adilson Rodrigues; TORRES, Heleno 

Taveira (org). Princípios de Direito Tributário e Financeiro: estudos em homenagem a Ricardo Lobo 

Torres. Rio de Janeiro: Renovar, 2006, p.452. 
306 FRANÇA. Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, 1789. Artigo 12. A garantia dos direitos 

do homem e do cidadão requer uma força pública; esta força fica pois instituída em benefício de todos e 

não de utilidade particular daqueles a quem é confiada. Artigo 13. Para manutenção da força pública e 

para as despesas de administração é indispensável uma contribuição; ela deve ser repartida igualmente 

entre todos os cidadãos segundo as suas faculdades. 
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Entretanto, a liberdade dos atos econômicos, no decurso histórico, sofreu 

restrições de todos os tipos: antes do capitalismo eles eram privilégios de castas, que 

eram passados de geração em geração através do poder discricionário de cada época. 

Além disso, direito, economia e política formavam um sistema único, regido pelo 

Estado Absolutista Monárquico. Como conseqüência, as liberdades políticas e 

econômicas só foram possíveis a partir do direito à propriedade privada, alcançada pela 

implantação de um subsistema jurídico autônomo
307

. 

No pensamento liberal, a liberdade antecedia o Direito, sendo seu pressuposto. 

Quando passa o Estado a ter um recorte constitucional de índole social, a liberdade 

passa a ser uma finalidade. Assim, uma das faces do Estado Constitucional Social 

Democrático é a busca do desenvolvimento pleno, em que a ordem econômica passa a 

ser vista como um instrumento essencial para alcance desse objeto.  

As constituições do século XVIII, em razão de toda conjuntura político-social 

do liberalismo, não consideravam o elemento econômico imprescindível à organização 

do Estado
308

. Ao contrário, entendia-se que quanto menos houvesse intervenções, maior 

seria o resguardo ao direito de liberdade dos indivíduos. O desenvolvimento econômico 

era concebido apenas de uma forma quantitativa, ou seja, dizendo respeito ao 

crescimento do produto interno bruto, ao acúmulo de riquezas, e do aumento do 

poder
309

. 

Porém, mais tarde se percebeu que essa limitação realizada pelo Estado para o 

próprio Estado não seria suficiente para garantir as liberdades individuais, posto que 

gerasse uma disputa interna de poder entre as funções-poderes a par do indivíduo. 

Constatou, assim, que somente se poderia concretizar esta limitação através da 

autonomização de subsistemas sociais, a qual requer que a auto-reprodução dos seus 

elementos seja orientada pelos critérios do próprio sistema e não por de outros
310

. 

Assim, o final do século XIX a primeira metade do século XX, foram marcadas 

pela instituição do Estado Social, em que este era percebido como um prestador de 

                                                
307 CARVALHO, Cristiano. Teoria do Sistema Jurídico: direito, economia, tributação. São Paulo: 

Quartier Latin, 2005, p.246 
308 FERREIRA FILHO, Manoel Gonçalves. Curso de Direito Constitucional. 21 ed. São Paulo: Saraiva, 

1994, p. 298. 
309 Em sua obra “A Riqueza das Nações”, Adam Smith retratou esse enfoque, durante o período da 

Revolução Industrial. 
310 CARVALHO, Cristiano. Teoria do Sistema Jurídico: direito, economia, tributação. São Paulo: 

Quartier Latin, 2005, p.248 
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serviços. Essa percepção da dinâmica interligação sistêmica entre o direito e a 

economia, através da regulamentação desta, característica do “Wefare State”, foi 

capitada pelos economistas do século XX, notadamente pelos integrantes da Escola 

Austríaca – Ludwig Von Mises e Friedrich Hayek- e os da Escola de Chicago- Milton 

Frieman e James Buchanan.
311

 

Entretanto - conforme já esclarecido em capítulos anteriores - a partir da 

década de 1960, a globalização, o progresso na tecnologia de informação e à 

emergência da sociedade civil organizada aceleram o processo de transformação do 

Estado, o qual passou a assumir um novo papel, em que o poder público deixa de ser 

prestador e passa a ser indutor e regulador do desenvolvimento, atuando de forma ágil, 

inovadora e democrática. Deste modo, as principais funções desse novo Estado passam 

a ser a regulação, a representatividade, a justiça e a solidariedade.
312

 

No processo de globalização e de liberalização dos mercados ocorrida a partir 

de década de 1970, a dinâmica das relações econômico-sociais entre as nações, mostrou 

que os Estados periféricos foram afetados por variáveis decorrentes da competição 

imperfeita, tais como: o efeito negativo sobre os rendimentos de capital e sobre a 

garantia de direitos trabalhistas e o efeito posterior disso para a igual distribuição de 

renda e o padrão de demanda, os quais desequilibram as relações nos países em 

desenvolvimento, resultando grave concentração de renda entre a população urbana
313

.  

A fim de resolveras distorções provocadas pela divisão internacional do 

trabalho e reduzindo a competição imperfeita, surgiu na Europa, na década de 1960, o 

movimento internacional do “Fair Trade”, que almejava a justiça social nos países 

periféricos, através de incentivos às práticas sustentáveis e do pagamento de salários 

justos. Esse movimento foi conseqüência de uma consciência de responsabilidade 

global pela sobrevivência da humanidade, indicando uma dimensão ética, referente ao 

binômio processo de cooperação e dever de solidariedade, decorrente da percepção de 

                                                
311 CARVALHO, Cristiano. Teoria do Sistema Jurídico: direito, economia, tributação. São Paulo: 

Quartier Latin, 2005, p.251 
312 PIMENTA, Carlos César. A reforma gerencial do Estado brasileiro no contexto das grandes tendências 

mundiais. In: RAP, 32(5), Rio de Janeiro, set./out.1998, PP. 172-174, p.174 
313 CURRIE, Lauchlin. Aceleração do desenvolvimento. Traduzido por Luiz Aparecido Caruso.São 

Paulo: Mestre Jou, 1969, p.69. 
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que os recursos do planeta podem ser por todos compartilhados, se sustentavelmente 

utilizados pela tecnologia
314

. 

Como conseqüência, Prahalad
315

 lembra que, hoje, a questão do 

desenvolvimento está plenamente comprometida com a idéia de contribuição do setor 

privado, através do trabalho conjunto e cooperativo com organizações não-

governamentais. Grandes organizações multinacionais verificam a necessidade de 

conquistar o consumidor por meio do engajamento ao combate à pobreza, buscando 

soluções originais e sustentáveis como uma resposta à sociedade consumidora, a qual 

cada vez mais exige que todos cumpram com seu papel social. 

Observa-se que, na concepção contemporânea, na promoção de uma sociedade 

livre, a organização econômica exerce um duplo papel: em sentido amplo, a liberdade 

econômica, por si só, já se constitui uma liberdade; em sentido estrito, ela é um 

instrumento indispensável para a obtenção da liberdade política
316

., posto ter o condão 

de concentrar ou dispersar o poder.
 
 Ao promover a separação entre o poder econômico 

e político, Friedman
317

 explica que o capitalismo competitivo permitiu um controle 

recíproco entre eles.  

Porém, Celso Furtado
318

 alerta que a superação do subdesenvolvimento não 

pode ocorrer simplesmente pelos impulsos das forças de mercado, mas depende de um 

projeto político, que apoiado na mobilização de recursos sociais, possa permitir a 

realização do trabalho para reconstrução de certas estruturas.  

Sob o enfoque da globalização, Paul Singer
319

 esclarece que a pobreza está 

relacionada ao grau de integração ao mercado global. Para ele, há basicamente duas 

                                                
314 GIUSTINA, Osvaldo Della. Participação e solidariedade: a revolução do terceiro milênio II. Tubarão: 

Editora Unisul, 2004, p.159. 
315 PRAHALAD, Coimbatore Krishnarao. A riqueza na base da pirâmide. Traduzido por André Godoy 

Vieira. Porto Alegre: Bookman, 2010, p.27. 
316  “sin libertad econômica, no existe la liberdad política ni la libertad que caracteriza a uma convivenciq 

social pacífica, armónica y respetuosa de los derechos de todos los habitantes. Asimismo , sin libertad 

política, no habrá libertad econômica ni si manifestará aquel tipo de convivencia. Por outra parte, si no se 
garantiza aquella convivencia armónica, que presupone la plena vigencia de la Constitución, tampoco 

habrá libertad política ni econômica”.(BADENI, Gregório. Tratado de derecho constitucional. Tomo I. 

Buenos Aires: La Ley, 2004, p. 633) 
317 FRIEDMAN, Milton. Capitalismo e liberdade. Traduzido por Luciana Carli. Brasil: Artenova,1977, 

p.19 
318 FURTADO, Celso. Brasil: a construção interrompida. 2.ed. São Paulo:Paz e Terra, 1992, p.75. 
319 SINGER, Paul. É possível levar o desenvolvimento a comunidades pobres? In: É possível levar o 

desenvolvimento a comunidades pobres: texto para discussão. Brasília: MTE/ Secretaria Nacional de 

Economia Solidária, 2004, p. 2. 
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espécies de comunidades carentes: i) as historicamente excluídas, que vivem em 

economia de subsistência, de forma quase auto-suficiente, como, por exemplo, as 

comunidades quilombolas; e ii) As recém excluídas, formadas por trabalhadores de 

indústrias, que encolheram ou desapareceram em função da abertura do mercado interno 

e do progresso tecnológico, como por exemplo, a região do ABC Paulista, nas quais os 

moradores passaram a sobreviver com rendas precárias, em forma de benefícios 

previdenciários, como o auxílio desemprego e aposentadoria. Em ambos os casos nota-

se a exclusão dessas comunidades ao acesso à economia de mercado. 

Para inversão desse quadro, é necessário buscar a autonomia local através do 

fomento de atividades econômicas que se encaixem no perfil da cidade. Mais do que 

isso, é imprescindível que o desenvolvimento atinja todos os membros conjuntamente, 

sob pena de concentração de renda, provocando a divisão da comunidade em classes 

sociais
320

. Nesse sentido, pode ser citado Rawls
321

 quando defende que a sociedade bem 

ordenada promove o bem de seus membros, efetivada por uma concepção pública de 

justiça, valorizando o indivíduo ao passo que afirma a sua autonomia e incentiva-o a 

refletir objetivamente sobre seus objetivos e opiniões. Tal propósito de desenvolvimento 

pode ser alcançado, através da determinação de metas comuns e pela posse coletiva de 

meios essenciais de produção ou de distribuição
322

. 

Válido salientar que, se antes a grande preocupação com a exclusão 

socioeconômica eram as condições de exploração do trabalho, hoje o grande foco é a 

dificuldade de encontrar de alternativas de inserção econômica. Desta análise é possível 

constatar que para o alcance do pleno emprego é necessário que ao lado de um amplo 

planejamento governamental, concebido em todos os níveis, haja a combinação de 

várias políticas complementares, dentre essas, Ignacy
323

cita: i) explorar todas as 

oportunidades de crescimento de empregos com conteúdo zero ou baixo de importações, 

o que envolve, obras públicas, construção civil, serviços sociais, empregos relacionados 

                                                
320 SINGER, Paul. É possível levar o desenvolvimento a comunidades pobres? In: É possível levar o 
desenvolvimento a comunidades pobres: texto para discussão. Brasília: MTE/ Secretaria Nacional de 

Economia Solidária, 2004, p. 3. 
321 RAWLS, Jonh. Uma teoria de Justiça. Traduzido por Jussara Simões. 3 ed.São Paulo: Martins Fontes, 

2008, p.560. 
322 SINGER, Paul. É possível levar o desenvolvimento a comunidades pobres? In: É possível levar o 

desenvolvimento a comunidades pobres: texto para discussão. Brasília: MTE/ Secretaria Nacional de 

Economia Solidária, 2004, p. 3. 
323 SACHS, Ignacy. Desenvolvimento includente, sustentável, sustentado. Rio de janeiro: Garamond, 

2004, p. 19-20. 
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à conservação de energia e demais recursos ambientais como reciclagem de materiais e 

logística; ii) fomento e modernização da agricultura familiar; iii) ações afirmativas para 

fomentar empreendedores individuais e microempresas, englobando ações que apoiem a 

formalização, a oferta de crédito e utilização de compras governamentais; iv) 

estabelecer conexões mutuamente benéficas entre grandes e pequenas empresas, o que 

envolve condições justas de subcontratação e de terceirização; v) fortalecimento de 

indústrias nacionais de grande porte, para transformá-las em atores competitivos em 

escala global.
 
 

No plano local, devido às limitações dos recursos, a atividade econômica de 

uma comunidade precisa ser racionalizada, a fim de que seja encontrada, dentro de 

várias alternativas, aquela que se apresente mais adequada e eficiente à coletividade. 

Nesse exercício de traçar objetivos comuns, torna-se imprescindível o estabelecimento 

de uma vivência comunitária democrática. 

 

5.1 ECONOMIA SOLIDÁRIA COMO INSTRUMENTO DE INCLUSÃO 

ECONÔMICA 

 

Uma das estratégias para transferência de renda e de inclusão produtiva é o 

incentivo à economia solidária, que serve como alternativa para combater o desemprego 

e valorizar a dignidade dos indivíduos, fazendo com que estes se sintam parte 

importante do meio em que vivem. No Brasil, na última década a economia solidária 

consolidou-se como um dos principais pilares de políticas públicas de caráter 

emancipatório voltadas para a superação da pobreza. E essa tendência reflete a própria 

conjuntura econômica global. 

De acordo com Boaventura Souza Santos
324

, desde a Revolução Russa, 

ocorrida em 1917, que ocorreram tentativas de estabelecer diretrizes mercadológicas 

que não seguissem a racionalidade capitalista, era a proposta de modelos de mercado 

baseados na tradição socialista, ou socialismo de mercado, que buscava a solidariedade 

                                                
324 SANTOS, Boaventura Souza; RODRÍGUES, César. Introdução: para ampliar o cânone da produção. 

Traduzido por Vítor Ferreira. In: SANTOS, Boaventura Souza (org). Produzir para viver: os caminhos da 

produção não capitalista. 2 ed. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2005, p. 45-47. 
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e igualdade, por meio da combinação entre mecanismos de mercado e de planejamento 

econômico. Apesar de terem fracassado, as experiências ocorridas nas antigas União 

Soviética e Tchecoslováquia serviram de inspiração para implantação de atuais 

economias populares para desenvolvimento alternativo em periferias dos centros 

urbanos, privilegiando o desenvolvimento endógeno, a escala local por prever como 

atores centrais do desenvolvimento os próprios sujeitos coletivos, as comunidades 

organizadas. 

Para entender a necessidade de implantação dessa busca de alternativas de 

geração de emprego e de renda, é preciso retomar o pensamento exposto no capítulo 

segundo deste trabalho sobre a conjuntura e conseqüências da globalização, ocorrida na 

segunda metade do século XX e que trouxe, por um lado, novas oportunidades de 

emprego para mão-de-obra capacidade e qualificada, em decorrência das cotidianas 

inovações tecnológicas, por outro lado, diminuiu cada vez mais os cargos 

desqualificados, atingindo, sobremaneira, as classes menos favorecidas e provocando 

sério quadro de injustiça social. Observa-se, então, na globalização, uma dialética de 

inclusão e de exclusão: à medida que exclui postos formais de mercado de trabalho, 

estimula a flexibilização e incorpora a flexibilização como lógica. 

Nesse sentido, corroborando com o pensamento já apresentado de Paul Singer, 

Celso Furtado
325

 expõe que as modificações das formas de produção decorrentes do 

processo de modernização e globalização social privam as massas demográficas de suas 

ocupações tradicionais, como atividade artesanal pré-existente, o que as leva a buscar 

abrigo em sistemas subculturais urbanos que somente esporadicamente se articulam 

com os mercados, servindo essa massa como reservatório de mão-de-obra. Desta 

perspectiva, resultam as “populações marginais” que atuam em um sistema informal de 

produção e é retrato de uma estratificação social que tem suas raízes na modernização. 

Desses esclarecimentos, constata-se que a idéia de desenvolvimento econômico 

local passa por quatro componentes: emprego, base de desenvolvimento, valor de 

localização e recurso de conhecimento. Todos eles passaram por evoluções e novas 

concepções. O emprego estava associado, por exemplo, unicamente à idéia de aumento 

da quantidade de empresas. Hoje, as firmas precisam trazer empregos de qualidade e 

que se adéqüem ao perfil da população local. A base de desenvolvimento, obtida através 

                                                
325 FURTADO, Celso. O capitalismo global. São Paulo: Paz e Terra, 2000, p.28. 
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da construção de setores econômicos, passou a ser uma escolha consciente da 

comunidade que irá estruturá-la. Já o valor de localização, relacionado à viabilidade da 

comunidade pelo transporte e mercado, hoje oferta uma visão bem mais ampla, com 

novos fatores locacionais como: facilidades para  recreação e lazer, ambiente social e 

natural, instituições políticas, sociais, educacionais e outros de natureza regional que 

estimulam a economia local. Por fim, Recursos do Conhecimento, que na economia 

tradicional baseada em produtos seriados, não exigia grandes recursos de pesquisa. 

Porém, hoje, sabe-se que a inovação é fundamental para a maior parte dos 

empreendimentos
326

. 

Conforme já esclarecido, prevalece o entendimento de que os fatores limitantes 

do desenvolvimento de uma região são decorrentes dos resultados das relações sociais e 

de seus desdobramentos, como a interferência do homem no meio. As limitações e 

potencialidades exercem os mais diversos graus de influências, que são mensurados por 

indicadores, os quais expressam resultados positivos e negativos. A identificação dessas 

relações que influenciam no desenvolvimento regional é imprescindível para construção 

de planos alternativos coerentes com a sustentabilidade, o que envolve duas questões 

fundamentais: redução de impacto ambiental – a qual envolve a recuperação de áreas 

degradadas - e a inclusão social, sintetizada em saúde, educação e renda
327

. 

Para isso, a economia solidária apresenta-se como instrumento adequado, 

definível como conjunto de atividades econômicas realizadas e organizadas 

solidariamente por trabalhadores e trabalhadoras sob a forma coletiva e autogestionária, 

não implicando apenas em uma dimensão econômica, mas social e política. Nesse 

sentido, Gabriela Cavalcanti Cunha
328

 destaca que participar de uma cooperativa é uma 

experiência que propicia uma educação política por permitir ao indivíduo participar de 

decisões tomadas de forma coletiva, integrando assembléias, promovendo a fiscalização 

coletiva de contas e garantindo a igualdade de voz. Além disso, restaura as condições de 

sociabilidade, fortalece os laços de confiança com a comunidade, elevando a autoestima 

                                                
326 BORBA, Robinson Antonio Vieira. A Cidade Cognitiva: Proposição para o Desenvolvimento Local  

na Era do Conhecimento. São Paulo: Faculdade de Arquitetura e Urbanismo Universidade de São Paulo. 

Tese apresentada para a obtenção do título de Doutor em arquitetura, 2000, p.19. 
327 COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO E AÇÃO REGIONAL DA BAHIA. Programa de 

desenvolvimento Regional Sustentável. PDRS- baixo e médio São Francisco. Salvador: SEPLAN, 2002. 
328 CUNHA, Gabriela Cavalcanti. Dimensões da luta política nas práticas de economia solidária. In: 

SOUZA, André Ricardo de; CUNHA, Gabriela Cavalcanti; YONEKO, Regina. Uma outra economia é 

possível: Poul Singer e economia solidária. São Paulo: Contexto, 2003, p. 48. 
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do indivíduo, promovendo, por conseguinte, a cidadania e solidificando a dimensão 

substantiva da democracia. 

Ora, a inclusão social está associada de forma mais íntima a três variáveis 

políticas. A primeira é a promoção de emprego, que pode ser realizado pelo incentivo de 

oportunidades econômicas sustentadas, para melhorias de renda, aumento da taxa de 

escolaridade e redução dos índices de violência. A segunda é o gerenciamento 

democrático, o que significa a implantação de uma gestão descentralizada e 

democrática, ou seja, inclusiva, garantindo aumento de espaços para que a comunidades 

possa participar das decisões políticas. Por fim, a última é a liberdade da expressão 

cultural, que constrói um sentimento de identidade coletiva, integrando os indivíduos à 

comunidade e possibilitando a redução dos índices de violência, principalmente entre 

jovens. Pelo menos duas dessas três variáveis são necessariamente encontradas na rede 

de economia solidária e no cooperativismo. 

Face essa última variável política, é preciso fazer-se uma distinção entre 

economia solidária e economia criativa, a ser apresentada no final deste capítulo. Esta 

pode ser entendida como espécie daquela, nas hipóteses em que seja organizada em 

programas coletivos, pois está voltada a um segmento específico da economia, qual 

seja, a produção de produtos e serviços de cunho artístico, de valorização do patrimônio 

ambiental natural e cultural, conforme será visto adiante. 

Neste momento, importa esclarecer que a questão do cooperativismo pode ser 

visto como matéria complexa e que retrata os novos anseios de desenvolvimento ao unir 

de forma contundente os aspectos econômicos e sociais, afinal, procura o 

aprimoramento do ser humano nas dimensões social, econômica e cultural ao mesmo 

tempo em que se preocupa com a qualidade dos produtos e serviços, com a fixação de 

preços justos e a realização de um ambiente social e natural mais equitativo, 

democrático e sustentável
329

.  

Se por um lado, o cooperativismo pode ser visto como um fenômeno ou um 

movimento, balizado na mobilidade social; por outro, também pode ser percebido como 

um fato econômico, alicerçado no direito positivo
330

. Com a CF/88, o cooperativismo 

                                                
329 VEIGA, Sandra Mayrink; FONSECA, Isaque. Cooperativismo: uma revolução pacífica em ação. Rio 

de Janeiro: Fase, 2001, p.18. 
330 PERIUS, Vergílio Frederico. Cooperativismo e lei. São Leopoldo: Unisinos, 2001, p. 13. 
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alcança status de ferramenta para democracia participativa, uma vez que possibilita uma 

maior abertura para o exercício da livre iniciativa e de valorização dos indivíduos pela 

experiência da auto-gestão organizacional. Além de garantir a respectiva autonomia 

(artigo 5°, XVIII), a Carta Política também garantiu o estímulo ao cooperativismo e a 

outras formas de associativismo como políticas para o alcance do desenvolvimento 

econômico (artigo 174, § 2°). 

A economia solidária, para se solidificar, conta com o apoio de entidades 

públicas e privadas, que atuam junto às comunidades realizando o assessoramento, a 

capacitação, incubação, assistência técnica e de gestão. Geralmente, essas entidades são 

organizações não-governamentais, universidades e associações e entidades religiosas. 

Nesse sentido, programas de economia popular ou solidária, formada por 

associações comunitárias ou cooperativas são facilmente encontradas nas periferias dos 

grandes centros ou em comunidades rurais, que nascem e se vinculam a Igrejas ou a 

outras instituições de apoio. São formados, em regra, por mulheres, as quais realizam 

atividades de artesanato, costura e padarias, propiciando baixa rentabilidade. A face 

dessa precariedade da economia brasileira apresenta outro lado: o empreendedorismo 

solidário está cada vez mais se organizando e compondo rendes mútuas de ajuda, 

demonstrando um desenvolvimento socialmente inclusivo e um grande potencial, uma 

semente para transformação cultural e política
331

.  

Conforme já dito, a economia solidária assume no contexto brasileiro espaço 

cada vez maior, como estratégia para promover a melhoria das condições de vida das 

comunidades urbanas. Para ser implantado, é necessário um processo de organização 

econômica e social dos trabalhadores, bem como de desenvolvimento local através da 

articulação de redes de cooperação e da instituição de empreendimentos econômicos 

solidários
332

. Além disso, é necessário que o Estado crie ou incentive o crédito e 

desenvolva uma política educacional, promovendo uma qualificação social e 

profissional dos indivíduos. 

                                                
331 SOUZA, André Ricardo de. Economia solidária: um movimento nascente da crise de trabalho. In: 

SOUZA, André Ricardo de; CUNHA, Gabriela Cavalcanti; YONEKO, Regina. Uma outra economia é 

possível: Poul Singer e economia solidária. São Paulo: Contexto, 2003, p.39-43. 
332 CANÇADO, Airton Cardoso(coor). Economia solidária e desenvolvimento sustentável: resultados da 

atuação do NESSol/UFT no Bico do Papagaio. Goiana: Grafset, 2009, p.17. 
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Também se torna relevante alertar que a solidariedade almejada pela economia 

solidária não é uma tentativa de substituição da ação pública pela “caridade”. Muito 

pelo contrário: ela surge de atitude, geralmente, coletiva e reflete ou uma face positiva 

do poder regulatório do Estado ou nasce por iniciativa da sociedade civil para suprimir 

essa atuação estatal, mas sem desnaturar a importância da parceria entre os setores 

público e privado. 

Aliás, diga-se que no Brasil, particularmente no Nordeste, as iniciativas de 

desenvolvimento comunitário tendem a desconfiar dos órgãos públicos e da base 

econômica, numa crítica ao economicismo que Sérgio Buarque
333

 considerou 

desproporciona, posto seria justamente essa uma das razões para a falta de efetividade 

dos programas de combate à pobreza, os quais produzem, em regra, pequeno impacto na 

construção de uma base produtiva. 

A mesma desconfiança é citada por Prahalad
334

 em torno das organizações 

multinacionais. A aceitação da sociedade civil no papel exercido por essas grandes 

empresas mostra-se ambíguo, ao passa que enquanto uns aceitam, outros se mantêm 

céticos. Mas a verdade, é que foi constatado que há um contingente de cinco bilhões de 

pobres no mundo- formandos por grupos heterogêneos, com diferentes características 

culturais e sociais- sem acesso ao consumo e que representam uma força motriz para 

próxima etapa global de inovações, de vitalidade e de prosperidade econômica, 

constituindo um mercado potencial significativo. 

Para tanto é necessário, segundo o autor
335

, subsídios governamentais, ajuda 

multilateral e trabalho de filantropia, a fim de se criar condições de desenvolvimento 

comunitário através de sistemas auto-suficientes baseados no mercado e em numa nova 

abordagem dos negócios. De fato, conforme análise que se segue, será verificado que a 

economia solidária é formada por uma rede que envolve diversos agentes - integrando o 

setor público ao privado-, que atuam para consolidação de uma nova forma de 

empreender e de consumir, fundamentada por uma visão de justiça social e de 

sustentabilidade. 

                                                
333 BUARQUE, Sérgio C. Construindo o desenvolvimento local sustentável: metodologia do 

planejamento. 4 ed. Rio de Janeiro: Garamond, 2008, p.28. 
334 PRAHALAD, Coimbatore Krishnarao. A riqueza na base da pirâmide. Traduzido por André Godoy 

Vieira. Porto Alegre: Bookman, 2010, p.27-29. 
335 Ibidem, p.30. 



125 

 

 

5.1.1 Sistema Nacional de Economia Solidária e a rede de comércio justo. 

 

O primeiro passo no ordenamento jurídico brasileiro para a promoção 

específica da economia solidaria no âmbito infraconstitucional, ocorreu com a criação 

da Secretaria Nacional de Economia Solidária - SENAES – vinculada ao Ministério do 

Trabalho e Emprego – pela Lei nº 10.683, de 28 de maio de 2003, porém somente em 

2010, ocorreu realmente a institucionalização de uma articulação em prol do comercio 

justo como estratégia de desenvolvimento.  

Com o objetivo de fomentar e de fortalecer a identidade nacional de comércio 

justo e solidário; de favorecer a prática do preço justo para quem produz, comercializa e 

consome; de divulga produtos sustentáveis; de subsidiar os empreendimentos 

econômicos solidários; de incentivar a colaboração econômica entre estes; de apoiar 

processos de educação para o consumo, dentre outros
336

, houve, através do Decreto n° 

7358/2010, a instituição do Sistema Nacional do Comércio Justo, vinculado ao 

Ministério do Trabalho, para a promoção e ao reconhecimento de práticas de comércio 

justo e solidário. O Sistema
337

 é formado por Entes Federais, os empreendimentos 

econômicos solidários, organismos de acreditação e organismos de avaliação da 

conformidade, sendo que a adesão para todos deve ocorrer de forma voluntária.  

Segundo, ainda, o referido Decreto, o comércio justo e solidário pode ser 

conceituado como sendo uma prática comercial diferenciada, pautada pelos valores de 

justiça social e de solidariedade, exercida pelos empreendimentos econômicos 

solidários, que são organizações de caráter associativo que realizam atividades 

                                                
336 BRASIL, Decreto Federal n° 7358/2010, art. 3°: Art. 3o  O Sistema de Comércio Justo e Solidário tem 

por finalidade fortalecer e promover o comércio justo e solidário no Brasil, o que compreende alcançar os 

seguintes objetivos: I - fortalecer identidade nacional de comércio justo e solidário, por meio da difusão 

do seu conceito, de seus princípios e critérios de reconhecimento de práticas de comércio justo e solidário 
e de seu fomento; II - favorecer a prática do preço justo para quem produz, comercializa e consome; [...]; 

e VII - apoiar processos de educação para o consumo, com vistas à adoção de hábitos sustentáveis e à 

organização dos consumidores para a compra dos produtos e serviços do comércio justo e solidário. 
337 BRASIL, Decreto n° 7358/2010, art. 1°: Fica instituído, no âmbito do Ministério do Trabalho e 

Emprego, o Sistema Nacional do Comércio Justo e Solidário - SCJS, para coordenar as ações do Governo 

Federal voltadas ao reconhecimento de práticas de comércio justo e solidário e à sua promoção. Parágrafo 

único.  Os Estados, Municípios e Distrito Federal, os empreendimentos econômicos solidários, 

organismos de acreditação e organismos de avaliação da conformidade poderão aderir ao SCJS 

voluntariamente.  
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econômicas, formadas por trabalhadores do meio urbano ou rural, cuja gestão das 

atividades e a alocação dos resultados são realizadas de forma equitativa e democrática. 

Segundo parágrafo único, artigo2°, o termo “fair trade”, e outros que envolvam sentido 

de ética, justiça e solidariedade, estão englobados pelo conceito de comércio justo e 

solidário. 

O gerenciamento do Sistema é incumbência de uma Comissão Gestora 

Nacional, formada por um representante do Ministério do Trabalho, um do 

Desenvolvimento Agrário e um do Desenvolvimento Social e de Combate à Fome. 

Além destes, para representar a sociedade civil, haverá mais seis representantes 

escolhidos respectivamente em número de dois, entre entidades do segmento dos 

empreendimentos econômicos solidários, de segmento de apoio e fomento ao comércio 

justo e solidário; e de redes da economia solidária
338

.  

 A institucionalização desse sistema de economia solidária é reflexo do 

movimento iniciado na década de 1960, na Europa, que almeja a consolidação de um 

comércio justo, visando reduzir as distorções existentes entre os países centrais e os 

periféricos, realizado através de uma certificação concedida pela organização 

internacional sem fins lucrativos Fairtrade International (FLO), cujo objetivo é o de 

incentivar condições comerciais mais justas e sustentáveis, e que atua, hoje, em três 

grandes redes regionais de produtores: Ásia, África e América Latina/Caribe. 

Segundo a Fairtrade International (FLO)
339

,  políticas de comércio 

justo, programas e parcerias são direcionados para permitir que milhões de pessoas  

possam superar os desafios da pobreza, através da criação de oportunidades, garantindo-

se, com isso, a liberdade econômica em fornecer e em consumir. A concessão do 

certificado facilita a obtenção de crédito, a formação e a negociação, além de alcança a 

ética exigida pelos consumidores responsáveis.  

Assim, para conquistar o selo, é necessário que os produtores sigam as normas 

de direito do trabalho, o que inclui salários justos, com equipamento de segurança 

                                                
338 BRASIL, Decreto n° 7358/2010, Art. 5o  Comporão a Comissão Gestora Nacional um representante de 

cada um dos seguintes Ministérios: I - do Trabalho e Emprego; II - do Desenvolvimento Agrário; e III -

 do Desenvolvimento Social e Combate à Fome.[...] § 2o  Serão convidados a integrar a Comissão Gestora 

Nacional, como membros, representantes da sociedade civil, sendo: I - dois de entidades do segmento dos 

empreendimentos econômicos solidários; II - dois de entidades do segmento de apoio e fomento ao 

comércio justo e solidário; e III - dois de entidades do segmento das redes da economia solidária.  
339 FAIRTRADE INTERNATIONAL. Challenge and opportunity: Annual Review 2010-11. Bonn: 

Fairtrade, 2010, p.5.  



127 

 

adequado e que não utilizem mão-de-obra infantil. Além disso, a produção precisa 

ocorrer de forma sustentável, devendo os fornecedores obedecer a uma série de 

exigências, como a manutenção da democracia interna, no âmbito das associações, 

cooperativas e sindicatos
340

.  

Deste modo, corroborando com esse movimento internacional, a implantação 

do Sistema Nacional de Comércio Justo e Solidário, veio a sistematizar e 

operacionalizar a rede para o fomento de justiça socioeconômica urbana, fundamentada 

nos seguintes princípios gerais: valorização social do trabalho humano; reconhecimento 

do lugar fundamental da mulher e do feminino numa economia fundada na 

solidariedade; busca de uma relação de intercâmbio respeitoso com a natureza, e os 

valores da cooperação e da solidariedade, um caminho que valoriza os seres humanos, 

independente da sua cor de pele, sexo, idade, orientação sexual, condição econômica ou 

cultural
341

, a erradicação do trabalho infantil, transparência e preço justo. 

Apesar de ainda não existir uma Lei Federal que institua e discipline o regime 

jurídico da rede de economia solidária, nos âmbitos dos Estados e dos Municípios, já 

existem leis nesse sentido. A título de exemplo, cita-se a Lei Municipal nº 1.591/2010 

que Instituiu no Município de São José dos Pinhais/PR, a Política Municipal de 

Fomento à Economia Solidária e a Lei Municipal n º 1628/2005, que Instituiu a Política 

Municipal de fomento à Economia Popular e Solidária na Cidade de Porto Velho/RO.  

A rede de comércio justo é formada basicamente por empreendedores que 

fornecem insumo e matéria-prima, empreendedores que produzem o produto final, 

consumidor, representantes de entidades governamentais e de agentes de fomento, 

sendo os dois últimos responsáveis pela capacitação, pela assessoria, pela assistência 

técnica e organizativa, pelo acompanhamento e intercâmbio entre os três primeiros.  

Os agentes de fomento - organizações não governamentais, universidades, 

sindicatos, movimentos sociais, entidades religiosas etc.- exercem função muito 

importante para o sucesso dos empreendimentos solidários, posto realizarem a 

incubação deste, que é um processo temporário de apoio institucional para que os 

                                                
340 Ibidem, p.9. 
341 FÓRUM BRASILEIRO DA ECONOMIA SOLIDÁRIA. Carta de Princípios. Brasília: III Plenária 

Nacional da Economia Solidária, 2005, p.01. Disponível 

em http://www.mte.gov.br/ecosolidaria/TxtComplementar _CartadePrincipios .pdf, consulta realizada em 

20 de setembro de 2011. 
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cooperados possam aprender a se auto-organizarem para, posteriormente, se auto-

sustentarem. Além disso, também coordenam ações de fomento, divulgam a proposta da 

economia solidária e fiscalizam a atuação dos demais agentes da rede. Para o sucesso 

desses projetos, é necessário que as estratégias sejam construídas conjuntamente com a 

comunidade, sob a análise das particularidades do ambiente a ser desenvolvido, ou seja, 

das características político-econômicas e sócio-ambientais, bem como partindo da 

análise de sucessos e fracassos de experiências anteriores já compartilhadas pelos 

indivíduos. 

Porém, é preciso destacar que apesar de toda importância dos agentes de 

fomento, a verdade é que a base de sustentação da rede da economia solidária está no 

consumidor, cujo comportamento tem o condão de propiciar o fortalecimento do 

comércio justo, já que, como agente econômico, apresenta o dever fundamental de atuar 

com responsabilidade social. Assim, como dever fundamental, o consumo sustentável 

envolve basicamente duas maneiras de agir: i) a primeira, é a opção pela compra de 

bens e de serviços originários de fornecedores que se preocupam com a questão da 

preservação ambiental e defesa social; ii) a segunda é consumir apenas o que for 

necessário. 

O poder de escolha de produtos ecologicamente equilibrados e produzidos 

embasados por valores de justiça social e a própria postura de racionalizar o consumo 

representam o direito à liberdade econômica do consumidor - face das demais 

liberdades e que caracteriza uma convivência social pacífica, harmônica de todos os 

habitantes.
342

 Mas será que é possível falar em poder de escolha, dentro de uma 

produção de massa? Alguns autores, dentre eles Fredric Jameson
343

, defendem que o 

conceito de mercado, na atual conjuntura, foge da racionalidade de escolhas e, portanto, 

de liberdade, isso porque os modelos dos produtos já são predeterminados pelos agentes 

econômicos, de tal forma que ao consumidor cabe à opção por algum deles, porém não 

há interferência real na formulação deles. 

Dentro das próprias limitações, um dos fundamentos do poder de escolha é a 

transparência que os fornecedores devem manter sobre a produção dos produtos e 

serviços. Coadunando com esse sentido, deve ser citada a cláusula 43 das Diretrizes 

                                                
342  BADENI, Gregório. Tratado de derecho constitucional. Tomo I. Buenos Aires: La Ley, 2004, p. 633 
343 JAMESON, Fredric. Pós-modernismo: a lógica cultural do capitalismo tardio. Traduzido por Maria 

Elisa Cevasco.  São Paulo: Ática,  2006, p.273. 



129 

 

para Proteção do Consumidor da ONU, que considerou a informação como sendo 

princípio essencial para “promoção de modalidades de consumo que possam sustentar-

se desde o ponto de vista econômico, social e ambiental, inclusive influindo nos 

produtores com suas decisões.” 

Porém, não é possível exigir cumprimento de deveres sem que antes sejam 

oferecidos conhecimentos aos indivíduos capazes de trazê-los a essa responsabilidade. 

Essa educação para a cidadania é construída principalmente por três pilares: educação 

política, e fiscal e ambiental, cujo objetivo último é propiciar uma mudança de 

comportamento dos atores sociais. 

Além da oferta de educação cidadão, numa concepção maior pela busca do 

desenvolvimento, a economia solidária permite que Estado assuma três funções 

básicas
344

 que lhes são essenciais: i) articulação de espaços de desenvolvimento; ii) 

promoção de parceria entre todos os atores interessados em um desenvolvimento 

sustentável; iii) harmonização de metas sociais, ambientais e econômicas, através de 

planejamento estratégico e do gerenciamento do cotidiano na economia e na sociedade. 

Para que o dilema da pobreza seja enfrentado é necessário que o desenvolvimento 

sustentável abrace a preocupação com bem-estar da população, relacionado ao nível 

cultural, educacional e tecnológico, buscando um ambiente sadio e ecologicamente 

equilibrado para a população
345

. O crescimento econômico deve pautar-se por esses 

valores. 

Por fim, como elemento essencial para a rede de economia solidária está as 

cooperativas, que são sociedades realizadoras de atividades econômicas, geridas 

democraticamente pelos trabalhadores que delas participam, por isso seus atos 

constitutivos devem prever a existência de mecanismos democráticos de gestão para 

decisões coletivas sobre política de remuneração, política disciplinar, política de saúde e 

previdência, formas de organização da produção e destinação solidária dos resultados. 

Essas entidades devem ser orientadas também por outros princípios autogestionários, 

que devem constar necessariamente nos atos constitutivos, tais como: transparência 

administrativa, trabalho mútuo, solidariedade e fraternidade, valorização das pessoas e 

                                                
344 SACHS, Ignacy. Desenvolvimento: includente, sustentado, sustentável.Rio de Janeiro: Garamond, 

2004, p.11 e 15. 
345 ANDRADE, Roberto de Campos. Desenvolvimento sustentável e direito internacional. In: AMARAL 

JR, Alberto do (org.). Direito internacional e desenvolvimento. Baurueri: Manole, 2005, p.333. 
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cidadania
346

. Uma melhor explanação do regime jurídico dessas organizações será 

realizada a seguir. 

Conforme já analisado, a idéia de cooperativismo surgiu da constatação de que 

a união de forças poderia ser a melhor solução para satisfação de interesses comuns. No 

âmbito do empreendedorismo, o cooperativismo apresenta-se como um método de 

trabalho conjugado e como um sistema econômico em que o trabalho comanda o 

capital
347

.  

A Lei Federal n° 5.764/71, que define a Política Nacional do 

Cooperativismo
348

, conceitua, no artigo 4° e incisos, as cooperativas como “sociedades 

de pessoas, com forma e natureza jurídica próprias, de natureza civil, não sujeitas a 

falência, constituídas para prestar serviços aos associados” e dividi-as em: i) 

cooperativas singulares: formada por mais de 20 (vinte) pessoas físicas, sendo 

excepcionalmente permitida a admissão de pessoas jurídicas que tenham por objeto as 

mesmas atividades econômicas das pessoas físicas ou, ainda, aquelas sem fins 

lucrativos; ii) cooperativas centrais ou federações de cooperativas, que são constituídas 

de, ao menos, 3 (três) singulares, podendo, excepcionalmente, admitir associados 

individuais; e iii) confederações de cooperativas, as constituídas, pelo menos, de 3 (três) 

federações de cooperativas ou cooperativas centrais. 

Também é importante ressaltar que apesar de não ter fins lucrativos, a 

associação cooperativa tem fins econômicos. Os cooperados realizam uma atividade, 

traçadas por objetivos comuns, contribuindo com o capital necessário através de 

aquisição de quotas-partes, assumindo de forma igualitária os riscos e benefícios do 

empreendimento, sendo os excedentes distribuídos na proporção do trabalho de cada 

cooperado. Porém, a natureza complexa das cooperativas apresenta uma contradição 

                                                
346 GONÇALVES, Wagner Augosto. O marco Jurídico da autogestão e economia solidária: relatório final 

do convêncio MTE/IPEA/ANPEC-01/2003. Brasília: MTE, IPEA, ANPEC, 2005. Disponível em: 

http://portal.mte.gov.br/data/files/ FF8080812BCB2790012 BCF05B29568CA/pub _geracao _ trabalho_ 

renda_gf.pdf, consulta realizada em 21/08/2011. 
347 RICCIARDI, Luiz; LEMOS, Roberto Jenkins de.Cooperativa: a empresa do século XXI: como os 

países em desenvolvimento podem chegar desenvolvidos.São Paulo: LTR, 2000, p.58. 
348 BRASIL, Lei Federal n° 5.764/71, artigo 4° Art. 4º As cooperativas são sociedades de pessoas, com 

forma e natureza jurídica próprias, de natureza civil, não sujeitas a falência, constituídas para prestar 

serviços aos associados, distinguindo-se das demais sociedades pelas seguintes características: I - adesão 

voluntária, com número ilimitado de associados, salvo impossibilidade técnica de prestação de serviços 

[...]; IX - neutralidade política e indiscriminação religiosa, racial e social; X - prestação de assistência aos 

associados, e, quando previsto nos estatutos, aos empregados da cooperativa;XI - área de admissão de 

associados limitada às possibilidades de reunião, controle, operações e prestação de serviços. 
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empresarial: distribui resultados aos associados ou acumular para o crescimento. Essas e 

outras decisões devem ser planejadas e deliberadas em assembléia. Dessa interpretação 

legal Sandra Mayrink
349

 conclui pela existência de três elementos fundamentais das 

cooperativas, que precisam se realizar na prática cotidiana: gestão democrática, 

propriedade e repartição de sobras. 

Para que haja viabilidade da atividade cooperativa, torna-se importante a 

inclusão financeira desses agentes econômicos, através da oferta de microcrédito, 

conforme será analisado a seguir. 

 

5.2 INCLUSÃO FINANCEIRA E MICROCRÉDITO. 

 

A desigualdade também é manifestada pelo acesso a serviços financeiros. A 

inclusão financeira mostra-se como um dos eixos da inclusão econômica e é atual 

preocupação do Banco Central brasileiro. Desse modo, a inclusão financeira diz respeito 

a acesso a crédito, a serviços bancários e à própria educação financeira dos 

consumidores. Para isso, dentre as medidas é necessárias é preciso incorporação de 

crédito às políticas de desenvolvimento, redução dos juros, consolidação do sistema 

nacional de finanças solidárias, aumento da diversidade de produtos microfinanceiros e 

ampliação da integração de agentes de microfinanças, além de padronização de 

informações da rede financeira
350

. 

Vale dizer que a rede de economia solidária basicamente é sustentada pela 

oferta de microcrédito
351

, que pode ser conceituado como empréstimo de baixo valor, 

                                                
349 VEIGA, Sandra Mayrink; FONSECA, Isaque. Cooperativismo: uma revolução pacífica em ação. Rio 

de Janeiro: Fase, 2001, p.39. 
350 SIMÕES, Ruth. Combate à desigualdade financeira. In: Rumos, ABDE Editorial, ano 35, n°254 

nov/dez de 2010, PP. 12-16, p.15. 
351 Nesse sentido, o professor africano Sampath assenta:“um conjunto final de resultados que reforçam as 
interligações das quatro dimensões da igualdade, que também representam um avanço significativo em 

prol da inclusão nas cidades satélites, está relacionado à importância do micro-crédito. O micro-crédito 

para os pobres e desassistidos se revelou uma das medidas mais importantes para o aumento da inclusão 

política, embora sua concepção tenha sido inicialmente feita como uma medida econômica. O uso 

disseminado do micro-crédito demonstrou ser uma expressão econômica, social e cultural da visão da 

população pobre. Observou-se também que a inclusão social melhorou com as leis  que promovem a 

expressão cultural dos cidadãos.” (SAMPATH, Padmashree Gehl. Cidades inclusivas: uma perspectiva 

asiática. Traduzido por Emmanuel Cavalcante Porto. In: Desafios do desenvolvimento, fevereiro/março 

de 2010, n°59, IPEA, p.31.) 
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destinado à produção e concedido através de metodologia específica, a associações 

cooperativas, a microempresas e a empreendedores informais, que não teriam acesso ao 

sistema financeiro tradicional, objetivando que o empréstimo seja convertido em 

riquezas, através da realização de atividade econômica, provocando, por conseqüência, 

o maior desenvolvimento da comunidade e reduzindo-se os índices de pobreza no país. 

Nesse sentido, a oferta de microcrédito reflete uma relação emancipatória, 

baseada na confiança entre os “tomadores de crédito” e as organizações financeiras seja 

governamentais, instituições financeiras privadas ou organizações da sociedade civil. 

Configura-se, por isso, como fundamental para a auto-sustentabilidade em oposição de 

propostas assistencialista de combate à pobreza, que não refletem real desenvolvimento 

e nem melhoram a qualidade de vida da população de forma duradoura
352

. 

Em 2011, O Governo Federal lançou o Plano Brasil Sem Miséria, sustentado a 

partir de três eixos: i) transferência de renda; ii) inclusão produtiva; e iii) acesso a 

serviços públicos
353

. Além dessa política, atualmente, no âmbito federal, a Secretaria 

Nacional de Economia Solidária
354

, vinculada ao Ministério do Trabalho e Renda, 

mantém programas de ações de apoio e geração de trabalho e renda, que engloba 

projetos quem tenham como objetivos o fortalecimento e divulgação da economia 

solidária, além de oportunizar financiamento a projetos, por meio de linhas de crédito 

especiais. Especificamente para o financiamento de associações cooperativas urbanas, 

cita-se: i) Proger Urbano Cooperfat, oferecido pelo Banco do Brasil; ii) Apoio a 

Projetos de Catadores de Materiais Recicláveis, mantido pelo Banco Nacional do 

Desenvolvimento- BNDS; iii) Programa de Geração de Emprego e Renda no Setor 

Urbano (PROGER Urbano Investimento), sustentado pelo Banco do Nordeste do Brasil- 

BNB. 

Alguns programas são desenvolvidos em parceria com o Governo Federal, 

como por exemplo, o Programa "Trabalho e Cidadania", promovido pela Fundação 

Banco do Brasil, que tem como objetivo o fomento de ações destinadas ao atendimento 

                                                
352SANTIAGO, Eduardo Girão. Empreender para sobreviver: ação econômica dos empreendedores de 

pequeno porte. Fortaleza: Banco do Nordeste, 2008, p.62-63. 
353 MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO. Economia solidária: uma das estratégias de superação 

da pobreza do plano Brasil sem miséria. In: Acontece SENAES: Boletim Informativo . Ano III . 

agosto/2011, p.05. 
354 MEDEIROS, Alzira. Programas e ações de apoio à economia solidária e geração de Trabalho e Renda 

no âmbito do Governo Federal- 2005: relatório final do convêncio MTE/IPEA/ANPEC-01/2003. Brasília: 

MTE, 2005, p.3-15, disponível em: http://portal.mte.gov.br/data/files/FF8080812BCB2790012 

BCF05B29568CA/pub _geracao_trabalho_ renda_gf.pdf, consulta realizada em 21/08/2011.  
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a micro e pequeno empreendedores, na ótica do agente de crédito; ao desenvolvimento 

das microfinanças e ao fomento ao associativismo e cooperativismo, como forma de 

gestão coletiva e solidária de empreendimentos populares e a recolocação de 

trabalhadores no mercado de trabalho, 

Também não pode ser olvidado que dentre as entidades de fomento e de 

financiamento dos empreendimentos solidários, estão as cooperativas de crédito, que 

podem ser definidas como instituições financeiras constituídas sob a forma de sociedade 

cooperativa, tendo por objeto a prestação de serviços financeiros aos associados, como 

concessão de crédito, captação de depósitos, cheques, prestação de serviços de 

cobrança, de recebimentos e pagamentos por conta de terceiros, sob convênio com 

instituições financeiras públicas e privadas e de correspondente no País
355

. Tais 

instituições, por força do artigo 192 da Constituição Federal, devem receber autorização 

de funcionamento do Banco Central. 

De uma forma geral, Eduardo Girão
356

 aponta as principais características do 

“modus operandi” das instituições que ofertam o microcrédito, destaca-se: i) foram 

organizadas e estruturadas com apoio de agências internacionais de desenvolvimento, 

como o Banco Mundial e Banco Interamericano de Desenvolvimento, o Programa de 

Desenvolvimento das Nações Unidas, congregações religiosas internacionais, etc.; ii) 

não exige garantia real pelo empréstimo, porém, em regra, não são direcionados 

empréstimos a microprodutores com menos de seis meses de atuação; iii) os valores de 

financiamento variam entre cem a mil e quinhentos dólares; e iv) atendem 

preferencialmente ao gênero feminino, por entenderem que as mulheres respondem de 

forma mais efetiva pelos ganhos sociais do microcrédito, pois  os ganhos são revertidos 

para o sustento familiar.  

Para promoção do desenvolvimento comunitário, Paul Singer
357

 defende o 

financiamento externo concedido com juros generosamente subsidiados, sendo 

oferecidos longos períodos de carência, sustentado através de recursos públicos. 

Ratifica, entretanto, que além do acesso ao crédito, é necessário que seja estabelecido 

                                                
355 PINHEIRO, Marques Antônio Henriques. Cooperativas de Crédito: história da evolução normativa no 

Brasil. 6 ed. Brasília: BCB, 2008, p.07 
356 SANTIAGO, Eduardo Girão. Empreender para sobreviver: ação econômica dos empreendedores de 

pequeno porte. Fortaleza: Banco do Nordeste, 2008, p.66. 
357 SINGER, Paul. É possível levar o desenvolvimento a comunidades pobres? In: É possível levar o 

desenvolvimento a comunidades pobres: texto para discussão. Brasília: MTE/ Secretaria Nacional de 

Economia Solidária, 2004, p. 4. 
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um relacionamento simbiótico entre a comunidade e profissionais – como 

representantes de instituições financeiros, de serviços públicos (SEBRAE, EMBRAPA, 

por exemplo), agências de fomento da economia solidária, ligadas à Igreja, sindicatos, 

universidades e organizações não-governamentais - imbuídos este de servirem como 

agentes promotores do desenvolvimento, investidos na missão de capacitar e esclarecer 

os moradores, os associados sobre a importância do esforço conjunto da comunidade 

para alteração da realidade, bem como para orientar e acompanhar o emprego do crédito 

adquirido. 

Destaca-se, por fim, ser imprescindível à economia solidária que o Estado 

promova ações permanentes, para formação de empreendedores nas comunidades, a fim 

de que sejam mobilizadas energias suficientes de combate á pobreza, estimulando-se a 

ampliação de vínculos sociais
358

. Apesar de ser apenas mais um passo no longo 

caminho de transformação social para o alcance do desenvolvimento pleno das 

comunidades, a economia solidária se mostra também como um instrumento de 

maturidade política em que cada indivíduo torna-se realmente parte importante do meio 

em que vive. 

 

5.3 ECONOMIA CRIATIVA COMO INSTRUMENTO DE INCLUSÃO 

ECONÔMICA 

 

Outro modelo de desenvolvimento econômico alternativo, que esse trabalho 

não poderia deixar de mencionar, é a chamada de economia criativa, a qual parte da 

perspectiva de integração entre os sistemas econômico e cultural, apresentando-se como 

face da economia da cultura e da própria economia solidária, quando organizado de 

forma coletiva. 

Ocorre que, com a nova proposta de desenvolvimento qualitativo, iniciada na 

década de cinquenta e consolidada na década de noventa, a dimensão cultural passou 

cada vez mais a ser elemento integrativo de políticas de desenvolvimento, 

principalmente na perspectiva endógena, por causa da importância de construí-se uma 

                                                
358 SANTIAGO, Eduardo Girão. Empreender para sobreviver: ação econômica dos empreendedores de 

pequeno porte. Fortaleza: Banco do Nordeste, 2008, p.91. 
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rede de significados para os membros das comunidades, expressões e experiências no 

âmbito local. Isso significa que o respeito a aspectos culturais podem ser consideradas 

como um dos elementos intrínsecos do desenvolvimento econômico sustentável e 

inclusivo, conforme antecipado no início desse trabalho e que será aprofundado no 

capítulo subsequente. 

De acordo com Conferência das Nações Unidas sobre Comércio e 

Desenvolvimento - UNCTAD
359

, a economia criativa apresenta-se como um conjunto 

de atividades econômicas voltadas para ciclos de criação, de produção e distribuição de 

bens e serviços que utilizam o capital intelectual como investimento primário, 

produzindo bens tangíveis e intangíveis ou serviços artísticos com conteúdo criativo, 

valor econômico e objetivos mercadológicos. Nesse sentido, o atual Ministério da 

Cultura
360

 estabeleceu como princípios norteadores a diversidade cultural, 

sustentabilidade, inovação e inclusão social. 

Desse modo, a economia criativa pode ser entendida como um conceito 

embasado em potenciais bens criativos, advindos da informação e do conhecimento, ou 

seja, da exploração econômica de potenciais artísticos, tanto em âmbito individual, 

quanto na seara comunitária. Nesse último âmago, pode, inclusive, ser interpretada 

como uma subespécie de economia solidária, voltada para o setor criativo.  

Partindo-se da perspectiva de que o setor criativo é formado por bens culturais 

materiais e imateriais, a UNESCO
361

, classificou a produção daqueles em duas espécies, 

quais sejam: setores criativos nucleares e setores criativos relacionados. Nos primeiros 

encontram-se o patrimônio natural e cultural, espetáculos, celebrações, produção de 

livros, de periódicos, design, audiovisual e demais mídias interativas. Já nos setores 

criativos relacionados, estão a exploração da atividade turística e projetos envolvendo 

esporte e lazer de um modo geral. 

                                                
359  CONFERÊNCIA DAS NAÇÕES UNIDAS SOBRE COMÉRCIO E DESENVOLVIMENTO - 
UNCTAD. Criative Economy Report 2008. Nova York: ONU, 2008, p.4. Disponível em 

http://unctad.org/fr/Docs/ditc20082cer_en.pdf.  Consulta realizada em 12 de janeiro de 2013. 
360 BRASIL, MINISTÉRIO DA CULTURA. Plano da Secretaria da Economia Criativa: políticas, 

diretrizes e ações, 2011 – 2014. Brasília, Ministério da Cultura, 2011, p.33-36 
361 ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS PARA EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E CULTURA - 

UNESCO. Relatório Mundial da UNESCO: Investir na diversidade cultural e no diálogo intercultural. 

Nova York: ONU,  2009, p. 20-22. Disponível em 

http://unesdoc.unesco.org/images/0018/001847/184755por.pdf. Consulta realizada em 15 de janeiro de 

2013. 
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Ratifica-se que quando tais planos são concebidos de forma coletiva, em 

âmbito comunitário, devem ser observados os ditames de economia solidária, 

explicados anteriormente, principalmente no tocante à organização cooperativista, já 

que, na perspectiva deste trabalho, somente a forma associativa é adequada para alcance 

dos fins sociais inclusivos que norteiam esse modo de desenvolvimento econômico 

alternativo sob pena da própria perda dessa qualidade.  

Esclarece-se também que as propostas de implantação de planos de economia 

criativa, em regra, são financiadas por incentivos fiscais e programas de oferta de 

microcrédito e também por projetos específicos de incentivo cultural. Nesse sentido, a 

Lei 8.313/12
362

 estabeleceu o Programa Nacional de Apoio à Cultura (Pronac), com o 

fim de captar e canalizar recursos para o setor cultural de modo a, dentre outros 

objetivos proteger as expressões culturais no país, respeitando-se o pluralismo nacional, 

estimular e salvaguardar o florescimento dos modos de criar, fazer e viver e estimular a 

regionalização da produção cultural e artística brasileira, valorizando-se os recursos 

humanos e os conteúdos surgidos e executados em âmbito local. 

Ainda segundo a Lei 8.313/12
363

, para cumprimento dessas finalidades, o 

Pronac será implementado através do Fundo Nacional da Cultura (FNC), Fundos de 

Investimento Cultural e Artístico (Ficart) e por meio de incentivo a projetos culturais. O 

primeiro
364

 será abastecido, dentre outras fontes, por recursos do Tesouro Nacional, 

doações, legados, subvenções e auxílios de entidades de qualquer natureza, inclusive de 

organismos internacionais. Já o segundo
365

, assume a natureza de título de valor 

mobiliário, devendo ser disciplinado e administrado pela Comissão de Valores 

                                                
362 BRASIL. Lei Federal n° 8.313/1991.   Art. 1° Fica instituído o Programa Nacional de Apoio à Cultura 

(Pronac), com a finalidade de captar e canalizar recursos para o setor de modo a: I - contribuir para 

facilitar, a todos, os meios para o livre acesso às fontes da cultura e o pleno exercício dos direitos 

culturais; II - promover e estimular a regionalização da produção cultural e artística brasileira, com 

valorização de recursos humanos e conteúdos locais; [...] IX - priorizar o produto cultural originário do 

País. 
363 BRASIL. Lei Federal n° 8.313/ 1991. Art. 2° O Pronac será implementado através dos seguintes 

mecanismos: I - Fundo Nacional da Cultura (FNC); II - Fundos de Investimento Cultural e Artístico 
(Ficart);III - Incentivo a projetos culturais.   
364 BRASIL. Lei Federal n° 8.313/1991. Art. 5° O FNC é um fundo de natureza contábil, com prazo 

indeterminado de duração, que funcionará sob as formas de apoio a fundo perdido ou de empréstimos 

reembolsáveis, conforme estabelecer o regulamento, e constituído dos seguintes recursos: I - recursos do 

Tesouro Nacional; II - doações, nos termos da legislação vigente;III - legados;[...]  XII - saldos de 

exercícios anteriores; XIII recursos de outras fontes. 
365 BRASIL. Lei Federal n° 8.313/1991. Art. 11. As quotas dos Ficart, emitidas sempre sob a forma 

nominativa ou escritural, constituem valores mobiliários sujeitos ao regime da Lei n° 6.385, de 7 de 

dezembro de 1976. 
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Mobiliários, conforme Lei Federal n°  6.385, de 7 de dezembro de 1976. O último
366

 

pode ser realizado por patrocínio e doações de pessoas jurídicas ou naturais através de 

deduções de parcelas do Imposto sobre a Renda e também por recursos do próprio 

Fundo Nacional da Cultura. 

Também deve ser dito que os projetos de economia criativa, assim como a 

economia solidária promovem a inclusão econômica, produtiva da população por 

estimular setores que podem ser desenvolvidos com pouco investimento inicial, 

facilitando o direcionamento dessas políticas às comunidades as quais se encontram em 

agravado estado de vulnerabilidade social, através da formação e da qualificação 

profissional, bem como valorizando alternativas, que possam envolver diferentes 

interesses e segmentos sociais em um único projeto.  

Além disso, há o acréscimo da perspectiva da própria valorização e proteção da 

cultura, o que acaba por promover não só a inclusão econômica, mas também a inclusão 

cultural, cujos principais aspectos serão analisados no capítulo a seguir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
366 BRASIL. Lei Federal n° 8.313/ 1991.  Art. 18.  Com o objetivo de incentivar as atividades culturais, 

a União facultará às pessoas físicas ou jurídicas a opção pela aplicação de parcelas do Imposto sobre a 

Renda, a título de doações ou patrocínios, tanto no apoio direto a projetos culturais apresentados por 

pessoas físicas ou por pessoas jurídicas de natureza cultural, como através de contribuições ao FNC, nos 

termos do art. 5o, inciso II, desta Lei, desde que os projetos atendam aos critérios estabelecidos no art. 

1o desta Lei. 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%206.385-1976?OpenDocument
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6. INCLUSÃO CULTURAL 

 

Observa-se que uma das chaves para compreensão do fenômeno da 

marginalização social no Brasil encontra-se em suas bases de estrutura social, a partir do 

reflexo histórico sobre a cultura política estabelecida no país desde a colonização, como 

o patriarcalismo, o coronelismo e o regime escravocrata.  

Mesmo cada cidade apresentando um contexto específico, é possível notar que, 

entre séculos XIX e XX, predominou no país a busca de um modelo modernista, 

inspirado na civilização europeia. Com o advento da República, o objetivo de suprimir 

as formas sociais de convívio dissonantes solidificou-se na busca de homogeneização e 

afirmação de um novo tempo, em que se superasse o passado colonial, tornando a 

cidade um espaço de representação desse projeto nacional
367

. 

 A negação da diversidade sociocultural existente no país contribui para 

marginalização social e origem e crescimento de aglomerações irregulares, basta, por 

exemplo, citar a completa falta de assistência pública aos negros, após o fim da 

escravidão. Sem trabalho e sem ter onde morar acabaram por imigrar para as cidades – 

para eles fechadas - e formando a primeira grande massa de excluídos urbanos.  

Nota-se que, quando se fala em exclusão, o racismo, as questões religiosas, o 

esquecimento dos valores das minorias, reflete um quadro de segregação humana, no 

meio urbano, cujo reconhecimento está fundamento a constitucionalidade das políticas 

                                                
367 GOMES, Lilian Cristina Bernardo. Enttre o legal e o ilegal: uma perspectiva comparada do 

associativismo e da participação na cidade. In: DAGNINO, Evelina; OLVERA, Alberto J.; PANFICHI, 

Aldo (org). A disputa pela construção democrática na América Latina. São Paulo: Paz e Terra, 2006, 

p.570. 
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afirmativas
368

 pelo Supremo Tribunal Federal
369

, nos últimos anos. O direito cultural 

possui a natureza de direito fundamental e é face do princípio da igualdade.  

Sob a ótica jurídica, o movimento neoconstitucionalista trouxe a necessidade 

de conjugação da diversidade e da igualdade em paralelo ao contrassenso entre o 

multiculturalismo e a busca por uma universalidade de direitos, que exige uma ética 

universal. Nessa perspectiva, conciliar diversidade e igualdade torna-se um desafio, 

ainda mais se partindo da consideração de que um homem só se torna inteiramente 

compreensível, quando analisado em sua dimensão social e só se realiza plenamente 

estando inserido em um grupo, o que denota que a identidade individual reflete a 

própria identidade social.
370

 

Por isso, vale dizer que na atualidade, as nas novas perspectivas de 

desenvolvimento, em que a preocupação com a (re) construção de cidades inclusivas 

torna-se eixo central das ações estatais mundiais, os aspectos culturais estão sendo 

discutidos e reintegrados em propostas de democratização da gestão pública. O 

rompimento de paradigmas, a difusão da informação e a valorização da dignidade 

humana, realizado pelo bem-estar social, geram tensões entre os atores sociais. E nessa 

conjuntura, o direito assume o papel de regulador daquelas, oriundas de novas 

perspectivas, que vibram entre aspectos sociais e econômicos.  

Essa discussão, no âmbito internacional, provocou um debate multilateral pela 

Organização das Nações Unidas- ONU, que culminou, em 2000, na Declaração de 

Objetivos de Desenvolvimento do Milênio
371

. Segundo esse documento, até o ano de 

2015, os cento e noventa e um Estados-Membros das Nações Unidas assumem oito 

compromissos com o desenvolvimento - dentre esses, a erradicação da pobreza e do 

analfabetismo. Os objetivos devem ser alcançados sob a égide dos seguintes princípios: 

                                                
368  As políticas afirmativa serão tratadas nesse trabalho com mais profundidade no capítulo sobre 

inclusão social 
369Vide ADPF 186 (ADPF 186/DF , rel. Min. Ricardo Lewandowski.  Ata nº 12, de 26/04/2012. DJE nº 

86, divulgado em 03/05/2012) , que declarou a constitucionalidade de cotas raciais na Universidade de 

Brasília. 
370 CIANCARDO, Juan. Los desafios de la universalidad. In:CAMPOS, Amini Haddad (coor). 

Constituição, democracia e desenvolvimento, com direitos humanos e justiça. Curitiba: Juruá, 2009, p. 

149. 
371 Até o ano de 2015, cento e noventa e um Estados-Membros das Nações Unidas assumiram oito 

compromissos com o desenvolvimento, quais sejam: 1- erradicar a extrema pobreza e a fome; 2- atingir o 

ensino básico universal; 3- promover a igualdade entre os sexos e a autonomia das mulheres; 4- reduzir 

mortalidade na infância; 5- melhorar a saúde materna; 6- combater a AIDS, a malária e outras doenças; 7- 

garantir a sustentabilidade ambiental; 8- estabelecer uma parceria mundial para o desenvolvimento 

(NAÇÕES UNIDAS. Declaração do Milênio.Nova York: ONU, 2000, passin) 

http://www.stf.jus.br/portal/processo/verProcessoAndamento.asp?numero=186&classe=ADPF&origem=AP&recurso=0&tipoJulgamento=M
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liberdade, igualdade, solidariedade, tolerância, respeito pela natureza e responsabilidade 

comum
372

. 

Por esse enfoque, o desenvolvimento pode ser entendido como o conjunto de 

transformações socioeconômicas, culturais e políticas que possibilitam o bem-estar 

social, a sua expressão em diferentes modos de vida de organização política e de formas 

participativas. O desenvolvimento cultural, por sua vez, apresenta-se como o conjunto 

de transformações que permitem o reconhecimento da adversidade e da 

interculturalidade
373

, por isso, ela é objeto de proteção da Constituição Federal. 

Jorge Miranda
374

, seguindo as inspirações de Peter Haberle, assenta que a 

própria Constituição Federal é um fenômeno cultural, pois “não pode ser compreendida 

desentranhada da cultura da comunidade donde provém e por ser, em si mesma, uma 

obra e um bem de cultura”, o que significa dizer que a Carta Maior se torna efetiva e 

duradoura quando encontra-se em consonância com a cultura cívica do povo. Isso 

porque o pensamento nasce e nutre-se da cultura e, principalmente, pela combinação de 

elementos do conhecimento já incorporados à memória de cada indivíduo. Assim, ela 

percebida como uma lente, em que a sociedade, inserida em certo meio, observa e 

vivencia os fatos que lhe são apresentados. E, por isso, há interferência desse elemento 

em aspectos políticos, sociais e econômicos, modificando-se padrões de comportamento 

de acordo com as tradições do ambiente em que os sujeitos estão inseridos. 

A força da cultura encontra-se, por isso, relacionada a probabilidades de 

associações, mostra-se como uma tela de conhecimentos, sobre o qual o sujeito projeta 

suas sensações para construir percepções. O somatório de culturas sociais funda-se na 

do grupo ao qual pertence cada indivíduo, formando a cultura social
375

 das 

comunidades, a qual participa da dinâmica interativa do processo de hiperurbanização. 

Segundo Hannah Arendt
376

, a cultura está essencialmente relacionada com o 

trato do homem com a natureza, denotando uma relação de carinho e de esforço para 

sujeitar esta à dominação humana. Essa perspectiva foi extremamente influente para os 

                                                
372 ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS. Declaração do Milênio.Nova York: ONU, 2000, p.2-3. 
373 SILVA, Frederico A. Barbosa da Silva, ARAÚJO, Herton Ellery. Cultura Viva: avaliação do programa 

cultura arte educação e cidadania. Brasília, IPEA, 2010, p. 17 
374 MIRANDA, Jorge. Notas sobre cultura, Constituição e direitos culturais. In: RODRIGUES, Francisco 

Luciano Lima (org.). Estudos de direito constitucional urbanístico. São Paulo: RCS Editora, 2007, p.254. 
375 MOLES, Abraham Antoine. Sociodinâmica da cultura. Traduzido por Mauro W. Barbosa Almeida. 

São Paulo: Perspectiva, 1974, p.22. 
376 ARENDT, Hannah. Entre o passado e o futuro. São Paulo: Perspectiva, 1972, p. 265. 
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novos valores construídos pela sociedade (pós-)moderna, principalmente no tocante a 

aspectos urbanísticos, cujos frutos foi a percepção do desenvolvimento qualitativo como 

uma das missões mais urgentes e importantes do Estado contemporâneo e ofertando um 

novo olhar para as questões da cultura, que passou a ser considerada como ponto central 

para a compreensão da adesão das classes populares às relações de poder, interferindo 

como elemento de contestação da ordem social
377

, o que, em última instância, contribui 

a um renascer democrático, em que se põe em pauta questões de ética, preconceito, 

conjunto de relação de consumo e outras relacionadas à cidadania sob uma vinculação 

de práticas cotidianas. 

O resultado é uma nova perspectiva de desenvolvimento, correlacionada com 

valores econômicos, sociais e culturais, jurídicos e políticos. Esse conceito 

interdisciplinar reforça a noção de desenvolvimento agregado à condição humana e ao 

estímulo das ações virtuosas: amor, compaixão, fraternidade, dentre outros. Além disso, 

esses ditames criam uma atmosfera econômica, política e social de respeito à 

diversidade cultural existente na Terra
378

. Corroborando, a Declaração Universal dos 

Direitos Humanos, no artigo XXVII, mais explicitamente assentou que “todo ser 

humano tem o direito de participar livremente da vida cultural da comunidade, de fruir 

das artes e de participar do progresso científico e de seus benefícios”, significando o 

direito a uma identidade cultural, ao conhecimento e ao compartilhamento de atividades 

de lazer. 

Ratificando tal entendimento, a Declaração Universal sobre a Diversidade 

Cultural reconheceu a relação entre desenvolvimento e diversidade cultural, haja vista 

esta possibilitar a ampliação de possibilidade de escolhas
379

. Além disso, reconheceu 

que as políticas que favoreçam a inclusão cultural e a participação de todos os cidadãos 

garantem a coesão social, a vitalidade da sociedade civil e a paz, assentando que “o 

pluralismo cultural constitui a resposta política à realidade da diversidade cultural”
380

. 

                                                
377 MATTELART, Armand; NEVEU, Érick. Introdução aos estudos culturais. Traduzido por Marcos 

Marcionilo. São Paulo: Parábola, 2000, p.14. 
378 SILVA, Fernando Fernandes da. Diversidade cultural e desenvolvimento. In: AMARAL JR, Alberto 

do. Direito internacional e desenvolvimento. (org.) Baurueri: Manole, 2005, p. 197 
379 ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS, Declaração universal sobre a Diversidade Cultural, 2002, 

Artigo 3. A diversidade cultural amplia as possibilidades de escolha que se oferecem a todos; é uma das 

fontes do desenvolvimento, entendido não somente em termos de crescimento econômico, mas também 

como meio de acesso a uma existência intelectual, afetiva, moral e espiritual satisfatória. 
380 ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS, Declaração universal sobre a Diversidade Cultural, 2002, 

Artigo 2. As políticas que favoreçam a inclusão e a participação de todos os cidadãos garantem a coesão 

social, a vitalidade da sociedade civil e a paz. Definido desta maneira, o pluralismo cultural constitui a 
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Desse modo, cada vez mais está se ampliando o reconhecimento de direitos 

culturais – espaços étnicos, práticas culturais, línguas indígenas, dentre outros – os quais 

passam a ser integrados às demandas econômicas e políticas das comunidades urbanas e 

periurbanas, sendo inseridos, portanto, como objetos de discussões a autogestão de seus 

processos produtivos e a autodeterminação de estilos de vida, o que fortalece 

movimentos sociais em prol direitos de propriedade, bem como instrumentos de acesso, 

apropriação e posses dos recursos e potencialidades locais
381

. 

Nesse contexto, o planejamento de políticas de desenvolvimento está 

intrinsecamente relacionado à cultura, a qual reflete os valores sociais. Por influência 

das experiências passadas e dessa nova perspectiva jurídica, defende-se que a face da 

inclusão cultural, na função social das cidades impõe um planejamento urbano, na 

atualidade, que respeite o modo de vida da comunidade, e que reflita o respeito das 

particularidades e dos axiomas compartilhados, para que seja possível a superação das 

divergências, em prol de interesses coletivos, analisando-se o passado, o presente e as 

expectativas de futuro almejadas pela população.  

Outra perspectiva não menos importante da inclusão cultural é a proteção do 

próprio patrimônio cultural. Assim, a preservação, a proteção e a recuperação do meio 

ambiente natural e construído, do patrimônio cultural, histórico, paisagístico, artístico e 

arqueológico, são algumas das diversas diretrizes de ordenamento do pleno 

desenvolvimento da função social da cidade e da propriedade urbana instituída pelo 

Estatuto da Cidade
382

, o qual apresenta diversos instrumentos jurídicos de política 

urbana, tais como o tombamento, o zoneamento e o Estudo de Impacto de Vizinhança, 

dentre vários outros, conforme artigo 4°, inciso V
383

 da referida norma, bem como 

                                                                                                                                          
resposta política à realidade da diversidade cultural. Inseparável de um contexto democrático, o 

pluralismo cultural é propício aos intercâmbios culturais e ao desenvolvimento das capacidades  criadoras 

que alimentam a vida pública. 
381 LEFF, Enrique. Saber ambiental: sustentabilidade, racionalidade, complexidade, poder.  Traduzido por 

Lúcia Mathilde E. Orth. 7 ed. Petrópolis: Vozes, 2009, p. 80. 
382 SILVA, Patricia Reis da. A Postura da Municipalidade na Preservação do Patrimônio Cultural Urbano. 

Brasília: Universidade de Brasília/ PPG-FAU. Dissertação apresentada para obtenção do título em mestre 
em arquitetura e urbanismo, 2006, p.60. 
383 BRASIL, Lei Federal 10257/2001, art. 4o Para os fins desta Lei, serão utilizados, entre outros 

instrumentos:[...] V – institutos jurídicos e políticos: a) desapropriação; b) servidão administrativa; c) 

limitações administrativas; d) tombamento de imóveis ou de mobiliário urbano; e) instituição de unidades 

de conservação; f) instituição de zonas especiais de interesse social; g) concessão de direito real de uso; h) 

concessão de uso especial para fins de moradia; i) parcelamento, edificação ou utilização compulsórios; j) 

usucapião especial de imóvel urbano; l) direito de superfície; m) direito de preempção; n) outorga onerosa 

do direito de construir e de alteração de uso; o) transferência do direito de construir; p) operações urbanas 

consorciadas;q) regularização fundiária; r) assistência técnica e jurídica gratuita para as comunidades e 



143 

 

outros não previstos, já que o rol não é taxativo, os quais podem ser discutidos em 

audiências públicas e planejados através do próprio Plano Diretor. A seguir, analisar-se-

á mais profundamente a questão da preservação do patrimônio cultural. 

 

6.1 PROTEÇÃO DO PATRIMONIO CULTURAL URBANO 

A cultura relaciona-se à humanidade como um todo e, ao mesmo tempo, a cada 

um dos povos, nações, sociedades e grupos humanos. No desenvolvimento da 

humanidade, percebe-se que no percurso histórico há marcas de contatos e de conflitos 

de modos diferentes de organizar a vida social e de expressá-la. As transformações 

culturais relacionam-se tanto a elas quanto às próprias forças internas dos subsistemas 

sociais
384

. 

Por isso, o patrimônio cultural pode ser considerado como inerente ao processo 

civilizatório das sociedades e envolve a arte erudita e popular, devendo ser acessível a 

todos.  Desse pressuposto, Carla Amado Gomes
385

 expõe que o patrimônio cultural 

envolve uma referência coletiva, um repositório comum de vivências e de tradições 

representadas por símbolos como monumentos, aldeias e dialetos sobre os quais 

gravitam as memórias históricas de uma coletividade. 

Em âmbito internacional o princípio do patrimônio cultural da humanidade foi 

previsto normativamente pela primeira vez na Conferência de Londres de 1945, o qual 

criou e outorgou à UNESCO o dever de contribuir para manutenção da paz e da 

segurança, mediante o incremento, através da educação, da ciência e da cultura, e 

competência para zelar pela proteção do patrimônio universal de livros, obras de arte e 

monumentos, conforme o artigo 1° da Convenção
386

, mas resguardado, entretanto, a 

                                                                                                                                          
grupos sociais menos favorecidos; s) referendo popular e plebiscito; t) demarcação urbanística para fins 

de regularização fundiária; u) legitimação de posse. 
384 SANTOS, José Luiz dos. O que é cultura. 14 ed. São Paulo: Brasiliense, 1996, p. 7. 
385 GOMES, Carla Amado. O patrimônio cultural na Constituição: anotação ao artigo 78. In: MIRANDA, 
Jorge (org). Perspectivas Constitucionais nos 20 anos da Constituição de 1976, Vol 01. Lisboa: Coimbra, 

1996, p. 338. 
386 ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS. Convenção que constitui a Organização das Nações 

Unidas para a Educação, Ciência e Cultura – 1945, Celebrada em Londres em 16 de Novembro de 1945. 

Art. 1°. A Organização tem por finalidade contribuir para a manutenção da paz e da segurança, mediante 

o incremento, através da educação, da ciência e da cultura, da colaboração entre as nações, a fim de 

assegurar o respeito universal pela justiça, pela lei, pelos direitos do homem e pelas liberdades 

fundamentais que a Carta das Nações Unidas reconhece a todos os povos do Mundo, sem distinção de 

raça, de sexo, de língua ou de religião. 2. Para aquele fim a Organização deve: a) Fomentar o 
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soberania dos países, a fim de garantir maior proteção à integridade e à diversidade 

cultural. 

Em 2002, através da Declaração Universal sobre a Diversidade Cultural, foi 

reconhecido no artigo 1°
387

, constituir o patrimônio comum da humanidade a própria 

diversidade cultural, manifestada na originalidade e na pluralidade de identidades que 

caracterizam os grupos e as sociedades que compõem a humanidade. Além disso, no 

artigo 7°
388

, assentou que as criações, apesar de se origem nas tradições culturais, se 

desenvolve plenamente em contato com outras, por isso é que o patrimônio, em todas 

suas formas, deve ser preservado, a fim de servir de testemunho da experiência humana 

e nutrir a criatividade das gerações futuras. 

Paralelamente à ordem jurídica internacional, no âmbito brasileiro, a política de 

preservação de proteção do patrimônio histórico e cultural nasceu com o Instituto 

Histórico e Geográfico Brasileiro, criado no Reinado de Dom Pedro I, logo após a 

independência do país, em 1822, pensado nos moldes de uma academia, tendo como 

projeto traçar a gênese da nacionalidade brasileira. Ainda no final di século XIX e início 

do Século XX, houve a remodelação de cidades como Recife, Salvador, São Paulo e Rio 

de Janeiro, provocando o desaparecimento de antigas edificações coloniais e levando a 

                                                                                                                                          
conhecimento e compreensão mútuos dos povos colaborando com todos os órgãos de informação e, para 

este efeito, recomendar a celebração dos acordos internacionais que entender convenientes para promover 
a livre circulação de ideias, tanto pela palavra como pela imagem; b) Impulsionar vigorosamente a 

educação popular e a difusão da cultura:[...] c) Contribuir para a preservação, fomento e difusão do 

saber:Assegurando a conservação e protecção do património universal de livros, obras de arte e outros 

monumentos de interesse histórico e científico e recomendando às nações interessadas a celebração de 

convenções internacionais necessárias para o efeito; [...] 3. A fim de assegurar a independência, a 

integridade e a fecunda diversidade das culturas e dos sistemas de educação nacionais, é vedado à 

Organização intervir em matérias que decorrem, essencialmente, da jurisdição interna dos Estados-

membros. 
387 ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS. Declaração universal sobre a Diversidade Cultural, 2002, 

Artigo 1. A cultura adquire formas diversas através do tempo e do espaço. Essa diversidade se manifesta 

na originalidade e na pluralidade de identidades que caracterizam os grupos e as sociedades que compõem 
a humanidade. Fonte de intercâmbios, de inovação e de criatividade, a diversidade cultural é, para o 

gênero humano, tão necessária como a diversidade biológica para a natureza.  Nesse sentido, constitui o 

patrimônio comum da humanidade e deve ser reconhecida e consolidada em beneficio das gerações 

presentes e futuras.   
388 ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS. Declaração universal sobre a Diversidade Cultural, 2002, 

Artigo 7. Toda criação tem suas origens nas tradições culturais, porém se desenvolve plenamente em 

contato com outras. Essa é a razão pela qual o patrimônio, em todas suas formas, deve ser preservado, 

valorizado e transmitido às gerações futuras como testemunho da experiência e das aspirações humanas, a 

fim de nutrir a criatividade em toda sua diversidade e estabelecer um verdadeiro diálogo entre as culturas. 
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discussão sobre a preservação da memória nacional ao Parlamento, através de vários de 

Projetos de Leis
389

. 

Em 1936, Mário de Andrade
390

, em anteprojeto por ele elaborado, define no 

capítulo II, nas determinações preliminares, Patrimônio Artístico nacional como 

envolvendo “todas as obras de arte pura de arte aplicada, popular ou erudita, nacional ou 

estrangeira, pertencentes aos poderes públicos, a organismos sociais e a particulares 

nacionais, a particulares estrangeiros, residentes no país”. O poeta escritor, em sua 

época, ainda não sabia, ao elaborar essa proposta normativa, o quanto o patrimônio 

cultural nacional e estrangeiro iriam se miscigenar e se complexar nas décadas 

posteriores. 

A cultura também se apresenta interligada à economia urbana, a título 

exemplificativo é possível lembrar que os projetos atuais de sustentabilidade, realizados 

através da economia solidária, visam abrir novos mercados pela valorização de produtos 

que refletem a cultura e saberes populares. Entretanto, para isso propõe novas técnicas 

de estética e gerenciamento para adaptar esses produtos aos novos consumidores. Essa 

abertura e o desenvolvimento econômico dinamizam as transformações sociais nas 

comunidades e, por conseqüência, afetam os modos de reprodução da própria vida dos 

indivíduos
391

 e, portanto, atingindo as tradições. 

Em contra ponto, ao lado da revolução tecnológica, nos últimos anos foram 

observados significativos avanços de expressões poderosas de identidade coletiva, as 

quais desafiam a globalização e o cosmopolitismo em função da singularidade cultural e 

do controle de pessoas sobre suas próprias vidas e ambientes
392

. Assim, confronta, na 

atualidade, duas tendências antagônicas: a globalização e a diversidade. O primeiro 

tende a homogeneizar culturas. O segundo, a valorizar práticas populares tradicionais
393

. 
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Revista de Cultura. Campinas: CMU/ Unicamp, nº. 13, 2004, p.18. 
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Ambos os aspectos devem ser confrontados sob a perspectiva das novas ideias 

desenvolvimentistas de pluralidade, inclusão social e exercício da cidadania. 

Por outro lado, a presença de uma cultura de massa- entendida esta como 

imposta pelos agentes econômicos- cria um domínio global dos sistemas de 

comunicação. Edgar Morin
394

 não deixa dúvidas quanto à lógica de que a produção em 

massa busca o consumo máximo e a indústria cultural não escapa a essa lei. A procura 

do público universal leva a homogeneização através de tentativa de encontrar um 

denominador comum para a diversidade do público.  

Nesse contexto, nos centros urbanos, observam-se comportamentos 

preocupantes. O homem produtor está subordinado ao homem consumidor, provocando 

uma obsessão, decorrente da cura de provações. Ao mesmo tempo, verifica-se 

modificação de valores, a degradação das relações pessoais, a solidão, alimentando o 

mal subjetivo do individualismo e do materialismo
395

. 

Também é possível dizer que a massificação da cultura tem o inconveniente de 

não receber uma orientação cuidadosa daqueles que recebem a incumbência de 

representar o interesse da cultura nacional, pois há o poder de manipulação e de se 

dirigir as massas a um denominador comum
396

, através de distorção e da omissão de 

fatos, bem como da interpretação de problemas. 

E aqui é válido salientar que o mito do desenvolvimento, na proposta 

liberalista, foi cego às riquezas culturais das sociedades tradicionais, reconhecendo 

nessas culturas apenas ignorância, superstições, ignorando os saberes milenares. Da 

mesma forma o mito do desenvolvimento também foi cego quanto ao fato de que as 

culturas das sociedades desenvolvidas – assim como em todas as outras- comportam em 

seu interior não só profundas verdades, mas também grandes ilusões, como, por 

exemplo, a de se ter chegado ao auge da racionalidade
397

.  

Na perspectiva das cidades, o processo de urbanização e de industrialização 

provocou a destruição de culturas rurais milenares, que levou, em alguns casos, a um 

                                                
394 MORIN, Edgar; ADORNO, Theodor W. La industria cultural. Traduzida ao espanhol por Susana 

Constante. Argentina: Editorial Galerna, 1967, p.43-45. 
395 Ibid; KERN, Anne Brigitte.Terra-pátria. Traduzido por Paulo Neves. 5° Ed. Porto Alegre: Sulina, 

2005, p.85. 
396 BARROS, Souza. Arte, Folclore, subdesenvolvimento. Brasília: INL, 1977, p. 208. 
397 MORIN, Edgar; KERN, Anne Brigitte.Terra-pátria. Traduzido por Paulo Neves. 5° Ed. Porto Alegre: 

Sulina, 2005, p.79-80. 
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processo de oposição de processo por culturas regionais, as quais tentam resistir de 

forma desigual. Fenômeno verificável de forma ainda mais agressiva nos países 

orientais, em que se verifica uma ocidentalização, ora assumindo uma dupla identidade, 

como no Japão e no Marrocos, ora restaurando o fundo religioso e étnico
398

. 

Na perspectiva de Escobar
399

 o problema de busca de desenvolvimento com 

enfoque globalizado é a manutenção da abordagem de cima para baixo etnocêntrica e 

tecnocrática, a qual trata as culturas e os indivíduos como conceitos abstratos e 

estatísticas que podem ser movimentadas para cima e a para baixo em gráficos de 

progresso. Por isso, um dos esteios da relação entre a economia, cultura e regime 

político é a concepção de etnodesenvolvimento ou desenvolvimento com identidade 

cultural. Neste sentido, Stavenhagen
400

 explica que por essa idéia, uma etnia, tribo, 

sociedade detém o controle sobre suas próprias terras, sobre sua cultural, sobre sua 

organização social, mantendo-se livres para negociar com o Estado o estabelecimento 

de relações para o alcance do desenvolvimento. A base do planejamento do 

desenvolvimento nessas localidades seria a busca de solução dos problemas através da 

valorização e da utilização de conhecimentos tradicionais, coadunado com uma relação 

equilibrada com o meio ambiente e com a independência de recursos técnicos na 

inserção de atividades produtivas. O etnodesenvolvimento passa a ser entendida como 

uma proposta, que por muito tempo foi uma dimensão esquecida dentro da teoria do 

desenvolvimento e demarca uma reflexão sobre a pluralidade cultural ser antes um 

desafio do que um problema
401

.  

Sendo atingidos por essas concepções, os estudos sobre preservação do 

patrimônio cultural, hoje, preocupam-se com duas vertentes: por um lado, com os bens 

culturais relacionados às memórias nacionais, como os monumentos, as obras de arte, os 

conjuntos arquitetônicos e que representam, de certa forma, expressão de interesses de 

determinados segmentos sociais que detém o poder econômico; por outro lado, com a 

                                                
398 Ibidem, p.80. 
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busca da preservação cultural de segmentos menos favorecidos da sociedade, 

construídos por tradições orais e por patrimônio imaterial
402

.  

Entretanto, hoje, almejando-se uma percepção humanizada de patrimônio 

cultural, deve-se fugir do erro de querer analisar essas duas vertentes de forma isolada. 

Nessa linha, Sandra Pelegrini
403

 defende que o patrimônio cultural deve ser capaz de 

integrar perspectivas locais e universais, materiais e imateriais, fortalecendo a 

diversidade cultural e a polifonia, que é o traço essencial da cultura popular.  

Assim, há o estabelecimento de que não só bens materiais, mas os imateriais 

tomados individualmente ou em conjunto, são portadores de referência à ação, à 

identidade, à memória de diferentes grupos formadores da sociedade brasileira, em que 

se incluem as formas de expressão, os modos de fazer, de criar cientificamente, 

artisticamente e tecnologicamente obras, documentos, objetos, edificações e demais 

espaços destinados às manifestações artísticas e culturais, bem como sítios de valor 

histórico, artístico, paisagístico, paleontológico, ecológico, arqueológico e científico, 

assim como outros conjuntos urbanos
404

. 

Ora, a história e a memória cultural são expressas através das mais variadas 

formas, como manifestações eruditas e populares, arquitetura, artes plásticas, 

linguajares, ofícios artesanais, musicalidade e conhecimentos tradicionais e tudo isso 

repercute diretamente na ocupação do espaço urbano. 

No Brasil, a constitucionalização da preocupação com o patrimônio cultural 

ocorreu com a CF/34
405

, que nos artigos 10, inciso III e 148, disciplinou que a 

competência material para preservação do patrimônio cultural caberia a União e aos 

Estados e a eles e aos Municípios a promoção do fomento da cultura. As demais 

                                                
402 PELEGRINI, Sandra C.A. A salvaguarda e a sustentabilidade do patrimônio imaterial brasileiro: 

impasses e jurisprudência. In: FUNARI, Pedro Paulo A.; PELEGRINI, Sandra C. A.; RAMBELLI, 
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Constituições - a de 1937
406

, a de 1946
407

 e a de 1967
408

 -, também abordaram o tema, 

que foi disciplinado pela atual CF/88 de forma específica nos artigos 215 e 216. 

A proteção do patrimônio cultural pode ser compreendida entre o rol de 

direitos fundamentais, não somente pela proteção expressão de um ambiente sadio, mas 

também são face da dignidade humana, representando aspectos específicos da existência 

humana individual e coletiva
409

.  

Além disso, o patrimônio cultural brasileiro também foi incluído no rol das 

proteções ambientais, através de uma leitura sistêmica entre os artigos 5°, 225 e 215 e 

216 da CF/88. Existe a garantia da tutela jurídica ao patrimônio cultural brasileiro, 

protegendo-se língua, religião, convicções filosóficas, políticas, bem como reproduções 

da realidade através da literatura, da música, do teatro, da escultura, da dança, da 

arquitetura, da pintura, das manifestações desportivas e do cinema
410

.  

Da leitura desse dispositivo, é possível destacar que o patrimônio cultural é um 

bem de caráter nacional, incluindo-o ora no conceito de bens tangíveis (como os 

monumentos), ora no de intangíveis (conhecimentos técnicos, por exemplo)
 411

. A 

moderna conceituação de bens culturais abrange todas as atividades humanas e 

necessariamente precisa da atuação conjunta do Estado e da sociedade civil para realizar 

a devida preservação. 

Segundo artigos 23, incisos III e IV
412

 a competência material para preservação 

é de todos os Entes Federativos. No tocante a competência legislativa, há controvérsias.  

                                                
406 BRASIL, CF/37, Art 134 - Os monumentos históricos, artísticos e naturais, assim como as paisagens 
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ed. Coimbra: Almedina, 2001, p.103. 
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Saraiva, 2010, p.76-77. 
411 MILARÉ, Edson. Direito do ambiente: a gestão ambiental em foco. 6° Ed. São Paulo: RT, 2009, 

p.265-266. 
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Municípios:[...] IV - impedir a evasão, a destruição e a descaracterização de obras de arte e de outros bens 

de valor histórico, artístico ou cultural; V - proporcionar os meios de acesso à cultura, à educação e à 

ciência; 
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Edson Milaré
413

, por exemplo, entende que segundo o artigo 24, incisos VII e VIII
414

 a 

competência legislativa, é concorrente entre União, Estados, e Distrito Federal. Já 

Francisco Luciano Lima Rodrigues
415

 defende que o Município também tem 

competência legislativa, em decorrência do artigo 30, inciso I da CF/88
416

, que permite 

ao Município legislar sobre matérias de interessante local e subsidiariamente nas 

matérias de competência concorrente entre a União e dos Estados. 

O Estado, atuando de forma conjunta com a comunidade, deve proteger e 

promover o patrimônio cultural brasileiro, através de inventários, registros, 

tombamentos, desapropriação, não excluindo outras formas de acautelamento, conforme 

artigo 216, §1° da CF/88
417

. No tocante à tutela judicial, para proteção do patrimônio 

cultural há vários instrumentos, como a ação popular
418

, a ação civil pública
419

 e a ação 

penal
420

. Segundo Herman Benjamin
421

, a constitucionalização de direitos permitiu a 

ampliação da participação pública possibilitando questionamentos administrativos, 

coletivos e judiciais de comportamentos degrada dores de terceiros contra o patrimônio 

ambiental, nele estando incluído o cultural.   
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Por isso, para o sistema jurídico brasileiro, a proteção do patrimônio cultural é 

compreendida entre o rol de direitos fundamentais, não somente pela proteção expressa 

articulada de proposição de ação popular, mas também por ser face da dignidade 

humana, representando aspectos específicos da existência humana individual e 

coletiva
422

. 

Ratificando essa perspectiva, no artigo 215 da Constituição Federal
423

 

consolidou o pleno exercício dos direitos culturais e acesso às fontes da cultura 

nacional, bem como o apoio e o incentivo estatal a valorização e a difusão das 

manifestações culturais. Para tanto, no parágrafo terceiro, houve a previsão do Plano 

Nacional de Cultura, de duração plurianual, visando ao desenvolvimento cultural do 

País e à integração das ações do poder público.  

O objetivo específico do plano é conduzir à defesa e valorização do patrimônio 

cultural brasileiro, à promoção, à produção e à difusão de bens culturais, assim como à 

formação de pessoal qualificado para a gestão da cultura em suas múltiplas dimensões, 

como forma de democratizar o acesso aos bens culturais e valorizar a diversidade étnica 

e regional.  

Pela nova concepção de desenvolvimento, é necessário manter a consciência de 

que mais importante do que estabelecer normas prescrevendo condutas e práticas 

prejudiciais a preservação é conseguir conceber instrumentos que propiciem um espírito 

de cooperação com as comunidades. Para tanto, cita-se três: i) institucionalização de um 

Sistema Nacional de Preservação do Patrimônio Cultural, que possibilitaria uma melhor 

organização e operacionalização de atuação pública para o fomento e preservação do 

patrimônio cultural e, por consequência, otimizaria o planejamento público; ii) a 

educação ambiental, o qual oferece por meios pedagógicos, métodos para integrar a 

participação comunitária; e iii) estímulos fiscais, tais como a promulgação de normas 

indutoras em favor de proprietários e de empresários que promovam a preservação dos 

bens culturais que estiverem ao alcance
424

. 
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Numa perspectiva mais ampla, Edgar Peterse
425

, defende, dentre as 

recomendações para se alcançar o desenvolvimento das comunidades, o incentivo a um 

amplo movimento cultural com potencial para realizar a promoção do capital social, 

para apoiar coalizões de iniciativas de caráter de intergrupo e de interclasse que 

permitam traçar objetivos coletivos comuns, focados na sustentabilidade, na 

solidariedade social e no desenvolvimento econômico.  

A preservação do patrimônio cultural é apenas mais uma das questões urbanas 

que precisam ser administradas no planejamento. As políticas de preservação do 

patrimônio cultural precisam ser inseridas numa consciência maior do urbano, de 

cidadania como face de respeito à identidade cultural do povo
426

. 

No tocante às cidades preservadas, a preocupação torna-se ainda maior, pois o 

acervo intocado denota o sucesso e a valorização histórica e cultural, o qual deve ser 

fomentado para as futuras gerações. Ao lado da preservação do patrimônio ambiental e 

cultural, a gestão urbana deve promover a geração de emprego e de renda, 

fundamentada no respeito à identidade sociocultural dos indivíduos. 

Com relação às cidades históricas o planejamento urbano para proteção do 

patrimônio cultural passa pela ampliação do seu conceito, que, ao longo do século XX, 

extrapolou as noções de “museus e monumentos”, bases iniciais da atuação das políticas 

públicas de cultura, para absorver as noções de urbano, meio ambiente e patrimônio 

imaterial
427

. Desse modo, para as cidades possuidoras de acervo patrimonial e cultural 

torna-se imprescindível a estruturação de planos de ações e o estabelecimento de 

parcerias para garantir a apropriação do espaço pela população local e o 

compartilhamento das responsabilidades no processo de desenvolvimento 

socioeconômico, que deve ser viabilizado economicamente através da atividade 

turística. 
428
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A infraestrutura urbana é essencial para exploração turística do patrimônio 

cultural. Também é necessário que haja educação da população local, o que pressupõe 

comprometimento com a continuidade da sociedade de origem e da atividade local e a 

própria gestão dos atrativos naturais e culturais não só para a preservação, mas também 

para detectar falhas no planejamento e sua respectiva recondução
429

. 

Desse modo, é possível dizer que as cidades possuidoras de grande acervo 

patrimonial e cultural precisam de uma estruturação de planos de ações e o 

estabelecimento de parcerias para garantir a apropriação do espaço pela população local 

e o compartilhamento das responsabilidades no processo de desenvolvimento 

socioeconômico, que deve ser viabilizado economicamente, principalmente, através da 

atividade turística.  

Essa perspectiva de envolvimento entre economia e cultural, conforme já visto, 

está sendo chamada de economia criativa, que pode ser face da própria economia 

solidária-, estudada no capítulo anterior - e que envolve a proposta de um modelo 

econômico alternativo, embasado em potenciais de bens criativos, advindos da 

informação e do conhecimento, relacionadas à exploração turística de patrimônio 

natural, cultural, artes visuais, mídias interativas, artesanato e atividades envolvendo 

esporte e lazer, de uma forma geral, tendo como norte a sustentabilidade, a inclusão 

social, a inovação e a diversidade cultural. 

Para tanto, essa exploração turística para obter sucesso, precisa estar adequada 

a infraestrutura urbana. Também é necessário que haja educação e capacitação da 

população local, o que pressupõe comprometimento com a continuidade da sociedade 

de origem e da atividade local e a própria gestão dos atrativos naturais e culturais não só 

para a preservação, mas também para detectar falhas no planejamento e sua respectiva 

recondução
430

. 

Além disso, deve ser lembrado que o Estatuto das Cidades deixou aberto aos 

Municípios a possibilidade de institucionalização de instrumentos para preservação do 

patrimônio cultural, que podem ser discutidos em audiências públicas e planejados e 

implantados através do próprio Plano Diretor.  

                                                
429 Ibidem, p. 65-66. 
430 Ibidem, mesma página. 
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6.2. MULTICULTURALISMO URBANO E REPERCUSSÕES POLÍTICO-SOCIAIS. 

 

Conforme já tratado nos capítulos anteriores, a ideia de cidade e de região está 

ligada, tradicionalmente, à noção de lugar, concebidas como objetos físicos, como 

sistemas de atividades inter-relacionadas dos setores públicos e privados. Do mesmo 

modo, a ideia tradicional de comunidade também está vinculada à concepção de lugar e 

proximidade espacial contínua, porém não somente, já que se somam outras condições, 

como o sentimento de pertença, um corpo de valores compartilhados, sistema de 

organização social e interdependência dos indivíduos
431

.  

O que leva à percepção que o sentido de comunidade, além da questão 

territorial também está fortemente relacionado à cultura, a qual se expande e ocupa 

todos os espaços os quais lhe são oportunizados em um ambiente favorável, 

desenvolvendo-se continuamente em níveis de maior complexidade, alastrando-se, 

misturando-se e interagindo-se entre si, o que enriquece a experiência social, bem como 

aprendizados envolvendo autoconhecimento individual e coletivo.  

Partindo-se da ideia de que os homens criam, experimentam, refletem e 

transmitem cultura. É possível dizer que existe ao menos três pontos de consenso entre 

os antropólogos sobre a problemática cultural: i) as culturas resultam de convenções 

socialmente transmitidas e não de carga genética; ii) são dinâmicas e mutáveis, 

conforme as transformações sociais; iii) dizem respeito a valores tanto como sistema de 

conhecimento como próprio significados associados à atividades ou à objetos 

materiais
432

. 

Em 2005, por meio da Convenção sobre a Proteção e Promoção da Diversidade 

das Expressões Culturais
433

, em suas considerações, reconheceu que a diversidade 

                                                
431 WEBBER, Melvin. M.  El lugar urbano y El domínio urbano ilocal. In: WEBBER, Melvin. M; 

DYCKMAN, J. W.; GUTTENBERG, A. Z.;WHEATON, W. L. C .; WURSTER, C. Bauer. Indagaciones 

sobre la estrutura urbana. Barcelona: Editorial Gustavo Gili, 1974, p.100. 
432 ARANTES, Antônio A. Cultura e territorialidade em políticas sociais. In: LAGES, Vinícios; BRAGA, 

Christiano; MORELLI, Gustavo (org).  Territórios em movimento: cultura e identidade como estratégia 

de inserção competitiva. Brasília: Relume Dumará, 2004, p.93. 

1.1 433 
ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS, CONVENÇÃO SOBRE A PROTEÇÃO E 

PROMOÇÃO DA DIVERSIDADE DAS EXPRESSÕES CULTURAIS,2005. PARIS, 

OUTUBRO DE 2005. CONSIDERAÇÕES. 
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cultural é uma característica essencial da humanidade e cria um mundo rico, o qual 

aumenta a gama de possibilidades e nutre as capacidades e valores humanos, 

constituindo, por isso, um dos principais motores do desenvolvimento sustentável das 

comunidades, povos e nações e possibilitando um ambiente de democracia, de 

tolerância, de respeito e de segurança no plano local, nacional e internacional. 

O multiculturalismo está intrinsecamente relacionado à mobilidade de pessoas 

e, portanto, à globalização que promoveu uma cultura de massas, decorrente, 

principalmente, da abertura dos mercados e pela universalização de valores. A noção de 

multiculturalismo nasceu no Canadá na década de 1970, visando o reconhecimento 

público da diversidade cultural. No âmbito jurídico, o multiculturalismo ganhou dois 

contornos: o chamado de “descrição”, que retrata a influência das muitas culturas, no 

âmbito interno de um Estado, na elaboração da Lei Maior; e o multiculturalismo como 

direito à diversidade
434

. 

É preciso reconhecer que a globalização trouxe consigo uma maior mobilidade 

geográfica, o que aumentou a imigração e, por consequência, a diversidade no seio de 

cada Estado. Além disso, produziu um incremento considerável na comunicação, 

promovendo maiores intercâmbios econômicos e culturais
435

. A ONU
436

 ratifica que os 

Estados podem olhar positivamente para essa realidade de intercâmbio, pois a 

mobilidade pode facilitar a troca de experiências, de acesso a idéias ao conhecimento e 

à recursos complementares, os quais podem facilitar o alcance do desenvolvimento, 

tendo-se em conta, nesse processo, a opinião pública e as restrições políticas aos níveis 

locais e nacionais, o que na verdade corrobora com a Convenção Sobre a Proteção e 

Promoção da Diversidade das Expressões Culturais. 

Por outro lado, ao favorecer desmantelamento de redes de proteção social e de 

grandes deslocamentos de populações, acabou por dificultar a preservação da cultura 

                                                
434 GALINDO, Bruno César Machado Torres. Culturas constitucionais e a Teoria Intercultural da 
Constituição. Revista âmbito Jurídico. In:  In: Âmbito Jurídico, Rio Grande, XIII, n. 82, nov 2010. 

Disponível em: <http://www.ambito-juridico.com.br/site/index.php?n_link=revista_artigos_leitura& 

artigo_id=8415&revista_caderno=9. Consulta realizada em 29 de agosto de 2012. 
435 CIANCARDO, Juan. Los desafios de la universalidad. In:CAMPOS, Amini Haddad (coor). 

Constituição, democracia e desenvolvimento, com direitos humanos e justice. Curitiba: Juruá, 2009, p. 

133. 
436 ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDADES. Relatório de Desenvolvimento humano 2009: 

ultrapassar barreiras: mobilidade e desenvolvimento humano. Traduzido pelo IPAD. Coimbra: IPAD, 

2009, p.6. 

http://www.ambito-juridico.com.br/site/index.php?n_link=revista_artigos_leitura&%20artigo_id=8415&revista_caderno=9
http://www.ambito-juridico.com.br/site/index.php?n_link=revista_artigos_leitura&%20artigo_id=8415&revista_caderno=9
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popular, acarretando em muitas localidades a desculturação e homogeneização
437

. 

Assim, a globalização demole barreiras lingüísticas e culturais, rompe vínculos sociais, 

pilares de comunidade locais, corrompendo o senso de lealdade geográfica
438

. Além 

disso, conforme explica Charles Taylor
439

, o próprio liberalismo dos direitos mostra-se 

paradoxal nesse sentido, pois apesar de defender uma política de respeito à igualdade, 

ela não é hospitaleira a diferença, por repousar sobre uma aplicação uniforme de regras, 

definidores desses direitos, mostrando-se desconfiada em relação aos anseios coletivos. 

Conforme esclarecido anteriormente, do dilema entre a concepção tradicional 

de comunidade e a homogeneização, provocado pela globalização, gerou-se um grande 

embate nas cidades sobre o desaparecimento das identidades locais, em decorrência da 

urbanização e da “suburbanização”. Nos últimos anos, verificou-se que os indivíduos 

interagem em seu ambiente local – vila, cidade, subúrbio, bairro - formando redes 

sociais entre seus vizinhos. Ao mesmo tempo, identidades locais entram em intersecção 

com outras fontes de reconhecimento social e de significado
440

. 

Identidade para Manuel Castells
441

 significa “o processo de construção de 

significado com base em um atributo cultural, ou ainda um conjunto de atributos 

culturais inter-relacionados, o(s) qual(ais) prevalece(m) sobre outras fontes de 

significado”. Ocorre que os Estados pluriétnicos, formados no século XX, não tiveram 

tempo histórico necessário a fim de promover uma integração nacional, levando alguns 

à desintegração, como ocorreu, por exemplo, na Tchecoslováquia, ao mesmo tempo, 

muitos outros foram formados por meio de reivindicações à soberania de etnias, que se 

emancipavam de impérios – como o soviético -e entre essas etnias, secularmente 

imbricadas uma nas outras, muitas possuíam minorias em seu interior, o que gerou, em 

algumas localidades, conflitos e exasperação nacionalista
442

, como por exemplo, na 

região Basca espanhola. 

                                                
437 LATOUCHE, Serge. Pequeno tratado do decrescimento sereno. Traduzido por  Claudia Berliner. São 

Paulo: Martins Fontes, 2009,p.36. 
438 MONBIOT, George. A era do consenso: um manifesto para uma nova ordem mundial. Traduzido por 

Renato Bittencourt. Rio de Janeiro: Record, 2004,  p.21. 
439 TAYLOR, Charles. Multiculturalisme: Différence et démocratie. Champs Flammorion: Paris, 1994, 

p.83. 
440 CASTELLS, Manuel. O poder da identidade. Vol II. 2 ed. Traduzido por Klauss Brandini Gerhardt. 

São Paulo: Paz e Terra, 1999, p. 79. 
441 Ibidem, p. 22. 
442 MORIN, Edgar; KERN, Anne Brigitte.Terra-pátria. Traduzido por Paulo Neves. 5° Ed. Porto Alegre: 

Sulina, 2005, p.71. 
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Essa conjuntura tornou-se mais acentuada na segunda metade do século XX, 

pois a experiência da Segunda Guerra Mundial trouxe consequências profundas à 

sociedade, levando-a a uma desconfiança sobre questões culturais e sobre o 

industrialismo. Isso, fez com que Perry Anderson chegasse à conclusão de que “a 

modernidade parecia explicar algo que os grandes teóricos da modernização haviam 

excluído: uma indiferenciação impensável das esferas culturais”
443

.Verifica-se, portanto, 

a ocorrência de uma transformação, uma reconstrução social axiológica. Esse progresso 

de autodestruição para reconstrução foi chamado de “modernização reflexiva” por 

Ulrich Beck
444

. 

A destradicionalização
445

 é consequência deste processo de “modernização 

reflexiva”, significando alteração do status da tradição, por ser esta permanentemente 

contestada, em razão do autoconfrontamento de valores e de condutas, por ela mesma 

provocada. Porém, é preciso alertar que destradicionalização não significa falar de uma 

sociedade sem tradições. Ao contrário, significa uma ordem social, no qual a tradição 

altera seu status
446

. 

Se a cultura é explicada como uma lenta pela qual o homem observa o mundo, 

a herança cultural, desenvolvida através das gerações condiciona o reagir da 

comunidade, comportamentos, valores, apreciações de ordem moral
447

. Causas e efeitos 

são compreendidos de forma diferente, por aqueles que possuem culturas diferentes e, 

por conseguinte, isso afeta a própria lógica social. O sistema cultural é dinâmico e 

sempre está em mudanças, em decorrência da vivência de novas experiências e pela 

agregação de novos conhecimentos. 

                                                
443 ANDERSON, Perry. As origens da pós-modernidade. Traduzido por Marcus Penchel. Rio de Janeiro: 

Jorge Zahar Editor, 1999. p.74 
444 BECK, Ulrich; GIDDENS, Antony; LASH, Scot. Modernização Reflexiva: política, tradição e estética 

na ordem social moderna. Traduzido por Magda Lopes. São Paulo: UNESP, 1995. p.12 
445 Nesse sentido: Em um contexto de cosmopolitanismo global, as tradições precisam se defender, pois 

estão sempre sendo contestadas. E de particular importância, neste aspecto, o fato de o "substrato oculto" 
da modernidade, envolvendo tradições que afetam os gêneros, a família as comunidades locais e outros 

aspectos da vida social cotidiana, ter ficado exposto e submetido à discussão pública. As implicações 

desse fato são profundas e ao mesmo tempo de âmbito mundial” (BECK, Ulrich; GIDDENS, Antony; 

LASH, Scot. Modernização Reflexiva: política, tradição e estética na ordem social moderna. Traduzido 

por Magda Lopes. São Paulo: UNESP, 1995.p.08) 
446 BECK, Ulrich; GIDDENS, Antony; LASH, Scot. Modernização Reflexiva: política, tradição e estética 

na ordem social moderna. Traduzido por Magda Lopes. São Paulo: UNESP, 1995. p.08. 
447 LARAIA, Roque da Barros. Cultura: um conceito antroplógico. 24 ed. Rio de Janeiro: Zahar, 2009, 

p.67 
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Segundo Habermas
448

 os valores culturais transcendem os fatos a as ações. 

Estas são condensadas nas síndromes bibliográficas e históricas das orientações dos 

valores, sob os quais os sujeitos podem discernir o viver com qualidade, um bem viver, 

a simplesmente sobreviver. Assim, esses valores marcam a identidade de grupos e 

indivíduos que constituem uma parte integrante da respectiva cultura. Por essas razões, 

as questões morais que movem as condutas individuais, estão intrinsecamente 

relacionadas às esferas práticas do bem viver, entendido também como auto-realização. 

Por isso esse autor sustenta a intrínseca relação entre a cultura e a democracia. 

Baseado nesses ensinamentos de Habermas, Canotilho
449

 explica que a 

sociedade multicultural resulta um pluralismo jurídico e para que não haja supressão de 

direitos das microculturas - enquanto comunidades culturais autônomas - por uma 

macrocultura dominante, a Constituição exercer a função de inclusividade multicultural, 

o que implica na estruturação de um sistema constitucional pluralístico. É o chamado 

constitucionalismo intercultural, o qual determina o diálogo entre as diversas culturas 

existentes na sociedade
450

. 

Para que se mantenha a tolerância e a solidariedade no encontro de culturas 

diferentes- verificável na formação dos aglomerados urbanos-, torna-se imprescindível 

abertura de espaços para compartilhamento de experiências e amplo acesso a bens 

culturais diversos, de tal forma que se permita construir o respeito com a diferença e 

com a liberdade de expressão 
451

, a fim de garantir a independência de valores para 

autoafirmação, o que é essencial para o viver democrático. 

A questão da implantação do “viver em democracia” é algo bastante complexo. 

A ONU
452

, no “Relatório do desenvolvimento humano 2004: liberdade cultural num 

mundo diversificado”,
 
constatou que reparar a exclusão cultural das minorias e de outros 

grupos marginalizados exige mais do que prover as suas liberdades cívicas e políticas 

                                                
448 HABERMAS, Jurgen. Consciência moral e agir comunicativo. 2 ed. Rio de Janeiro: Tempo brasileiro, 

2003, p. 130-131. 
449 CANOTILHO, José Joaquim Gomes. Direito Constitucional e Teoria da Constituição. 6 ed .Coimbra: 
Almedina, 1993, p. 1435. 
450 GALINDO, Bruno César Machado Torres. Culturas constitucionais e a Teoria Intercultural da 

Constituição. Revista âmbito Jurídico. In:  In: Âmbito Jurídico, Rio Grande, XIII, n. 82, nov 2010. 

Disponível em: <http://www.ambito-juridico.com.br/site/index.php?n_link=revista_artigos_leitura& 

artigo_id=8415&revista_caderno=9. Consulta realizada em 29 de agosto de 2012. 
451 HOGGART, Richard. As utilizações da cultura. 2 vol.  Traduzido por Maria do Carmo Cary. Lisboa: 

Presença, 1975, p.22 
452 ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDADES. Relatório do desenvolvimento humano 2004: 

liberdade cultural num mundo diversificado. Lisboa: PNUD, 2004, p. 49 e 50. 
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através de instrumentos de democracia majoritária e de políticas socioeconômicas 

equitativas. Exige políticas multiculturais explícitas.  

 Propôs, para isso, como princípios informadores para uma estratégia 

democrática multiculturalista na globalização: i) Defender a tradição com radicalismos 

pode atrasar o desenvolvimento humano, pois os valores sociais não são estáticos e o 

conservadorismo pode impedir a liberdade cultural; ii) Respeitar a diferença e 

diversidade, promove a liberdade; iii) A diversidade prospera num mundo globalmente 

interdependente quando as pessoas têm identidades múltiplas e complementares e 

pertencem,não só a uma comunidade local e a um país,mas também à humanidade em 

geral e iv) Enfrentar os desequilíbrios do poder político e econômico ajuda a prevenir 

ameaças às culturas de comunidades mais pobres e mais fracas
453

. 

Jorge Miranda
454

 preocupa-se em esclarecer algo que parece obvio: a cultura 

não se confunde com a política, porém, em razão da sua relevância coletiva os poderes 

públicos nunca lhe foram indiferentes, porém a posição do Estado perante os fenômenos 

culturais variam de acordo com épocas e regimes políticos. Estes são diretamente 

afetados por políticas culturais. O critério principal desta correlação é o da liberdade - 

política e cultural - (regimes liberais, autoritários e totalitários), porém não é o único, 

pois também é necessário considerar relações econômicas (regimes de economia de 

mercado e de direção central total), estrutura da Administração Pública (regimes 

centralizados e descentralizados) e dentro cultura mais especificamente aspectos 

religioso (Regimes de união entre Estado e certa religião e laicistas). 

Com a devida vênia a Jorge Miranda, deve-se fazer uma pequena ponderação 

ao pensamento dele. Ao afirmar que a liberdade política e cultural afeta os regimes 

políticos, cita regimes liberais como antagônicos aos autoritários ou não democráticos, o 

que pela linha adotada nessa exposição não parece adequado. Afinal, vem se 

demonstrando no decurso desse trabalho que regimes liberais nem sempre garantem 

liberdade cultural, a qual apresenta-se como vértice da própria cultura social. 

                                                
453 ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDADES. Relatório do desenvolvimento humano 2004: 

liberdade cultural num mundo diversificado. Lisboa: PNUD, 2004, p. 87-94. 
454 MIRANDA, Jorge. Notas sobre cultura, Constituição e direitos culturais. In: RODRIGUES, Francisco 

Luciano Lima (org.). Estudos de direito constitucional urbanístico. São Paulo: RCS Editora, 2007, p.255-

256.. 
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Essa cultura social, segundo Amartya Sen
455

, interfere na instrumentalidade e 

no papel construtivo da democracia, que cria oportunidades de melhoras qualitativas nos 

índices de desenvolvimento humano. Corroborando com esse entendimento, o Instituto 

de Pesquisa Econômica Aplicada – IPEA
456

 – constatou que as políticas culturais 

relacionam-se com a democracia política e social, pois visam alcançar processos 

amplos, que envolvem valores políticos e igualdade e dignidade conferida à vida de 

cada um. Portanto, liga-se a processos mais gerais de desenvolvimento social.  

Assim, a busca por essa promoção de qualidade de vida do povo afeta a própria 

estrutura do Estado, o qual, na atualidade, passa pela necessidade de modernização de 

sua máquina institucional. Do mesmo modo, também há exigência de mudanças da 

própria sociedade e do rompimento de paradigmas de resignação, tais como o do que a 

miséria decorre da ordem natural da vida ou de que a realidade seja imutável
457

. 

Em todo o mundo, foram desenvolvidos vários modelos de democracias 

multiculturais, propondo mecanismos eficazes de partilha do poder entre grupos 

culturalmente diferentes. Para o caso brasileiro foi aplicado pela Constituição Federal
458

 

o método de elaboração de arranjos através de coassociações, usando uma série de 

instrumentos para garantir a participação e atender às reivindicações de pessoas 

culturalmente diversas e dispersas por todo o país. O que em última análise é verificado 

pelo fomento da democracia participativa e do pluralismo político. 

Por outro lado, estabelecer pragmaticamente a relação entre a democracia 

participativa e o desenvolvimento mostra-se instável e difícil, pois aquela pode 

dificultar a rápida tomada de decisões políticas e econômicas, além de despertar a massa 

populacional para questões relacionadas à equidade de distribuição de renda, de 

infraestrutura urbana e de serviços públicos, tornando ainda mais complexo o processo 

de conciliação de interesses urbanos e cujo fracasso pode desagradar agentes 

econômicos, afetando, por conseguinte, investimentos de capital privados e a própria 

economia. 

                                                
455 SEN, Amartya. Desenvolvimento como Liberdade. Traduzido por Laura Teixeira Motta. São Paulo: 
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 A necessidade de desenvolvimento gera fortes tensões e provoca, de imediato, 

o conflito e não paz, em razão, principalmente, do aumento de necessidades de 

concretização de justiça social e da própria restrição ao consumo
459

, que gera revolta 

nos seios populares pelo aumento das expectativas de melhoras na qualidade de vida
460

. 

A conscientização e as mobilizações populares, essenciais para o alcance do 

desenvolvimento, agravam o quadro de insatisfação. 

Na verdade, as expectativas do Estado do bem-estar, como a distribuição justa 

de riqueza social, acabam por acarretar uma visão idealista da cultura e das próprias 

estruturas de personalidade, atingindo o direito que passa a receber pressão para alcance 

desses novos valores.  A sociedade - enquanto totalidade de ordens legítimas - tende 

cada vez mais a buscar instrumentos que permitam sua integração no sistema jurídico. 

Por essa razão, a legitimidade do direito começa a pautar-se nos princípios morais de 

justiça e no da solidariedade universal
461

, objetivando projetar os indivíduos e a 

coletividade em comportamentos éticos, transparentes, realizados de forma aberta e que 

conduzam a um ambiente favorável à emancipação e ao desenvolvimento. 

Diante esse quadro, Herkenhoff
462

 define violência como “a qualidade ou 

característica daquilo que age com ímpeto, que se exerce com força, ou que se faz 

contra o direito e a justiça” e a distingui em três níveis conexos de manifestação, quais 

sejam: i) a violência institucionalizada, decorrente da estrutura econômico-social; ii) a 

violência privada, manifestada através de comportamentos criminalizados; e iii) e a 

violência oficial, representada pelo aparato  judiciário. A violência institucionalizada 

provoca a maioria dos comportamentos individuais violentos, se consubstanciando a 

resposta consciente ou inconsciente a uma vivência de violência social
463

. 

                                                
459  Nesse sentido, Gilberto Dupas explica que na conjuntura latino-americana de busca de 

desenvolvimento, cita-se a anedota de que a sociedade, hoje, divide-se em três grupos: i) os que tem 
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segundo grupo é potencialmente mais frustrado do que o último, por partilharem os valores da sociedade 

de consumo, o qual centra na possibilidade aquisitiva de compra boa parte re realização pessoal e social 

(DUPAS, Gilberto. Economia global e exclusão social: pobreza, emprego, Estado e o futuro do 

capitalismo. 3 ed.  São Paulo: Paz e Terra, 2001, p. 17). 
460 FERREIRA FL. Manuel Gonçalves. A democracia possível. São Paulo: Saraiva, 1972, p. 44. 
461 HABERMAS, Jurgen. Direito e Democracia: entre facticidade e validade. Vol I. Traduzido por Flávio 

Beno Siebeneichler. Rio de Janeiro: Tempo Brasileiro, 1997, p.132-133. 
462 HERKENHOFF, João Baptista. Direito e Utopia. São Paulo: Acadêmica, 1993, p.26 
463 Ibidem, p.30 
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Corroborando o pensamento, William Biddle
464

 explica que em decorrência da 

ausência de senso comunitário gera-se a violência local, que reflete a frustração das 

minorias em relação à autoridade e a outras frustrações da população local, como 

desemprego, preconceito a falta de acesso ao ensino básico. Por isso, é importante que 

no planejamento estatal no âmbito local a busca de compreensão de fatores de violência 

urbana e de propostos de solução, como forma de entender quando os indivíduos 

perduram ou se algum dia tiveram o sentido de comunidade. O sentimento de não 

pertencer ao meio, de não ser desejado de não compartilhar uma identidade cultural 

comum, retrata a própria perda da dignidade humana. As experiências comunitárias e o 

fortalecimento das unidades familiares mostram-se, por isso, essenciais para o processo 

construtivo do desenvolvimento. 

Indo além é possível dizer que o pluralismo cultural, a acentuação das 

desigualdades e a complexidade social representam, na atualidade, desafios à 

democracia, pois possibilitam a produção de movimentos populares anti-institucionais e 

antidemocráticos
465

, que só podem ser superados de forma eficiente caso o Estado reaja 

inventando novos fóruns e promovendo reformas institucionais em que os cidadãos 

deliberem juntos e possam fazer uso da própria razão nas mais diversas formas. 

Ora, o projeto de vida em comum forma-se, historicamente, pela incorporação 

de povos e de grupos distintos, mantendo cada um suas particularidades, mas 

totalizados em uma unidade universal superior, constituída por fins comuns em 

ultrapassar as limitações de interesses particulares e seus conflitos delas decorrentes
466

.  

A proteção, pelo Estado, dos primeiros núcleos- família e comunidade imediata – são o 

ponto chave para a construção de uma proposta sólida de desenvolvimento. A 

inexistência de serviços públicos e a fragilidade de políticas econômicas e sociais que 

                                                
464 BIDDLE, William W., BIDDLE, Loureide J. Estímulo ao desenvolvimento nas comunidades. 

Traduzido por Marília Diniz Carneiro. Rio de Janeiro: Agir, 1969, p.144. 
465 A exclusão social engaja-se na questão da cultural, a medida que provoca o estreitamento de espaços 

de sociabilidade, como acesso à televisão, à internet, a livros e à telefone, restringindo o contato social à 

formas diretas. Por isso, prevalece para essa população uma cultura cívica predatória, sustentada por um 

Estado paralelo, concebido por práticas privativas e violentas de sociabilidade e de proteção social, 

subculturas, organizações crimonosas e milícias (RIBEIRO, Luiz César de Queiroz. A reforma urbana na 

Cidade da Crise: balanço teórico e desafios. In: RIBEIRO, Luiz César de Queiroz; SANTOS JR., Orlando 

Alves dos Santos (org). Globalização, fragmentação e reforma urbana. 2 ed. Rio de Janeiro: civilização, 

1997, p.278.) 
466 KUJAWSKI, Gilberto de Mello. O projeto político. Petrópolis: vozes, 1976, p.26-27. 
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busquem a emancipação da cidadania colocam a comunidade imediata em um papel 

fundamental para reivindicação e suprimento dos referidos serviços
467

. 

Significando “cultivo”, a cultura propõe uma dialética entre o artificial e o 

natural, codificando várias questões filosóficas fundamentais, dentre essas a interação 

entre obediência e desafio às regras. Explica-se: “numa sociedade civil os indivíduos 

vivem num estado de antagonismo crônico, impelidos por interesses opostos; mas o 

Estado, é aquele âmbito transcendente no qual essas divisões podem ser 

harmoniosamente conciliadas”
468

. Desse modo, a cultura apresenta-se também como 

uma pedagogia ética, que torna os indivíduos aptos à cidadania política por liberar o 

ideal coletivo de cada indivíduo.  

E é sob esse enfoque de busca de consenso, em um ambiente urbano 

multicultural, é que serão traçados os esclarecimentos sobre inclusão política no 

próximo capítulo.  

 

 

 

7. INCLUSÃO POLÍTICA 

 

No capítulo anterior, sobre inclusão cultural, foi tratado sobre as repercussões 

do multiculturalismo nas relações político sociais. O objetivo foi despertar o leitor a 

questões prévias envolvendo a simbiose entre desenvolvimento e cultura; e cultura e 

relações político-sociais, as quais serão aprofundadas nesse capítulo. Afinal, conforme 

apresentado nos capítulos anteriores, um dos eixos do direito às cidades é a inclusão 

política. Entretanto, para descobrir o alcance dessa dimensão, é preciso antes tratar de 

alguns institutos intrínsecos à própria política que são: relações de poder, democracia e 

o ponto de interseção desses elementos, o consenso. 

                                                
467 PINHEIRO, Angela de Alencar Araripe. Cidadania: busca de uma delimitação conceitual de suas 

origens sociohistoricas. In: BARREIRA, Irlys; VIEIRA, Sulamita (org). Cultura política: tecidos do 

cotidiano brasileiro. Fortaleza: EUFC, 1998, p.108. 
468 EAGLETON, Terry. A ideia de cultura. Traduzido por Sandra Castello Branco. São Paulo: UNESP, 

2005, p.16 
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Esclarece-se que tratar de política, significa tratar das próprias relações de 

poder. Nesse sentido, a inclusão política - entendida como abertura dos cidadãos à 

participação das decisões políticas, econômicas e sociais do Estado - está estreitamente 

relacionada ao regime democrático, que concebe que o poder emana do povo.  

Aristóteles
469

 entendia a cidade como uma espécie de associação, formada por 

homens livres, cujo objetivo era alcançar o bem coletivo. E conclui: “as sociedades 

todas elas, propõem-se a algum lucro – especialmente a mais importante de todas, visto 

que pretende um bem mais elevado, que envolve as demais: a cidade ou sociedade 

política”
 470

. Para Aristóteles
471

 o homem não consegue viver sozinho, é um animal 

político por natureza. Assim, o primeiro núcleo social seria a família, cujo conjunto 

formaria burgus, que reunidos formariam a cidade e o todo formaria o Estado. 

O objetivo da cidade era possibilitar uma existência feliz, para isso as decisões 

públicas deveriam ser tomadas diretamente por todos os homens livres. Esse é o sentido 

dado aos antigos para a democracia e a origem desse regime político: uma praça ou 

assembleia onde os cidadãos eram chamados a tomar eles mesmos as decisões que lhes 

diziam respeito
472

. 

Hannah Arendt
473

 explica que questões relacionadas à igualdade e à 

democracia, no período Grego, não podiam ser associadas à justiça ou à democracia 

igualitária, conferidas após o Estado Moderno. Para a Autora, ao contrário da 

exploração de mão- de- obra capitalista, que busca enriquecimento, por meio da 

perseguição a objetivos econômicos, na Grécia Antiga, o trabalho escravo era a forma 

encontrada para liberar os Senhores do trabalho
474

 para permitir a esses a liberdade para 

o exercício da coisa política, entendida como um fim em si mesmo, por tratar-se do 

direito dos homens terem relações entre si livres, para além da força, da coação e do 

domínio. Desse modo isonomia significa não que todos fossem iguais perante a lei, nem 

                                                
469 ARISTÓTELES. A política. Traduzido por Torrieri Guimarães. São Paulo: Martin Claret, 2002, p. 11. 
470 Ibidem, mesma página. 
471 Ibidem, p. 14. 
472 BOBBIO, Nobert. Teoria Geral da Política: a filosofia política e as lições dos clássicos. Traduzido por 
Daniela Beccaccia Versiani. Rio de Janeiro: Elsevier, 2000, p.372. 
473 ARENDT, Hannah. O que é política? 6.ed. Traduzido por Reinaldo Guarany. Rio de Janeiro: Bertrand 

Brasil, 2006, p.48-49 
474 Nesse sentido, Aristóteles expõe: “ A utilidade que têm os escravos é quase a mesma dos animais 

domésticos: auxiliam-nos com sua força física em nossas diárias necessidades. A natureza mesma parece 

desejar dotar de características diferentes os corpos dos homens que são livres e dos que são escravos. 

Uns, efetivamente são fortes para o trabalho a que são destinados; os outros são inteiramente inadequados 

para serviços tais, porém são de utilidade para a vida civil”.( ARISTÓTELES. A política. Traduzido por 

Torrieri Guimarães. São Paulo: Martin Claret, 2002, p. 19). 
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que a lei fosse igual para todos, mas que todos os homens livres tenham o mesmo 

direito à voz nas decisões da “polis”. 

Na Idade Média, a Teoria do Estado era embasa no território, na organização 

feudal e nas relações de poder advindas da propriedade. No Estado absolutista, o povo é 

percebido como objeto de poder, já no Estado Liberal, a partir do século XVIII, o povo 

transforma-se em sujeito. Essa proposta torna-se muito claro no livro Sobre a Paz 

Perpétua, em que Kant
475

, aufere, em seu segundo artigo preliminar para paz, que um 

Estado não pode ser negociado por outros, por ser formado por pessoas, que, por terem 

autonomia, não podem ser vendidas, doadas ou trocadas. 

Com o reconhecimento do “sujeito de direito”, a teoria liberal resgata o poder 

político dos governados. Segundo Bonavides
476

, a proposta do Estado Moderno sobre 

democracia é construída juntamente com o sufrágio e a formação política do conceito 

do Povo. Desse modo, o Autor explica que povo é definido como quadro humano 

sufragante, significante que este assumiu o poder decisório, formando um corpo 

eleitoral para escolha de representantes. Hoje, a concepção jurídica de povo está 

diretamente relacionada a este conceito, significando a capacidade de participação do 

processo democrático, vinculando indivíduos a um Estado por meio da cidadania
477

.  

A ideia democrática de autogoverno do povo desenvolveu-se plenamente 

durante o século XX com a consolidação do Estado Democrático, o qual nasceu sob o 

alicerce do Estado de Direito e da democracia. Assim, a consolidação do Estado 

Democrático de Direito não só passou a exigir a sujeição de todos os poderes públicos 

ao respeito aos direitos e liberdades constitucionais, mas também provocou um processo 

de eliminação sucessiva dos requisitos para o exercício dos direitos de cidadania, 

especialmente, o direito ao sufrágio, com eliminação da exigência de capacidade 

econômica, depois distinção de sexo
 478

.  

Porém a democracia não se apresentou da mesma forma em todos os estágios 

do Estado de Direito. Segundo Bonavides
479

 a democracia do Estado Liberal é 

caracterizada por ser parlamentar e representativa. Já a democracia do Estado Social é 

                                                
475 KANT, Immanuel. Sobre la paz perpetua. Madrid: Tecnos, 2005, p.25. 
476 BONAVIDES, Paulo. Ciência Política. 10 ed. São Paulo: Malheiros Editores, 1999, p.275 e 277. 
477 Aqui é importante fazer a distinção entre nacionalidade e cidadania.  De acordo com Benito Alaez, a 

diferença funcional entre nacionalidade e cidadania é que a primeira é sujeição; e sentimento de pertença 

já a segunda, de participação. (ALÁEZ CORRAL, Benito. Nacionalidad, ciudadanía y democracia. ¿A 

quién pertenece la Constitución? Madrid: Centro de Estudios Politicos y Constitucionales, 2006, p.50.) 
478 ALÁEZ CORRAL, Benito. Nacionalidad, ciudadanía y democracia. ¿A quién pertenece la 

Constitución? Madrid: Centro de Estudios Politicos y Constitucionales, 2006, p.67. 
479 BONAVIDES, Paulo. Ciência Política. 10 ed. São Paulo: Malheiros Editores, 1999, p.279. 
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marcada pelo partidarismo, é coletivista em que a perspectiva de valores humanos é 

referenciada a grupos e não indivíduos. Essa tradição partidarista é levada à formação 

democrática dos Estados contemporâneos. 

No Brasil, a tradição do partidarismo sem bases ideológicas, associado a uma 

cultura política de centralização de decisões fortaleceram a exclusão política. E aqui é 

importante esclarecer que o termo “política” é utilizado, geralmente, para referenciar a 

esfera da política institucional do Estado, bem como as atividades associadas a ela, 

como as ações partidárias. Entretanto, a política deve ser percebida como uma 

referência constante em todas as dimensões do cotidiano, já que é um elemento 

intrínseco às próprias relações sociais. 

Essa delimitação de senso político faz parte da história brasileira e é um dos 

reflexos da própria exclusão política, já que ao vincular o termo somente às decisões 

institucionais, os indivíduos passam a não participar de forma plena nas decisões 

públicas, o que afeta a noção de cidadania, de civilidade e, portanto, o próprio 

desenvolvimento da comunidade na qual vive. 

 

Hoje, no ordenamento jurídico democrático, a cidadania deve desempenhar 

uma função includente, pois tende a integrar nas diversas esferas de comunicação social 

juridicamente regradas a todos a quem tenha um vínculo pessoal ou territorial menor 

que seja com o poder público do Estado. Desse modo, se a integração na comunidade é 

a principal característica da cidadania, não restam dúvidas de que a participação política 

através do sujeito coletivo da soberania constituem não a única, mas sim a via essencial 

de articular essa pertença em um estado social e democrático de direito
480

.  

A vivência nos processos democráticos realiza a tomada de consciência crítica, 

fortalecendo o poder de reivindicação e de fiscalização da população, por isso, a 

participação garante o controle social das decisões da Administração. Dessa concepção 

propaga-se a idéia de descentralização e de planejamento participativo das cidades, 

como instrumento de inclusão.  

Indo além, Bordenave
481

 aponta outra função da participação além da 

instrumental. Segundo esse autor, a participação, em seu aspecto mais amplo, é uma 

necessidade fundamental do ser humano, pois é através dela que os indivíduos 

                                                
480 ALÁEZ CORRAL, Benito. Nacionalidad, ciudadanía y democracia. ¿A quién pertenece la 

Constitución? Madrid: Centro de Estudios Politicos y Constitucionales, 2006, p. 201 e 204. 
481 Bordenave, Juan E. Diaz.  O que é participação. 8 ed. São Paulo: Brasiliense, 1994, p.16. 
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expressam a tendência de realizar suas atividades e de expor seus pensamentos e 

sentimentos, de afirma-se a si mesmo e de interagir com os demais homens e essa seria 

a base afetiva da participação, que complementa a base instrumental. 

A democracia, por isso, precisa ser um meio e não um fim em si mesmo, 

devendo se interiorizar como uma conduta pessoal
482

, de modo que as escolhas e os 

comportamentos individuais se integrem ao bem da comunidade. Nesse sentido, a 

postura de manter-se à margem ou alheio a política é uma forma de dar apoio prévio e 

incondicional a todas as decisões do grupo dominante, portanto, também é uma decisão 

política
483

.  

A democracia significa autoridade do povo, sendo percebida a comunidade 

como fonte de poder. Essa concepção se traduz num sistema político onde a 

comunidade é titular do poder e se autogoverna no sentido de exercer uma influencia 

exclusiva ou decisiva na manifestação desse poder. Assim, em um significado primário, 

a democracia contém duas noções básicas: liberdade política e igualdade política. 

Entretanto, numa visão mais complexa a democracia também passa a abranger a noção 

de forma de vida baseada na liberdade.
484

 

Por isso, na contemporaneidade refletir sobre a democracia é fundamental a 

fim de se pensar sobre possíveis formas políticas de organizar as cidades. As discussões 

residem na possibilidade de materialização tratamento igualitário para os diversos 

grupos sociais nas decisões e do planejamento de políticas urbanas das comunidades da 

qual façam parte. 

Desse modo, é auferido, inicialmente, que o termo “política” é utilizado, 

geralmente, para referenciar a esfera institucional do Estado, bem como as atividades 

associadas a ela, como as ações partidárias. Entretanto, a política deve ser percebida 

como uma referência constante em todas as dimensões do cotidiano de cada indivíduo, 

já que é um elemento intrínseco às próprias relações sociais. 
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483 DALLARI, Abreu. O que é participação política. São Paulo: Brasiliense, 1983, p.84. 
484 BADENI, Gregório. Tratado de derecho constitucional. Tomo I. Buenos Aires: La Ley, 2004, p. 328-

329. 



168 

 

Alguns cientistas, como Edgar Morin
485

, abordam como paradoxo do 

desenvolvimento urbano, a possibilidade jurídica de participação democrática e a 

possibilidade de dedicação da população à esses espaços, face os compromissos do 

cotidiano. Ocorre que as cidades, que oferta liberdade e variedades, tornam-se a cidade 

tentacular, que provoca estresse e cujas coerções, começando pela rotina 

casa/metrô/casa, sufocam a existência. Então a vida democrática regride, pois quando 

mais os problemas adquirem uma dimensão técnica, mais estes escapam à competência 

dos cidadãos em proveito aos especialistas e quanto mais os problemas se tornam 

políticos, diminui-se a capacidade dos agentes políticos discutirem-nos de forma 

adequada e incorporá-los em seus programas. 

Além disso, outro problema interessante da democracia contemporânea é a 

desconfiança sobre os processos de negociação coletiva. O senso comum – conforme 

pesquisa apresentada no capítulo terceiro - aponta que a maioria dos temas relevantes 

para a coletividade resolve-se por razões de eventuais vantagens políticas a partir de 

pressão de grupos detentores do poder econômico.  A qualidade do melhor argumento 

pode ser ofuscada pelas relações de poder que se estabelecem e que se agravam quando 

se pensa em dimensões nacionais de deliberações. 

Percebendo essa realidade, Schwartzenberg
486

 explica ser perceptível nas 

democracias mais frágeis que o poder tem a fisionomia do dirigente que a exerce. Assim 

o indivíduo identifica-se com um grupo que nele se reconhece e o transforma em um 

símbolo de uma nação, de um partido ou de uma instituição. Entretanto, não se 

confunde a personalização do poder e o poder pessoal. Neste há uma realidade 

institucional de concentração de poderes; já no primeiro, há um domínio coletivo 

psicológico. Esses dois fenômenos, em regras, coexistem, já que o homem político, 

historicamente, procura impor uma imagem de si mesmo que capte e fixe a atenção do 

público, transformando-se em um rótulo, o esboço de um programa. 

Porém, alerta Foucault
487

 que não se pode tomar o poder como um fenômeno 

de dominação maciço e homogêneo de um grupo ou de classes sobre outras, ou que seja 
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divisível sobre aqueles que o detém, pois na verdade, o poder deve ser entendido como 

algo que circula e que só funciona em cadeia, em rede, no qual os indivíduos estão 

sempre em posição de exercê-lo e de sofrer a sua ação, funcionando-os como centros de 

transmissão e nunca como alvos inertes ou consentidos de poder. 

Além disso, é importante pensar as formas regulamentares e legítimas de poder 

não dos centros para as extremidades, mas das extremidades para o centro. Nas 

ramificações, capta-se a manifestação do poder nas suas formas e instituições mais 

locais, em que se ultrapassam as regras do direito, que o regulam e o limitam. No centro 

se percebem mecanismos gerais de efeitos constantes. Quanto mais na extremidade, 

menos jurídico é o exercício do poder. Por essa lógica, em vez de indagar-se de que 

forma um governante alcança essa posição, deve-se questionar o porquê decisório dos 

súditos, a partir de suas multiplicidades de expectativas e vivências
488

. 

Por isso é tão importante a preocupação em estabelecer a liberdade política nas 

cidades, dando especial atenção às comunidades periurbanas e urbanas mais 

marginalizadas, onde, por vezes, a população vive um Estado paralelo de medo, 

comandado por organizações criminosas, as quais financiam campanhas políticas, a fim 

de legitimarem formalmente representação, dentro do sistema eleitoral brasileiro. 

Pelo mesmo raciocínio, Foucault
489

 também defende ser importante não se 

preocupar em analisar de que forma o poder parte do centro e se produz até chegar aos 

elementos moleculares da sociedade. Mas, fazer uma análise ascendente: partir dos 

mecanismos infinitesimais de táticas e estratégias no curso histórico e verificar como 

estes instrumentos são transformados, deslocados em mecanismos cada vez mais gerais 

de dominação global e podem ser inseridos nos próprios jogos econômicos e de 

tecnologia de poder. 

Quando os indivíduos tomam consciência desses fatores, passam a refletir e a 

ter controle sobre suas próprias decisões, o que significa uma das faces da inclusão 

política, já que o exercício dos direitos políticos ocorrerá de forma livre. Assim, a 

democracia e exercício de poder devem ser percebidos sob a perspectiva da dignidade 

humana, da sua autonomia e da sua liberdade.   

                                                
488 Ibidem, p.182. 
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7.1. ASSOCIATIVISMO E MOBILIZAÇÃO. 

 

A perspectiva de participação política tratada no início deste capítulo, somada a 

proposta de descentralização da Administração, apresentados no capítulo sobre inclusão 

social, corroboram com a idéia de que a inclusão política não está relacionada somente à 

oportunidade de escolhas de representantes, ou seja, da participação indireta, pois o 

direito às cidades alberga uma nova proposta de protagonismo e de solidariedade entre 

Estado e sociedade. 

Assim, conforme apresentado anteriormente, o caminho para a concretização 

de políticas públicas, passa pela viabilidade de cobrança e de fiscalização das minorias 

mobilizadas, por meio de um sistema representação social que somente será eficaz, ou 

seja, somente será um verdadeiro capital político, através do conhecimento de como 

funciona o sistema social, entendido como capital educacional agregado, bem como as 

predisposições da cultura, compreendido como capital cultural
490

 agregado, e das 

efetivas possibilidades da civilidade, que é o capital tecnológico agregado
491

.  

Dentro do capital tecnológico estão os novos recursos, como os de 

comunicação em rede, a internet e todas as ferramentas as quais possibilitam a 

publicidade dos atos públicos, bem como permitem uma maior divulgação e 

mobilização dos atores. Já no capital educacional estão os núcleos sociais base, como a 

família e a escola, instituições que são incumbidas de preparar o indivíduo desde a 

infância às responsabilidades na tomada de decisões da vida adulta, dentre as quais 

estão as posições políticas. Imbricado a esses fatores está a própria cultura do ambiente 

que o sujeito e as próprias instituições vivem. 

Por isso, é que tão importante que faça parte do processo democrático a 

educação política do povo, apta a fornecer o mínimo de maturidade e de 

                                                
490 Neste sentido, cita-se Rawls, para quem: “tão ou mais importante é o papel da educação de capacitar 
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conhecimento
492

 que habilite os indivíduos para escolhas de gestores realmente 

comprometidos com o projeto de desenvolvimento. A educação está intrinsecamente 

relacionada à formação cultural dos sujeitos. O ensino não deve visar uma doutrinação, 

mas sim promoção do autoconhecimento individual e comunitário, despertando os 

indivíduos para a heterogeneidade e para o pensamento crítico que o pensamento 

científico e compartilhamento de experiências e de informações propicia. Deste modo, 

defende-se que a implantação de uma cultura de cidadania e de paz está relacionada ao 

inconsciente coletivo, por isso a transformação exige esforço educacional em todas as 

instancias sociais: Estado, famílias, igrejas, organizações da sociedade civil e nos meios 

de comunicação social
493

. 

Estas instituições adotam, em regra, o modelo jurídico de associação e atuam 

de forma conjunta e mobilizada para conquistas relacionadas à garantia de direitos, os 

quais envolvem o combate às diversas modalidades de exclusão urbana. Esse é uma das 

razões que cientistas sociais elevam a importância da associação como instrumento de 

desenvolvimento. 

Importante ser mencionado que Tocqueville
494

, ainda no século XIX, destacou 

a importância do associativismo para a conquista de representatividade democrática. A 

união torna a opinião e a vontade dos associados mais fortes, por isso, com certeza, se 

mostra um grande instrumento para busca do desenvolvimento pleno. Segundo dados 

apresentados no mesmo relatório produzido pela ONU- HABITAT
 495

, a inclusão social 

nos países da América Latina está fortemente relacionado ao papel político de 

associações e organizações não governamentais que trabalham para questões de 

proteção da cidadania e de direitos humanos, o que sugere que estas entidades devem 

fortalecer-se institucionalmente, sempre buscando a exploração de novas fronteiras para 

o alcance cada vez maior do desenvolvimento.  

                                                
492 FERREIRA FL. Manuel Gonçalves. A democracia possível. São Paulo: Saraiva, 1972, p. 58. 
493 HERKENHOFF, João Batista. Movimentos sociais e direito. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 

1996, p.130 
494 TOCQUEVILLE, Alexis. A democracia na América: Livro 01 Leis e Costumes. Traduzido por 

Eduardo Brandão. 2 ed. São Paulo: Martins Fontes, 2005, p.221. 
495 TOCQUEVILLE, Alexis. A democracia na América: Livro 01 Leis e Costumes. Traduzido por 

Eduardo Brandão. 2 ed. São Paulo: Martins Fontes, 2005, p. 23-24.  
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Sob essa perspectiva, em um sentido macro, Putnam
496

 defende que o 

associativismo contribui para a estabilidade e eficiência  do  governo democrático, tanto 

em decorrência de seus efeitos “internos” sobre o indivíduo,  como também devido aos 

seus efeitos “externos” sobre a sociedade, ou seja, no âmbito interno, as  associações 

incutem em seus membros hábitos  de solidariedade,  de cooperação e de espírito 

público. Afinal, quando os indivíduos pertencem a grupos heterogêneos, as atitudes 

tomadas por eles são mais moderadas por causa da interação grupal e das múltiplas 

pressões, fazendo com que desenvolvam a autodisciplina e o espírito de colaboração. 

Isso significa que o associativismo repercute amplamente nos indivíduos por 

construir valores morais sob uma perspectiva coletiva. Através da vivência de troca de 

experiência, saberes e dos próprios conflitos interpessoais, constrói-se uma ética 

comunitária, que é propagada gradativamente pelas gerações, tornando-se cada vez mais 

fortalecida pelos acertos e erros cometidos no passado, bem como pela negociação de 

interesses não só no âmbito dos moradores da comunidade, mas também desta com 

agentes externos. 

Nesse sentido, Habermas
497

 explica que a construção de uma ordem legítima 

não envolve apenas consentimento normativo, alcançável através da internalização de 

valores comuns. Para ele esse consentimento modifica-se conforme o tipo de garantias 

internas e externas expostas conjuntamente aos argumentos de legitimidade. O que 

significa que a validade social de uma ordem é refletida na natureza ambivalente das 

instituições em geral e que os interesses somente são satisfeitos em longo prazo, quando 

estão vinculados a idéias que justifiquem pretensões de validade e que propiciem força 

propulsora a realização desses interesses.
 
 

E aqui é válido salientar que, apesar de boa parte das prescrições 

constitucionais brasileiras utilizarem termos abertos e indeterminados, como dignidade, 

igualdade, solidariedade social, o que, em certa medida, pode prejudicar a interpretação 

dos dispositivos pelos tribunais, estes princípios estão arraigados na sociedade brasileira 

e hoje, com a publicidade dos atos, não há como não considerá-los sob a ótica do 

respeito pleno ao cidadão. 

                                                
496 PUTNAM,  Robert  D.  Comunidade e democracia: a  experiência  da  Itália  moderna. 3.ed. Rio de 

Janeiro: Ed. FGV, 2002. p.103-4. 
497 HABERMAS, Jurgen. Direito e Democracia: entre facticidade e validade. Vol I. Traduzido por Flávio 

Beno Siebeneichler. Rio de Janeiro: Tempo Brasileiro, 1997, p.97. 
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Nesse panorama, o núcleo de cidadania é formado pelos direitos de 

participação política, que são essenciais para as novas formas de intercâmbio da 

sociedade civil, na rede de associações espontâneas e nas formas de comunicação de 

uma esfera política produzida através da mídia. Nesse contexto, o direito moderno 

conseguirá estabilizar as expectativas de comportamento de uma sociedade complexa, 

estruturada por modos diferentes de sistemas e de subsistemas sociais se conseguir 

manter a pretensão de solidariedade entre eles, na realização dos processos públicos, 

inclusive na formação de opinião
498

, o que, em última instância significação adoção de 

uma posição mediadora de interesses juridicamente diversos, relacionados à sub-

culturas também diversas. 

Seguindo as novas tendências sócio-políticas da sociedade (pós-) moderna, 

nota-se, portanto, que cada vez mais se exigi alternativas de gestão urbana que 

estabeleçam novas experiências, pondo em discussão o papel do governo local e a 

realização de parcerias com a sociedade civil, alterando a configuração do poder 

estabelecido
499

.  

Então, o que fazer para essa semente da mobilização e organização social 

prospere cada vez mais e se multiplique nas cidades? Responder esse problema é um 

dos objetivos traçados para o restante da discussão nesse capítulo ao lado 

contextualização histórica dos movimentos sociais urbanos no Brasil. 

 

7.1.1 Sociedade civil organizada 

Da perda de poder interno somada à falta de confiança da população na política 

partidária, surge a idéia de sociedade civil que se organiza, a fim de somar forças em 

prol do exercício de direitos e da realização do verdadeiro interesse público, entendido 

como aquele que retrata os valores do maior contingente populacional e que busca 

medir forças com o poder político e com a economia de mercado.  

Conforme já analisado neste trabalho, a forma associativa foi uma das soluções 

apresentadas para garantir a igualdade entre os indivíduos, através da inclusão político-

                                                
498 HABERMAS, Jurgen. Direito e Democracia: entre facticidade e validade. Vol I. Traduzido por Flávio 

Beno Siebeneichler. Rio de Janeiro: Tempo Brasileiro, 1997, p.105. 
499 SIMÃO, Maria Cristina Rocha. Preservação do patrimônio cultural em cidades. Belo Horizonte: 

Autêntica, 2006, p. 77. 
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social dos menos favorecidos, promovendo legitimação do processo democrático e 

garantindo maior eficiência nas políticas adotadas pelo Estado, pelo valor cooperação. 

As entidades formadas pela sociedade civil organizada integram o terceiro 

setor. Estas entidades são todas aquelas que não compõem a Administração Estatal, não 

visam lucro e tem como foco questões específicas de garantia de direitos, o que resulta 

numa visão de cidadania participativa. Por essa definição, é possível constatar que 

fazem parte da rede do terceiro setor as organizações civis, como as associações de 

moradores e religiosas, organizações não-governamentais (ONGs), as fundações, dentre 

outras.  

Em verdade, pode ser dito que a sociedade civil organizada no Brasil 

apresenta-se interligado a três fenômenos fundamentais: i) difusão de idéias 

democráticas; ii) vontade de formação de um espaço intermediário entre Estado e 

sociedade; e iii) constituição de instrumentos legais apropriadas para institucionalização 

das reivindicações sociais
500

.Por isso é importante a valorização da participação em ato 

ou processo de atividade pública ou de ações coletivas, em que o termo “fazer parte” 

implica pensar na relação social, no estatal e a relação de partes destas entre si e com o 

todo. E como não há homogeneidade nestas relações, sobressai-se a divergência de 

interesses, de valores e de recursos de poder
501

. 

Observa-se que, nas últimas décadas a defesa do bem-estar desloca-se do 

discurso político socialista e passa a ser tratado no âmbito dos direitos humanos, 

abrangendo discussões sobre formas de integração das chamadas “minorias” no Estado.  

O meio encontrado pelas experiências sociais foi o de implantação e garantia da 

liberdade associativa, para formação tanto de partidos políticos, quanto para as demais 

associações civis
502

. 

A garantia de liberdade de associação está amplamente difundida nos tratados 

internacionais sobre Direitos Humanos. Dentre esses se destaca a Declaração Universal 

                                                
500 SANTOS, Hermílio. Elementos para uma análise do estado contemporâneo: em torno de políticas 

públicas. In: TIMM, Luciano Benetti (coor). Direito e economia. São Paulo: Thomson Iob, 2005, p. 37. 
501 TEIXEIRA, Eleonaldo Celso. O local e o global: limites e desafios da participação cidadã. 2 ed. 

Salvador: UFBA, 2001,p.27 
502 FROWEIN, Jochen Abr.; BANK, Roland. A participação de minorias no processo de tomada de 

decisões. Traduzido por Fábio César do S. Oliveira. In: SARMENTO, Daniel; IKAWA, Daniela; 

PIOSEVAN, Flávia (org.). Igualdade, diferença e Direitos Humanos. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2010, 
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de Direitos Humanos
503

, que no artigo XX declara que “Toda pessoa tem direito à  

liberdade de reunião e associação pacíficas”. 

É possível encontrar outros inúmeros instrumentos internacionais para proteção 

dos Direitos Humanos, a título de exemplo, dentre outros, cita-se a Convenção 

Americana Sobre Direitos Humanos - Pacto de San José, que no artigo 16
504

, faz 

previsão de que todos têm direito à liberdade de reunião pacífica e à liberdade de 

associação, só podendo haver restrições legais, caso os interesses da associação afetem a 

segurança nacional, a segurança pública, a defesa da ordem e a prevenção do crime, a 

proteção da saúde ou da moral, ou dos direitos e das liberdades de terceiros. Com 

redação bastante semelhante, o artigo 11, da Convenção Européia de Direitos 

Humanos
505

 e o artigo 22 do Pacto internacional sobre Direitos Civis e Políticos
506

 

também garantem a liberdade de associação.  

Agregada à proteção normativa, é possível mencionar cinco fatores principais 

que explicam o crescimento das organizações não governamentais em âmbito 

                                                
503 ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS, Declaração Universal de Direitos Humanos, artigo XX: 
“1. Toda pessoa tem direito à  liberdade de reunião e associação pacíficas. 2. Ninguém pode ser obrigado 

a fazer parte de uma associação. 
504 CONFERÊNCIA ESPECIALIZADA INTERAMERICANA SOBRE DIREITOS HUMANOS, 

Convenção Americana Sobre Direitos Humanos - Pacto de San José, artigo 16: 1. Todas as pessoas têm o 
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sujeito às restrições previstas pela lei que sejam necessárias, em uma sociedade democrática, no interesse 

da segurança nacional, da segurança ou da ordem públicas, ou para proteger a saúde ou a moral públicas 

ou os direitos e liberdades das demais pessoas. 3. O disposto neste artigo não impede a imposição de 

restrições legais, e mesmo a privação do exercício do direito de associação, aos membros das forças 

armadas e da polícia. 
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interesses. 2. O exercício deste direito só pode ser objecto de restrições que, sendo previstas na lei, 

constituírem disposições necessárias, numa sociedade democrática, para a segurança nacional, a 

segurança pública, a defesa da ordem e a prevenção do crime, a protecção da saúde ou da moral, ou a 

protecção dos direitos e das liberdades de terceiros. O presente artigo não proíbe que sejam impostas 

restrições legítimas ao exercício destes direitos aos membros das forças armadas, da polícia ou da 

administração do Estado. 
506 ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS, Pacto Internacional sobre os Direitos Civis e Políticos, 

artigo 22: 1. Toda e qualquer pessoa tem o direito de se associar livremente com outras, incluindo o 
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dita Convenção. 
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internacional: i) a velocidade da informação, que permite troca de informações, 

divulgação dos problemas- objeto das ações-, e angariação de investimento para os 

projetos desenvolvidos; ii) Intensificação do sentimento de solidariedade; iii) aumento 

da participação democrática; iii) incentivo de governo e de organizações transacionais 

de fomento; iv) desgaste da política partidária
507

. 

Hoje, o terceiro setor é valorizado pelo ordenamento jurídico, como 

conseqüência do próprio processo democrático almejado pela Constituição Federal de 

1988. Pois através da discussão horizontal descobre-se o interesse material comum, que 

passa a guiar a ação coletiva, possibilitando a mobilização social autônoma capaz de 

comunicar-se verticalmente com o Estado e seus respectivos governantes
508

. 

A interação do Estado com o terceiro setor promove a busca por uma 

Administração mais eficiente, pois além da própria prestação de serviços, realizadas 

pelas associações e pelas entidades de fomento, há concretização de pressão política 

sobre o Estado, bem como demonstração de caminhos e de sugestões alternativas para 

resolução dos problemas que afetam a população
509

, partindo-se desta as propostas, o 

que já é um fator favorável para que as políticas públicas alcancem sucesso. 

Entretanto, parte da doutrina mostra-se crítica das visões homogeneizantes e da 

separação entre sociedade civil e sociedade política. Para Panfich
510

, por exemplo, a 

sociedade civil é composta por grande heterogeneidade, tanto de atores como de 

práticas e projetos, dentre estes alguns pouco democratizantes, por isso não pode ser 

percebido como uma esfera sem conflitos. Por isso, ela é formada por esforços de 

disseminação e de consolidação de projetos políticos, pois quando os atores defendem 

planos na esfera pública e desenvolvem ações coletivas, estão realizando política, 

disputando espaços de poder e orientando a política pública. 

Por isso, a tendência da atualidade é de que os movimentos urbanos integrem, 

direta ou indiretamente, a estrutura e a prática do governo local, através de um sistema 

diversificado de participação dos cidadãos e de desenvolvimento da comunidade, o que 
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possibilita a reconstrução do controle político
511

. No Brasil, tal direito foi positivado 

expressamente pelos incisos XVII ao XXI do artigo 5° da Constituição Federal de 

1988
512

, que garantiu a liberdade de associação, bem como limitou o poder do Estado 

no controle associativo, a fim de preservar os valores democráticos 

Além da forma associativa, outra importante manifestação da sociedade ocorre 

por meio dos movimentos sociais, cuja noção é a de um grupo organizado, que age 

coletivamente, respeitando valores e ideologias comuns, a fim de promover mudanças 

sociais, dentro de uma determinada conjuntura sociopolítica. Nota-se que, 

principalmente, entre as décadas de 1970 a 1990 observou-se o nascimento e 

fortalecimento, no Brasil, de diversos movimentos que conseguiram contribuir para a 

construção das normas constitucionais, exercendo influência na Assembléia 

Constituinte de 1988, como o Movimento Nacional dos Meninos e Meninas de Rua, 

pelo direito à proteção de crianças e adolescentes, Movimento Negros, contra o racismo, 

o Movimento das Donas de Casa, pelos direitos do consumidor e o Movimento dos 

Trabalhadores Sem Teto, pela pugna à especulação imobiliária e a defesa do direito à 

moradia. 

Especificamente sobre os movimentos urbanos, pode-se defini-los como 

processos de mobilização social com finalidade preestabelecida, organizados em 

determinados territórios e visando objetivos urbanos.   Tais movimentos estariam 

voltados a três conjuntos principais de metas: necessidades urbanas de condições de 

vida e consumo coletivo; afirmação de identidade cultural local; e participação na 

qualidade de cidadãos e conquista da autonomia política local
513

. 

Portanto, se esses fatores são respeitados, independentemente das ferramentas 

adotadas pelo sistema democrático adotado, haverá respeito à própria democracia. Por 

isso, a tendência da atualidade é de que os movimentos urbanos integrem, direta ou 

                                                
511 CASTELLS, Manuel. O poder da identidade. Vol II. 2 ed. Traduzido por Klauss Brandini Gerhardt. 

São Paulo: Paz e Terra, 1999, p. 81. 
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indiretamente, a estrutura e a prática do governo local, através de um sistema 

diversificado de participação e de desenvolvimento da comunidade, o que possibilita a 

reconstrução do controle político.  

Assim, Rubens Naves
514

 explica que os movimentos sociais fundamentam-se 

em questões de identidade coletiva e nasceram no Brasil com a visão limitada de 

questões localizadas na vida prática da sociedade, como por exemplo, movimentos da 

Igreja Católica, associação de bairro, que tiveram grande apoio das mulheres que 

buscavam pressionar os Governos a fim de suprir necessidades primárias de seus filhos 

como criação de creches, de maior número de vagas na escola e de alimentação. Já nas 

décadas seguintes – propulsados pela redemocratização- esses movimentos passaram a 

incluir parcelas sociais mais abrangentes, surgindo movimentos ecológicos, de defesa 

do consumidor, de combate a epidemias, como a AIDS, e para o fortalecimento do 

Ministério Público como instrumento institucional para proteção dos interesses 

coletivos. 

Assim, as comunidades locais e suas respectivas organizações, nas últimas 

décadas, alimentaram movimentos importantes e distintos
515

: i) nas áreas ocupadas pela 

classe média, principalmente, cresce um movimento ambiental influente e amplamente 

difundido. A mobilização das comunidades locais em defesa de seu espaço que mais 

rapidamente cresce e talvez seja capaz de interrelacionar preocupações imediatas com 

questões mais amplas da degradação ambiental; ii) nas comunidades de baixa renda, em 

todo o mundo, observou-se criações de projetos de sobrevivência coletiva, a fim de 

combater a fome e a doença dos moradores, à margem de iniciativas estatais e 

estruturados por redes de solidariedade, não raro em torno de Igrejas, sustentadas por 

organizações não governamentais e financiadas por recursos internacionais ou com 

auxílio de intelectuais de esquerda
516

. 
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Deste modo, a partir do final da década de 1970, gradativamente ocorreu o 

crescimento de mobilização social através de sindicatos, movimentos sociais, grupos 

ligados à Igreja, associações e organizações acadêmicas. Em 1983, nasce o Movimento 

Nacional de Reforma Urbana que escreveu a proposta de Emenda Popular de Reforma 

Urbana, assinada por mais de cem mil organizações e indivíduos, dirigida à Assembléia 

Nacional Constituinte e que propôs como princípios gerais, dentre outros: autonomia 

municipal, gestão democrática das cidades, direito social de moradia, função social da 

propriedade, regularização de assentamentos informais consolidados e combate à 

especulação imobiliária urbana
517

. 

O resultado foi que com a promulgação da atual Constituição Federal, em 

1988, o Município expressamente ganhou status de Ente Federativo, sendo-lhe, 

portanto, assegurada autonomia, que envolve tríplice capacidade: auto-organização, 

autogoverno e auto-administração.  Na perspectiva de Kelsen
518

, que tratou sobre a 

autonomia municipal, esta se apresenta como uma combinação direta e deliberada das 

idéias de descentralização e de democracia. 

A Lei Orgânica, equivalente à constituição municipal, foi disciplinada pelo 

artigo 29 da CF/88
519

, segundo o qual o poder decorrente municipal deverá por maioria 

qualificada de dois terços dos membros da Câmara Municipal aprová-la, em dois turnos 

de votações. Dentre as atribuições, está a de disciplina a organização administrativa 

municipal, sempre respeitando, contudo, os limites impostos pela Constituição 

Federal
520

, que disciplina que na formação dos Municípios deve haver consulta prévia, 

mediante plebiscito, às populações dos Municípios envolvidos, após divulgação dos 

Estudos de Viabilidade Municipal.   

                                                
517 FERNANDES, Edésio. Política urbana na Constituição Federal de 1998 e além: implementando a 

agenda de reforma urbana no Brasil. In:  DANTAS, Bruno; CRUXÊN, Eliane; SANTOS, Fernando; 

LAGO, Gustavo P. L. (org.). Constituição de 1988: o Brasil vinte anos depois. 4. Vol. Brasília: Senado 

Federak, 2008, p.609-610. 
518 KELSEN, Hans. Teoria geral do Direito e do Estado. São Paulo: Martins Fontes,1995, p.307. 
519 BRASIL, CF/88, artigo 29. O Município reger-se-á por lei orgânica, votada em dois turnos, com o 

interstício mínimo de dez dias, e aprovada por dois terços dos membros da Câmara Municipal, que a 

promulgará, atendidos os princípios estabelecidos nesta Constituição, na Constituição do respectivo 

Estado e os seguintes preceitos 

520 BRASIL, CF/88, artigo,18,§ 4º A criação, a incorporação, a fusão e o desmembramento de 

Municípios, far-se-ão por lei estadual, dentro do período determinado por Lei Complementar Federal, e 

dependerão de consulta prévia, mediante plebiscito, às populações dos Municípios envolvidos, após 

divulgação dos Estudos de Viabilidade Municipal, apresentados e publicados na forma da lei. 
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A redação do poder constituinte originário era de lei complementar estadual. A 

mudança, ocorrida com a Emenda Constitucional n. 15/96, veio tentar obstar 

articulações políticas eleitoreiras regionais. Apesar da proliferação de Municípios, 

sendo vários criados sem condições de viabilidade, não se retirou o brilho democrático, 

posto ser uma excelente formula de descentralização de poder e, portanto, de apresentar 

maiores aberturas para participação política dos indivíduos
521

 na condução do 

desenvolvimento.  

A perspectiva dessa autonomia municipal foi ratificada pelas diretrizes de 

política urbana contidos nos artigos 183 e 184 da Carta Política de 1988, bem como pela 

construção sistêmica de estímulo à cidadania e a participação democrática como 

ferramentas de alcance do desenvolvimento pleno das cidades. É o que será 

demonstrado a seguir. 

 

7.2 DEMOCRACIA PARTICIPATIVA E DESENVOLVIMENTO URBANO. 

 

A proposta dialógica da Constituição Federal e legislação infraconstitucional 

verificável pelos inúmeros instrumentos legais que incentivam e possibilitam a 

participação direta da sociedade nas decisões públicas, conforme esclarecido 

anteriormente. É a mudança de foco do Direito de instrumento de controle para de 

mudança social. 

No âmbito do desenvolvimento urbano, em uma cidade polarizada por 

carências profundas e privilégios cristalizados, a gestão estatal deve supor decisões mais 

amplas, definição clara de prioridades, planejamento rigoroso dos recursos. Numa 

perspectiva democrática, as prioridades, de uma forma geral, apresentam-se claras: 

trata-se de garantir direitos e desmontar privilégios
522

, sendo necessário que este se 

construa buscando a cidadania participativa, previstos indiretamente no Preâmbulo e 

nos artigos 1º e 14 da Carta Política de 1988, conforme será analisado posteriormente. 

                                                
521 TAVARES, André Ramos. Curso de Direito Constitucional. 8 ed. São Paulo: Sariva, 2010, p.1116. 
522 CHAUÍ, Marilena. Cidadania Cultural: o Direito à Cultura. São Paulo: Fundação Perseu Abramo, 

2006, p.65. 
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O nascimento desses novos espaços participativos surge em um contexto de 

emergências de novas vulnerabilidades sociais, decorrentes as crises vivenciadas nas 

décadas de 1980 e 1990, no qual predominou propostas liberais para o alcance do 

desenvolvimento econômico, ocasionando implantação de reformas incompletas e 

contraditórias, decorrentes do peso das condições imposta pelo capital e organismos de 

crédito internacionais sobre a autonomia política dos Estados e a desvinculação 

econômica de políticas sócias e econômicas
523

. 

A Constituição Federal propôs desse modo, deontologicamente, um 

rompimento de paradigmas relacionados à cultura política do país, notadamente 

marcada pelo jogo de interesses e o domínio de oligarquias locais.  Assim, os arranjos 

participativos, provocados pelas novas aberturas de espaços deliberativos, vêm 

causando profundas perturbações no modo como tradicionalmente as decisões são 

tomadas no Brasil.  

Verifica-se uma tensão entre a permanência dos traços característicos de 

cultura política- como o centralismo e o clientelismo- e a possibilidade de superação e 

redução desses efeitos, em decorrência da maior visibilidade para o funcionamento da 

Administração, propiciada pela inclusão da sociedade civil nos processos decisórios
524

. 

A Carta Maior, sem dúvidas, representa a força fundamental de toda essa estrutura 

político-social em defesa pluralismo e do multiculturalismo. Marcelo Neves
525

, explica 

que a Constituição é o mecanismo que possibilita a diferenciação entre política e direito 

no âmbito dos Estados, bem como de acoplamento estrutural entre esses subsistemas, 

tratando-se de um instrumento cujo desenvolvimento depende de amplos pressupostos 

sociais. 

Nesse contexto, a função do Estado é o de realizar a convergência de vontades 

para que haja a construção de um interesse geral, em que deva prevalecer o bem 

comum. Para tanto essa sociedade política deve necessariamente ser integrada por três 

elementos: i)pluralidade de povos e de grupos; ii) projeto de vida em comum; e iii) 

universalidade de fins. A forma com que esses três elementos são constituídos e 

                                                
523 ALBUQUERQUE, Maria do Carmo Alves de. Participação e controle da sociedade sobre políticas 

sociais no Cone Sul. .IN: DAGNINO, Evelinea; TABAGIBA, Luciana (org). Democracia, sociedade civil 

e participação. Chapecó: Argos, 2007, p.245-246. 
524 FERRAZ, Ana Targina Rodrigues. O processo de adjetivação da democracia: a disputa por sentido. In: 

SILVA, Marta Zorzal; BRITO JR, Bajonas Teixeira de. (orgs). Participação social na gestão pública: 

olhares sobre as experiências de Vitória-ES. São Paulo: Annblume, 2009, p.134. 
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vivenciados definem a tipologia da sociedade política
526

. Pode-se dizer também que 

esses elementos fazem parte da própria cultura e constituem pilares para o alcance do 

desenvolvimento.  

Segundo Manuel Gonçalves Ferreira Filho
527

 a democracia para que se torne 

possível deve apurar e adaptar, de acordo com as circunstâncias, o modelo 

constitucional pluralista, porém que sozinho não possui condão de estabelecer realmente 

um ambiente democrático, o que significa dizer ser uma ilusão a idéia de Rousseau de 

auto-governo do povo, tanto quanto que agentes e partidos políticos meramente 

traduzam a vontade popular. Na verdade, o regime pluralista oportuniza uma 

concorrência pacífica pela disputa do poder e impõe regras e limites a esse exercício e 

estabelece a exigência de construção de um governo legítimo, que segundo 

Aristóteles
528

, é aquele que busca o bem comum dos governados. 

A busca pelo “bem comum” converge com a idéia de interesse público e a 

consulta à população sobre prioridades na alocação de recursos e concretização de 

políticas, o que pode ser feito através dos instrumentos normativos previstos no Estatuto 

das cidades, que será objeto de estudo no próximo capítulo. Isso por que, conforme 

tratado no capítulo anterior, a institucionalização de uma democracia real deve ser feita 

partindo-se da conjuntura, de acordo com o caráter e as tradições de cada comunidade. 

Busca-se, assim, realizar as adaptações institucionais as peculiaridades e a formação 

cultural dos indivíduos, sob pena de distorções e de existência unicamente de uma 

democracia formal. 

Nesse sentido, é possível definir cultura política como sendo aquela que 

representa um conjunto de crenças, de valores, de atitudes, responsáveis por orientar o 

comportamento político da sociedade. Nesses termos, o grande historiador africano 

Kimpianga Mahaniah
529

 defende que para realização de um regime verdadeiramente 

democrático, a cultura política precisa estar arraigada aos seguintes elementos: i) 

aceitação da lei como regulador e limitador do poder estatal e como instrumento hábil 

para solução de conflitos individuais e coletivos; ii) prática do associativismo para 

                                                
526 KUJAWSKI, Gilberto de Mello. O projeto político. Petrópolis: vozes, 1976, p.27. 
527 FERREIRA FL. Manuel Gonçalves. A democracia possível. São Paulo: Saraiva, 1972, p. 33. 
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p.1278. 
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na África negra, 1960-1993.traduzido por Edivanda Mugrabi. In: FAUNDEZ, Antônio (org.). Educação, 

desenvolvimento e cultura. São Paulo: Cortez, 1994, p.148-149. 
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formação de grupos de interesses autônomos ao do Estado; tolerância, aceitação e 

respeito de opiniões; iii) garantia dos direitos individuais; iv)obrigação de cada 

indivíduo em participar da gestão pública e de práticas políticas, o que envolve 

capacidade eleitoral ativa e passiva.  

Da análise desses elementos, percebe-se que a democracia relaciona-se à 

liberdade e um mínimo de espaços reais de discussão
530

. Sob o ângulo humano e 

cultural, Cretella Júnior
531

 esclarece que as liberdades públicas estruturam-se em um 

sistema político que oscilam entre pontos intermediários de equilíbrio entre fórmulas 

que negam as liberdades humanas e outras que exaltam as liberdades individuais. Esses 

extremos nunca serão encontrados em uma democracia, por levar a regimes 

individualistas e totalitaristas. 

Além dos próprios limites naturais do sistema político, deve ser dito que há 

outros impostos à liberdade que nem sempre se apresentam claros, posto haver 

instrumentos psicossociais, ocultos nos sistemas sociais, que são difíceis de serem 

desvendados. Esse quadro agrava-se com a presença de uma cultura de massa- 

entendida esta como imposta pelos agentes econômicos- a qual cria um domínio global 

dos sistemas de comunicação. A massificação da cultura não recebe um tratamento 

cuidadoso dos que são incumbidos de representar o interesse da cultura nacional.  

Os veículos de comunicação transformaram-se em instrumentos de 

manipulação de poder e de dirigir a população a um denominador comum, através de 

distorção e da omissão de fatos, bem como por interpretação de problemas sociais. 

Obviamente, a democracia é essencialmente afetada pela cultura de massa, por isso a 

liberdade política está atrelada à liberdade econômica, pois onde não há liberdade de 

consumo, inexiste qualquer liberdade básica.  

Nesse sentido, Souza Barros
532

, aponta que a democracia não pode deixar de 

apoiar-se no todo complexo social, não se concebendo mais pensar-se em democracia 

apenas em termos políticos, pois filtros econômicos cerceiam direitos. Então para o 

planejamento e para a construção de espaços democráticos é necessário a proteção da 

                                                
530 Nesse sentido: “Estado de direito e direitos fundamentais sem democracia não encontram nenhuma 

garantia de realização, pois todo modelo de exclusão política põe em xeque princípios jurídicos da 
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liberdade e, por conseguinte, a descoberta desses mecanismos limitadores e uma 

proposta de reação inteligente a fim de superá-lo
533

 e um bom caminho para isso é a 

aquisição de conhecimentos e descoberta, pelos indivíduos, da própria realidade.  

Assim, destaca-se que espaços realmente públicos dependem da tomada de 

consciência do fato de que a comunidade é parte de cada individuo que a integra e que o 

destino comunitário pode ser definido pelo o que cada um pensa, faz e decidi. Isso se 

consubstancia a educação cidadã, albergado pela participação na vida pública. 

Por isso, a idéia de democracia remonta ao diálogo e a busca de um consenso e 

prevalência da vontade da maioria nas decisões coletivas, sendo, em um conceito 

político, um método de convivência civilizada, que assume um sentido mais complexo, 

quando analisado sob uma concepção mais ampla. Assim, no fundamento filosófico, a 

democracia pode ser entendida como conjunto de valores coerentes com o respeito à 

dignidade humana, em que mais do que um método de decisão coletiva, mostra-se com 

a exigência de resultados coerentes com os valores que os informam
534

. 

A democracia é susceptível de graduação e não é necessário um alto nível para 

que se permita uma participação generalizada. A maioridade democrática é resultado do 

nível cultural do povo, fruto de experiências e de saberes adquiridos, pois a 

institucionalização democrática deve ser dosada de acordo com o nível cultural, que não 

pode ser confundido com o nível educacional, conforme esclarecido anteriormente.
535

. 

Nesse sentido, Terry Eagleton
536

 alerta que a alta cultura pode servir como uma 

forma de persuasão moral e de ferramenta de imposição de poder à medida que permite 

que uma ordem governante molde para si mesma uma identidade formal e inflexível e 

imputada como uma arma ideológica frente a outras culturas, buscando uma tirania do 

consenso universal. Como forma de proteção, é importante o regime jurídico faça 

previsão de mecanismos de proteção, como a imposição de princípios como o da 

moralidade e da probidade, por exemplo.  
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535 FERREIRA FL. Manuel Gonçalves. A democracia possível. São Paulo: Saraiva, 1972, p. 38. 
536 EAGLETON, Terry. A idéia de Cultura. Traduzido por Sandra Castello Branco. São Paulo: UNESP, 

2005, p.83-84. 



185 

 

Inclusive, o alcance ideal do consenso democrático é alvo de críticas não só por 

Terry Eagleton, mas por outros cientistas políticos, remontando a uma discussão 

filosófica traçada inicialmente por Rousseau e por Montesquieu. Explica Manoel 

Gonçalves Ferreira Filho
537

 que o primeiro defende o monismo social, em que a 

pluralidade de grupos deve se sujeitar a um só grupo, o Estado, detentor do poder 

democrático verificado pela vontade geral. O objetivo do Rousseau foi propor um 

sistema perfeito de tomada de decisões públicas, embasado em uma abstração de 

igualdade utópica, a ser implantado em uma sociedade marcada por profundas 

desigualdades políticas e econômicas. Contrapondo-se, está a teoria do pluralismo 

social, desenvolvida por Montesquieu, que serve como contrapesos opostos à força da 

organização estatal, em que “corps intermédiaires” precisam ser fortalecidos e mantidos 

fora do controle do Estado, a fim de permitir ao indivíduo, à minoria, resistir à 

prepotência e à injustiça da maioria.  Assim, a corrente do pluralismo social foi a que 

prevaleceu por ter se mostrado amoldada a uma realidade, a qual necessitava limitar o 

poder do Estado, apresentando-se o método de divisão de funções poderes adequado a 

essa conjuntura.   

Paralelamente, sob um ponto de vista mais pragmático, explica Waldron
538

, 

que mesmo quando a maioria apresenta-se politicamente mais forte, o poder político 

somente é eficaz na proporção em que o sistema político mantenha-se coeso. Além 

disso, mesmo não havendo comprovação empírica sobre a possibilidade de consenso em 

uma comunidade, indubitavelmente a necessidade de realização de ações comuns na 

vida em sociedade exige a escolha por uma forma de tomada de decisão, que proteja o 

princípio da igualdade e que reconheça a capacidade dos cidadãos em se posicionar 

autonomamente e o critério majoritário é o que mais se aproxima desse propósito. 

Essa tese vai ao encontro da proposta teórica de Rawls
539

 para quem a 

sociedade bem ordenada promove o bem de seus membros, efetiva por uma concepção 

pública de justiça, valorizando o indivíduo ao passo que afirma a sua autonomia e 

incentiva-o a refletir objetivamente sobre seus desígnios e opiniões. Disso é possível 

concluir que a consistência jurídica e a adequação social do direito dependem do 
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principio da igualdade, o qual significa que diferenças econômicas, educacionais, 

religiosas, políticas, culturais, referentes ao saber, mesmo que legítimas nos respectivos 

campos do contexto social do direito, não devem transitar imediatamente para o direito, 

sobretudo, se forem assimétricas
540

. 

Assim, se por um lado é coerente acreditar que o consenso sobre assuntos 

relevantes jamais será alcançado em uma comunidade, por outro o diálogo permite uma 

maior eficácia do poder público na resolução e negociação de conflitos de interesses não 

só de agentes internos, mas principalmente de agentes externos, detentores de poder 

econômico e político, que oferecem obstáculos, a fim impedir o controle social real sob 

suas ações. 

E aqui, nota-se a importância da distinção entre a participação simbólica da 

participação real. Na primeira, os membros dos grupos têm pouca influência nas 

decisões, mas são mantidos na ilusão de que exercem o poder. Já na participação real, os 

membros influenciam na vida institucional, através ferramentas operativas, 

consubstanciadas em processos através dos quais os grupos realizam ações 

transformadoras sobre o seu ambiente e seus próprios membros, partindo, para tanto, do 

pressuposto do conhecimento da realidade objetiva da comunidade, estrutura 

socioeconômica, componentes da cultura, valores e aspirações. Essa percepção pode ser 

realizada através de uma autopesquisa, é a chamada pesquisa participativa, a qual 

possibilita criação de saber, de conscientização e capacita de forma prática a própria 

participação
541

. 

Por isso, que na prática cotidiana, a atividade política realiza dimensões 

humanas mais profundas nas relações sociais, pois exige respeito à diversidade dos 

indivíduos em prol dos interesses traçados coletivamente. É o pensar interesses 

individuais em consonância com o bem comum e a construção de princípios morais, que 

somados formam uma ética coletiva de respeito à comunidade. 

Percebe-se, portanto, que a implantação de uma democracia gerencial deve 

ocorrer por meio de um “sistema de ações concretas”
542

, exige alguns pressupostos, 
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dentre esses, o de que o sujeito deve ser pensado como um ator capaz de escolhas 

racionais. Além disso, deve-se manter a perspectiva de que as estruturas não nascem 

espontaneamente, mas são produzidas pelos atores e que as transformações através de 

objetivos coletivamente definidos, em negociações que ocorrem por meio de interações 

desiguais, conforme o poder econômico-social dos envolvidos. Estes são fatores 

importantes a ser considerado pelo Estado, no momento da mediação.  

Assim, as lutas sociais pela democracia mobilizam a construção de uma nova 

ordem política, pela implantação de uma democracia no processo produtivo que 

transcende a mera democracia formal e representativa, direcionando-se para uma gestão 

coletiva dos potenciais comunitários
543

. Trubek
544

 ratifica esse posicionamento, 

expondo que hoje se sabe ser extremamente importante, em projetos de 

desenvolvimento, análise dos contextos locais, devendo considerar-se três dimensões: a 

legitimidade democrática, o conhecimento e o problema da circulação das elites no 

entrelace de interesses. 

Deste modo, se uma das características do Estado democrático de direito é a 

ampliação do espaço público através da criação de mecanismos constitucionais de 

participação dos cidadãos nos assuntos de governo e de controle das ações estatais pela  

sociedade civil
545

. Em última análise, se o objetivo da inclusão política é definido como 

ampliar as escolhas pessoais, isso pressupõe desejo e capacidade de escolher, assim 

como conhecimento das opções possíveis. 

Daí ser válida a indagação de Joaquín Herrera Flores
546

 sobre meios para se 

reconhecer juridicamente a promoção de um espaço democrático onde a pluralidade não 

é um obstáculo, mas sim um recurso público para promoção de uma sociedade 

igualitária. Para esse jurista espanhol a igualdade material é uma condição da liberdade, 

pois sem condições culturais, econômicas e sociais demais direitos não serão postos em 
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Civilização brasileira, 2005, p. 348-349. 
543 LEFF, Enrique. Saber ambiental: sustentabilidade, racionalidade, complexidade, poder.  Traduzido por 

Lúcia Mathilde E. Orth. 7 ed. Petrópolis: Vozes, 2009, p. 81-82. 
544 TRUBEK, David M. Max Weber sobre direito: a ascensão do capitalismo (1972). Traduzido por José 

Rafael Zullo. In: Revista Direito GV, v. 3, n.1, jan/jun 2007, pp. 151-186, p.167. 
545VILANI, Maria Cristina Seixas. Cidadania Moderna: fundamentos doutrinários e desdobramentos 

históricos.  In: Caderno de Ciências Sociais. Belo Horizonte, v.8, n.11, p.47-64, dez. 2002, p.59.  
546 FLORES, Joaquín Herrera.La construción de lãs garantias. Hacia una concepcion antipatriarcal de la 

liberdad y la igualdad. . In: SARMENTO, Daniel; IKAWA, Daniela; PIOSEVAN, Flávia (org.). 

Igualdade, diferença e Direitos Humanos. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2010, p.111. 



188 

 

prática e o debate democrático permanecerá estéreo, sem efetividade. Indo além, o 

renomado autor
547

 também alerta que como conseqüência da desigualdade a legislação - 

e por conseqüência o direito - passa a servir como instrumento daquela haja vista 

produzir-se e convalidar-se pragmaticamente leis protetoras de interesses dos detentores 

do poder político-econômico. 

Essa proposta é alcançável através da abertura de novos espaços de 

deliberações e de participação democrática na gestão das cidades. Conforme já 

esclarecido, tais ferramentas já existem no ordenamento jurídico brasileiro, apesar de 

não ser aplicadas da forma ampla como deveria, o que leva à sensação de que a vivência 

democrática plena é algo inalcançável na conjuntura brasileira atual. 

Como título exemplificativo, cita-se pesquisa publicada pela Fundação Getúlio 

Vargas
548

, em 2010, a qual aponta que após vinte anos de previsão legislativa, apenas 

vinte e seis municípios no Brasil adotaram o orçamento participativo como política 

pública. Destes, 53,85% (cinqüenta e três vírgula oitenta e cinco por cento) estão na 

Região Sudeste, seguida pelas regiões Sul e Nordeste, com 27% (vinte e sete por cento) 

e 15,38% (quinze vírgula trinta e oito por cento) respectivamente, e apenas um único 

município, Manaus, na Região Norte.  Já com relação a índices demográficos, 

constatou-se que, as experiências se concentram em cidades entre vinte mil a quinhentos 

mil habitantes. 

Entretanto, assevera-se que a experiência democrática é algo construído 

gradativamente. Assim, assevera-se que da mesma forma que seria utópica pensar que 

os sistemas jurídicos produzem a própria eficácia também seria equivocado não 

acreditar no potencial transformador dos atores em promover mudanças através de 

ferramentas legais, previstas no ordenamento jurídico brasileiro. 

Para que seja verificada uma reforma urbana, que transforme as cidades em 

ambiente de inclusão, é necessário que ocorra uma combinação de mobilização social 

renovada, reforma jurídica e uma mudança institucional. Para tanto, a qualidade e 

eficácia de do processo de transformação exige que a população brasileira participe dos 

                                                
547 Ibidem, p.133-135. 
548 COSTA, Danielle Martins Duarte. Vinte anos de orçamento participativo: análise das experiências em 

municípios brasileiros. In: Cadernos Gestão Pública e Cidadania. São Paulo, 2010 , pp. 8-28, p.16. 

Disponível em http://bibliotecadigital.fgv.br/ojs/index.php/cgpc/article/view/3190/2093, consulta 

realizada em 24 de outubro de 2012. 
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processos decisórios, através da utilização dos espaços oportunizados pela Constituição 

Federal
549

. No mesmo sentido, ensina Bobbio
550

 que entre a extrema de democracia 

representativa e a direta há infindáveis e contínuas formas intermediárias, o que importa 

dizer que democracia – seja de participação direta ou indireta- é uma só. 

Além dos instrumentos legais previsto no Estatuto das Cidades, como 

orçamento participativo, audiências públicas- cujo estudo não será objeto desse 

trabalho. Várias outras Leis ambientais buscam inserir a participação social. Tais 

instrumentos passam a ser sucintamente apontados a seguir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

8. ESTATUTO DAS CIDADES E INCLUSÃO URBANA 

 

O Estatuto das Cidades, Lei Federal n° 10.257/2001, é resultado de um extenso 

processo de negociação legislativa e resultou no rompimento de uma longa tradição de 

civilismo jurídico, impondo como diretriz geral o controle do uso do solo e do 

desenvolvimento urbano pelo poder público e pela sociedade civil organizada. 

                                                
549 FERNANDES, Edésio. Política urbana na Constituição Federal de 1998 e além: implementando a 

agenda de reforma urbana no Brasil. In:  DANTAS, Bruno; CRUXÊN, Eliane; SANTOS, Fernando; 

LAGO, Gustavo P. L. (org.). Constituição de 1988: o Brasil vinte anos depois. 4. Vol. Brasília: Senado 

Federak, 2008, p.606. 
550 BOBBIO, Noberto. O Futuro da democracia. 4 ed. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1986, p. 52. 
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De acordo com Dallari
551

, essa lei foi concebida a fim de ofertar instrumentos à 

Administração Pública Municipal para que melhor atenda ao interesse público, em 

vários setores como funcional, o estético, econômico, social e ambiental, de forma a 

possibilitar que a Administração controle o crescimento das cidades e a especulação do 

mercado imobiliário, concretizando os ditames constitucionais de política urbana e 

tornando as cidades inclusivas. 

Além disso, o Estatuto criou ou renovou vários instrumentos jurídicos, fiscais e 

urbanísticos à disposição da Administração, especialmente no seio dos planos diretores, 

a fim de induzir e regular ações dos mercados imobiliários de acordo com o princípio da 

inclusão social, da sustentabilidade e do alcance do desenvolvimento
552

. Como 

exemplo, cita-se que combinou mecanismos tradicionais de planejamento –

parcelamento, zoneamento, por exemplo- com novos instrumentos, tais como 

parcelamento/edificações/utilização compulsória, tributação progressiva, 

desapropriação- sanção, direitos de preferência para os Municípios, dentre outros
553

. 

O Estatuto das Cidades também fez previsão de ferramentas jurídicas 

municipais para integração de planejamento, gestão e legislação urbana, como forma de 

democratizar e de legitimar os processos decisórios locais, enfatizando a relevância de 

atuação conjunta entre Estado e sociedade, em prol de uma ordem urbanística 

economicamente mais eficiente e sensível ao quadro de questões ambientais e de justiça 

social.  

Ocorre que, em não sendo possível tratar de todas essas ferramentas legais, o 

presente trabalho, por um corte epistemológico, optou por tratar daqueles que mais se 

enquadram a proposta de desenvolvimento endógeno e de participação democrática para 

o combate a exclusão social urbana, conforme, será apontado a seguir. 

 

                                                
551 DALLARI, Adilson Abreu; FERRAZ, Sergio; e outros. Estatuto da Cidade.  1ed. São Paulo: 

Malheiros, 2003, p.20. 
552 BRASIL, Lei Federal n° 10.257/2001, Art. 2o A política urbana tem por objetivo ordenar o pleno 

desenvolvimento das funções sociais da cidade e da propriedade urbana, mediante as seguintes diretrizes 

gerais [...]IV – planejamento do desenvolvimento das cidades, da distribuição espacial da população e das 

atividades econômicas do Município e do território sob sua área de influência, de modo a evitar e corrigir 

as distorções do crescimento urbano e seus efeitos negativos sobre o meio ambiente. 
553 FERNANDES, Edésio. Política urbana na Constituição Federal de 1998 e além: implementando a 

agenda de reforma urbana no Brasil. In:  DANTAS, Bruno; CRUXÊN, Eliane; SANTOS, Fernando; 

LAGO, Gustavo P. L. (org.). Constituição de 1988: o Brasil vinte anos depois. 4. Vol. Brasília: Senado 

Federak, 2008, p.615. 
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8.1 PLANEJAMENTO URBANO DEMOCRÁTICOS: INSTRUMENTOS DE 

DEMOCRACIA PARTICIPATIVA PREVISTOS NO ESTATUTO DAS CIDADES. 

 

Pode-se considerar uma cidade como um sistema completo de elementos inter-

relacionados, por isso, a interferência em algum destes pode repercutir em toda a cidade. 

Assim, no planejamento urbano, um importante passo é descobrir quais os seus 

elementos mais significativos e determinar as relações conexas entre eles. 

O plano, de um modo geral, pode ser percebido como um ato de direção 

política que determina a vontade estatal, através de um conjunto de medidas 

coordenadas, é, por isso, expressão da política geral do Estado e está comprometido 

axiologicamente pela ideologia constitucional, pela busca de transformações 

econômico-sociais. Por isso, quando interesses dominantes estão ligados à manutenção 

de “status quo” de subdesenvolvimento, o planejamento é esvaziado
554

. 

Conforme explicitado no capítulo dois desse trabalho, Aristóteles foi o 

primeiro filósofo a traçar críticas, auferindo que seria necessário um estudo maior e 

mais amplo sobre os aspectos da vida social, a fim que de alcançar eficiência no 

planejamento urbano. De acordo com ele
555

, Hipódamo de Mileto
556

 foi o pioneiro no 

estudo e arte de planejar cidades, seguido por Platão que trata da matéria nas obras Leis 

e República. 

Importante também mencionar as teorias que originaram os atuais modelos 

urbanos. As mais importantes são classificadas em quatro categorias: i) utopias de 

caráter humanitário; ii) teorias de caráter ecológico, concebidas pela Escola de Chicago; 

iii) Teorias funcionalistas; iv) teorias sociopolíticas. As primeiras são caracterizadas 

principalmente pela experiência inglesa do início do século XX, buscava o 

                                                
554 BERCOVICI, Gilberto. Planejamento e políticas públicas: por uma nova compreensão do papel do 

Estado. In:BUCCI, Maria Paula Dallari (org). Políticas Públicas: reflexões sobre conceito jurídico. São 
Paulo: Saraiva,  2006, p. 145. 
555 ARISTÓTELES. Política. Brasília: UNB, 1997, p. 230. 
556 Celson Ferrari explica que Hipódamos de Mileto concebeu projetos de famosas cidades, tais como 

Alexandria, Mileto, Nicéia. Esse arquiteto grego observava a orientação e dimensionamento das ruas, 

segundo a intensidade de seus usos, além disso, orientado pelo sistema tabuleiro de xadrez, buscou atingir 

a especialização das zonas urbanas, efeios estéticos. Sua cidade ideal não deveria abrigar mais de dez mil 

homens livres e seu espaço deveria subdividir-se em três partes principais: a dos deuses, a do Estado e a 

dos indivíduos. (FERRARI, Célson. Curso de planejamento municipal integrado. 3 ed. São Paulo: 

Livraria Pioneira, 1982, p. 218-219) 
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planejamento de novas cidades para 32.000 (trinta e dois mil) habitantes, em que todo 

solo deveria ser de propriedade pública, com uso cedido através de contratos de aluguel 

e baixas densidades comerciais e residenciais, priorizando-se espaços verdes. As falhas 

foram verificadas principalmente por criar ilhas segregadas de relações 

socioeconômicas e dimensões insuficientes para manutenção de todas as funções 

urbanas
557

. 

Já as teorias de caráter ecológico, concebidas pela Escola de Chicago, tem 

como foco do estudo a cidade como “habitat” natural do homem e a análise deste com o 

meio. Por isso, é apoiada em processos ecológicos básicos como invasão-sucessão, 

gradiente e segregação e centralização e descentralização. Os fenômenos de invasão 

relacionam-se à mobilidade horizontal dentro da estrutura urbana, ocorre quando classes 

sociais diversas penetram em áreas antes formadas por grupos homogêneos, em 

decorrência do estabelecimento de novas indústrias e serviços
558

. Quando estes passam 

a se tornar maioria, verifica-se o fenômeno da sucessão. O processo de segregação é 

observado, por sua vez, quando determinados grupos sociais, espontaneamente, passam 

a se localizar em determinada área. As diferenças observadas no valor do solo, 

decorrente do nível de infraestrutura, geram segregações econômicas nítidas, processo 

caracterizado pelo termo “gradiente”. A centralização
 

é gerada pela atração que 

determinadas área comerciais exercem sobre outras atividades
559

. 

As teorias de planejamento urbano de caráter funcionalista parte do 

pressuposto de que a ordenação espacial das atividades não ocorre de forma aleatória, 

                                                
557 NOVAES, Antônio Galvão. Modelos em planejamento urbano, regional e de transportes. São Paulo: 

Edgar Blucher, 1981, p.6. 
558 Nesse sentido, explica-se o nascimento dos grandes centros urbanos: “os dois estabelecimentos 

humanos tradicionais (a cidade e a aldeia) atravessam, então, uma crise terrível. Nossas cidades crescem 

sem forma indefinidamente. A cidade, organismo urbano coerente, desaparece; a aldeia, organismo rural 

coerente, traz os estigmas de uma decadência acelerada: colocada em inopinado contato com a grande 

cidade, é desequilibrada e desertada. Ébria de velocidade e de movimento, dir-se-ia que a sociedade toda 

se pôs, incoscientemente, a girar em torno de se própria; tal qual avião em parafuso dentro de uma bruma 

cada vez mais opaca[...] Os centros de comércio  situam-se nos pontos de cruzamento das grandes vias de 

passagens. [...] Nestes cruzamentos  é que se instalaram os centros de comércio: burgos, cidades, capitais, 
etc. Nesses lugares de passagem se haviam reunido os mercadores e os banqueiros. E aqueles que trocam 

ideias: os que sabem, os que ensinam; aqueles, ainda, que exprimem a vida, os artistas. A autoridade, 

naturalmente, instala-se num lugar radiocêntrico. As velocidade mecânicas deflagraram a indústria. Esta 

instalou-se ativa e temerariamente nestes locais preexistentes, porque nestes era possível encontrar 

abastecimento, moradia e mão-de-obra, bem como os mil recursos sociais que uma cidade sempre 

oferece. (CORBUSIER, Le. Planejamento urbano. Traduzido por Lúcio Gomes Machado. São Paulo: 

Perspectiva, 1984, p.10) 
559 NOVAES, Antônio Galvão. Modelos em planejamento urbano, regional e de transportes. São Paulo: 

Edgar Blucher, 1981, p.7. 
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enfocando o conjunto de forças de cunho funcional que precisam ser avaliados antes 

que se proceda ao planejamento propriamente dito. Por conseqüência, aplica-se a teoria 

da comunicação à estrutura urbana, concebendo-se a cidade como um sistema de 

interações, geradas pela necessidade dos homens se comunicarem e do Estado em se 

comunicar com os administrados
560

. 

Por fim, a teoria sociopolítica, que tem como referência a obra de Castells, 

passou-se efetivamente a relacionar-se o fenômeno urbano e as transformações espaciais 

com a estrutura sociopolítica. Na interação desses elementos, deve-se verificar: a 

produção e a dimensão espacial do conjunto de atividades produtivas, o consumo, a 

dimensão espacial dos intercâmbios entre produção e consumo que se processam no 

meio urbano e a gestão estatal, realizada pelos processos de regulação das relações de 

produção, de consumo e de intercâmbio
561

. 

É preciso esclarecer que o planejamento urbano se desenvolveu historicamente 

perversa desigualdade nas cidades. Conforme esclarecido em capítulos anteriores, entre 

séculos XIX e início do XX, as intervenções eram sanitaristas e higienistas da 

população mais pobre, através, principalmente, da promoção da remoção de favelas, a 

fim de realizar cordões sanitários em torno dos bairros mais ricos
562

. Deste modo, em 

nome da modernização e da “higiene” o Estado derrubou as moradias populares, 

obrigando trabalhadores da indústria e do comércio a deslocar-se para regiões 

periféricas ou a ocupar áreas vazias próximas ao mercado de trabalho
563

, buscou-se, 

assim, uma homogeneização social dos espaços. 

A partir de meados do século XX, a intervenção física abre espaço à 

regulatória, através da edição de normas, buscando estabelecer padrões adequados de 

parcelamento e edificação, a fim de alcançar um modelo de cidade ideal. Esse modelo, 

levado ao extremo, resume o direito a um esquema binário de legitimação e de 

repressão do que se enquadra ou não na lei e retrata um aspecto tecnocrático observado 

de forma muito clara até a década de 1980, em que se esvaziou a esfera política do 

                                                
560 NOVAES, Antônio Galvão. Modelos em planejamento urbano, regional e de transportes. São Paulo: 

Edgar Blucher, 1981, p.8. 
561 Ibidem, p.9. 
562 CYMBALISTA, Renato. Política urbana e regulação urbanística no Brasil- conquistas e desafios em 

um modelo em construção. In:BUCCI, Maria Paula Dallari (org). Políticas Públicas: reflexões sobre 

conceito jurídico. São Paulo: Saraiva, 2006, p. 284. 
563 LAGO, Luciana Corrêa. Desigualdade e segregação na metrópole: o Rio de Janeiro em tempo de crise. 

Rio de Janeiro: Revan, 2000, p.61. 
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ordenamento jurídico, ou seja, não se observou a permeabilidade da lei a pressões e 

processos originados dos diversos setores da sociedade
564

. 

Na década de 1970, nascem os movimentos sociais que impulsionaram a 

reforma urbana junto à Assembléia Constituinte, lançando um novo desafio para se 

alcançar o efetivo desenvolvimento: buscar o planejamento urbano, partindo do 

reconhecimento real da cidade, ou seja, reconhecer a existência de territórios produzidos 

à margem dos padrões exigidos, bem como, do ponto de vista de gestão, reconhecer 

necessidade de mediação de conflitos entre os diversos atores sociais. Para tanto, é 

necessário que seja revisto o isolamento histórico dos técnicos e especialistas em 

relação aos processos decisórios de políticas urbanas, o que pode ser feito através de 

instrumentos de planejamento participativo
 565.

 Apesar da periferia, com seu trabalho, 

participar do centro e nele gastar parte de seus ganhos, é excluída dos benefícios 

urbanos e das decisões sobre onde trabalhar, o que construir e onde morar
566

. 

Em 1976, Gilberto Kujawski
567

, desabafou que o projeto político brasileiro 

para o desenvolvimento estava fundamentado na ocultação da realidade brasileira, 

através da mística tecnocrática do “Brasil, grande potência”- face do particularismo 

econômico-militar- e da mística da democracia formal, determinada pelo formalismo 

jurídico. Naquele contexto, o autor defendeu que a futura abertura democrática não 

levaria por si só ao desenvolvimento, mas que seria necessário que fosse estabelecido 

uma prática democrática como realidade não somente jurídica, mas social, em que cada 

membro pudesse exigir, obter e cumprir aquilo que lhe fosse devido para construção de 

uma verdadeira liberdade social. 

Por conseqüência dessa perspectiva, a prática de planejamento urbano nas 

décadas de 1960 e 1970 não se mostrou eficiente, posto que existisse grande 

preocupação em levantamento de dados para a realização de diagnósticos, mas pouca ou 

quase nenhuma aproximação com os indivíduos e sua cultura. Nesse sentido, Linda 

                                                
564 CYMBALISTA, Renato. Política urbana e regulação urbanística no Brasil- conquistas e desafios em 

um modelo em construção. In:BUCCI, Maria Paula Dallari (org). Políticas Públicas: reflexões sobre 

conceito jurídico. São Paulo: Saraiva,  2006, p. 287. 
565 Ibidem, p. 290-292. 
566  OLIVEIRA, Marília Luiza Peluzo de. Contradições e conflitos no espaço de classes centro versus 

periferia. In: PAVIANI, Aldo (org). Urbanização e Metropolização: a gestão dos conflitos em Brasília. 

Brasília: Universalidade de Brasília, 1987,  p.128 
567 KUJAWSKI, Gilberto de Mello. O projeto político. Petrópolis: vozes, 1976, p.39. 
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Gondim
568

 Explica que os planejadores preocupavam-se mais em descobrir problemas 

do que efetivamente em propor soluções concretas e factíveis. Criticando esse modo de 

planejamento racional, Kujawski
569

 o chama de “tecnocrático” e explica que, por força 

de sua especialização, o planejamento tecnocrático é essencialmente setorial. Os 

diversos setores articulam-se uns aos outros visando à unidade e multiplicidade, para 

isso, é necessário que o sistema seja concebido como um todo uno e coerente. 

Essa perspectiva deve fazer referência não somente ao planejamento espacial, 

mas também aos planos de desenvolvimento, relacionado à construção e implantação de 

infraestrutura básica de serviços públicos nesses ambientes urbanos, o que em última 

instância - conforme foi analisado em capítulos anteriores - significa a concretização de 

direitos fundamentais sociais. Sob essa perspectiva sistêmica entre formulação da 

arquitetura e de políticas públicas, percebe-se que espaço é homólogo à sociedade, posto 

uma estar refletida na outra. 

A conseqüência desta correlação é a de que a cidade, por mais que seja 

planejada desde sua origem– como Brasília foi, por exemplo- já nasce velha, plena de 

contradições e de conflitos sociais, os quais moldam suas formas, por colocar em prática 

ações que reproduzem as relações globais da sociedade já no ato de construção da 

cidade. Na experiência da construção de Brasília, os trabalhadores foram alocados, em 

acampamentos e barracos espelhados pelos cerrados, os quais deram origem às cidades 

satélites, antes mesmo de que a cidade produto fosse inaugurada
570

. Verificou-se, assim, 

que a periferia com seu trabalho, participa do centro e nele gasta parte de seus 

ganhos.
571

. 

Segundo lições proferidas pelo historiador José Cláudio de Oliveira
572

 as 

cidades podem nascer e crescer de forma natural – não planejada- ou artificial - 

planejada. As primeiras, mais comuns, tem como núcleo uma igreja central, formando-

se ao seu redor um povoado, o qual logo depois, transforma-se em a vila e mais tarde 

                                                
568 GONDIM, Linda M. em busca da utopia: reflexões sobre a pesquisa do planejamento e da gestão 

urbana. In: Revista da Administração, Rio de Janeiro, v.41; n.211, abr/jun 1994, p.8-18, p. 9. 
569 KUJAWSKI, Gilberto de Mello. O projeto político. Petrópolis: vozes, 1976, p.56. 
570  OLIVEIRA, Marília Luiza Peluzo de. Contradições e conflitos no espaço de classes centro versus 

periferia. In: PAVIANI, Aldo (org). Urbanização e Metropolização: a gestão dos conflitos em Brasília. 

Brasília: Universalidade de Brasília, 1987,  p.128 
571  Ibidem,  p.128 
572 OLIVEIRA, José Claudio de. Formação das cidades. In: Revista Ipiranga, Nº: 182, 3ª Série, 1941, 

pp.9,  p.9 
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em cidade. Já as artificiais resultam de um plano preconcebido, traçado e formado pelo 

homem. 

Hoje, sabe-se que o planejamento público não pode ser concebido como uma 

previsão operacional, mas como um projeto de vida social e político, que respeite o jeito 

de ser do brasileiro, que transpareça o modo de vida da comunidade
573

, para que seja 

possível a superação das divergências, em prol de interesses comuns.  

Essa perspectiva, no Brasil, somente começou a ser alterada com a abertura 

democrática, ocorrida na década de 1980, sendo consolidada, finalmente, com a 

Constituição Federal de 1988. A Magna Carta buscou romper paradigmas no tocante ao 

regime político, modernizando a Administração e abrindo novos espaços para a 

participação direta da sociedade nos rumos a serem seguidos pelo país, conforme se 

verificará mais adiante. 

A descentralização de competências antes concentradas na União e nos 

Estados, como a municipalização de políticas de transporte coletivo, de saúde e de 

proteção ao patrimônio cultural, comprovam o fortalecimento do poder municipal. 

Desconcentrando poderes, a Cata Política reafirmou a força municipal e reconstruiu 

uma nova política para o desenvolvimento urbano - presentes nos artigos 182 e 183 da 

Constituição Federal de 1988 - através de vários meios, dentre esses o maior repasse na 

distribuição dos tributos. 

 Entretanto, notam-se as receitas não são, em regra, bem administradas, 

justamente porque na maioria das cidades não há a construção de um planejamento 

eficiente, que passe pela elaboração do Plano Diretor Municipal, obrigatório para 

Municípios com população acima de vinte e mil habitantes
574

. Além do que não há uma 

construção eficiente de abertura de espaços democráticos, posto existir, na maioria das 

vezes, apenas de forma formal. 

                                                
573Nesse sentido: “A brasilidade não foi inventada por ninguém, muito menos por algum tecnocrata. 

Transparece numa certa maneira histórica de viver coletivamente, na forma peculiar de projetar o futuro, 

no amor a um destino comum, cuja efetivação cotidiana se chama Brasil [...] o essencial é não perder de 

vista que a Nação, a Cidade, ou qualquer outra forma de sociedade política não consiste substancialmente 

em “coisa” e sim no puro dinamismo do projeto, da aspiração à vida em comum.” (KUJAWSKI, Gilberto 

de Mello. O projeto político. Petrópolis: vozes, 1976, p.56.) 
574 BRASIL, CF/88, Artigo 182, §1°: O plano diretor, aprovado pela Câmara Municipal, obrigatório para 

cidades com mais de vinte mil habitantes, é o instrumento básico da política de desenvolvimento e de 

expansão urbana. 
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O desenvolvimento municipal requer a mobilização de recursos materiais, 

financeiros e o estabelecimento de um planejamento público, alicerçado por normas 

procedimentais que orientem não só aplicação de recursos, mas também o 

comportamento dos atores envolvidos. Sobre a ótica da sustentabilidade da inclusão 

urbana, é necessário trabalhar-se, fundamentalmente, com os recursos orçamentários, ou 

seja, apesar de buscar investimentos internos, o Ente Municipal deve perceber essa fonte 

de receita como esporádica na solução de gargalos ou entraves ao desenvolvimento
575

.  

Além de recursos, também deve ser considerado o fator temporal. Em 

decorrência das peculiaridades culturais e econômicas, cada grupo social possui um 

ritmo próprio para efetivação de um trabalho. As negociais demandam tempo, por 

envolver interesses conflitantes. Soma-se que as próprias políticas públicas básicas 

também envolvem planos em longo prazo, em uma sociedade extremamente dinâmica. 

Por isso, elementos para o desenvolvimento só devem ser incluídos na proposta de 

intervenção local, se houver convicção de sua utilidade ao longo do tempo, sob pena de 

dispêndio de energia, de recursos e de talento
576

.  

Apesar de, a uma primeira vista, apresentar-se de implantação complicada, 

quando o Município abre espaço para um planejamento democrático, possibilita-se que 

a questão urbana seja compreendida por uma nova ótica.  Nas cidades em que há 

experiências de novas formas de gestão, identificam-se a formação de redes que 

integram o interesse público às reais necessidades da maioria da população moradora da 

comunidade. Essas redes plurais, embora tornem mais complexos os trabalhos de 

coordenação e de debates, contribui para uma gestão mais eficiente
577

, em que há uma 

articulação permanente e alteração gradativa dos valores locais sobre os bens da 

comunidade, e, por conseqüência, garantindo a preservação do patrimônio e da 

identidade cultural de forma cotidiana e permanente, posto que os indivíduos sentem-se 

valorizados e integrantes do ambiente sócio-político. 

                                                
575 NORONHA, Hermano Ferreira; MARQUES, Nivaldo Estrela. Desenvolvimento municipal: definindo 

a trajetória. Campinas: CATI, 2001, p. 36. 
576 Ibidem, p. 38. 
577 SIMÃO, Maria Cristina Rocha. Preservação do patrimônio cultural em cidades. Belo Horizonte: 

Autêntica, 2006, p. 82. 
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Assim, no planejamento participativo, a participação é consubstanciada pela 

contribuição que as autoridades, os líderes locais e o povo oferecem aos técnicos
578

, no 

trato e no estudo dos problemas da comunidade. É necessário que haja induzimento para 

que a comunidade escolha soluções e providência para o enfrentamento dos problemas 

mais graves. Isso leva à conclusão de que a preservação democrática exige que grupos, 

associações, instituições, agências tomem para si a tarefa de planejar soluções para os 

problemas básicos
579

, o que no âmbito da Administração pública leva á um 

gerenciamento democrático de condução da vida urbana. 

Além disso, reitera-se que a ação atuação estatal, no âmbito local, que busque o 

desenvolvimento deve procurar entender a respectiva realidade cultural, o que 

compreende os costumes, as percepções e os valores dos indivíduos. As variações dos 

núcleos familiares, as maneiras de habitar, de interagir com ambiente, a forma de 

distribuir os produtos do trabalho, dentro outros aspectos, são fruto da cultural da 

comunidade e que precisam ser observados, a fim de ser construída uma plataforma 

firme, que rompa círculos viciosos de submissão e que respeite a dignidade das relações 

humanas. Esta percepção torna-se bastante clara pela análise das repercussões e tensões 

geradas pelas aberturas de espaços deliberativos e aspectos culturais do povo. 

Disso, Anita Kon
580

, em relatório publicado pela Fundação Getúlio Vargas, 

constatou que as fases do planejamento do desenvolvimento são intrinsecamente 

relacionadas. Os programas setoriais, por exemplo, estão vinculados aos princípios 

constitucionais e às metas agregadas pela União no planejamento macroeconômico para 

crescimento de geração de empregos, de redução das desigualdades regionais de 

pobreza, etc.  

Ainda segundo Anita Kon
581

, no planejamento em âmbito local deve haver a 

elaboração de projetos abarcando unidades específicas de ação, em que a Administração 

                                                
578 Nesse sentido: “Muitas vezes, a interação entre técnicos e comunidade depende da implementação de 

mudanças importantes nos referenciais políticos de ambos. Enquanto gestores de uma nova política de 

patrimônio cultural, que priorize os sentidos dos bens culturais para a população que os detêm, que não 
esteja cega para o seu potencial para a melhoria das condições de vida dessa mesma população e o 

interesse dela em utilizá-lo para tanto, esse é um enorme desafio.” (ARANTES, Antonio Augusto. O 

patrimônio imaterial e a sustentabilidade de sua salvaguarda. In: Revista de Cultura. Campinas: CMU/ 

Unicamp, nº. 13, 2004, p.18) 
579 AMMANN, Safira Bezerra. Ideologia de desenvolvimento de comunidades no Brasil. 6 ed. São Paulo: 

Cortez,1987, p.47. 
580 KON, Anita. Subsídios teóricos e metodológicos ao planejamento econômico público: relatório de 

pesquisa nº 12/1997. São Paulo: Fundação Getúlio Vargas, 1997, p.58. 
581 Ibidem, p.58. 
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discrimina elementos essenciais, tais como: se os agentes de atuação serão estatais, 

privado ou misto; os objetivos a serem alcançados; o impacto pretendido, se de 

implantação, expansão, modernização; dentre outros. Também no projeto deverão ser 

observados alguns aspectos legais, dentre os principais, cita-se: indicação de 

responsabilidade, autorização legal, bens e haveres compromissados, análise de 

incentivos para investimento e a existência de contratos já existente a serem efetivados. 

Além destes caracteres, o projeto de planejamento deve abordar outros pontos como 

aspectos mercadológicos ou sociais, administrativos, contábeis, ambientais, econômico-

financeiros e outros aspectos técnicos. 

Deste modo, o Município e a comunidade devem ser percebidos não de forma 

isolada, mas sim como catalisadoras das forças econômicas e das energias sociais, que 

se verifica por meio da convergência de intervenção de diferentes instituições estaduais, 

regionais e nacionais
582

. Por isso, é comum que os planos formulados em nível 

municipal ou local já apresentem como premissa básica, a determinação de algumas 

metas instituídas nos níveis da macrofase e da fase intermediária.  

A fim de aumentar a probabilidade de sucesso é necessário ao Administrador 

público pensar em técnicas para cada fase do planejamento - sinteticamente percebidas 

como levantamento do diagnóstico, elaboração, execução e avaliação -, que auxiliem na 

organização e no processo de negociação para elaboração do plano de desenvolvimento 

local, aumentando a eficácia futura dos projetos. Pensando nisso, Sérgio Buarque 

583
propõe várias ferramentas a serem utilizadas pelo poder público, sinteticamente 

percebidas como levantamento do diagnóstico, elaboração, execução e avaliação -, que 

auxiliem na organização e no processo de negociação para elaboração do plano de 

desenvolvimento local, aumentando a eficácia futura dos projetos.   

Para a consulta a sociedade e diagnóstico, o autor
584

, dentre outras técnicas, 

como caminhadas de reconhecimentos e diagramas institucionais, sugere as oficinas de 

trabalho com os atores sociais e de trabalho institucional, para a construção coletiva na 

percepção da realidade e definição das prioridades. As oficinas de trabalho institucional 

mostram-se importantes, no âmbito interno da Administração, por promover a 

                                                
582 BUARQUE, Sérgio C. Construindo o desenvolvimento local sustentável: metodologia do 

planejamento. 4 ed. Rio de Janeiro: Garamond, 2008, p. 53. 
583 Ibidem, p. 121-172. 
584 Ibidem, p. 124. 
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articulação e a inclusão das instituições e órgãos públicos, estruturando uma matriz de 

envolvimento e de comprometimento com o planejamento. 

Segundo Raquel Rolnik
585

, o planejamento urbano brasileiro sofre dificuldades 

em avançar para uma verdadeira reforma urbana por causa do grande poder de 

interesses econômicos e pela existência de uma cultura urbanística (meios políticos e 

técnicos) que não consegue perceber o processo de produção de assentamentos 

precários, ilegais, irregulares, como uma forma particular de urbanização, que funciona 

com sua própria dinâmica institucional e econômica e com potencial de 

desenvolvimento.  

Por isso, a autora
586

 defende uma nova concepção de ordem urbanística em que 

seja valorizado o pluralismo e pela criação de um pacto territorial, cujo sujeito seja 

percebido como uma multiplicidade de grupos-sujeitos. Reiterando esse entendimento, 

Ladislau Dowbor
587

 assenta que o “resultado é que as próprias comunidades deixam de 

ser pequenas demais para serem viáveis, pois podem se articular de maneira criativa e 

diferenciada”. Portanto, essa nova visão tem o condão de instigar um sentimento de 

apropriação de políticas, devolvida ao espaço local, provocando o desenvolvimento 

local. 

Constata-se, portanto, que o planejamento público seja eficiente e utilize de 

modo eficaz os instrumentos de política urbana é necessária vigor e maturidade do 

projeto político democratizante que emergem da sociedade civil local. Além disso, deve 

ser realizado de forma clara e consistente, devendo ser concretizado por meio de duas 

faces intrinsecamente relacionadas ao planejamento público: projetos voltados para a 

participação e para o acompanhamento da gestão pela comunidade; e projetos voltados 

para o próprio Estado, para institucionalização de uma moralização
588

 e modernização 

da gestão municipal
589

. 

                                                
585 ROLNIK, Raquel. Reforma urbana e os desafios da gestão democrática da cidade. In:RIBEIRO, Luiz 

César de Queiroz; SANTOS JR, Orlando Alves dos (org). Globalização, fragmentação e reforma urbana: 
o futuro das cidades brasileiras na crise. 2 ed. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 1997, p. 358 
586 ROLNIK, Raquel. Reforma urbana e os desafios da gestão democrática da cidade. In:RIBEIRO, Luiz 

César de Queiroz; SANTOS JR, Orlando Alves dos (org). Globalização, fragmentação e reforma urbana: 

o futuro das cidades brasileiras na crise. 2ed. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 1997, p. 359 
587 DOWBOR, Ladislau. Democracia econômica: um passeio pelas teorias. Fortaleza: Banco do Nordeste 

do Brasil, 2007, p.79. 
588  A moralização está relacionada ao dever de probidade, que sempre deve nortear as ações do Estado.  

Nesse sentido, explica o professor Sérgio Alexandre Braga Jr. que “o dever de probidade está 

formalmente ligado à conduta do administrador público, como elemento necessário à legitimidade de seus 
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E aqui vale salientar que um planejamento público centrado numa gestão 

democrática deve fazer uso de ferramentas de política urbana previstos na Lei n° 

10.257/2001, dentre os quais se destaca: i) a criação e fortalecimento dos Conselhos 

Municipais de gestão – como, por exemplo, Conselho de Saúde, de Previdência e de 

proteção dos direitos das Crianças e dos Adolescentes -; ii) o Plano Diretor; iii) e as 

audiências públicas; e iv) orçamento participativo. Nesse sentido, Washington Peluso
590

 

destaca que esses instrumentos são fundamentais para que as o Estatuto das Cidades, lei 

vinculante, não se transforme apenas em disfarce de demagogia política. 

Dessas premissas, a seguir, de forma sucinta, passará o trabalho relacionar os 

principais instrumentos de política urbana instituídos no ordenamento jurídico 

brasileiro, para a solidificação de um planejamento público que priorize a gestão 

democrática. 

 

8.1.1 Plano Diretor. 

 

O Plano Diretor é previsto no ordenamento jurídico brasileiro como 

instrumento básico para orientar não só o planejamento de políticas de 

desenvolvimento, mas também do próprio crescimento urbano municipal. 

Mostra-se democrático, posto que os temas centrais, objetivos e estratégias 

devam ser discutidos e decididos com os diversos segmentos sociais e com todas as 

instituições envolvidas em sua elaboração
591

. Ressalta-se a explicação oferecida pelo 

                                                                                                                                          
atos. A probidade passou a ser uma virtude presente na nossa legislação administrativa, como também na 

Constituição da República, que pune a improbidade na Administração Pública com sanções políticas, 

administrativas e penais” (BRAGA JR, Sérgio Alexandre de Moraes. Improbidade Administrativa. In: 

Revista Jurídica do MP da Paraíba, n°01, abr/2008 a jun/2008, p.151-181, p. 151.) 
589 TEIXEIRA, Ana Claudia Chaves; ALBUQUERQUE, Maria do Carmo. Orçamentos participativos: 

projetos políticos, partilha de poder e alcance democrático. In: DAGNINO, Evelina; OLVERA, Alberto 
J.; PANFICHI, Aldo (org). A disputa pela construção democrática na América Latina. São Paulo: Paz e 

Terra, 2006, p.201. 
590 SOUZA, Washington Peluso Albino de.; CLARK, Giovani. Questões polêmicas de Direito 

Econômico. São Paulo: LTR, 2008, p.89. 
591 BRASIL, Lei Federal n° 10.257/2001, Art. 40,§ 4°. O plano diretor, aprovado por lei municipal, é o 

instrumento básico da política de desenvolvimento e expansão urbana [...] § 4o No processo de 

elaboração do plano diretor e na fiscalização de sua implementação, os Poderes Legislativo e Executivo 

municipais garantirão: I – a promoção de audiências públicas e debates com a participação da população e 

de associações representativas dos vários segmentos da comunidade; II – a publicidade quanto aos 
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José Afonso da Silva
592

 para a própria nomenclatura “Plano Diretor”, a qual se designa 

plano, porque estabelece os objetivos e os prazos a serem alcançados, as atividades a 

serem executadas e os responsáveis pela execução. Ao mesmo tempo, o plano é diretor, 

por fixar as diretrizes do desenvolvimento urbano no Município. 

Aponta-se que dos planos e das normas nacionais seguem-se os planos 

regionais e destes partem às minudências dos planejamentos locais. Assim, o Plano 

Diretor do Município representa o produto final de uma elaborada cadeia normativa, em 

que todos os aspectos de ocupação do espaço deverão ser considerados. Esse sentido 

importa a compreensão de que o Plano Diretor vai além de um simples planejamento 

urbanístico, abrangendo necessidades econômicas e democráticas, para alcance de 

qualidade de vida e de justiça social. 

De um modo geral, o Plano Diretor pode ser considerado como lei, aprovada 

pela Câmara Municipal, a qual vincula os orçamentos plurianual, diretrizes 

orçamentárias e orçamento nacional na medida em que estes devem incorporar as 

diretrizes estabelecidas naquele
593

. 

Diogo de Figueiredo Moreira Neto
594

 explica que a diferenciação funcional - 

no Plano - concreta das áreas de acordo com a destinação local - denominado na inglesa 

como “zonal regulation” – encontra-se inteiramente no peculiar interesse do Município, 

estando intrinsecamente relacionado às características das microáreas e ao equipamento 

de infraestrutura urbana disponível (tráfego, esgoto, coleta de lixo, pavimentação, água, 

energia elétrica, etc). O que importa dizer, que o plano diretor está relacionado ao 

respectivo zoneamento
595

. 

                                                                                                                                          
documentos e informações produzidos; III – o acesso de qualquer interessado aos documentos e 

informações produzido. 
592 SILVA, José Afonso da. Direito urbanístico brasileiro. 3ed. São Paulo: Malheeiros, 2000, p.134. 
593 QUEIROZ, Lizziane Souza. O desenvolvimento sustentável na ordem constitucional e a sua promoção 

através do planejamento urbano. Dissertação apresentada para obtenção de título de Mestre em 
Direito.UFRN/ PPGD: Natal,2008, p. 150. 
594 MOREIRA NT, Diogo de Figueiredo. Introdução ao direito ecológico ao direito urbanístico: 

instrumentos jurídicos para um futuro melhor. 2 ed. Rio de Janeiro: Forense, 1977, p. 85.  
595“O zoneamento urbano consiste na repartição da cidade e das áreas urbanizáveis, segundo a sua 

precípua destinação de uso e de ocupação de solo. Na conceituação da Carta dos Andes, o zoneamento 

urbano é instrumento legal de que dispõe a municipalidades para controlar o uso do solo povoado, as 

densidades de população, a localização a dimensão, o volume de edifícios e suas utilizações específicas 

em prol do bem-estar da comunidade” (MEIRELLES, Hely Lopes. Direito Municipal Brasileiro. 6ed. São 

Paulo: Malheiros, 1993, p.406) 
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Além disso, é muito importante ratificar que em decorrência da constante 

mutação social, é necessário que haja a revisão periódica
596

 do Plano Diretor, a fim de 

que seja conciliado o fato jurídico com o fato social
597

 de tal forma que possa sempre 

atender às necessidades do Município. Além disso, a sua instituição é, em regra, 

obrigatória
598

 e vinculante, como uma tentativa de oferecer maior proteção a sociedade 

do planejamento público precário e relacionado a interesses políticos.   

 

8.1.2. Debates, consultas e audiências públicas. 

 

Para a realização do orçamento participativo e dos outros modos de gestão 

democrática, a Administração deve fazer uso das audiências públicas, as quais 

possibilitam que a população possa opinar sobre vários assuntos de interesse social 

relevante para gestão participativa das cidades, como por exemplo, no processo de 

implantação e fiscalização do Plano Diretor e para realizar a gestão orçamentária 

participativa. 

Além dos fins descritos anteriormente
599

, as consultas públicas também são 

previstas pelo Estatuto das Cidades
600

 para discutir sobre implantação de 

empreendimentos ou atividades com efeitos potencialmente negativos sobre o meio 

ambiente ou que tragam outros impactos para o meio. 

É preciso, entretanto, esclarecer que os institutos de participação podem ser 

distintos pela força vinculante ou meramente opinativa. Dentre os primeiros, citam-se os 

conselhos deliberativos. Entre os segundos estão os debates e as consultas públicas. As 

audiências públicas podem assumir, inicialmente, ambos os aspectos, de acordo com a 

                                                
596 BRASIL, Lei Federal n° 10.257/2001, artigo 40, § 3o: A lei que instituir o plano diretor deverá ser 

revista, pelo menos, a cada dez anos. 
597 MILARÉ, Édis. Direito do ambiente: a gestão ambiental em foco. 6 ed. São Paulo: RT, 2009, p. 108. 
598 As hipóteses de obrigatoriedade estão previstas no Artigo 41 da Lei n° 10.257/2001. 
599 BRASIL, Lei Federal n° 10.257/2001, art.44: No âmbito municipal, a gestão orçamentária 

participativa de que trata a alínea f do inciso III do art. 4o desta Lei incluirá a realização de debates, 

audiências e consultas públicas sobre as propostas do plano plurianual, da lei de diretrizes orçamentárias e 

do orçamento anual, como condição obrigatória para sua aprovação pela Câmara Municipal. 
600 BRASIL, Lei Federal n° 10.257/2001, art.2°, VIII: A política urbana tem por objetivo ordenar o pleno 

desenvolvimento das funções sociais da cidade e da propriedade urbana, mediante as seguintes diretrizes 

gerais [...]VIII – adoção de padrões de produção e consumo de bens e serviços e de expansão urbana 

compatíveis com os limites da sustentabilidade ambiental, social e econômica do Município e do território 

sob sua área de influência. 
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natureza da deliberação, entretanto as decisões que nela são tomadas vinculam a 

Administração. 

Dentre os institutos específicos para a participação administrativa é possível 

citar, dentre outros, a coleta de opiniões, o debate público, a audiência pública. O 

primeiro mostra-se como processo de participação administrativa, fundada no direito de 

manifestar sua opção, aberto a grupos sociais, identificados por certos interesses difusos 

e coletivos. Já no debate público, os grupos sociais determinados tem o direito de 

confrontar seus pontos de vista, opiniões, razões e opções com os do Estado, a fim de 

contribuir para a melhor decisão administrativa. Destes, a audiência pública assume 

papel de destaque no regime jurídico do Estatuto das Cidades, distinguindo-se dos 

demais instrumentos congêneres pela formalidade do seu processo e pela eficácia 

vinculatória do seu resultado 
601

. Tem como origem as “public hearing” do direito 

anglo-saxão
602

. 

Desse modo, as audiências públicas apresentam como fundamentos 

principiólogicos: i) princípio democrático, o qual se desdobra em princípio de cidadania 

e em princípio de participação política, e manifesta-se como princípio de legitimidade, o 

que significa a conformação da atuação estatal com a vontade popular, que também 

deve estar em conformidade com os ditames da lei;  ii) o princípio da igualdade, 

garantindo a equidade entre os participantes; iii) o princípio associativo, que resguarda a 

liberdade de manifestação gregária dos indivíduos; iv) o princípio da publicidade e o 

direito à informação, que deve ser garantido, a fim de pautar os indivíduos em suas 

decisões; e v) o da motivação, pois se permite, ao final do processo, de modo mais claro 

e inequívoco determinar as razões do decidir do órgão ou agente administrativo 

competente 
603

. 

Além destes, também se destaca como fundamentos principiológico das 

audiências públicas o princípio da realidade, já que há benefício da busca do consenso 

                                                
601 MOREIRA NT, Diogo de Figueiredo. Mutações do Direito Administrativo. 3 ed. Rio de Janeiro: 

Renovar, 2007, p. 258. 
602 PEREZ, Marcos Augusto. Administração pública democrática: institutos de participação popular na 

administração pública. Belo Horizonte: Fórum, 2004, p. 169 
603 MOREIRA NT, Diogo de Figueiredo. Mutações do Direito Administrativo. 3 ed. Rio de Janeiro: 

Renovar, 2007, p. 258-259. 



205 

 

entre os participantes, de tal sorte que as decisões passam a apresentar as melhores 

condições de serem efetivamente executados em favor da sociedade
604

. 

O procedimento para realização de audiências públicas foi operacionalizado 

através da Resolução 9/87 do Conselho Nacional do Meio Ambiente, CONAMA, que 

determinou basicamente um caminho duplo: a Administração presta informações ao 

público e este, por sua vez, presta informações àquela
605

. A audiência deve ocorrer em 

local acessível aos interessados e pode ser convocada pelo Ministério Público, por 

entidade civil ou por mais de cinqüenta cidadãos e sempre que o próprio órgão do Meio 

Ambiente julgar necessário
606

. 

Apresentam-se as audiências, por isso, como um instrumento adequado para o 

fomento de debates e, portanto, para estimular a população a participar, a interagir e a 

propor sugestões e soluções no direcionamento das políticas públicas e no planejamento 

urbano. Mostra-se, assim, como um dos meios para alcançar a gestão democrática, a 

qual remete a um novo pacto o qual aproxima a justiça do seio social.  

 

 

 

8.1.3. Conselhos de Gestão; 

 

Conforme já exposto, o ordenamento jurídico brasileiro elegeu, como uma das 

suas diretrizes urbanas, a gestão democrática através da participação da população e de 

associações representativas dos vários segmentos da comunidade na formulação, 

execução e acompanhamento de planos, programas e projetos de desenvolvimento das 

cidades.  

                                                
604 Ibidem, p. 260. 
605 MACHADO, Paulo Affonso Leme. Direito ambiental brasileiro. 15 ed. São Paulo, Malheiros, 2007, 

p.256. 
606 CONAMA, Resolução 09/87, Art.2°: Art. 2º - Sempre que julgar necessário, ou quando for solicitado 

por entidade civil, pelo Ministério Público, ou por 50 (cinqüenta) ou mais cidadãos, o Órgão de Meio 

Ambiente promoverá a realização de audiência pública [...]§ 4º - A audiência pública deverá ocorrer em 

local acessível aos interessados. 
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Esse princípio, previsto no artigo 2°, inciso II do Estatuto das Cidades
607

, não 

envolve apenas a idéia de orçamento participativo ou de audiências públicas, mas vai 

muito além ao consolidar o valor democrático constitucional de incentivar a 

participação direta da população, conforme analisado anteriormente.  

Os instrumentos de participação, previstos no Estatuto das Cidades visam uma 

mudança de paradigmas. A visão tradicional aponta uma concepção vertical, em que os 

Municípios estão na base de uma pirâmide. Porém, na atualidade, é preciso observar 

uma articulação horizontal, em que os atores sociais e formas intermunicipais de gestão 

– como, por exemplo, comitês de bacias hidrográficas, Conselho de Saúde, de 

Previdência e de proteção dos direitos das Crianças e dos Adolescentes e Conselhos 

regionais de desenvolvimento -, permitem articulações regionais complexas.
608

  

Os conselhos de gestão caracterizam-se por ser órgão colegiados, que contam 

com a participação de representantes da Administração e da sociedade, criados por lei 

ou mediante autorização legal, para exercer função deliberativas e consultivas. 

Tratando-se da posição estrutural, os conselhos podem estar situados tanto no seio da 

administração direta, integrando ministérios e secretarias – como, por exemplo, o 

Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, que faz parte da 

composição da Presidência da República
609

 – como na administração indireta integrando 

a estrutura das entidades
610

. 

Conforme artigo 45 do Estatuto das Cidades
611

, também deve ser gerido 

democraticamente, por meio de conselhos deliberativos os organismos gestores das 

regiões metropolitanas e aglomerações urbanas, os quais deverão incluir obrigatória e 

significativamente participação da população e de associações representativas dos 

                                                
607 Brasil, Lei Federal n° 10.257/2001, Art. 2°: A política urbana tem por objetivo ordenar o pleno 

desenvolvimento das funções sociais da cidade e da propriedade urbana, mediante as seguintes diretrizes 

gerais [...] II – gestão democrática por meio da participação da população e de associações representativas 

dos vários segmentos da comunidade na formulação, execução e acompanhamento de planos, programas 

e projetos de desenvolvimento urbano. 
608 DOWBOR, Ladislau. Democracia econômica: um passeio pelas teorias. Fortaleza: Banco do Nordeste 

do Brasil, 2007, p.78. 
609 BRASIL, Lei Federal n° 8242/1991, art. 1°, § 1: Art. 1º Fica criado o Conselho Nacional dos Direitos 

da Criança e do Adolescente (Conanda). § 1º Este conselho integra o conjunto de atribuições da 

Presidência da República. 
610 PEREZ, Marcos Augusto. Administração pública democrática: institutos de participação popular na 

administração pública. Belo Horizonte: Fórum, 2004, p. 142. 
611 BRASIL, Lei Federal n° 10.257/2001, art. 45: Os organismos gestores das regiões metropolitanas e 

aglomerações urbanas incluirão obrigatória e significativa participação da população e de associações 

representativas dos vários segmentos da comunidade, de modo a garantir o controle direto de suas 

atividades e o pleno exercício da cidadania. 
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vários segmentos da comunidade, de modo que consiga assegurar o controle direto de 

suas atividades e o pleno exercício da cidadania. 

O Supremo Tribunal Federal
612

, reconhecendo a condição de órgão público, 

garantiu a prerrogativa dos conselhos participativos de obterem, de todos os demais 

órgãos públicos e de pessoas privadas, informações necessárias para subsidiar as suas 

decisões administrativas.   

Na verdade, o planejamento público descentralizado e os instrumentos 

democráticos previstos no Estatuto das Cidades convergem a uma nova concepção de 

democracia, o qual não consiste, segundo Bobbio
613

, na substituição da democracia 

representativa pela democracia direta, mas sim de uma passagem da democracia de uma 

esfera política, para uma esfera social, em que o indivíduo passa a ser considerado pela 

multiplicidade de seu status (estudante, doente, consumidor, professor, etc).  

Por conseqüência, as expectativas atuais de participação direta determinam a 

ocupação de novos espaços, que antes eram assumidos por organizações de natureza 

hierárquica e burocratizada e que hoje precisam ser preenchidos por uma atuação estatal 

descentralizada, plural e integrada à comunidade, valorizando o indivíduo e cumprindo 

os valores constitucionais vigentes. 

A Constituição Federal de 1988 em vários de seus artigos buscou instituir uma 

gestão democrática participativa para acompanhamento e consolidação dos Direitos 

Sociais. Cita-se, por exemplo, o artigo 194, que no inciso VII do parágrafo único
614

 

estabeleceu como um dos princípios da seguridade social o caráter descentralizado da 

administração, a ser concebida através de uma gestão democrática quadripartite, 

formada por trabalhadores, por empregadores, por aposentados e pelo Governo nos 

órgãos colegiados. Seguindo os mesmo valores, o artigo 206, inciso VI
615

, institui a 

                                                
612 SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, RMS 6013/RS. DJ de 26 de agosto de 1996, p. 29.658. 
613 BOBBIO, Noberto. Estado, Governo e Sociedade: uma teoria geral de política. 13 ed. Traduzido por 
Marco Aurélio Nogueira. São Paulo: Paz e Terra, 2007, p.156. 
614 BRASIL, CF/88, Art. 194, parágrafo único, inciso VII: A seguridade social compreende um conjunto 

integrado de ações de iniciativa dos Poderes Públicos e da sociedade, destinadas a assegurar os direitos 

relativos à saúde, à previdência e à assistência social. Parágrafo único. Compete ao Poder Público, nos 

termos da lei, organizar a seguridade social, com base nos seguintes objetivos: [...]VII - caráter 

democrático e descentralizado da administração, mediante gestão quadripartite, com participação dos 

trabalhadores, dos empregadores, dos aposentados e do Governo nos órgãos colegiados. 
615 BRASIL, CF/88, Art. 206, VI: O ensino será ministrado com base nos seguintes princípios: [...]VI - 

gestão democrática do ensino público, na forma da lei. 
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gestão democrática como um dos princípios orientadores da atividade de ensino no 

Brasil. 

Esse é o fundamento constitucional para a criação dos Conselhos Municipais 

de gestão - por exemplo, Conselho de Saúde, de Previdência e de proteção dos direitos 

das Crianças e dos Adolescentes – bem como dos Conselhos Escolares, para 

gerenciamento no âmbito interno das próprias escolas ou unidades de ensino.  No 

último caso, particularmente, mostra-se uma prática importante, instituída 

infraconstitucionalmente pelo artigo 3°, inciso VIII do Plano de Diretrizes e Base da 

Educação – Lei n°9394/96
616

 – não só por permitir a participação e compartilhar as 

responsabilidades do ensino de qualidade com a comunidade e com as famílias, mas, 

sobretudo, por construir e oportunizar uma prática de vivência democrática e de 

cidadania pelas crianças e pelos jovens. 

A operacionalização mais eficiente dos conselhos de políticas ocorreria por 

meio de fóruns deliberativos, inclusivos e plurais, em que se construiriam espaços 

institucionais integrados por agentes executivos, legislativo, representantes da sociedade 

civil e de agentes econômicos para produção de decisões legítimas sobre ações estatais e 

como exercício de controle público
617

. Dentre as condições necessárias para eficácia 

desse instrumento, cita-se: i) institucionalização de procedimentos administrativos; ii) 

composição plural e includente, que garanta igualdade deliberativa entre os 

participantes, o que inclui acesso equitativo a informações e recursos, a exposição de 

argumentos e contestação de resultados
618

; e iii) compromisso dos participantes para 

que as deliberações sejam pautadas pela busca de solução aos problemas públicos. 

Exige, para tanto, mudanças de concepções não só dos agentes públicos, mas 

do próprio cidadão e da coletividade por meio da fixação de objetivos comuns, 

construídas cotidianamente, pelas próprias experiências vivenciadas.  

                                                
616 BRASIL, Lei Federal n°9394/96, Art. 3º O ensino será ministrado com base nos seguintes 
princípios:[...] VIII - gestão democrática do ensino público, na forma desta Lei e da legislação dos 

sistemas de ensino. 
617 BRASIL, Lei Federal n° 10.257/2001, Art. 2o A política urbana tem por objetivo ordenar o pleno 

desenvolvimento das funções sociais da cidade e da propriedade urbana, mediante as seguintes diretrizes 

gerais [...]III – cooperação entre os governos, a iniciativa privada e os demais setores da sociedade no 

processo de urbanização, em atendimento ao interesse social. 
618 CUNHA, Eleonora Schettini Martins. O potencial de conselhos de políticas e orçamentos 

participativos para o aprofundamento democrático. In: TABAGIBA, Evelina Dagnino Luciana (org). 

Democracia, sociedade civil e participação. Chapecó: Argos, 2007, p.29 
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Pelo exposto, torna-se bastante claro que, apesar de complexo, a busca da 

gestão participativa representa uma tarefa essencial para o planejamento do 

desenvolvimento urbano e representa face da dignidade do homem e de sua relação com 

o bem comum. Exige, para tanto, mudanças de concepções não só dos agentes públicos, 

mas do próprio cidadão e das comunidades através da instituição de objetivos comuns, 

construídas no dia-a-dia, pelas próprias experiências vivenciadas. 

 

8.1.4 Orçamento participativo. 

 

Neste ponto da dissertação, já se apresentou de forma bastante clara que para 

promoção do desenvolvimento nas cidades é necessário que o Estado atue de forma a 

minimizar discrepâncias sociais e econômicas, através de uma reforma progressiva em 

que haja distribuição igualitária de investimentos de serviços e de infraestrutura e do 

solo, a fim de que ocorra o alcance de qualidade de vida da população urbana. O 

orçamento participativo apresenta-se como importante instrumento para efetivação 

dessa realidade.  

O processo orçamentário tradicional é formado por quatro etapas: preparação, 

adoção, execução e monitoramento. O círculo orçamentário representa o período de 

tempo em que essas quatro fases são completadas, em quatro anos, através das 

disposições contidas nas três espécies de leis orçamentárias, conforme a Constituição 

Federal
619

: Projeto de Plano Plurianual (PPA) 
620

, Lei de Diretrizes Orçamentárias 

(LDO) 
 621

 e Lei Orçamentária (LO). 

De uma sucinta, o Projeto de Plano Plurianual estabelece as prioridades do 

governo por um período de quatro anos, apontando regionalmente as diretrizes, 

objetivos e metas da administração pública federal. Essa lei orçamentária é de extrema 

                                                
619 BRASIL, CF/88, art. 165, incisos: Art. 165. Leis de iniciativa do Poder Executivo estabelecerão: I - o 

plano plurianual; II - as diretrizes orçamentárias; III - os orçamentos anuais. 
620 BRASIL, CF/88, art. 165, § 1º - A lei que instituir o plano plurianual estabelecerá, de forma 

regionalizada, as diretrizes, objetivos e metas da administração pública federal para as despesas de capital 

e outras delas decorrentes e para as relativas aos programas de duração continuada. 
621 BRASIL, CF/88, art. 165, § 2º - A lei de diretrizes orçamentárias compreenderá as metas e prioridades 

da administração pública federal, incluindo as despesas de capital para o exercício financeiro 

subseqüente, orientará a elaboração da lei orçamentária anual, disporá sobre as alterações na legislação 

tributária e estabelecerá a política de aplicação das agências financeiras oficiais de fomento. 
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importância, pois os planos e programas nacionais, regionais e setoriais de 

desenvolvimento propostos pela União devem ser elaborados em consonância com ela. 

Já a lei de diretrizes orçamentárias deve dispor sobre o equilíbrio entre receitas 

e despesas e, tomando por base o Projeto de Plano Plurianual, especifica as metas, 

prioridades e as despesas de capital para o exercício financeiro subseqüente, de forma a 

orientar a elaboração da Lei Orçamentária Anual, a qual compreende o orçamento 

fiscal, de investimento e de seguridade social, sempre em consonância, por conseguinte, 

com as duas leis orçamentárias anteriores. 

Analisando-se a crise do “welfare state” deve ser considerado que o cerne do 

problema não se origina na elevação de custos nem na incapacidade de fazer frente a 

eles, mas sim na forma como os recursos estão sendo organizados e destinados, que, por 

vezes, apresenta-se inadequado para solução dos problemas enfrentados pela população 

urbana.  

Entretanto, deve ser ratificado que o processo de planejamento municipal, além 

desse circulo orçamentário, faz previsão de um gerenciamento democrático para ele, 

através do orçamento participativo, intitulado pelo artigo 44 da Lei n° 10.257/2001
622

 

como “gestão orçamentária participativa”. 

Boaventura de Souza Santos
623

 aponta três princípios basilares para 

implantação do orçamento participativo, quais sejam: a) todos os cidadãos têm direito 

de participar; b) a participação é realizada conjuntamente através democracia 

participativa e representativa e deve ser instrumentalizada por meio de um regimento 

interno instituído pelos próprios participantes; c) os investimentos devem ser 

distribuídos conforme a combinação de critérios gerais e critérios técnicos de 

viabilidade. 

Boaventura
624

 ainda explica que no processo de concretização do orçamento 

participativo forma-se uma rede de articulação entre órgãos do Executivo Municipal, 

                                                
622 BRASIL, Lei Federal n° 10.257/2001, art.44: No âmbito municipal, a gestão orçamentária 

participativa de que trata a alínea f do inciso III do art. 4o desta Lei incluirá a realização de debates, 

audiências e consultas públicas sobre as propostas do plano plurianual, da lei de diretrizes orçamentárias e 

do orçamento anual, como condição obrigatória para sua aprovação pela Câmara Municipal. 
623 SANTOS, Boaventura de Sousa. Orçamento participativo em Porto Alegre: para uma democracia 

redistributiva. In: SANTOS, Boaventura de Sousa (org.). Democratizar a democracia: os caminhos da 

democracia participativa. 3 ed. Rio de Janeiro: Civilização brasileira, 2005,p.467. 
624 Ibidem,p.471. 
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encarregados de gerir o debate orçamentário, e organizações comunitárias, dotadas de 

autonomia e compostas por organizações de base regional que realizam a mediação 

entre a participação dos cidadãos e as escolhas das prioridades. Intermediando essas 

entidades estão outras instituições permanentes, que, na experiência da Cidade de Porto 

Alegre/RS são o Conselho de Orçamento Participativo, Assembléias Plenárias 

Regionais e Temáticas, dentre outras. 

Apesar de serem adotados diferentes métodos, variando conforme as leis 

municipais de implantação, é possível falar em um ciclo geral para o orçamento 

participativo, que deverá ser composto por: i) construção de metodologia, que são as 

normas e diretrizes básicas que regrarão o processo; ii) divulgação e mobilização da 

população; iii) realização de reuniões com moradores de bairros; iv) negociação entre 

representantes da população e o governo para determinar prioridades; v) envio de 

proposta de orçamento para aprovação na Câmara de Vereadores; iv) Execução 

orçamentária por parte do governo, com acompanhamento por parte da população.
625

 

Nota-se, portanto, que a implantação do orçamento participativo envolve ao menos 

cinco etapas sucessivas, as quais dispõem de um encadeamento lógico-racional de 

tomada de decisões: elaboração, discussão, apreciação, execução e avaliação do 

orçamento popular.  

Assim, de uma forma simples, o processo orçamentário no Município, pode ser 

explicado como envolvendo a preparação do orçamento pelo Poder Executivo, debate e 

aprovação pela Câmara de Vereadores e, por fim, a execução do orçamento. O 

monitoramente é a última fase e é de responsabilidade das três funções poderes realizá-

lo
626

. 

O orçamento participativo não altera o plano básico do ciclo orçamentário, mas 

torna o procedimento mais complexo, na fase de preparação do orçamento, que pode ser 

visualizada em três momentos: definição de receitas, de prioridades e elaboração da 

peça orçamentária. Na primeira fase, os debates partem das previsões prestadas pelo 

Poder Executivo, sobre receita, despesas e montante de investimento. Apesar de essas 

                                                
625 TEIXEIRA, Ana Claudia Chaves; ALBUQUERQUE, Maria do Carmo. Orçamentos participativos: 

projetos políticos, partilha de poder e alcance democrático. In: DAGNINO, Evelina; OLVERA, Alberto 

J.; PANFICHI, Aldo (org). A disputa pela construção democrática na América Latina. São Paulo: Paz e 

Terra, 2006, p.186-187. 
626 MARQUETTI, Aldemir. Experiências do orçamento participativo no Brasil: uma proposta de 

classificação.IN: DAGNINO, Evelinea; TABAGIBA, Luciana (org). Democracia, sociedade civil e 

participação. Chapecó: Argos, 2007, p. 80. 
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informações poderem ser alteradas pelos Conselheiros, elas formam dados primordiais 

para elaboração do orçamento
627

. 

No segundo momento, que é o da definição das prioridades, ela se concebe 

através da democracia direta em assembleias públicas, organizadas por regiões e por 

temas - nas quais os cidadãos participam ativamente, tendo direito à palavra, de votar e 

de ser votado. O objetivo dessas assembleias regionais é discutir problemas locais para 

se chegar a uma definição das prioridades de cada região. Como participantes estão: a 

população, representantes de organizações da sociedade civil, representantes eleitos 

pelos participantes para cargos de conselheiros e servidores públicos, cujo papel 

principal é organizar os encontros e passar informações a população.
628

 

A pragmática demonstrou duas hipóteses distintas no tocante a formação e 

eficácia desses fóruns: i) a de falha: há a reprodução da assimetria dos atores sociais, 

sem alcançar avanço para além delas ou simples obediência à vontade do Poder 

Executivo ou captura dos representantes por grupos vinculados à política partidária; e ii) 

a de sucesso: abre-se a possibilidade real de solução negociada dos problemas urbanos, 

desde que seja possível estabelecer incentivos capazes de aproximar e de fazer 

convergir as expectativas de todos os agentes envolvidos. Para o alcance do sucesso, são 

necessárias que se cumpram ao menos três condições: que a sociedade civil organizada 

participe; que o desenho institucional possibilite a motivação e a integração para o 

alcance dos objetivos desejados, através do balanço de forças entre os participantes; e 

que ocorra o comprometimento e abertura dos gestores para a organização e as decisões 

tomadas nesses fóruns
629

. 

Na experiência de Porto Alegre, que viveu o auge da experiência do orçamento 

participativo no período de 1989 a 2004, a cidade foi dividida em dezesseis regiões, na 

qual ocorriam duas rodadas de discussões, com a coordenação da Prefeitura e outras 

intermediárias, sem a participação desta, a fim de que fossem eleitas quatro das 

prioridades padrões: i) saneamento básico – drenagem, água e esgoto; ii) habitação; 

iii)pavimentação; iv) educação; v) assistência social; vi) saúde; vii) circulação e 

                                                
627 Ibidem, p. 81. 
628 Ibidem, Idem. 
629 COELHO, Vera Schattan P.; FAVARETO, Arilson. Dilemas da participação e desenvolvimento 

territorial. IN: DAGNINO, Evelinea; TABAGIBA, Luciana (org). Democracia, sociedade civil e 

participação. Chapecó: Argos, 2007, p. 101. 
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transporte; viii) áreas de lazer e esporte; ix) iluminação pública; x) desenvolvimento 

econômico; xi) tributação e turismo; xii) cultura e saneamento ambiental.
630

 

O total de investimentos em infraestrutura e serviços é deliberado, existindo a 

possibilidade de deslocamento de recursos públicos das áreas mais nobres, para áreas 

mais pobres, o que significou forte incentivo para que a população carente participasse 

das assembleias. 

Já a terceira etapa consiste em compilar o que foi decidido na etapa anterior e 

as prioridades das regiões são analisadas e empregadas a fim de definir três prioridades 

gerais da cidade para o ano subsequente, através de critérios de agregação de 

preferências. Nesta fase, também são levadas em consideração as propostas do Governo 

e das Assembleias temática. Uma vez estabelecidas às prioridades, distribui-se os 

recursos, de forma proporcional, entre as regiões de acordo com os critérios de carência 

de serviços ou infraestrutura, prioridade temática da região e população total da região. 

Com o documento pronto, a peça é submetida à Câmera dos Vereadores
631

.  

A distribuição democrática dos investimentos públicos, observando as 

carências sociais mais urgentes faz com que os excluídos tornem-se sujeitos políticos 

que participam diretamente das decisões e que, portanto, podem exercer algum controle 

sobre o Estado, o qual, por sua vez, se torna mais próximo e mais transparente. Também 

se rompe com o clientelismo político, embora isso dependa do grau de democracia 

exercida no processo, pois o risco da associação para interesses particulares está sempre 

presente. Por tudo isso, o orçamento participativo representa um impacto amplo na vida 

da cidade e de seus habitantes ao contribuir para construção um novo modo de gestão 

dos problemas e interesses locais
632

.  

Esse instrumento mostra-se particularmente importante por representar uma 

possibilidade de reversão nas prioridades de aplicação de recursos públicos, de forma 

adaptáveis as realidades de cada localidade. Privilegia, por isso, os setores mais carentes 

da população, possibilitando uma melhor distribuição e acesso a bens públicos. 

                                                
630 MARQUETTI, Aldemir. Experiências do orçamento participativo no Brasil: uma proposta de 

classificação.IN: DAGNINO, Evelinea; TABAGIBA, Luciana (org). Democracia, sociedade civil e 

participação. Chapecó: Argos, 2007, p. 81. 
631 Ibidem, p. 81-82. 
632 MARICATO, Ermínia.  Reabilitação de Centros Urbanos e Habitação Social. In: Brasil, cidades: 

alternativas para a crise urbana. 2ª ed. Petrópolis, Rio de Janeiro: Vozes, 2002, p.190. 
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Destarte, através do orçamento participativo é possível o alcance e a realização de 

políticas públicas priorizadas pela própria população. 

Pelo exposto, conclui-se que a busca da gestão participativa representa uma 

tarefa complexa na construção da democracia, porém essencial para o planejamento do 

desenvolvimento no âmbito local, por refletir uma preocupação constitucional em 

promover uma democracia efetiva, um sistema político onde a comunidade é titular do 

poder e se autogoverna, no sentido de exercer uma influência decisiva na manifestação 

desse poder.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. CONCLUSÃO 

 

As expectativas do Estado democrático de Direitos, advindos com o período 

Pós- Segunda Guerra mundial, trouxeram anseios de solidariedade e de equidade. Por 

conseqüência, o desenvolvimento econômico hoje está vinculado não somente à ordem 

econômica, mas também à social. De tal sorte, o termo passou a designar algo muito 

maior do que o acúmulo de riqueza de um país, estendendo-se a análise outros fatores 

como democracia, distribuição de renda, proteção ao meio ambiente e concretização de 

uma justiça social.   
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Nessa conjuntura, foi visto que a sociedade passou a buscar no sistema jurídico 

instrumentos de integração social, a fim de projetar os indivíduos e a coletividade em 

comportamentos éticos e condizentes a um ambiente favorável à emancipação e ao 

desenvolvimento. 

Essa perspectiva levou a reflexões sobre alguns conflitos, como por exemplo, 

indagações sobre como desenvolver economicamente as cidades sem eliminar as 

tradições e heranças culturais ou como legitimar o poder, ultrapassando autoritarismos 

tradicionalmente aceitos, por meio do acesso à informação para garantia de senso crítico 

individual.  

Esses dilemas foram primordiais para a construção de valores de solidariedade 

e de justiça social na sociedade (pós) moderna, que levaram a proposta de 

desenvolvimento qualitativo como o objetivo central do Estado contemporâneo.  

No início da exposição, verificou-se que a industrialização, no Brasil, 

ocasionou um processo de hiperurbanização, sem planejamento e sem estruturação, que 

agravou os grandes contrastes espaciais e sociais nas cidades, refletidos em três zonas 

de organização nos centros urbanos: integração, vulnerabilidade e exclusão.  

Constatou-se que em face dessa realidade, na América Latina foram 

construídas três principais correntes para explicar o subdesenvolvimento: a determinista 

ou histórica que defende o subdesenvolvimento como produto do processo histórico 

econômico; a linha sociológica, que estuda as determinantes da exclusão social, 

marcada pela teoria da dependência; e corrente institucionalista, a qual analisa o 

desenvolvimento como subtópico da discussão sobre instituições. 

Apresentou-se também a teoria do “pós-desenvolvimento”, adotada por essa 

dissertação, a qual, embasada em fundamentos marxistas e furtadianas, defende a 

priorização do desenvolvimento local face à globalização, por meio de discussões 

envolvendo política, ecologia e práticas econômicas focadas nas potencialidades e nas 

culturas locais, buscando-se o desenvolvimento alternativo das comunidades pelos 

indivíduos que a elas integram. 

No curso do trabalho foi demonstrado que os problemas urbanos, gerado pelas 

desigualdades, atingem os indivíduos de forma não homogênea e que, por isso a política 

nacional urbana, na qual o governo central traça objetivos, metas e diretrizes para 
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organização dos espaços e para o desenvolvimento equitativo das regiões, deve buscar 

equilibrar essas distorções. 

Assim, foi visto que o artigo 182 da CF/88 previu uma política para o 

desenvolvimento urbano ordenado por dois princípios: a função social das cidades e a 

garantia de bem-estar dos moradores das cidades, em que o primeiro se mostra como 

objetivo-meio do último, objetivo-fim. 

E aqui, se apresentou o ponto central da dissertação, o objetivo geral, que foi 

propor um conceito estratificado sobre o princípio constitucional da função social das 

cidades, baseando-se nas múltiplas dimensões do desenvolvimento, as quais albergam 

quatro eixos: social em sentido estrito, econômico, cultural e político.  Por isso, a 

perspectiva de função social das cidades mostrou-se relacionada à sustentabilidade e à 

inclusão. Assim, os capítulos subseqüentes trabalharam de forma específica os 

conceitos norteadores mais importantes de cada eixo, que também retratam a exclusão 

social em sentido amplo. 

Desse modo, no capítulo quarto, foi apresentado que em sentido estrito, a 

exclusão social relaciona-se à carência de serviços públicos básicos e a concretização 

dos direitos social. Está vinculado, nos países subdesenvolvidos, ao parâmetro da linha 

da pobreza, que apesar de não haver consenso, vem sendo adotado de forma mais 

unânime o de renda per capita menor do que dois dólares por dia, bem como condições 

de acesso à moradia, água e saneamento básico, energia, transporte público e ao lazer. 

Foi visto que os direitos sociais são condicionantes às liberdades públicas, tidas 

como direitos operacionais, o que conecta a liberdade política e econômica à inclusão 

social e ambos aspectos estão relacionados a políticas públicas, entendidas como um 

conjunto de normas conjugadas para realização de um determinado fim eleito pelo 

Poder Público ou imposto pela ordem jurídica e que sintetizam um programa em prol da 

realização do interesse público. 

Ainda sobre a inclusão social, após analisado aspectos sobre direito à moradia, 

a saneamento ambiental e ao direito à mobilidade urbana, foram traçados interseções 

entre o acesso a políticas públicas e os instrumentos de regulação econômica, bem como 

expondo de que forma a inclusão social pode ser alcançada por mecanismos de indução 

do mercado, constatando-se, ao final, que a concretização de direitos e alcance de 



217 

 

desenvolvimento depende de uma reforma estrutural, realizada através do compromisso 

entre poder público, empresas e a sociedade civil, sendo este o maior desafio enfrentado 

pelo Estado. 

Já no capítulo quinto, foi analisado que a inclusão econômica está relacionada 

ao crescimento econômico e a promoção de emprego e distribuição equitativa de renda, 

para fins de garantia da liberdade econômica, compreendida tanto como a possibilidade 

de aquisição e escolhas de produto e serviços, quanto à possibilidade de ingressar e 

permanecer atuando no mercado. 

 Foi constatado também que dentre a inclusão econômica, está a inclusão 

financeira, a qual diz respeito ao acesso a crédito, a serviços bancários e à própria 

educação financeira dos consumidores. Assim, a liberdade econômica envolve o direito 

à propriedade, direito de contratar, de atuar no comércio e na indústria, bem como ao 

exercício do trabalho em boas condições de estrutura e de remuneração. 

Nesse sentido foi visto também que o desemprego aumenta os índices de 

violência, de evasão escolar, de miséria e leva à estagnação econômica e que uma das 

estratégias para transferência de renda e de inclusão produtiva é o incentivo à economia 

solidária, instrumento que além de combater o desemprego, tem o condão de valorizar 

os indivíduos, fazendo com que estes se sintam parte da comunidade e protagonistas da 

própria história.  

Foi visto que programas de economia popular ou solidária são formados por 

associações comunitárias ou cooperativas, que são auxiliados por entidades públicas e 

privadas -, como por exemplo, organizações não governamentais, universidades e 

associações e entidades religiosas-, que, por um lado, atuam junto às comunidades 

realizando o assessoramento, a capacitação, incubação, assistência técnica e de gestão, 

bem como, por outro lado, difundem a proposta de consumo responsável, valorizando 

iniciativas sustentáveis, o fortalecimento regional e a valorização do trabalho, que 

corroboram nos eixos do chamado comércio justo.  

No capítulo sobre inclusão cultural, foi verificado que o direito à cultura está 

relacionado à diversidade e à própria liberdade de expressão, envolvendo questões como 

combate às diversas formas de preconceito como o de raça, de religião, de gênero e de 

etnia. Dessa forma, foi constatado que a exclusão cultural reflete o esquecimento dos 
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valores das minorias, ou seja, um quadro de segregação humana, que foi agravado, no 

meio urbano, pelo quadro de hiperurbanização, provocado pela globalização, a qual 

catalisou os deslocamentos populacionais tanto do meio rural para o urbano, como entre 

regiões e entre países.  

Foi visto que o reconhecimento do quadro histórico de discriminação de grupos 

vulneráveis e de minorias está fundamento a constitucionalidade das políticas 

afirmativas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo Poder Legislativo, nos últimos anos. 

As políticas como de cotas em universidades, a par de todas as controvérsias que a 

circundam, ao menos retratam a preocupação de conjugação da diversidade e da 

igualdade, tendo a realidade multiculturalista como pano de fundo.  

Sob a perspectiva de que o patrimônio cultural - tanto físico, quanto imaterial 

tanto a arte erudita quanto a popular- é inerente ao processo civilizatório das sociedades, 

consubstanciando-se numa referência coletiva, foi apresentado que ele faz parte do 

desenvolvimento cultural, ou etnodesenvolvimento,  

Por isso, a inclusão cultural envolve a própria proteção da cultura das cidades, 

como valorização da história, da dignidade humana e do senso de respeitabilidade 

coletiva da identidade sócio-cultural dos indivíduos, o que leva ao sentimento de fazer 

parte do meio, que interfere no senso político crítico valoriza a dignidade humana. 

Também se verificou que, durante as décadas de 1950 a 1980, percebeu-se que 

a cultura condiciona o reagir da comunidade, comportamentos, valores, apreciações de 

ordem moral, interferindo diretamente no trato da realidade social e política. Por isso, 

passou a ser considerada como ponto central para a compreensão da adesão das classes 

populares às relações de poder e a um renascimento de uma legítima democracia, 

principalmente, nos países em desenvolvimento, afetada pelos contrastes sociais 

advindos dos fenômenos da globalização e da liberalização dos mercados. 

Para reversão dessas desigualdades, o trabalho propôs como solução uma 

reforma progressiva para concretização de distribuição igualitária de investimentos, 

alcançável através de uma gestão pública democrática, realizável através da abertura de 

novos espaços dialógicos na gestão das cidades.  

Assim, foi visto que inexistência de serviços públicos e a fragilidade de 

políticas econômicas e sociais colocam a comunidade imediata em um papel 
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fundamental para reivindicação elevando tensão aos paradigmas democráticos até então 

vivenciados no Brasil. Nesse contexto, verificou-se que a função do Estado, hoje, é o de 

realizar a convergência de vontades para que haja a construção de um interesse geral, 

através da integração da pluralidade de povos e de grupos, para construção projeto de 

vida em comum, realizando universalização dos fins da atuação do Estado para o 

desenvolvimento urbano.  

Isso significa que para concretização dos atuais valores constitucionais a 

atuação estatal deve conceber um processo de reestruturação sócio-econômico justo e 

equilibrado, através de uma gestão democrática, descentralizada e, por isso, 

participativa. 

No tocante à inclusão política, analisou-se que nas democracias mais frágeis o 

poder tem a fisionomia do dirigente que a exerce. Além disso, verificou-se que se 

estabelece uma percepção restrita à participação política, concebendo-a somente ao 

direito ao sufrágio. Essa delimitação de senso político é intrínseca à história brasileira e 

é um dos reflexos da própria exclusão política, já que ao vincular o termo somente às 

decisões institucionais, os indivíduos passam a não participar de forma plena nas 

decisões públicas, o que afeta a noção de cidadania, de civilidade.  

Porém também foi discutido que o poder é exercido em rede, na qual os 

indivíduos estão sempre em posição de exercê-lo e de sofrer a sua ação, significando 

que a coletividade atua como transmissora e nunca como alvo inerte de poder. Daí a 

importância da mobilização social para acompanhar as ações públicas, mantendo-se a 

perspectiva de que o associativismo repercute nos atores sociais por construir valores 

morais sob uma perspectiva coletiva. 

No curso do trabalho, o conceito de movimentos urbano foi apresentado como 

processos de mobilização social, organizados em determinados territórios e visando 

objetivos urbanos com finalidade preestabelecida, norteadas, em regra, no consumo 

coletivo e nas necessidades urbanas de condições de vida, na afirmação de identidade 

cultural local, na participação cidadão e na conquista da autonomia política local. 

Disso, constatou-se que na atualidade há uma tendência dos movimentos 

urbanos em integrarem, direta ou indiretamente, a estrutura e a prática do governo local, 
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através de um sistema diversificado de participação dos cidadãos e de desenvolvimento 

da comunidade, possibilitando a reconstrução do controle político. 

Para isso, verificou-se que a Constituição Federal prezou por uma gestão 

pública descentralizada e que ara alcance desse objetivo, a Lei n° 10.257/2001 ofereceu 

vários instrumentos, como por exemplo, criação dos Conselhos Municipais de gestão, 

elaboração do Plano Diretor, promoção de audiências públicas e implantação do 

orçamento participativo.  

Constatou-se que em vários modos de gestão democrática, a Administração 

deve fazer uso das audiências públicas, já que elas permitem à população opinar sobre 

vários assuntos de interesse social relevante para gestão participativa das cidades, como 

no processo de implantação e fiscalização do Plano Diretor, para realizar a gestão 

orçamentária participativa, por exemplo. 

Verificou-se que o Plano Diretor está definido como ferramenta primordial na 

orientação de políticas de desenvolvimento e de ordenamento da expansão urbana do 

município e que os temas centrais, objetivos e estratégias devam ser discutidos e 

decididos em nos diversos segmentos sociais e com todas as instituições envolvidas em 

sua elaboração.  

Também foi analisado, que o acompanhamento permanente da população, na 

atuação pública pode ocorrer através dos conselhos de gestão caracterizam-se por ser 

órgão colegiados, formados por representantes da Administração e da sociedade, criados 

por lei ou mediante autorização legal, para exercer função deliberativas e consultivas. 

Já sobre o orçamento participativo, verificou-se que, apesar de ser um 

instrumento importante nas decisões envolvendo prioridades de aplicação de recursos 

públicos, para que alcance sucesso é preciso que a sociedade civil organizada participe. 

Além disso, deve ser formulado um desenho institucional motivador e equilibrador de 

forças entre os participantes, bem como comprometimento e abertura dos gestores para 

a organização e as decisões tomadas nesses fóruns.  

Para efetivação desses instrumentos deve haver a contribuição das autoridades, 

dos líderes locais e do povo aos especialistas, no trato e no estudo dos problemas da 

comunidade. Levando à conclusão de que a preservação da democracia exige a 

participação de grupos, associações, instituições, na tarefa de planejar soluções para os 
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problemas básicos, o que no âmbito da Administração pública leva á um gerenciamento 

democrático de condução da vida urbana. 

Assim, distribuição de renda, economia, cultura e democracia estão 

intrinsecamente relacionadas ao desenvolvimento urbano, o que significa não somente o 

fomento econômico, mas a superação das desigualdades sociais, que atinge as cidades. 

Para o alcance de qualidade de vida, é necessário que o Estado, atue conjuntamente com 

a sociedade, para efetivação dos instrumentos de planejamento e de deliberação 

participativa contidos no Estatuto das Cidades. 

Assim, de um modo geral, chega-se a conclusão de que para se alcançar 

resultados inclusivos nas cidades é necessário, além de verificar quais os fatores 

causadores da desigualdade urbana, institucionalizar compromissos públicos que 

assegurem medidas práticas de cooperação, bem como estimular um movimento 

político e cultural amplo que permita coalizões de iniciativas de caráter 

plurisegmentário, a fim de traçar objetivos coletivos comuns, focados na 

sustentabilidade, na solidariedade social e no desenvolvimento econômico.  

Desse modo, pela exposição é possível constatar que o princípio constitucional 

da função social das cidades representa mais uma norma vértice da garantia de direitos 

fundamentais, voltada para a vivência coletiva libertadora. Mas não a liberdade em 

sentido puramente liberalista, individualista, mas uma liberdade plena, solidária, 

alicerçada pelo propósito de justa social. 

E aqui é necessário mencionar que durante a construção dessa dissertação e 

apresentação de resultados parciais em eventos científicos, muitas vezes, surgiram 

indagações sobre se a concretização do princípio da função social das cidades seria ou 

não possível de ser alcançada. A resposta final a essa questão é a de que ser otimista ou 

fatalista com relação à concretização de direitos denota perspectivas diferentes de um 

discurso ideológico. 

Certamente, no plano puramente normativo não é possível falar em utopia, 

afinal, o direito ao desenvolvimento urbano está efetivamente presente no ordenamento 

jurídico brasileiro através do próprio princípio expresso da função social das cidades e 

de toda construção axiológica de muitas outras normas constitucionais, 
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infraconstitucionais e internacionais, apresentadas no decurso do trabalho e o Direito é 

uma ciência do dever ser. 

Já sobre a utopia na eficácia, na concretização da função social das cidades, 

deve ser ratificado que um dos resultados alcançados por essa pesquisa é que este 

princípio representa inclusão social em sentido amplo e, portanto, desenvolvimento 

urbano. Conforme foi esclarecido, o direito ao desenvolvimento é espécie de direitos 

humanos e, portanto, é embasado em uma essência utópica, que move a sociedade em 

busca de melhorias, as quais nunca chegarão ao ideal, em decorrência do eterno 

movimento de complexidade social, mas que ilidem o sentimento de conformação e que 

exaltam o sentido de esperança em se alcançar uma realidade muito melhor do que a 

atual.  

Por tudo o que foi analisado, o entendimento aqui adotado é que essa 

transformação social urbana é possível, para isso, entretanto, ratifica-se a necessidade de 

um compromisso individual e coletivo dos membros da sociedade para perseguição do 

alcance dos direitos fundamentais. É preciso, primeiramente, portanto, que cada um 

acredite no princípio da função social das cidades e comporte-se conforme esse 

entendimento. 

O mesmo deve ser aplicado para o Estado, o qual deve comprometer-se cada 

vez mais na busca de soluções dos problemas sociais, através da abertura de diálogo 

econômico-social e de adoção de políticas públicas adequadas. Isso significa que a 

concretização do desenvolvimento urbano requer uma gestão moderna, sendo entendida 

esta como democrática, na qual se supõe uma atitude conjunta dos órgãos públicos, dos 

agentes econômicos e da sociedade como um todo, expondo uma reforma institucional 

pública.  

Por fim, conclui-se que, através de várias normas, o ordenamento jurídico 

buscou concretizar os valores de equidade, justiça social e democracia, propostos pela 

Constituição Federal. A conseqüência natural pretendida pelo Direito é que, através de 

cidadãos multiplicadores, seja semeada no seio social uma nova cultura de 

desenvolvimento urbano, através da qual o princípio da função social das cidades seja 

efetivamente garantido e concretizado.  
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