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RESUMO 

 

 O presente trabalho destina-se a promover o diálogo entre o conceito filosófico de 

justiça social e direito à cidade e o fenômeno de urbanização das cidades. Constitui, então, 

objetivo geral desta dissertação realizar uma reflexão sobre justiça social e o direito à cidade, 

a partir de uma análise dos conceitos de justiça social e direito a cidade em algumas teorias da 

filosofia do direito e dos campos de conhecimento que estudam a cidade e o planejamento 

urbano. A partir disso, com base em análise de fragmentos da realidade, buscou-se estabelecer 

uma leitura da cidade a partir do Estatuto da Cidade, entendido como um instrumento de 

política urbana. Para tanto, foram selecionadas contribuições de Aristóteles, Santo Agostinho, 

Hegel e Marx, David Harvey e Henri Lefebvre, buscando estabelecer um diálogo entre 

produção do território e acesso à cidade. Como procedimento metodológico, predomina nesse 

trabalho uma pesquisa qualitativa, cujo arcabouço empírico e teórico está amparado na 

literatura já existente, o que exigiu uma revisão bibliográfica que compreendesse desde a 

filosofia clássica no que concerne à temática da justiça e do direito, bem como literatura 

contemporânea sobre o tema de justiça social e direito a cidade. Desta forma, diante de uma 

análise bibliométrica realizada sobre a produção acadêmica no Brasil sobre o tema da justiça 

social e Estatuto da Cidade, vislumbrou-se a possibilidade de aprofundamento e reflexão 

sobre o tema, unindo as literaturas teóricas e as pesquisas empíricas existentes, o que fora 

complementado com novas análises de dados e indicadores.Destarte, diante de todo arcabouço 

de pesquisa, conclui-se que o ideal de justiça assume o mesmo significado desde os tempos de 

Aristóteles, o que implica argumentar que, na atualidade, as disposições sobre justiça social e 

direito à cidade consistem em tentativas de promover nas cidades maneiras de implementar os 

ideias de cidade socialmente justa. 

 

Palavras Chave: Justiça social. Direito à cidade. Cidades. Planejamento Urbano. Estatuto da 

Cidade.  

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

 

 This study seeks to discuss the philosophical concepts of social justice and rights to a 

city, and the phenomenon of urbanization. The primary objective of this thesis is to reflect on 

social equality and rights to a city using an analysis based on concepts of social justice from 

theories in the fields of law and urban planning. Based on an analysis consisting of real-life 

elements, this study seeks to develop an understanding of the term “city” as an instrument in 

urban politics. To that end, relevant literature was selected, which included works by 

Aristotle, Saint Augustine, Hegel and Marx, David Harvey and Henri Lefebvre, in an attempt 

to bridge theory with access to cities. The methodology used in this study is primary 

qualitative, consisting of an empirical and theoretical framework supported by existing 

literature requiring a comprehensive literature review spanning from classic philosophy, with 

respect to justice and law, and contemporary literature related to social equality and rights to a 

city. As a result of the literature review of academic works in Brazil related to social justice 

and the City Statute, a profound reflection on the topic was carried out by way of uniting 

theory with empirical studies, which were evaluated through new data and indicator analyses. 

Throughout the course of this research it became clear that the concept of equality carries the 

same meaning as it did in the time of Aristotle, and it can therefore be argued that as it stands 

today the dispositions of social equality and rights to a city consist of attempts to promote 

ways to implement ideas of a social justice within cities.  

 

Keywords: Social justice, Rights to a city, Cities, Urban planning, City Statute  
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I- INTRODUÇÃO 

   

A dinâmica da evolução social obedece ao ritmo da organização coletiva, uma vez que 

ambos os fenômenos caminham interligados, pois eles não só se autodeterminam, como 

também impõem suas normas um ao outro. Isso significa afirmar que a sociedade é reflexo do 

homem, como o homem também possui em sua individualidade características da sociedade 

na qual está inserido.  

 Para organizar as condutas humanas e o bem-estar coletivo, a sociedade sempre 

manteve organizações- sejam institucionalizadas ou não - as quais normatizavam 

comportamentos coletivos e individuais, além de coagir e inibir procedimentos os quais 

trouxessem qualquer tipo de ameaça social. Nesse sentido, essas normas não foram criadas 

aleatoriamente; existem princípios que norteiam a elaboração das leis sociais e esses 

princípios, via de regra, almejam a pacificação do conflito, o acesso aos equipamentos 

públicos e manutenção da ordem social, com vistas ao bem-estar coletivo.  

 No que concerne à questão dos princípios os quais norteiam o comportamento 

individual e coletivo, destaca-se a importância da justiça como objetivo e medida de 

distribuição de bens, recompensas e coações para aqueles que se encontram sob a jurisdição 

da instituição que resguardam as normas. Desde o primórdio da civilização, a justiça foi um 

conceito que esteve presente como elemento balizador do comportamento e do julgamento. 

Assim, ações são valoradas em justas e injustas para, a partir desse julgamento prévio, ser 

outorgado um juízo de valor social ao indivíduo que praticou a ação.  

 Para Harvey (1980, p. 34) a cidade pode ser considerada como “um sistema dinâmico 

complexo no qual a forma espacial e o processo social estão em contínua interação”, isso 

porque não há cidade se não houver processo social e a recíproca se mostra verdadeira.  Nesse 

contexto geograficamente delimitado da cidade (ou do campo, se considerada a clássica 

divisão do território de acordo com o grau de produção) impera uma gama de normas 

socialmente concebidas como justas que visam finalisticamente o bem-estar coletivo.   

 Para elaborar este trabalho, na definição do tema e objeto de pesquisa, buscou-

seaproximar vivência acadêmica, conhecimento do Direito, com inquietações pessoais. Parece 

redundante reafirmar o visível descompasso entre o discurso sobre a justiça e a realidade do 

Brasil, o quemotivou com que o recorte espacial da pesquisa fosse o Brasil. Aproveitar a 



10 
 

experiência profissional e acadêmica de modo que isso resultasse em um trabalho fidedigno 

aos ideais de justiça e igualdade foi o elemento propulsor que alimentou esse trabalho, 

conferindo à autora uma forma de retribuição à sociedade por todo o conhecimento adquirido 

na trajetória da pós-graduação. A partir de então, problematizou-se os ideais e os 

pressupostosnecessários ao processo de pesquisa, dada a grande relevância jurídica e social da 

Constituição Federal e do Estatuto da Cidade, fruto de movimentos sociais foram então 

escolhidos como fontes documentais de análise, além, é claro, da revisão bibliográfica da 

literatura sobre justiça, direito e acesso a cidade. 

 Escolher tratar de justiça e direito foi apenas o passo inicial. Haveria de ter um fio 

condutor que levasse o estudo dos conceitos teóricos a uma alçada empírica, que fosse 

relevante, de alguma forma, para a sociedade compreender seu próprio processo de 

desenvolvimento e organização. Por uma crença de que muito dos conhecimentos práticos são 

resultantes de um ciclo de experiências continuadas, a filosofia foi escolhida para dar suporte 

teórico para o entendimento da justiça. Perceber então que os conceitos tratados há tantos 

séculos são os mesmos, com novas roupagens, dos dias atuais é inquietante e desafiador. Eis o 

princípio da pesquisa. Por fim, aplicar a teoria numa realidade dada e próxima, foi o objetivo 

dessa pesquisa. Evidenciar as formas e instrumentos de se fazer justiça através do direito no 

Brasil, mesmo que só pela ótica da cidade. 

 Feita a pesquisa conceitual dos elementos que dialogam entre os quatro filósofos e, 

portanto, variáveis que se repetem na história, busca-se compreender a justiça dentro do 

panorama da dinâmica atual das cidades e consequentemente do modo de vida dos indivíduos. 

Nesse aspecto especificamente, cabe salientar a ocorrência do fenômeno urbano que também 

ditará as novas nuances que a justiça social assumirá no sistema atual. O terceiro capítulo 

estabelecerá o diálogo entre o conceito geral de justiça social e do discurso dos pensadores 

atuais sobre o tema, bem como se dá a normatização dos preceitos gerais de direitos e 

obrigações do homem e suas relações, considerando o princípio da justiça. 

 Realizada a identificação do conceito filosófico sobre justiça social e direito a cidade, 

compreender a materialização das acepções teóricas numa realidade torna-se oportuno para 

assimilar os aspectos abstratos de discussão. Pretende-se, com isso, inferir que, partindo de 

um nível de abstração para um nível empírico de observação, o entendimento da justiça social 

e do direito a cidade reste mais claro ao leitor. 
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 Para isso então, delimitou-se como recorte de trabalho uma análise empírica da 

realidade urbana brasileira, cuja análise se dará por meio do Estatuto da Cidade como um 

instrumento de política urbana, o qual traz em seu bojo a busca pela implementação da justiça 

social no território brasileiro. Importante frisar, porém, que não se pretende um esgotamento 

do tema ou qualquer análise que parta de uma postura positivista; ao contrário, estabelecer 

reflexões acerca do confronto entre o Estatuto da Cidade e alguns indicadores da realidade 

urbana brasileira, de modo a produzir no leitor uma visualização dos temas abordados, como 

forma de realidade empírica do país. 

 A partir de estudos interdisciplinares e a compreensão de elementos conceituais para a 

discussão e reflexãodos anseios sociais e de princípios balizadores da construção social, este 

estudo dedica-se a buscar na filosofia um entendimento que oriente o exercício de reflexão e 

interpretação do conceito de justiça social e direito à cidade.Para tanto, procurou-se 

estabelecer umdiálogo desses filósofos escolhidos com autores contemporâneos que dedicam 

suas análises centradas num esforço de explicitar a busca pela justiça socialno ambiente 

urbano e acesso a cidade e seus benefícios. E por fim, feita a aproximação teórica, uma 

análise reflexiva da sociedade urbana brasileira, por meio de alguns fragmentos, com base no 

Estatuto da Cidade entendido como instrumento jurídico de política de planejamento urbano, 

o qual estabelece mecanismos de intervenção no uso e disposições no espaço urbano das 

cidades brasileiras. 

O interesse em estudar o espaço urbano e a cidade, justifica-se também pelo constante 

crescimento das cidades, como aponta o CENSO 2010 do IBGE, havia quase 191 milhões de 

pessoas no Brasil, sendo que, desse valor universal, 160 milhões de pessoas são urbanas e 29 

milhões rurais, valores que, percentualmente, mostram que em 2010, no Brasil 84% da 

população é urbana, demonstrando, então, o avultoso problema em regularizar, fiscalizar e 

normatizar a questão. 

Na Constituição Federal de 1988, atribuindo ao de direito urbanístico como matéria de 

competência da União para legislar percebe-se que tal ramo do direito é alavancado como 

tema de interesse nacional, porquanto incluído, de maneira enfática, dentro das disposições 

legais do Estado brasileiro, voltando novamente a aparecer em tal documento legal nos artigos 

182 e 183, artigos esses mais específicos quanto à necessidade da existência de instrumentos 

jurídicos específicos para tratar sobre a cidade, seu desenvolvimento e a urbanização, sendo 
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esse marco jurídico resultante de um longo período de lutas pelo Movimento da Reforma 

Urbana. 

Portanto, a partir da necessidade prática e por imposição legal, o Estado viu-se 

obrigado a legislar em matéria de direito urbanístico, elaborando e promulgando, no ano de 

2001, a Lei 10.257, chamada de Estatuto da Cidade. O Estatuto da Cidade apresenta-se como 

uma norma de observância nacional voltada para regularizar a questão da moradia e do acesso 

e uso do solo por meio de mecanismos jurídicos. 

Para proceder com a análise metodológica sobre os trabalhos que contém o Estatuto da 

Cidade como objeto de pesquisa, a Autora utilizou-se da ferramenta BDTD (Biblioteca 

Digital Brasileira de Teses e Dissertações), hospedada no site do SIGAA da Universidade 

Federal do Rio Grande do Norte. Além da ferramenta de busca acima, para complementar a 

análise de dados que não estão integralmente disponíveis na BDTD, a plataforma Lattes do 

CNPq também foi de suma relevância, pois através da busca pelo autor ou orientador, se teve 

acesso aos temas de pesquisas. 

O intuito da realização da presente pesquisa está na premente necessidade de se 

conhecer a produção acadêmica brasileira sobre o tema em comento, uma vez que diante dos 

resultados obtidos, poderá se elaborar um panorama geral dos estudos científicos que se 

dedicam à análise do Estatuto da Cidade, sendo este um subitem do Direito Urbano, 

mecanismo este do entendimento da Cidade e da Questão Urbana. 

A possibilidade de tal averiguação realizar-se por análises bibliométricas de produções 

acadêmicas está respaldada no campo científico, porquanto admita tal via de pesquisa, já que 

essa mostra, de forma clara e com grande confiabilidade, o universo de produções e temas 

abordados na atualidade acerca da temática escolhida pelo autor.  

De acordo com Hall (2011) os estudos infométricos e bibliométricos são grande 

marcos para o estudo de temas científicos, sendo o primeiro o estudo quantitativo das 

informações científicas e o segundo o estudo qualitativo destas informações. Como 

procedimento metodológico para a elaboração do presente estudo, a Autora recorreu à análise 

de filtros através da ferramenta de pesquisa do BDTD, num primeiro momento fazendo a 

busca através do assunto, ou palavra-chave, “Estatuto da Cidade”, em um segundo momento 

procedendo com a leitura dos resumos dos trabalhos mostrados e por fim, com a leitura 

completa dos trabalhos, destacando, assim, os seguintes aspectos: 1) Título; 2) Autor; 3) Ano; 
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4) Instituição; 5) Região; 6) Tipo (se dissertação de mestrado ou tese de doutorado e 7) Área 

do Conhecimento. 

Com essa mudança,indaga-se:poderiao Estado readequar-se ao modus vivendi de sua 

população, uma vez que problemas que outrora eram prioritários na agenda pública, parecem, 

agora, obsoletos? Tal qual ocorreu com o aumento da densidade populacional nos centros 

urbanos, nas cidades e a diminuição, conseqüentemente, nas áreas rurais, a arquitetura das 

cidades passou a ser veloz e paulatinamente modificada em nome da nova forma de vida. 

Destaca-se a importância do estudo e entendimento do Estatuto da Cidade para todas 

as áreas do conhecimento que busquem, seja por qual entendimento for, elaborar uma análise 

detida sobre as cidades, as áreas urbanas e as dinâmicas sociais. Então, justifica-se, pois, o 

reconhecimento de pesquisas acadêmicas sobre o tema para que assim, se possa ter uma noção 

panorâmica de quais áreas estão se dedicando no estudo do tema, bem como sob qual 

perspectiva o assunto é tratado. 

Para a realização do presente estudo utilizou-se como ferramenta de pesquisa a BDTD 

(Biblioteca Digital Brasileira de Teses e Dissertações), usando o campo Assunto como 

parâmetro de localização de trabalhos acadêmicos de pós-graduação que tratassem, 

especificamente, do termo “Estatuto da Cidade”, no recorte temporal de 2001 até 2013, 

justificando-se a escolha em virtude de ser em 2001 a promulgação do Estatuto da Cidade que 

vige até o presente momento. 

Com a dita busca, encontrou-se inicialmente 36 (trinta e seis) resultados de trabalhos 

os quais trazem em seu assunto o termo pesquisado (leia-se Estatuto da Cidade). Após essa 

fase inicial, proceder-se-á com o detalhamento dos 36 trabalhos de acordo com os seguintes 

subitens: 1) Título; 2) Autor; 3) Ano; 4) Instituição; 5) Região; 6) Tipo (se dissertação de 

mestrado ou tese de doutorado e 7) Área do Conhecimento. Como resultado, encontrou-se que 

em todo o Brasil, durante o recorte espacial pesquisa, somente 36 trabalhos dedicavam-se à 

temática, o que implica argumentar as lacunas acadêmicas que existem, diante da importância 

do documento e da pesquisa sobre o tema. 

Com esse estudo, observou-se que ainda existe uma grande demanda científica por 

estudos que versem sobre o Estatuto da Cidade quando, a partir da busca pela ferramenta da 

Biblioteca Nacional Digital –BDTD, 36 trabalhos foram localizados contendo o termo 

“Estatuto da Cidade” presente no assunto ou como palavra chave. De extrema importância 
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também foi a constataçãoda interdisciplinaridade do tema, pois as áreas de conhecimento 

Direito e Arquitetura e Urbanismo são as que possuem mais publicações, demonstrando a 

clara necessidade do enfoque do assunto sob essas duas égides e sua íntima correlação. 

Com base na pesquisa bibliométrica realizada, este trabalho pretende compreender as 

raízes teóricas que orientam a elaboração da legislação, compreendendo que os princípios de 

justiça social e direito à cidade são vértices do Estado brasileiro, assim como resta claro na 

Carta Constitucional de 1988. Portanto, o que justifica e orienta a pesquisa é o anseio em 

discorrer sobre as correntes teóricas, que surgem com base numa filosofia clássica, até os 

problemas contemporâneos aos quais a cidade tida como espaço urbano está envolta.  

 

1- PROCESSO DE PESQUISA 

 

 No caminho a se percorrer para desenvolver a análise do objeto de estudo são 

necessários recursos procedimentais os quais orientam a compreensão do material coletado e 

da literatura adotada para embasar a observação. No presente caso, o fator determinante de 

partida para escolha da temática foi o desejo de se fazer uma leitura da justiça social e direito 

a cidade, a partir de uma referência da filosofia do direito. 

 A justificativa para a escolha da temática deu-se pela relevância deste e sua recorrente 

presença na literatura que se dedica a compreender o fenômeno urbano e a cidade. Desta 

maneira, recorrer à retórica a qual embasa o pensamento dos atuais pensadores do urbano se 

mostrou salutar para a experiência ora apreendida 

 Considerados os procedimentos cabíveis à construção do conhecimento, conforme 

destacado por Thomas Kuhn (2009), no presente trabalho “justiça social” se configuracomo 

uma questão paradigmática, uma vez que a ciência tem se dedicado há bastante tempo ao 

tema e seus desdobramentos. Na concepção deste autor, para se tornar um paradigma o 

assunto há de ser aberto para toda a comunidade discutir e ser objeto de pesquisas e teorias 

que se prolongam no tempo, de maneira que seu debate se torna importante. Eis então que a 

justiça se enquadra nos dois requisitos de Kuhn, pois é conceito que abarca vários ramos da 

ciência, bem como está presente nas pautas científicas por tempo suficiente para caracterizá-lo 

como paradigmático. Ainda nas palavras de Thomas Kuhn (2009, p. 31 e 32) “O estudo dos 

paradigmas de determinada ciência prepara o estudante para entrar na comunidade científica, 
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onde poderá debater com outros profissionais as realizações existentes na área e aperfeiçoá-

la” e continua “Quanto mais debates sobre os paradigmas existentes e, consequentemente, 

evolução constante desses paradigmas, maior o amadurecimento de determinada ciência”.  

 A natureza do presente estudo é predominantemente qualitativa, uma vez que o 

suporte teórico é um fator fundamental para compreensão da temática. Entretanto, a análise de 

dados e a perspectivas que eles ganham dentro da dimensão empírica não afastam, portanto, a 

necessidade de uso de estudos e dados quantitativos, principalmente sobre dados que revelem 

o cenário da situação do Brasil sobre aspectos da vida urbana. 

 Em um primeiro momento a revisão bibliográfica abordou as obras classificadas no 

ramo da filosofia clássica, mas que transitam também pela ciência jurídica. Estudar o conceito 

de justiça em Aristóteles, Santo Agostinho, Hegel e Marx significa recorrer ao ensinamento 

clássico da filosofia humana, no sustentáculo teórico que aporta os demais teoremas da 

filosofia e das áreas afins. 

 Retomar a leitura da bibliografia clássica foi o passo inicial da pesquisa, a qual 

essencialmente se debruça na compreensão do conceito de justiça social. Entretanto, este 

termo não está dissociado da justiça em si; ao contrário, é uma ramificação desta e, portanto, 

para que haja clareza no conteúdo exposto, é salutar a compreensão global do que se entende 

por justo e justiça. Sobre o procedimento metodológico de revisão bibliográfica, a explicação 

de Gil (2009, 69) é precisa ao expor sua relevância científica e seu conteúdo: 

A pesquisa bibliográfica é desenvolvida a partir de material já elaborado, constituído 

principalmente de livros e artigos científicos. Embora em quase todos os estudos 

seja exigido algum tipo de trabalho desta natureza, há pesquisas desenvolvidas 

exclusivamente a partir de fontes bibliográficas. Parte dos estudos exploratórios 

podem ser definidos como pesquisas bibliográficas, assim como certo número de 

pesquisas desenvolvidas a partir da técnica de análise de conteúdo. 

 

Conforme sugere Kuhn(2009), a ciência deve se pautar pela busca do conhecimento 

em sua completude, aliando as variáveis possíveis de análise para, por fim, se ter um resultado 

substancial, seja ele de confirmação de hipótese ou de sua falseabilidade. Nesse sentido, 

partindo da afirmação de que esse trabalho tem o teor de pesquisa qualitativa, sem, contudo, 

abandonar a análise de dados e indicadores sociais para ilustrar as matrizes teóricas utilizadas. 

 Seguindo a perspectiva proposta, deve-se salientar a escolha da autora em não abordar 

pesquisa de campo, quer com entrevistas ou observações da realidade, quer em estudo de 
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caso. Desta forma, pautando-se nos enquadramentos científicos propostos por Gil (2008), a 

presente pesquisa se encaixa como de viés exploratório. Nesse sentido, diz Gil (2009, 46): 

As pesquisas exploratórias têm como principal finalidade desenvolver, esclarecer e 

modificar conceitos e ideias, tendo em vista a formulação de problemas mais 

precisos ou hipóteses pesquisáveis para estudos posteriores. De todos os tipos de 

pesquisa, estas são as que apresentam menor rigidez no planejamento. 

Habitualmente envolvem levantamento bibliográfico e documental, entrevistas não 

padronizadas e estudos de caso. Procedimentos de amostragem e técnicas 

quantitativas de coleta de dados não são costumeiramente aplicados nestas pesquisas 

  

A bibliografia adotada da filosofia do direito contribui para a pesquisa no sentido de 

elucidar a relevância e pertinência temática, além de expandir o horizonte de compreensão de 

um conceito de utilização massiva pela literatura atual, sem, contudo, desvendá-lo 

completamente. O estudo das dinâmicas da cidade permite a visualização, através de um 

paralelo traçado entre teoria e práxis, de ações dos diferentes agentes que compõem o espaço 

urbano no sentido de considerarem o princípio da justiça social ou não.  

A categoria da dialética tem como corolário essencial o entendimento da realidade 

de forma verdadeiramente fluída e paradoxal. A contradição é uma das peças 

elementares para o entendimento do processo de investigação dialética. É 

fundamental entendermos que as categorias não brotam prontas da cabeça do 

filósofo como a deusa Palas Atena. Elas têm uma natureza essencialmente 

ontológica, pois são formas moventes e movidas da realidade. As categorias são 

determinações da existência objetiva das coisas, são formas expressivas do ser. E 

são tanto dadas no cérebro quanto na realidade. É preciso “não esquecer que as 

categorias exprimem portanto formas de existência, condições de existência 

determinadas, muitas vezes simples aspectos particulares desta sociedade 

determinada” (MARX, 1983, p. 224 apud SANTOS NETO, 2011, p.2). 

A abordagem teórica não está, entrementes, dissociada da prática revelada pelo 

cotidiano dos indivíduos. Tomado o espaço como produção e construção social, entender a 

teoria sem, contudo, entender a rotina que rege a sociedade, com seus problemas e 

imbricações, seria o mesmo de tornar vazia de finalidade a teoria. Nesse sentido, pode-se 

inferir que a teoria seria a concepção abstrata para explicar a realidade.  

 Lefebvre (2010) discorre sobre ideia similar, caracterizando o método de análise da 

teoria com base na prática, configurando um processo de retroalimentação (ou feedback), 

afirmando ser esse o método mais favorável ao entendimento do fenômeno urbano, pois 

quebra-se o paradigma entre indução e dedução, pois aqui não há limites ou barreiras ao 

observador; o que se mostra necessário é apenas considerar a teoria e prática como 

indissociáveis. A este método de pesquisa e abordagem social Lefebvre nominou como 

transdução.  
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 A justiça social e o direito à cidade não se configuram somente como criações 

teóricas, mas também como conceitos materializados no campo de análise, como, por 

exemplo, nas legislações urbanas brasileiras. Nesse sentido, encontra-se em Babbie (2005, p. 

61-62) fundamentação para o que ora se afirma 

O fato é que normas sociais existem e podemos observá-las. Quando mudam com o 

tempo, podemos também observar e explicar as mudanças. Em última análise, 

regularidades sociais persistem porque tendem a fazer sentido para os indivíduos 

nelas envolvidos. 

 Essa perspectiva se mostra coerente com a revisão bibliográfica porque a norma social 

é um elemento construído pelo e para o homem. Entretanto, há preceitos que norteiam as 

formações das normas. E são exatamente esses preceitos que estão sendo analisados nesse 

trabalho. A cidade se mostra o cenário de aplicação prática de normas sociais e são esses 

regramentos que consubstanciam a prática social reiterada no cotidiano e que formam os 

espaços e determinam suas dinâmicas. 

 Contribuiu para a delimitação do tema pesquisado, realizou-se entrevistas informais 

com pessoas que atuam na área do planejamento urbano, e com as informações colhidas, 

percebeu-se que o planejamento pode ser pensado com base em princípios de justiça social, 

com normas que garantam a todos, indistintamente, o acesso à cidade. Além de ações mais 

pontuais, o fio condutor das entrevistas deu-se no tom de relevância da preocupação de todos 

os agentes envolvidos no planejamento urbano com a justiça social e o direito a cidade.  

 Entendida a concepção sobre a representatividade do espaço da cidade a partir de uma 

perspectiva do urbano através das leituras e das entrevistas realizadas, mostrou-se como 

universo da pesquisa, para a análise empírica e teórica da situação concreta e materializada o 

Brasil, principalmente no que concerne aos aspectos de serviços básicos ao cidadão, inerentes 

à dinâmica da cidade, como esgotamento sanitário, atendimento hospitalar e tipo de moradia.  

 Para a coleta e análise de dados, revelou-se fundamental a busca nas bases de dados de 

órgãos oficiais de pesquisas e estatísticas, como o Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística- IBGE e o DATASUS, que é um portal online do Governo Federal que registra 

números e índices sobre todos os serviços relacionados à vida e ao sistema de saúde no Brasil. 

 Além de dados estatísticos, os quais estão representados no corpo do texto como nos 

gráficos, houve a iminente necessidade de análise documental, principalmente de documentos 

jurídicos, uma vez que o Estatuto da Cidade é a lei que endossa o discurso adotado pela 

hipótese de trabalho. Assim, a leitura e compreensão destes documentos, foram de extrema 
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valia para a realização da proposta de entender a realidade posta das cidades brasileiras a 

partir de uma visão da filosofia e da geografia urbana, pois assim, pode-se validar a hipótese 

de que a justiça social e o direito à cidade se fazem presente no plano de política de 

planejamento urbano do Brasil. 

 Realizada a exposição sobre o caminho metodológico que o leitor encontrará no corpo 

desta dissertação, pode-se resumir, portanto, que se trata de um trabalho científico de caráter 

exploratório. Para tanto, os autores utilizados para embasar a pesquisa são aqueles que se 

dedicam, em um primeiro momento, ao estudo do conceito de justiça através da abordagem 

filosófica, para depois, em momento posterior, trazer as teorias para o espaço urbano, 

concretizado no espaço das cidades. 

 Feita a consideração sobre o procedimento metodológico de investigação no que 

concerne ao estudo conceitual da justiça social, reiterando que a revisão bibliográfica permeia 

todo o trabalho desta dissertação, cabe mencionar que algumas outras atividades serão 

desenvolvidas no intuito de dar maior consistência ao tema em enfoque, tais como as 

entrevistas como as já realizadas e descritas acima. Além disso, será feita uma demonstração 

da realidade empírica por meio de levantamento de dados sobre a realidade urbana brasileira, 

com indicadores de alguns serviços públicos essenciais. 

O estudo tem também a preocupação em tornar a análise filosófica contextualizada, 

uma vez que os conceitos de justiça social e direito à cidade não se limitam ao discurso 

teórico. Ao contrário, são princípios norteadores de políticas públicas e instrumentos 

jurídicos, como, por exemplo, estão consubstanciados na Constituição Federal brasileira nos 

artigos 182 e 183, respectivamente. Sabe-se, entretanto, que a luta travada pelos agentes em 

nome de uma reforma urbana brasileira antecede a promulgação da Constituição, e que tal 

disputa originou os artigos supracitados, os quais, por seu turno, deram origem a novos 

instrumentos que se propõem a viabilizar o planejamento urbano, garantindo os direitos 

resguardados na Constituição no que se refere ao acesso à cidade. 

O Estatuto da Cidade, lei ordinária promulgada em 2001, com o objetivo de tornar 

possível os mandamentos constitucionais, de modo a materializar o acesso e a intervenção da 

política urbana no espaço nacional, é criado após a promulgação da Constituição Federal e 

após mais de duas décadas de lutas pela Reforma Urbana do Brasil. Eis a relevância do 

instrumento, pois surge como mecanismo de ação para a tão clamada Reforma Urbana.  
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Dessa forma, este trabalho buscou identificar os elementos do Estatuto da Cidade que 

demonstram a preocupação do Estado com a justiça social e o direito a cidade. Para tanto, a 

estratégia de pesquisa foia leitura e análise de discurso da referida lei, confrontando seus 

elementos com alguns dados da realidade urbana brasileira, os quais possam produzir uma 

dinâmica de visualização entre o que se almeja com o instrumento e a realidade que está dada. 

Realizada então uma recuperação alguns indicadores da realidade urbana brasileira, tais como 

tamanho de município, área urbana, os assentamentos subnormais do IBGE, acesso aos 

serviços, levantando-se a possibilidade inclusive de produzir mapas com manchas que dão 

imagem do que seja esse urbano. Enfim, uma série de indicadores, mesmo sob a forma 

fragmentada, dos conflitos e contrastes da realidade brasileira e do acesso ou não acesso a 

cidade e justiça social. 

 Por fim, compreendido que os conceitos de justiça social e direito à cidade 

poderiam ter uma visão multidisciplinar, buscou-se por uma análise da retórica filosófica 

sobre justiça em um contexto de coletividade, o que embasou a uma reflexão e discussão 

sobre a realidade vivenciada pela sociedade no que tange aos citados conceitos, bem como se 

instrumentaliza a busca pela implementação e execução de políticas públicas que tenham em 

seu bojo princípios equitativos e que garantam o acesso à cidade.  
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Place de La Concorde. Edgar Degas, 1875. 
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II- Virtude, Razão e Conflito: algumas contribuições da filosofia, do direito e 

justiçasocial 

 

Viver compreendido entre extremos, como a teoria e a prática, por exemplo, sempre 

pareceu ser uma constante na sociedade. O paradigma entre a ordem e o caos, entre o ser e o 

dever-ser, estabelece-se como um ponto de reflexão que todos os pensadores retomam 

enfaticamente em seus trabalhos, os políticos discutem em seus discursos e os homens 

comuns digladiam em seus argumentos filosóficos. Pensar numa sociedade mais justa 

significa reconhecer que se vive num círculo em que o ideário de justiça não foi alcançado. Se 

busca-se algo é porque a situação atual não permitiu atingir o que se almeja.  

Dessa forma, as discussões constantes e interdisciplinares, que envolvem o direito, a 

filosofia, a arquitetura, a geografia, a economia, a sociologia, a antropologia e as áreas afins 

de conhecimento que se dediquem ao estudo do espaço e de seus contextos, demonstram que 

há algo perturbador: o espaço estabelecido não é o espaço idealizado como deveria ser. Por 

isso, atualmente a literatura tem enveredado em caminhos mais subjetivos, e menos práticos, 

para pensar suas questões mais essenciais, como, por exemplo, o conceito de justiça social na 

cidade. 

O conceito de justiça, assim como outras questões basilares do conhecimento humano, 

denota inúmeros significados e proposições. Entretanto, ela está presente no imaginário de 

toda e qualquer civilização porque ela corresponde, diferentemente do sentido da lei e do 

direito, ao conceito mais amplo da vida humana: como sobreviver num espaço coletivo de 

modo que a convivência seja a menos violenta, ou a mais pacífica possível. 

Para assegurar-se do significado de justiça prescinde fazer uma análise etimológica da 

palavra para, após isso, chegar a uma noção mais exata do que ela se propõe. Conforme 

Lefebvre (2010, p. 89) afirma, para se entender o significado de algum termo, deve-se, a 

princípio, compreender-se sua acepção mais abstrata; feito isso, o termo torna-se mais 

palpável para definições.  Se for traçado um paralelo entre a significância de justiça e direito, 

percebe-se que a primeira palavra possui uma conotação muito mais abrangente do que a 

segunda, pois esta se refere diretamente à existência de um superior (rei ou instituição) que 

rege alguém, e esse alguém é a sociedade regida por normas postas, ou seja, positivadas. Já no 

tocante à justiça, ela denota a equidade, a igualdade de direitos; ela abrange a lei e não se 

restringe só a ela. É maior. No conceito de justiça estão resguardados os anseios humanos 

para uma sociedade mais comprometida na sua própria evolução, no cuidado para consigo e 
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com o outro, além de estabelecer limites às práticas humanas e das instituições que governam, 

combatendo a violência e as arbitrariedades que permeiam as ações humanas. 

 Enveredando por essa trilha sinuosa em busca de conceituações e alcançar um 

significado com alguma simplicidade em explicações que parecem tão contundentes é a 

finalística do presente trabalho.  Ao iniciar a discussão, encontra-se em seu bojo a presença 

constante da busca pelo claro entendimento do que seja justiça. Mas não qualquer conceito. 

Pretende-se aqui a elucidação de uma questão mais aproximada a uma realidade urbana, de 

cidades, de acessos, de vidas e do acesso das pessoas aos bens que a cidade possa oferecer. 

Nesse contexto, o recorte, se define, portanto, como o que se entende por justiça social. Eis o 

objetivo central. 

 Para alcançar a compreensão do universo da justiça social, de como ela se apresenta 

no decorrer da história e como o conceito se perfaz e materializa-se no cotidiano da cidade, 

cabe inicialmente fazer uma leitura da justiça através da ótica da filosofia, saber que fornece, 

desde a origem, um cenário vasto e clarividente do que se entende atualmente por justiça 

social. Nesse sentido, a filosofia, entre suas diversas ramificações, contém na seara da 

filosofia do direito as concepções que ora mais se apresentam coadunados com o tema 

proposto no trabalho, vez que compreende não somente o sentido abstrato das ideias, mas 

também se preocupa com a materialidade e aplicabilidade dos conceitos nas normas sociais. 

 Por isso, o segundo capítulo dedica sua análise ao recorte filosófico do termo, sem 

olvidar, entretanto da linha condutora entre o conceito clássico de justiça social, como os 

autores contemporâneos interpretam o mesmo conceito desenvolvido desde a Grécia Clássica 

e como atualmente a sociedade clama por comportamentos compreendidos como socialmente 

justos, oriundos de todos os atores sociais, e de que forma esse aspecto de uma cidade, ou 

conforme o pensamento de Soja e Harvey predizem, de como o espaço pode ser socialmente 

justo. 

 Considerando o vasto campo de possibilidades de apreciação dentro da ciência da 

filosofia do Direito, optou-se por estabelecer metodologicamente um recorte temporal e 

histórico
1
 na escolha dos filósofos a serem estudados. Diz-se com isso que o critério de 

definição dos pensadores foi em trazer à tona aqueles que dedicaram sua obra, em todo ou em 

                                                           
1
Sobre o recorte histórico no estudo da filosófica, Cretella Jr (1999, 87) diz que “o estudo de qualquer disciplina, 

sob o aspecto histórico, é da maior relevância para a compreensão dos fatos presentes e suas relações de causa e 

efeito. A importância do conhecimento histórico cresce de vulto nas disciplinas filosóficas, porque o passado 

revive no presente e este não se compreende sem aquele”.  
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parte, a análise da justiça e que contivesse a preocupação social, inclusive territorialmente 

estabelecida quanto à cidade, em suas reflexões. Feito o primeiro filtro, partiu-se para a 

escolha dos autores que refletissem o pensamento de sua época, no intuito de mostrar ao leitor 

as diferentes nuances que o mesmo conceito pode assumir, a depender do contexto histórico 

que a sociedade está inserida. 

 Como se verá na pauta de discussão no decorrer da pesquisa, o cenário vivido na 

atualidade pela sociedade não parece muito distante da organização social em que estavam 

localizados os autores. Enquanto os filósofos, propositalmente escolhidos em intervalos 

temporais bem espaçados, dão pistas de como se comportava a cidade, os autores atuais, das 

mais diversas formações acadêmicas, desenham o cenário atual. Entretanto, durante o 

discorrer dos dois capítulos, o leitor poderá perceber que não há uma divisão fechada entre 

filósofos e demais autores; eles estão em contato todo o tempo, confrontando-se ou 

corroborando-se em ideias e pensamentos. Portanto, o diálogo é permanente e entrelaçado 

dado à recorrência e necessidade de compreensão do todo, e da não fragmentação da 

interpretação. Este, inclusive, é um dos argumentos para a estratégia de pesquisa: privilegiar o 

conhecimento, sem fragmentá-lo; ideia esta esboçada em Aristóteles e amplamente defendida 

por Lefebvre. 

 Desta forma, no segundo capítulo haverá uma interpretação dos termos filosóficos 

ligados ao conceito de justiça social, calcado no pensamento de Aristóteles, Santo Agostinho, 

Hegel e Karl Marx. No terceiro capítulo, complementando o inicial e estabelecendo diretrizes 

mais atuais ao debate, far-se-ão presentes pensadores da sociedade contemporânea, os quais 

se apoderam do contexto atual da sociedade para discutir várias possibilidades de leitura da 

cidade enquanto espaço de produção social, inclusive no que tange ao aspecto da justiça 

social. 

 

1. Aristóteles e a busca pela virtude 

 

Desde Aristóteles aos filósofos mais atuais, a busca pelo que se tem como justiça 

perpassa eras de dominação, conflitos históricos, revoluções e evoluções de sociedades, de 

normas e de regras sociais de convivência. Porém, ao que parece, encontrar a concretude da 

justiça é uma busca muito mais ideológica do que prática. E aí, retoma-se ao inquietante 

paradigma humano: viver na dualidade. 
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A dualidade corresponde aos extremos que norteiam o comportamento, as regras 

morais e as normas do indivíduo. O julgamento está na dualidade. O justo e o injusto, o bem e 

o mal, a vida e a morte, a paz ou a guerra. São extremos que se completam em si, e a justiça 

reside exatamente no ponto de equilíbrio dos extremos. Entretanto, essas questões 

transcendem ao campo subjetivo da consciência individual e ultrapassa as barreiras do 

imaginário, materializando-se no cotidiano da sociedade, através de atos e ações coletivas e 

individuais que exprimem a incessante busca pela conquista de justiça. Reside, inclusive, 

nesse ponto mediano entre os extremos, o conceito de virtude, desenvolvido por Aristóteles, 

que se dá como o nível perfeito de esclarecimento humano, em que o bem e o mal se 

equilibram e a existência do indivíduo encontra sua finalidade, a qual, para esse filósofo, era a 

felicidade. 

Estudando a obra Ética a Nicômaco de Aristóteles, Brych (2007) cita a virtude como a 

principal preocupação do estudo do filósofo, explicando que “As virtudes são disposições de 

caráter cuja finalidade é a realização da perfeição do homem, enquanto ser racional. A virtude 

consiste em um meio-termo entre dois extremos, entre dois atos viciosos, um caracterizado 

pelo excesso e outro pela falta, pela carência”. Essa preocupação em encontrar o equilíbrio, o 

ponto de virtude, o que é justo, aparece então desde as sociedades clássicas e permanece até 

hoje, como tema de pesquisas, por demandar uma necessidade de amadurecimento social e 

por ser, também, uma questão que pertence à coletividade e, portanto, precisa ser discutida e 

elucidada. 

A importância de compreender o sentido da justiça pelo olhar da filosofia se dá em 

virtude de ser preocupação dos filósofos, desde o surgimento desta ciência, a busca pelo bem 

comum, pelo entendimento e proposição de um modus vivendi mais pacífico. Outra não era a 

preocupação de Aristóteles, por exemplo, quando, imbuído pelos ensinamentos de Platão, 

dedica a sua vida à busca da compreensão da virtude, da justiça e de como se pode observar 

empiricamente os conceitos de suas acepções teóricas. 

Enclaustrado no pensamento aristotélico está a idéia de organização da sociedade em 

seu viés político. O pensador inova em estabelecer distinções no Estado entre os três poderes, 

Legislativo, Executivo e Judiciário, divisão esta que mais adiante será utilizada por 

Montesquieu e John Locke (CRETELLA JR., 1999, p. 91). Além do aspecto da divisão 

interna do papel do Estado, Aristóteles aliou a esta concepção também o estudo de 

Constituições, diferenciando-as de acordo com o sistema de governo adotado. 
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Nesse sentido, em Ética a Nicômaco, Aristóteles inicia seu texto enfatizando que toda 

ação humana possui uma finalidade. Cita inúmeros exemplos para ilustrar que cada ação 

corresponde a uma reação, que é empreendida visando um fim. Entretanto, partindo de uma 

observação específica para uma mais generalista, o filósofo propõe que a atividade humana, 

assim como as ações particulares, se tomada em coletividade, também têm um propósito 

finalístico: o bem comum. E esse bem comum somente pode ser atingido quando a justiça é 

contemplada pela coletividade. Ou seja, quando a sociedade for composta por homens 

virtuosos, o bem comum será apreciado na sociedade. Nesse sentido, Aristóteles (2013, livro 

V, 1129b, p. 25) escreve: 

Com efeito, a justiça é a virtude completa no mais próprio e pleno sentido do termo, 

porque é o exercício atual da virtude completa. Ela é completa porque a pessoa que a 

possui pode exercer sua virtude não só em relação a si mesmo, como também em 

relação ao próximo, uma vez que muitos homens exercem sua virtude nos assuntos 

privados, almas não em suas relações com as outras pessoas. 

Permanece constante até a atualidade o consenso de necessidade de compreensão de 

aspectos que transcendem às normas para um inequívoco entendimento do que seja justiça 

social. Ela, por si só não denota a importância que lhe é conferida quando estabelecida dentro 

de um contexto social, de relações humanas, conflitos e poderes. Aristóteles desenvolve seu 

estudo sobre a justiça: considerando não somente o homem pelo homem, mas caracterizando-

o como um ser político que vive em sociedade, a ela está vinculado e precisa de regras que 

estabeleçam seus limites. A título de ilustração dessa afirmação, coaduna-se a ratificação feita 

por Harvey (1980, p.7) ao dizer que “o senso de justiça é uma crença profundamente 

arraigada em muitas mentes (inclusive a minha)”. 

Entretanto, o pensamento filosófico é mais abstrato e por isso o entendimento do que 

seja justiça é mais profundo e intrínseco à própria condição humana, denotando a necessidade 

de uma visão multidisciplinar para que se apreenda o que, na prática, vem a ser um 

comportamento justo ou virtuoso. O que os filósofos gregos procuravam demonstrar é que, o 

homem enquanto animal político (politikonzoon) é dotado em sua natureza da necessidade de 

convívio social e somente na sociedade ele poderá exercer suas habilidades naturais. Além 

disso, para que essa convivência seja harmoniosa, ou a felicidade seja contemplada, o homem 

precisa ser virtuoso. E ser virtuoso é ser justo, na compreensão grega. Mas essa virtuosidade 

não é puramente abstrata; ela é passível de ser alcançada através de uma prática humana 

fundada em preceitos éticos.  
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Para Bittar e Almeida (2012, p. 132) “a semântica do termo ética (éthos) indica o 

caminho para sua compreensão: ética, significa hábito em grego. Aqui, o importante é a 

reiteração da prática virtuosa; nesse sentido, ser justo é praticar reiteradamente atos 

voluntários de justiça”. Essa reiteração de posturas éticas é então o preceito basilar para que 

se atinja um senso comum de justiça, através da repetição voluntária das ações humanas 

individuais que observem os ditames das normas postas pelo Estado, para que não haja 

inobservância e a necessidade de punição daqueles que cometeram atos injustos e causaram 

um desequilíbrio coletivo na sociedade. 

Nesse sentido, a fim de facilitar o comportamento humano, individual e coletivo, 

Aristóteles separa em diversas categorias o sentido de justiça e a quais ações humanas ela se 

refere. Porém, há, nesse conjunto, uma acepção de justiça que é geral, integral e absoluta. Para 

o pensador grego, ele conceitua como justiça total (díkaionnominóm) o comportamento 

humano que observa todas as leis vigentes na sociedade, e essas leis, produzidas por 

legisladores que buscam o bem comum, nada mais são do que a compilação de 

comportamentos éticos; aqueles que estão de acordo com o anseio da coletividade, os quais 

quando praticados não gerarão nenhuma injustiça a outrem. E, na oposição de homem justo, 

ou seja, aquele que é ético e íntegro, pois observa as leis de sua comunidade, Aristóteles 

(2013, livro V, 1129 a, p. 31-35) diz:  

Assim, como ponto de partida, determinemos as várias acepções em que se diz que 

um homem é injusto. Tanto o homem que infringe a lei como o homem ganancioso e 

ímprobo são considerados injustos, de tal modo que tanto aquele que cumpre a lei 

como o homem honesto obviamente serão justos. O justo, portanto, é aquele que 

cumpre e respeita a lei e é probo, e o injusto é o homem sem lei e ímprobo. 

Vale ressaltar, nesse contexto, qual a noção de lei que Aristóteles tanto menciona em 

seu discurso. Ao revés do que atualmente se entende por lei e legislação, no sentido 

positivado da norma, o que se tem nas palavras do filósofo é uma prescrição de caráter 

genérico (BITTAR e ALMEIDA, 2012). A lei é o conjunto de normas, tanto as legisladas e 

inseridas na seara jurídica, mas também todos os costumes de ordem moral e de práticas 

reiteradas na sociedade. Assim, a lei é a norma geral; a lei é feita não por um homem em sua 

individualidade, mas prescrita por toda sociedade para si e para o outro. Pode-se então inferir 

que a justiça de Aristóteles se perfaz como o comportamento humano ético, orientado pela lei 

da sociedade, que vise em sua acepção finalística só e somente só o bem da pólis, da cidade, e 

de si próprio como membro dessa comunidade. 
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A pólis grega tem um papel importante na construção da ideia de cidade, como hoje se 

concebe, pois durante seu apogeu no período helênico houve uma forte influência do espírito 

de coletividade na vida da sociedade grega. Emerge um senso comum de pertencimento à 

cidade e do espaço como um fator preponderante do cotidiano da sociedade. Havia uma 

abertura do homem para uma interação íntima com o espírito coletivo da cidade.  

O que distinguia a pólis grega, em sua fase de desenvolvimento, era o fato de que 

nenhuma parte de sua vida se achava longe da vista ou longe do espírito. Não 

ocorria meramente cada parte ter existência ao alcance da vista; apenas as atividades 

mecânicas mais servis eram negadas ao cidadão: na maior parte das ocupações, o 

homem livre trabalhava ao lado do escravo e o médico recebia pagamento idêntico 

ao de um artesão. Tudo que os homens faziam era aberto à inspeção, quer no 

mercado, quer na oficina, quer no tribunal, quer no conselho, quer no ginásio; e tudo 

o que era natural era aceitável, de sorte que o corpo nu era orgulhosamente mostrado 

nas competições atléticas e nem mesmo os seus processos fisiológicos mais 

repulsivos eram excluídos da consciência. Naquele sentido, o grego tinha um 

espírito completamente aberto. Até o tempo de Péricles, a escala humana mais 

íntima, foi mantida em todos os quadrantes; e a rede total de atividades urbanas 

tinha forma e relação visível: até mesmo sua confusão ocasional estimulava a 

inteligência e promovia uma nova procura de ordem (MUMFORD, 2004, p. 185).  

 

Surge, pois, aqui a figura do Estado e da ciência política como instituição e 

conhecimento nos quais toda sociedade encontra a segurança de ver resguardado o seu direito 

à coletividade ou, em termos mais atuais, seu direito de não sofrer injustiças e, caso as sofra, 

ver seu agressor punido. E as normas que orientarão o comportamento dos indivíduos serão 

produzidas por legisladores virtuosos, os quais buscam a arte de conduzir a sociedade ao bem 

comum, e sua arte na ciência política de produzir bens à coletividade deve ter o intuito 

singular de promover o bem da comunidade (BITTAR e ALMEIDA, p. 134). 

Partindo para um campo mais específico da abordagem da justiça, Aristóteles 

caracteriza a justiça como proporcional à ação humana. Isso quer dizer que cada um deve ter 

bens comuns de acordo com a sua necessidade. Após ser considerada a existência de um 

senso de justiça que corresponde ao comportamento virtuoso (ou ético), as necessidades 

humanas são analisadas mais detidamente, sendo seu direito ao consumo de bens da 

comunidade diretamente proporcional à sua necessidade de consumo. E essa mediana será 

elaborada pelo Estado, que tratará de forma diferenciada os cidadãos, considerando que os 

mais injustiçados necessitam de mais bens comuns do que os que sofrem menos injustiças, já 

que estes têm acesso mais facilitado ao que é comum. 

Essa métrica de proporcionalidade se traduz no principio da equidade. Dar à cada um 

de acordo com suas necessidades e tratar o desigual de forma desigual e os iguais de forma 
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igual é o mesmo princípio hoje verificado no Direito Constitucional Brasileiro, também 

conhecido como princípio da isonomia. Esse princípio é explicado por Aristóteles (2013, 

Livro V, 1037 b, p. 25-34) de seguinte forma:  

Por isso o equitativo é justo e superior a uma espécie de justiça, embora não seja 

superior à justiça absoluta, e sim ao erro decorrente do caráter absoluto da 

disposição legal. Desse modo, a natureza do equitativo é uma correção da lei quando 

esta é deficiente em razão da sua universalidade. É por isso que nem todas as coisas 

são determinadas pela lei: é impossível estabelecer uma lei acerca de algumas delas, 

de tal modo que se faz necessário um decreto. Com efeito, quando uma situação é 

indefinida, a regra também é indefinida, tal qual ocorre com a régua de chumbo 

usada pelos construtores de Lesbos para ajustar as molduras; a régua adapta-se à 

forma da pedra e não é rígida, da mesma forma como o decreto se adapta aos fatos. 

Dessa proporcionalidade surge a relevância do princípio do equitativo, pois desde a 

Grécia clássica até a configuração da sociedade na atualidade, parte-se do marco de que a 

sociedade ainda não atingiu o bem comum e, por isso, existem desigualdades entre os 

indivíduos, o que importa na adoção de quesitos proporcionais para distribuir a justiça e os 

bens coletivos a quem mais necessita deles. E, mais que isso, a lei não é o fim em si mesmo 

para orientar o comportamento social, uma vez que ela não é suficiente para distribuir a 

justiça. Por isso, os decretos nas palavras de Aristóteles, ou as políticas públicas de hoje, 

devem-se assemelhar à régua de Lesbos: ser flexível para distribuir equitativamente os bens 

coletivos, considerando a necessidade de cada indivíduo da comunidade.  

Segundo Brych (2007), a comparação feita consiste no fato de tal régua ser um 

instrumento de medição de blocos de granitos utilizado pelos operários daquela época, que era 

feita de um material flexível, o que permitia ao operário medir as curvaturas e formas do 

bloco de granito, ajustando-se as irregularidades. Assim como a régua de Lesbos, a equidade e 

a justiça social servem como instrumento para auferir as necessidades sociais e individuais, 

não de forma estática e inflexível, mas tais quais os desejos e necessidades humanas: de forma 

proporcional, às variações e inquietudes humanas, de acordo com suas expectativas e anseios. 

Ainda no que se refere à justiça distributiva que deve ser observada pelos Estados e 

pelos legisladores, cabe mencionar que o princípio de igualdade entre os participantes da 

comunidade corresponde ao dever-ser ilustrado pelo quadrado de Pitágoras, que em sua forma 

matemática demonstrou que a sociedade, ao se concretizar na dualidade das relações, ou seja, 

na permanente ligação entre um indivíduo A com o indivíduo B, essa relação deveria se dar 

da mesma forma que um quadrado, em que todos os lados são iguais. Ademais, considerando 

que vivemos numa sociedade de trocas, em que A troca seu produto B com C, que por seu 

turno tem seu produto D, essa troca de objetos (B e D), entre A e C, deveria ser proporcional: 
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supostamente todos deveriam ter o mesmo acesso aos objetos, na medida em que os 

benefícios seriam iguais para as duas partes, o que, em termos aristotélicos, é a medida do 

justo. Essa é a justiça distributiva, que utiliza a lógica matemática de Pitágoras da 

quadripartição. 

Entretanto, utilizando a figura imagética do quadrado de Pitágoras para ilustrar a 

situação das trocas sociais, caso se suponha uma troca entre A e C, em que A aufere mais 

benefícios na troca de seu produto (B) do que C auferiu trocando o seu produto D, os lados do 

quadrado então perdem o caráter igualitário. Torna-se então, uma relação social marcada por 

desequilíbrio, o que não perfaz, numa visão filosófica, a medida de justiça. 

Após essa conceituação mais genérica e com aspectos individuais de justiça, é 

necessário considerar que a ação humana, no sentido aristotélico, seja ela justa ou injusta, se 

dá em um espaço geograficamente e politicamente definido, que é a cidade, ou a pólis Grega. 

Aqui se perfaz então mais um caráter de justiça: a justiça política ou justiça da cidade.  

Para entender como a justiça se apresenta na cidade, é preciso resgatar o entendimento 

de que o homem, sendo um animal político, tem em seu nascedouro a convivência na 

coletividade. Essa característica se faz marcante quando há a premissa de que viver em 

sociedade enseja a interrelação entre os sujeitos, e essa relação subjetiva e objetiva se 

concretiza no plano prático no contexto da cidade. Daí ocorre a necessidade premente da 

existência de instituições, legisladores, normas e regras: para pacificar o convívio social em 

busca de um bem comum em que todos possam usufruir igualmente, e somente será percebido 

igualmente caso todos os indivíduos possuam posturas justas tanto na sua relação privada 

quanto na pública. 

Tomando a cidade como o resultado do processo de integração e desenvolvimento 

humano, as regras de convivência nortearão o comportamento coletivo afim de que todos, na 

medida de sua proporcionalidade, possam ter acesso aos bens coletivos que a comunidade 

dispõe. As regras de cunho político são essenciais, e, de acordo com Bittar e Almeida (2012, 

p. 146), “o objeto próprio do justo político é a criação de uma situação de convivência estável 

e organizada, além de pacífica e racional, quando se tem a plena atualização do ideal nele 

inscrito, movimento lento e gradativo para o perfazimento de um objetivo que lhe é próprio 

dentro da ordem natural”. Nesse diapasão, esclarece Aristóteles (2013, Livro V, 1134 b e 

1135 a): 
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A justiça política é em parte natural e em parte legal. A parte natural é aquela que 

tem a mesma força em todos os lugares e não existe por pensarem os homens deste 

ou daquele modo. A legal é o que de início pode ser determinado indiferentemente, 

mas deixa de sê-lo depois que foi estabelecido (por exemplo, que o resgate de um 

prisioneiro seja de uma mina, ou que deve ser sacrificado um bode e não duas 

ovelhas), e também todas as leis promulgadas para casos particulares (...), as 

prescrições e os decretos 

E continua: 

As coisas que são justas apenas em virtude da convenção e da conveniência 

assemelham-se a medidas, pois as medidas para o vinho e para o trigo não são iguais 

em toda parte, mas maiores nos mercados atacadistas e menores nos retalhistas. Da 

mesma maneira, as coisas que são justas não por natureza, mas por decisão humana, 

não são as mesmas em todos os lugares, uma vez que as próprias constituições não 

são as mesmas, embora haja apenas uma que é, por natureza, a melhor em todos os 

lugares. 

 

Desta forma, resguardados os direitos naturais de cada indivíduo, a justiça social se 

realiza ao dispor sobre as normas de convivência cívica, de relação entre os indivíduos e suas 

ações que implicam em um resultado na sociedade, afetando diretamente ou indiretamente a 

coletividade. Desta forma, as normas de convivência cívica, expressas em leis e constituições, 

são materializações das normas éticas e sociais, para que, ao fim e ao cabo, traduzam a busca 

da coletividade por um bem comum e por uma justiça universal, através de comportamentos 

individualizados que, nas palavras de Aristóteles, sejam virtuosos. 

Eis que surge, pois, a importância da cidade para se compreender de que forma essa 

justiça se realiza, ou seja, em que delimitação esse conceito se perfaz concreto. A cidade, 

neste trabalho, é vista não apenas como um espaço territorialmente delimitado, mas segue 

também a linha de raciocínio que acompanha a abordagem, um enfoque multidisciplinar, 

sendo analisado pelo viés geográfico, urbano, político, jurídico e social. E ela congrega todas 

essas adjetivações, porque a cidade é plural na medida em que é o reflexo do comportamento 

humano, diverso em sua essência.  

E a cidade não ganha destaque per se, mas por ser o espaço em que as ações humanas 

são produzidas e percebidas. E, portanto, cidadão, numa significância basilar, é aquele que 

habita a cidade. Ou, nos moldes de Bittar e Almeida (2012, p. 145) dissertando sobre 

Aristóteles ser cidadão, é “é aquele que governa e é governado - capacidade de ser eleito e de 

eleger na Assembleia”. Da afirmação se pode inferir que a representação, a possibilidade de 

exercer capacidades políticas formam a personalidade de um cidadão. Numa retórica mais 

poética, afirma George Berkeley, “ser é ser percebido”, é o poder de exercer um papel social 
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na coletividade, seja através de atribuições políticas, seja como personagem que necessita de 

cuidados por parte dos eleitos. De toda sorte, estar em um dos polos, faz parte da mística que 

envolve a cidade. 

Calcado no pensamento de Harvey (1980, p.20) de que a articulação de uma filosofia 

adequada de espaço social é uma necessidade primária, entender a forma espacial da cidade e 

entender o espaço social se o relacionarmos a alguma atividade social.É forçoso considerar 

uma integração das imaginações sociológicas e geográficas, entender como a justiça de 

Aristóteles se materializa no campo real, ou, como afirma Lefebvre (2008), é pensar a cidade 

não apenas no sentido literal, mas compreender todas as nuances que a entrelaça.  

A compreensão do pensamento grego em sua fase helenística é relevante porque é a 

partir deste marco histórico que começa a se solidificar e homogeneizar os estudos os quais se 

dedicam a entender a justiça e os comportamentos socialmente justos. À cidade, como já 

delineado acima, é outorgado o papel de ser o palco onde essas reproduções sociais ocorrem, 

sejam elas consideradas socialmente justas ou não. Sobre a cidade como esse centro de 

acontecimentos e congregação da produção humana, Lefebvre (2010, p.52) cita: 

(...) a cidade é obra a ser associada mais com a obra de arte do que com o simples 

produto material. Se há uma produção da cidade, e das relações sociais na cidade, é 

uma produção e reprodução dos seres humanos por seres humanos, mais do que uma 

produção de objetos. A cidade tem uma história; ela é a obra de uma história, isto é, 

de pessoas e de grupos bem determinados que realizam essa obra nas condições 

históricas. 

Nessa linha de pensamento explicitada pelo filósofo Henri Lefebvre no século XX, 

pode-se traçar um paralelo cuja linha divisória é muito tênue no que concerne à diferença de 

pensamento histórica entre este filósofo e Aristóteles, que viveu no século IVa.C, pois ambos 

defendiam a ideia do pensamento homogêneo e não fragmentado da ciência, desde a 

interpretação de questões dadas como subjetivas do indivíduo, como por exemplo a ética, até 

como o comportamento individual imprimia suas particularidades no espaço coletivo e então 

a importância da compreensão da coletividade para se entender o individual e o plural na 

cidade. 

O que se observa desde as últimas décadas do século XX e início do século XXI é que 

os campos de conhecimento estão entrelaçados, tentando enxergar com visões diferentes 

problemas que são comuns à sociedade. Isso parece se encaixar no padrão atual de 

entendimento de que não há ciência produzida isoladamente, e as questões a serem 

respondidas são bem mais amplas do que superficialmente parecem ser. Aqui, pode-se citar a 
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importância de entender o conceito de justiça, por exemplo, a partir do enfoque de diversas 

áreas de estudo, tais como a filosofia, a sociologia, o direito e a arquitetura voltada ao 

fenômeno urbano. 

Desde a sociedade grega, precursora no pensamento organizado de justiça enquanto 

igualdade, os homens se desvinculam, pouco a pouco, do mundo de divindades que regiam 

seus destinos e passam a agir e pensar com uma nova lógica: pensar logicamente campos 

abstratos do indivíduo. Platão dirige seu pensamento para encontrar uma explicação palpável 

do justo. Ele pensa a justiça no sentido de igualdade entre os indivíduos, mas esta igualdade 

dependia necessariamente da existência real de uma ordem, ou instituição, que resguardasse 

os direitos vitais humanos, bem como impusesse as normas de convivência coletiva, punindo 

àqueles que não estivessem de acordo com o padrão de comportamento. 

Discípulo da escola platônica, Aristóteles propõe o pensamento lógico da justiça de 

forma ordenada, separando-a por classes, de acordo com cada aspecto que ela exigia. Partindo 

da premissa do direito natural, ou seja, aquele conjunto de direitos inseparáveis da própria 

essência humana, a justiça se apresenta como o ponto ótimo da realização dos direitos, que 

parte da necessidade de proteção de quesitos básicos à sobrevivência individual até regras 

sociais aplicáveis coletivamente que garantem uma convivência pacífica entre os indivíduos. 

Nessas escalas de distribuição de direitos, não na acepção positivista do que está 

normatizado, mas sim do que é devido ao homem por sua própria consciência, Aristóteles 

estabelece três níveis de justiça: a distributiva, a comutativa e a social. Por distributiva, 

entende-se a justiça que divide e distribui os bens e recursos comuns de acordo com a 

contribuição individual de cada um, ou seja, o mérito é individualizado, e então a igualdade é 

proporcional ao esforço individual de cada ser. 

Na análise de Nancy Fraser (2002, p.11) sobre a justiça social e a distribuição da 

justiça, levada a cabo na mesma corrente aristotélica, ela discorre sobre o lado oposto da 

igualdade distribuída socialmente, nos dias atuais, a ver: 

Do ponto de vista distributivo, a injustiça surge na forma de desigualdades 

semelhantes às da classe, baseadas na estrutura econômica da sociedade. Aqui, a 

quintessência da injustiça é a má distribuição, em sentido lato, englobando não só a 

desigualdade de rendimentos, mas também a exploração, a privação e a 

marginalização ou exclusão dos mercados de trabalho. Consequentemente, o 

remédio está na redistribuição, também entendida em sentido lato, abrangendo não 

só a transferência de rendimentos, mas também a reorganização da divisão do 

trabalho, a transformação da estrutura da posse da propriedade e a democratização 

dos processos através dos quais se tomam decisões relativas ao investimento.  
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Seguindo o raciocínio de pensar finalisticamente o ser humano e a sociedade, 

Aristóteles propõe como justiça comutativa o respeito à exata proporção da necessidade de 

cada um, sendo a lei a expressão coletiva que dá a cada um o que lhe é de direito, sendo, pois, 

respeitada como elemento lógico (sem qualquer apego emocional) que guiará a distribuição 

do bem comum de maneira justa. E, por fim, como justiça social, entende-se que além do 

direito natural de cada indivíduo, por ele estar inserido numa sociedade que é formada por 

inúmeros indivíduos e que cada um anseia por diferentes objetivos, a justiça social é o 

elemento agregador do aspecto egoísta e altruísta: surge então o conceito de equidade, que 

nada mais é do que respeitar o direito individual, sem, contudo, deixar de contemplar o direito 

social, que transcende ao desejo de um e se torna objetivo comum.  

Ser equânime significa dar a cada um o que é necessário para realizar suas acepções 

subjetivas, sem, entretanto, olvidar dos anseios coletivos, e, na razão proporcional, na 

distribuição dos recursos comuns, usar o conceito de justiça e equanimidade para atenuar as 

desigualdades sociais existentes. Dessa forma, enxergar a realidade através do olhar subjetivo 

e das necessidades humanas torna-se imperioso. Não por ser meramente filosófica em si, mas 

por exprimir o que de fato importa, que é a vida em si, isolada e coletivamente concebida.  

Em consonância com os escritos de Aristóteles, Harvey (1980) não afasta uma visão 

filosófica para compreensão do contexto atual do mundo, o que fora uma crítica por Marx em 

função de muitas vezes a filosofia criar dualismos e distinções ao invés de abordar a 

realidade. Mas, acatando de certa maneira ambos os posicionamentos, o autor diz que “isto se 

relaciona com o fato de que conceitos de justiça social e moralidade dizem respeito à prática 

humana e nela residem, mais do que em argumentos sobre as verdades eternas a serem 

atribuídas a esses conceitos” (p.6). 

Extraindo a ideia que permeia a afirmação de David Harvey, pode-se inferir que a sua 

crítica (e a de Marx também) ao conhecimento filosófico reside no fato da filosofia se dedicar 

a observar a realidade de maneira distante da prática humana, ou seja, das atividades 

cotidianas dos indivíduos socialmente organizados. Entretanto, a verdade absoluta é uma 

máxima rejeitada por muitos filósofos, que, ao revés do exposto por Harvey (1980) que milita 

no pensamento marxista de negação da filosofia por não entendê-la como campo de pesquisa, 

tentam analisar as práticas humanas por um enfoque mais profundo e subjetivo do que a 

análise estritamente acadêmica ou normativa. A justiça que se busca transcende à norma. 
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Por outro lado, é imperioso destacar que, para se entender a justiça social, deve-se 

aproximar a análise da prática e, assim, o espaço em que essa prática se concretiza é salutar 

para entender o contexto a que Aristóteles esboçou como virtuoso, sem contudo deixar de 

lado o aspecto subjetivo do conhecimento. Interligar os vários modos de observação da 

realidade e, a partir daí extrair o conceito de justiça e de virtualidade, é o que se propõe.  

Nesse sentido, Henri Lefebvre (2008), filósofo francês que inova no campo acadêmico 

por tratar questões da prática através de uma ótica mais abstrata, respalda seu estudo calcado 

em pensamentos filosóficos ao dizer que “a sociedade atual chegou a um caos tal que 

reivindica insistentemente a coerência. Nem por isso sua suficiência está demonstrada. O 

caminho que se abre é o da reconstrução de um humanismo na, para e pela sociedade urbana. 

É para esse ‘ser humano’ em formação, portanto, fato e valor, que a teoria abre o caminho” (p. 

67-68). 

Nesse aspecto, deve-se afunilar o campo de observação das trocas individuais e 

coletivas para um espaço geograficamente delimitado, para que se estude de maneira mais 

enfática os termos e ideias e possa se observar de que forma a justiça se faz presente no 

cotidiano socialmente estabelecido. A cidade é então o espaço que ora se toma como objeto 

de análise do conceito de justiça, pelos motivos abaixo delineados. 

O que se almeja conhecer é de que maneira o conceito de justiça evoluiu junto à 

sociedade e, mais precisamente, como ela se dissemina e se faz presente na sociedade através 

de normas e comportamentos, mas enxergando especificamente a justiça social, na acepção 

interdisciplinar, no espaço de convivência dos indivíduos que se sobressai na atualidade que é 

a cidade. 

O uso da cidade não está restrito apenas ao espaço geograficamente delimitado, mas 

sim a todas as perspectivas que envolvem a cidade, seus sistemas e a coletividade, entendida 

sob a necessidade de estabelecimento de normas, as quais contemplem regras sociais, para 

serem observadas pelos indivíduos que a compõe. Entrementes, a cidade é além de uma ótica 

puramente cartográfica de limites numéricos. Como Soja (2010, p. 2) afirma, a compreensão 

de justiça social ultrapassa os limites geográficos e necessita ir além, a ver:  

Esta luta definitiva sobre a geografia pode ser melhor compreendida a partir de uma 

perspectiva espacial assertiva, que enfatiza o que pode ser descrito como o poder 

explicativo das geografias consequentes da justiça. Dito de outra forma, estas 

geografias indiretas não são apenas o resultado do processo social e político, eles 

também são uma força dinâmica que afeta esse processo de maneira significativa. 

Como espero demonstrar, de uma perspectiva espacial assertiva e explicativa nos 
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ajudar a fazer mais sentido teórico e prático de como a justiça social é criada, 

mantida e posta em causa como um alvo para a ação social-democrata "
2
 

A justificativa de tomar a cidade como ponto de observação de como o conceito de 

justiça se apresenta é que a cidade reúne o elemento subjetivo de compreensão - o ser humano 

- e congrega os elementos objetivos - as normas jurídicas, as instituições - e na cidade está 

construído todo o conjunto de obras que são frutos da imaginação e do imaginário individual 

e coletivo. É no habitat em si, por exemplo, onde se pode perceber a discrepância existente 

entre os indivíduos, e de que forma aqueles níveis de justiça estabelecidos por Aristóteles 

estão presentes na realidade contemporânea.  

É através da observação e compreensão do modo de habitar e das normas que 

resguardam a vida do indivíduo e o seu acesso à cidade, que se materializa o conceito de 

justiça, de igualdade e suas fragilidades. É no cenário destoante das cidades atuais que se pode 

extrair claramente como os indivíduos se organizaram ao passar dos tempos, mas suas 

expressões não corresponderam ao anseio da virtuosidade. A virtude, ou seja, o pleno 

equilíbrio entre os indivíduos ainda não vigora. O processo de produção humana que forma o 

espaço da cidade e as dinâmicas que lhes são inerentes mostram o caminho tomado pela 

sociedade, inclusive da distribuição da justiça social desde Aristóteles até o presente contexto. 

E a cidade, o sistema que rege as cidades e as dinâmicas das instituições têm muito a 

responder sobre o porquê da atual configuração. 

Evidenciado o pensamento helenístico da filosofia aristotélica sobre a justiça, de 

acordo com a metodologia estabelecida, passar-se-á então para um período histórico com 

traços bem distintos da sociedade de Aristóteles estava inserido. Agora, a análise recai sobre 

os escritos de Santo Agostinho, filósofo participante do apogeu da escola patrística, escola 

esta dedicada a explicar questões fundamentais à sociedade sob a ótica da teologia e da 

filosofia, concomitante com o pensamento medieval vigente. 

Para compreender a justiça social e como o alicerce do conceito filosófico do acesso 

aos bens comuns que a cidade tem a oferecer, por meio da divisão equânime e proporcional à 

necessidade, é salutar entender de que forma a sociedade está materialmente organizada, 

                                                           
2
“This definitive struggle over geography can be best understood from an assertive spatial perspective, one that 

emphasizes what can be described as the explanatory power of the consequential geographies of justice. Stated 

differently, these consequential geographies are not just the outcome of social and political process, they are also 

a dynamic force affecting these process in significant ways. As I hope to demonstrate, an assertive and 

explanatory spatial perspective help us make better theoretical and practical sense of how social justice is 

created, maintained, and brought into question as a target for democratic social action” (SOJA, 2012, p.3). 

Tradução da autora. 
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como são distribuídos os frutos do esforço comum e individual e, partindo do pressuposto de 

que essa divisão não é equilibrada, como deveria ser para que o ponto ótimo, de justiça e 

virtude seja alcançado. Caminhar na compreensão da dinâmica da cidade, do universo em que 

as atividades humanas são realizadas e a razão a qual pondera essa dinâmica é essencial para a 

compreensão do que entende-se por um espaço socialmente justo, tanto como esse termo se 

apresenta, bem como quais são as aspirações que denota. 

2. A justiça em Santo Agostinho 

 

A marcante dualidade entre o bem e o mal, o perverso e o bondoso é a característica 

mais expressiva na filosofia teológica inaugurada por Santo Agostinho, nascido em 354 d.C. 

Baseado nos ensinamentos gregos, Agostinho traz à baila do pensamento filosófico a questão 

teológica: a partir de então, meados do século IV, quando a sociedade estava organizada no 

modo de produção medieval, com a paulatina desestruturação da vida citadina (BITTAR e 

ALMEIDA, p.213), o pensamento cristão passa a ser adotado para explicar os 

acontecimentos, emergindo ao poder político e sendo imbuído no pensamento da sociedade. 

Diante da constante luta do homem para tornar-se melhor e das revoluções pelas quais 

o mundo passava naquela época, Agostinho bebe nos textos bíblicos e filosóficos, desde 

Platão, Cícero e Aristóteles para afirmar sua retórica no sentido de estabelecer que a 

paxaeterna e a verdadeira justiça pertenciam ao reino de Deus. O comportamento humano 

estava corrompido e era corruptível ao passo que somente no mundo divino, na Cidade de 

Deus, residia a verdadeira justiça e a verdadeira paz. 

Entretanto, era dever humano repousar suas ações numa lógica introspectiva que 

levaria ao encontro do senso de justiça e verdade. A partir desse momento, o conceito de 

justiça e de direito passa a tomar novas direções, uma vez que, enquanto na Grécia Clássica 

até então, buscava-se um comportamento do homem em sociedade mais ativo, agora, com o 

nascimento do pensamento Agostiniano, o que se busca é a introspecção em nome de uma 

sociedade que não tem outra forma de atingir o bem comum e a equidade, senão aquela que 

está em Deus e na justiça divina. 

A máxima que permeia o pensamento desencadeado por Santo Agostinho, e 

acompanhado no século XIII por São Tomás de Aquino e sua escolástica, é a religião como 

vértice do comportamento social. A lei maior que poderia ser aplicada à coletividade era a lei 
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divina, sendo expressa pelo mandamento de justiça dar a cada um o que é seu 

(suumcuirquetribuere). Partindo do princípio que a justiça maior era a divina, ainda assim 

cabia ao homem a necessidade de criar suas próprias leis, observando os princípios do bem 

comum
3
, para que não se perdesse de vista a incessante necessidade da sociedade em não 

cometer atos injustos, punir as injustiças cometidas e orientar as ações humanas no sentido da 

justiça e do comportamento de virtudes. 

Não se pode olvidar também da preocupação da teoria patrística de Santo Agostinho 

em tratar da cidade e da justiça. Tamanha ênfase foi dada ao assunto, que o filósofo se 

debruça para propor a existência de duas cidades: a Cidade de Deus e a Cidade dos Homens. 

A primeira é a cidade onde a justiça se perfaz em absoluto, que não é do mundo terreno; faz 

parte do mundo espiritual. A segunda, seguindo a mesma lógica, é o mundo terreno, é a 

cidade como é dada, com problemas, violências e injustiças. Assim, o objetivo é a busca pela 

paz social, o alcance de uma coletividade isenta de conflitos, através de um comportamento 

humano justo e de um Estado que garanta o cumprimento dos ideais teológicos por meio da 

lei dos homens. 

Apesar de no quesito temporalidade Santo Agostinho estar bem distante de Aristóteles, 

seus pensamentos não são controvertidos. Ao contrário, se completam quando Santo 

Agostinho acata o sentido de justiça e de equidade trabalhado desde a Grécia, porém 

conferindo-lhe nova interpretação, agora sob a forma da religião cristã. O princípio da 

equidade, que possui o mesmo significado que em Aristóteles de dar a cada um o que é seu, é 

o mesmo usado por Agostinho. O que muda agora é a finalidade da ação humana; antes, ser 

justo era uma qualidade do homem virtuoso e agora ser justo era ter acesso ao Divino. 

Vejamos a passagem de Cretella Jr. (1999, p.120) explicando o que Santo Agostinho 

entendia por equidade: 

Assinala Santo Agostinho com grande penetração que a justiça é a equidade e a 

equidade implica certa igualdade (aequitas, aequalitas), mas equidade é dar a cada 

um o que é seu e dar a cada um o que é seu implica certa distinção das coisas. Ora, 

como tal distinção não se alcança se todas as coisas forem iguais, daí se conclui que 

a justiça não seja possível sem uma certa disparidade e dessemelhança que se 

observa nas coisas 

      

                                                           
3
Nos textos de Agostinho, não há referência direta ao conceito de bem comum, mas sim de paz eterna 

(paxaeterna). Mas, se feita uma leitura ampla do que o autor busca enfatizar, esse conceito de paz eterna remete 

o leitor ao senso de uma sociedade justa, virtuosa e sem injustiças. 
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Nessa linha de pensamento, eis o que Bittar e Almeida (2012, p. 223) também dizem 

sobre o que Santo Agostinho prega em sua teoria filosófica de Estado: 

(...) o governo deve guiar-se para a condução da coisa pública, e seu distanciamento 

desta significa a recondução para interesses outros que não os comuns a todos, mas 

puramente pessoais, egoísticos. Todo governo deve pautar-se nos preceitos da lex 

divina, para ser categorizado à conta de governo justo; dissociar governo e 

divindade é fazer do poder temporal um poder vazio, destituído de sentido, ou 

mesmo esvaziado de finalidade superior, que não aquelas egoísticas que possam 

mover um, poucos ou muitos, conforme o número dos ocupantes do poder público, à 

condução da coisa pública. A busca da paxaeterna preenche do fins o poder secular 

justo. 

Desta forma, infere-se que dada a temporalidade e a imperfeição das instituições e da 

própria condição humana, a cidade deveria pautar-se nos ensinamentos religiosos (cristãos, 

frise-se), para atingir a perfeita equidade entre os homens e o seu meio. Ademais, Agostinho 

defendia na cidade dos homens, arraigada pelo pecado original, que todo e qualquer 

julgamento que fosse feito partindo da intuição humana seria injusta e, não por outra razão, a 

cidade terrena estava maculada, desde seu início, aos vícios oriundos de atos praticados com a 

inobservância da justiça. 

A justiça dos homens, incompleta e corruptível, deveria ser tratada de forma 

fracionada, em razão de sua incompletude. A justiça total somente será percebida no mundo 

espiritual. Desta forma, a lei dos homens deve garantir, através do governo, a ordem e a paz 

social enquanto a sociedade não atinge a Ordem Divina. Em consonância do raciocínio da lei, 

o Direito aparece para Agostinho como sendo uma consequência lógica da aplicação da lei. 

Para ele, somente é direito aquilo que obedece aos preceitos da lei divina. Se há lei justa, o 

direito é justo. Se há injustiça, não há, portanto, direito. O direito ter-se-á concretizado quando 

a lei for justa nos moldes dos preceitos de Deus. 

No sentido de justiça abordado por Agostinho em seus escritos filosóficos, verifica-se 

numa comparação entre sua teoria de justiça e a pensada por Aristóteles que neste filósofo, a 

justiça e os comportamentos socialmente considerados como justos ainda remanescem numa 

esfera privada, conquanto Aristóteles espera do homem, em sua individualidade, o 

comportamento virtuoso. Já em Santo Agostinho, timidamente há o esboço de uma teoria de 

justiça mais abstrata, que agora perpassa não somente o foro íntimo do sujeito como também 

seu comportamento dentro da esfera coletiva. Quer dizer, não se nega que Aristóteles tenha 

dado importância ao coletivo e à justiça social, mas para ele, o comportamento era de 

iniciativa do “eu”, do sujeito consciente de justiça; já agora, alguns séculos depois, Agostinho 
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impõe a interferência imanente do social no comportamento individual e a reciprocidade, ou 

seja, não cabe somente ao individuo querer ser justo, mas é um dever também social. 

Assim, vê-se que a cidade, pensada como seio de erros e injustiças, aliada à 

preocupação de Agostinho com a casa e o mundo
4
, deveria ser tomada como fonte de análise 

e de vetor para a mudança da sociedade em torno de um conceito ideal de justiça e bem 

comum. Por isso, é relevante constatar que apesar do distanciamento que a filosofia e o direito 

têm do pensamento grego, como o de Aristóteles, há ainda a motivação em encontrar o ponto 

de equilíbrio da sociedade, mesmo que seja agora sob a égide do pensamento teológico.  

 Abandonando o pensamento baseado na filosofia cristã e teológica, aproximamos a 

discussão de Hegel, filósofo mais moderno, que viveu na Alemanha do século XVIII, e 

buscou a ideia de justiça calcada em um raciocínio puramente lógico, isento de qualquer juízo 

de valor decorrente de religião, Hegel explica sua teoria utilizando somente princípios 

racionais que justifiquem seus argumentos. 

3. A razão como norteador da justiça em Hegel 

 

O que é real é racional, o que é racional é real. Eis aqui a ideia norteadora do 

pensamento de Hegel. Influenciado pelo racionalismo desde Immanuel Kant
5
, Hegel anuncia 

em seu tempo uma mudança nos paradigmas do pensamento filosófico da sociedade. 

Enquanto durante toda a Idade Média prevaleceu arraigado no pensamento a ideia de Deus e 

de toda influência da Igreja, agora, já não mais há essa lógica. Hegel aprofunda seu estudo 

para comprovar sua teoria da racionalidade, da lógica e da liberdade do espírito. 

A razão, no entendimento de Hegel, não é mera faculdade da alma ou simples 

expressão dum conjunto de regras, como afirmava Kant, mas o código secreto 

através do qual as coisas vêm realizar-se e expandir-se. A razão emerge como algo 

imanente à natureza substancial das coisas. Nesse caso, a lógica está articulada à 

história e deve mostrar o movimento dialético da coisa (SANTOS NETO, 2011, p. 

5). 

 

                                                           
4
“Nas estruturas de relação humanas estão, em razão crescente de organização, a casa (domus), a cidade (civitas), 

e o mundo (orbisterrae)”. (Bittar e Almeida, 2012, p. 229). 
5
 Immanuel Kant (1724-1804) foi o precursor do movimento racionalista da filosofia, tendo como base de seu 

raciocínio a lógica e a razão, fundando um novo conceito de ética, distinto do conceito sustentado durante a 

Idade Média, afirmando que o homem deve ter atitudes morais e com a finalidade do bem comum, sem buscar 

nenhuma finalidade em seus atos. É fazer o bem pelo próprio bem, sem esperar nada em troca. A essa máxima, 

Kant atribuiu o conceito de Imperativo Categórico. 
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Partindo da premissa de que tudo é pensamento, Bittar e Almeida (2012, p. 345) 

destacam em Del Vecchio que o conhecimento é, antes da prática, uma ideia que surge de um 

pensamento. Hegel prega que não há limites ao conhecimento. O homem deve ser livre para 

conhecer e defender sua busca pelo conhecimento. Nessa jornada do homem em busca do 

conhecimento que lhe torne um ser mais consciente de si, o espírito que norteia essa busca é 

dividido em três, sendo eles: o Espírito Subjetivo, englobando a alma, a consciência e a razão; 

o Espírito Objetivo, formado pelo Direito, a moralidade e o costume e, por fim, o Espírito 

Absoluto, que é concretizado na arte, na religião e na filosofia. Importa, entretanto, a este 

trabalho, uma análise detida da estrutura do espírito Objetivo do homem, porque aqui nesse 

meandro está contido o direito e a justiça e suas implicações na vida em sociedade, sob a ótica 

hegeliana. 

“O Espírito Objetivo, que se manifesta em direito, moralidade e costume, determina a 

liberdade e suas aplicações sociais, políticas e subjetivas” (BITTAR E ALMEIDA, 2012, p. 

349). O Direito é a acepção mais genuína do que se espera da liberdade. A moralidade diz 

respeito às ações do homem para consigo, enquanto os costumes expressam as ações humanas 

de forma reiterada, de modo que possam originar regras de abrangência social, as quais serão 

abarcadas também pelo Direito. O direito, dentre os três núcleos do espírito objetivo, é aquele 

que mais se destaca em função de sua importância, no que tange a sua ligação à essência 

humana. Para Hegel, o pensamento do homem transformado em ação, teria a única finalidade 

de assegurar sua liberdade enquanto homem individual e coletivo e, portanto, toda e qualquer 

norma que derive do Direito, deve ter como intuito garantir a liberdade e a expressão máxima 

dessa liberdade é o pensamento. 

De acordo com Salgado (1996, p. 323), em sua análise da filosofia do Direito de 

Hegel, a expressão da vontade deve ser garantida pelo Direito. A partir do momento em que 

se toma como uma expressão da vontade consciente, o indivíduo busca afirmar sua identidade 

livre para si mesmo e pensando também no outro. Isso quer dizer que a relevância da 

liberdade de afirmação do homem através de dois panoramas (individual e coletivo) é salutar, 

pois o direito será a mediação dessas duas expressões de vontade - individual e coletiva -, 

enquanto a base material desse direito será a sociedade civil, cuja convivência é marcada pela 

multiplicidade de expressões de vontade, e tem como sua mola propulsora a força de trabalho 

e as relações que dela derivam. 
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Interessante perceber que Hegel assume o caráter inovador de sua teoria, uma vez que 

disserta sobre a racionalidade e o Direito enquanto expressões que garantam a vida em sua 

totalidade, mas sem olvidar que até a sociedade chegar a um estágio em que seja possível 

aplicar sua teoria, um longo período cronológico passou, inclusive para a formação de um 

Estado, garantidor dessas prerrogativas de liberdade, a ver: 

§349- Não começa um povo por ser um Estado, e a passagem ao estado político de 

uma horda, uma família um clã ou uma multidão constitui em geral a realização 

geral da ideia nesse povo. Nesta forma, a substância moral que ele é em si ainda não 

possui a objetividade que consiste em ter nas leis, como determinações pensadas, 

uma existência para si e para os outros com universal validade. Enquanto não for 

reconhecido, a sua independência é apenas formal; não é uma soberania, pois não é 

objetivamente legal e não possui expressão racional fixa (Hegel, Princípios da 

Filosofia do Direito, 1990, p. 315). 

Portanto, depreende-se que somente com o pensamento do homem dado como uma 

realidade, e realidade essa que é pura e estritamente racional, o Direito serve ao homem como 

a premissa básica de garantia de seu almejo à liberdade suprema externada por meio de suas 

vontades. Nesse ínterim, apesar de não ser citado claramente por Hegel, o princípio de justiça 

se faz presente em ser ela a expressão mais lúcida da racionalidade. Ou seja, o homem 

detentor de liberdade em pensar e exprimir sua vontade perante a coletividade, ao fazê-lo, está 

agindo de forma justa, já que está exercendo os predicados que sua própria condição natural e 

que a coletividade lhe outorga. Como dito por Hegel (1990, p.31-33), o homem por sua 

liberdade e através do pensamento se afirma como Eu (para si próprio) e nessa mesma esfera, 

ao fazer isso, o homem se afirma como sociedade, e este “é o momento absoluto do finito e do 

particular no Eu”. 

A lei decorre então desta acepção de justiça materializada no direito. As leis e os 

códigos, que são as compilações das leis, são extensões do Direito e devem ser elaboradas por 

legisladores que façam das normas uma medida social para mediar as ações arbitrárias, que, 

por seu turno, consistem em atos que não estão resguardados de racionalidade e justiça. 

Segundo Bittar e Almeida (2012, p. 356), eis o que é a ordem jurídica no pensamento 

hegeliano: 

É a ordem jurídica que se coloca a serviço dos membros de um Estado, no sentido 

de instrumentalizá-los para o alcance de suas metas dentro da protetiva estrutura 

racional da ordem jurídica; se a sociedade nasce espontaneamente, o Estado se cria 

posteriormente, e isto com vista na melhor construção e adequação dos interesses, 

inclusive com vista na proteção das liberdades individuais, conquista da Revolução 

Francesa. Essa opção pelo Estado, e por um Estado que proteja as liberdades 

individuais, é, mais uma vez, uma manifestação do Espírito Objetivo, em sua 

ilimitada liberdade de querer. 
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Ainda nesse sentido, explica Hegel (1990, p. 198-199): 

§213- O direito que chega à existência na forma de leis positivas também, como 

conteúdo, se realiza através da aplicação, e estabelece, então, relações com a matéria 

fornecida pelas situações infinitamente complexas e singulares das espécies de 

propriedades e de contratos da sociedade civil, e bem assim, com as situações 

morais que assentam no sentimento, no amor e na confiança, mas só na medida em 

que estes contêm um aspecto do direito abstracto”. 

Sendo o Estado o guardião maior dos bens comuns e individuais, serve a ele a 

legislação oriunda das normas construídas pela experiência individual, por meio do exercício 

do pensamento livre, e da experiência coletiva, por meio das regras morais de caráter 

repetitivo, que se transformam em normas de cunho ético e que norteiam as ações humanas 

como um todo. Assim, o Estado deve utilizar das leis positivadas
6
 para punir expressões de 

vontade que não busquem a racionalidade e a justiça e para resguardar o direito social e 

particular de exercer as características do ser enquanto ser que pensa livremente e exerce 

livremente seu pensamento, sem se esquecer, entretanto, do outro. 

Vista assim a teoria racional de Hegel, pode-se daí inferir sua validade no estudo do 

conceito de justiça e de como esse sentimento abstrato se materializa na sociedade, pois neste 

caso explícito está o pensamento de que a justiça é a busca pelo justo e portanto, o que é de 

direito a cada um, sem, contanto, esbulhar do outro o que não lhe pertence. Essa lógica 

perpassa não só o pensamento iluminista da época de Kant e Hegel, mas coaduna-se com o 

pensamento atual dos sociólogos que emergem na filosofia com o fito de entender a sociedade 

e suas características mais subliminares. Ressalte-se que Karl Marx, o grande influenciador 

dos teóricos contemporâneos, em muito se baseou nas premissas desenvolvidas por Hegel. 

Daí sua importância na análise do presente contexto. 

4. Karl Marx e seu pensamento dialético e filosófico 

 

Imerso num contexto de mudanças sociais que urgiam por explicações plausíveis, 

distintas das já dadas anteriormente, Karl Marx surge no cenário teórico ao propor ideias e 

linhas de raciocínios completamente dissociadas das até então vigentes na Europa. Filho de 

um advogado e conselheiro de justiça, vivendo numa Europa mergulhada em mudanças de 

seus arranjos sociais, demonstrou inicialmente interesse em seguir a profissão do pai, mas 

abandonou a faculdade para dedicar-se ao estudo da história, filosofia e economia, que o 

consagrou. Para se debruçar nas suas premissas sobre o desenvolvimento da humanidade, 

                                                           
6
É importante mencionar que é a partir das teorias racionais de Kant e Hegel que se inicia a conceituação do que 

se tem por direito positivado, ou seja, o estrito cumprimento das leis que vigem no Estado que as promulgou.  
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num primeiro momento, Marx buscou em Hegel seu aporte teórico e filosófico, concordando 

com os ensinamentos hegelianos no que toca à liberdade do homem e que este deve utilizar-se 

dessa liberalidade para se afirmar na sociedade e no meio em que vive. Entretanto, no apogeu 

de seu criticismo ao sistema econômico e político vigente, Marx passa a recusar a corrente 

filosófica de Hegel para explicar a essência do ser humana baseada no idealismo. 

Retomando o pensando de Hegel, àquele que apregoava que o homem deve ser livre 

para pensar e exprimir suas vontades, em um contexto situado no idealismo do pensar ser 

predecessor de ser, Marx é enfático ao demonstrar que a teoria formulada por Hegel seria por 

demais abstrata para explicar os problemas os quais necessitavam nevralgicamente de uma 

solução. Portanto, este pensador apoia seus escritos nos ensinamentos de outro alemão, 

Ludwig Feuerbach, cuja teoria filosófica repousa na negação da religião como norteadora da 

lógica humana, trazendo à baila, com base em seus estudos teológicos, a contradição entre a 

filosofia das religiões e a práxis humana daquele momento. Feuerbach também se mostrou 

um crítico a Hegel quando assume a necessidade de entender-se este autor de cabeça para 

baixo. Ou seja, de suas premissas, surgem a necessidade de analisar a situação dada não pelo 

idealismo hegeliano, mas sim pela situação fática, concreta e real que os homens estavam 

experimentando. Aqui, subjaz, pois, a máxima de Ludwig Feuerbach que fora adotada por 

Karl Marx para desenvolver seus escritos sobre a sociedade capitalista: a situação material em 

que o homem vive é o que o cria. 

Nesse momento, eis que se concretiza o que se pode chamar do materialismo histórico 

a guisa do pensamento marxista. Sua teoria elege como fundamento básico o fato de que todo 

conhecimento é dado pela prática da sociedade. As ideias tomadas por si só não compõem o 

cenário real. Portanto, vale para a análise de Marx a experiência degustada pelos homens ao 

decorrer da história e não somente as acepções teóricas que não encontram respaldo na 

realidade. Decorre provavelmente daqui a crença que se formou em torno de Karl Marx de 

que ele negava a filosofia. Entretanto, pelo que se pode perceber de seus escritos, não é a 

negação da filosofia, mas sim a recusa de teorias filosóficas que não tomem por base o 

cotidiano e a práxis da sociedade, como o próprio afirma em seus escritos em 1842:  

Já que toda filosofia é a quintessência intelectual de sua época, há de chegar o 

momento em que a filosofia, não apenas internamente, por seu conteúdo, mas 

também externamente, por sua forma, entrará em contato e interação com o mundo 

real de sua época (Wheen, Karl Marx, 2001, p. 41). 

 E continua defendendo esta mesma linha de raciocínio ao afirmar que “os filósofos 

não fizeram mais que interpretar o mundo de forma diferente; trata-se porém de modificá-lo”. 
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O que Marx afasta de suas hipóteses sobre a sociedade emergida em um sistema capitalista é 

aquela filosofia puramente idealista, a qual não esta comprometida em analisar a empiria. Ao 

revés, o que ele propõe é a filosofia que esteja a serviço das necessidades sociais. O seu 

compromisso em entender profundamente os problemas arraigados no desenvolvimento 

humano, torna a filosofia marxista extremamente prática e sucinta: nada mais além da prática 

importa. Aqui se faz presente a influência de Feuerbach para o filósofo alemão.  

Entender o que é intrínseco ao ser humano é o grande desafio de qualquer filosofia. 

Mas inaugurado por Kant e Hegel e dado exponencial importância com Marx, o materialismo 

se define na observação do homem e da sociedade tal qual ela é vista. E para o marxismo, 

esse materialismo é histórico, pois toda a história é capaz de explicar a forma de organização 

da sociedade hoje. Marilena Chaui (1999, p. 414) explica o materialismo histórico porque é da 

relação social da produção que se fazem as condições materiais, enquanto o fator histórico 

denota a necessidade do tempo e das ações humanas para que surjam a sociedade e a política 

dela decorrente. 

O que se observa é o rompimento desta filosofia com aquele pensamento anterior de 

que a sociedade e suas relações decorrentes devam ser analisadas como algo dado e a filosofia 

passa a trabalhar com a premissa de uma realidade construída por homens e para homens. Ou 

seja, todas as relações existentes no seio da sociedade e entre Estados dão-se pela simples e 

concreta construção histórica do homem e não por explicações divinas ou modelos prontos 

que foram aplicados. Nas palavras de Marx, a conclusão obrigatória é que:  

a história social dos homens nada mais é que a história de seu desenvolvimento 

individual, tenham ou não consciência disso. Suas relações materiais constituem a 

base de todas as demais relações. Essas relações materiais são apenas as formas 

necessárias sob as quais sua atividade material e individual se realiza (Marx, 1960, 

p.245). 

 E ainda: 

Por exemplo, a teoria da acumulação primitiva ocorrida na Europa Ocidental não se 

constitui como uma lei imutável que deve regular o desenvolvimento de todas as 

formas de sociedade. Ela é muito mais uma tendência histórica que pode ocorrer em 

determinadas sociedades, tendência esta que deve respeitar o desenvolvimento 

desigual dos diferentes complexos sociais. Cada complexo específico está articulado 

a uma totalidade concreta e a determinados complexos concretos. A sua elucidação 

presume o entendimento da articulação real entre o movimento particular de cada 

complexo. No pensamento hegeliano um momento histórico deriva logicamente de 

outro. Isso é impossível na concepção marxiana, pois um período histórico surge por 

uma necessidade ontológica e outro sucumbe também por uma determinação 

ontológica e não gnosiológica. A perspectiva logicista da “filosofia da história” 

hegeliana transforma os homens em meros artefatos da realização do itinerário da 

substancia, que visa sua transformação em sujeito e que culmina na identidade 

sujeito-objeto (SANTOS NETO, 2011, p.8). 



45 
 

Diante da observação da realidade social na qual Marx estava mergulhado, a dualidade 

permeava toda a insuficiência dos arranjos sociais. Estado e sociedade, burguesia e 

proletariado, opressor e oprimido, esforço e lucro, eram algumas das ênfases encontradas para 

suprimir o pensamento básico de que toda essa dualidade se dava por uma única justificativa: 

a luta de classes.  

Nesse modelo de constante enfrentamento próprio da sociedade capitalista, em que o 

mais forte se faz maior no esforço do mais fraco, Marx observa que todo o aparato da 

sociedade está permanentemente a serviço de quem detém o poder econômico, ou seja, a 

serviço da classe burguesa. Cabe somente aos trabalhadores, a grande massa motriz da 

sociedade, o dispêndio de seu esforço físico e a dedicação de sua vida ao labor, para a 

manutenção desse sistema. Aqui, pode-se dizer que está o nó central da filosofia de Marx no 

que concerne o conceito de justiça. Por ser primordialmente a característica do sistema 

capitalista a supressão de direitos sociais e a manutenção das desigualdades em prol da 

continuidade do sistema, o homem comum, aquele que não pertence à classe burguesa, sofre e 

é injustiçado ao se ver obrigado a alienar-se pelo trabalho em nome de sua subsistência, 

enquanto a hegemonia burguesa usurpa dos homens sua capacidade produtiva, gerando mais-

valia e aumentando constantemente a sua margem de lucro. 

Partindo da conclusão assertiva, por uma ótica Marxista, de que toda estrutura social 

está então fadada ao desmantelamento, uma vez que o marxismo defende a finitude do 

sistema capitalista, o Estado e o Direito, aqui entendido como o conjunto de leis produzidas 

pelo Estado, terá o mesmo destino de incompletude, pois são teias de aparelhamento que 

servem somente à classe dominante. Diante disso, indaga-se: as leis não podem sequer 

almejar produzir qualquer vestígio de justiça, enquanto não são pensadas para o povo, e 

somente para uma parcela deste, que não necessita de ampla garantia? 

Todo o arcabouço desenvolvido por Karl Marx e auxiliado por Engels está focado em 

movimentar a sociedade no sentido de uma mudança estrutural, para por fim aos meios de 

opressão e destituir de poder aqueles que oprimem. Sua constante preocupação sugere que a 

reivindicação social é o estandarte do marxismo. Promover uma mudança em que as injustiças 

cometidas pelas classes que detêm o poder econômico e político, tornando a sociedade livre 

dos malefícios da estratificação e da distinção de classes pelo poderio econômico e 

dominação, é a bandeira do pensamento marxista, a qual se preocupou em solidificar teorias 

que amparassem ideologicamente as massas proletárias e o seu potencial revolucionário. 
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Entretanto, o que se percebe da extensa e profunda teoria marxista é a premissa de 

erradicar, por fim, toda estrutura que oprimia os injustiçados. Extinguir a figura do Estado e 

do Direito, suprimir o poder da burguesia, nada mais eram do que possibilidades de distribuir 

com equanimidade os direitos de todo cidadão em ser livre e possuir o seu espaço na cidade. 

Nesse ínterim, relevante é mensurar que a propriedade privada era o cerne da questão do que 

tange à luta de classes, o que, esmiuçando, poderia se propor que a luta dos homens se deu, 

historicamente, em conseguir a garantia de ter acesso à cidade. 

Nesse contexto, a preocupação de Marx se fundamentou em distribuir, através do 

comunismo, a justiça a toda extensão da sociedade. Quando a sociedade atingir um pleno 

desenvolvimento a ponto de não precisar existir regras jurídicas (direito) e o Estado que as 

controle, aí estará satisfeito o conceito de justiça. Dessa premissa, pode-se inferir, enfim, que 

o direito somente existirá enquanto a justiça não existir. Existindo o conceito pleno de justiça, 

observado empiricamente nas relações sociais, não haverá mais a necessidade de normas que 

regulem o convívio social. Seria então, uma sociedade justa, de acordo com os preceitos de 

Marx: 

A partir de então, instaurado o comunismo de bens, a ausência da propriedade 

privada, na ausência da distribuição piramidal dos membros da sociedade civil, na 

ausência do Estado, na ausência do Direito, na ausência da burocracia, o homem 

poderia experimentar sua própria natureza como ser capaz de trabalho (...) não mais 

acossado pela necessidade de produzir mais-valia em troca de salário, o homem se 

verá livre para reconhecer-se em sua própria obra, ou seja, não mais alienado de si 

mesmo (Bittar e Almeida, 2012, p. 386-387). 

Portanto, a promoção de uma reorganização da sociedade a partir da classe 

trabalhadora era o caminho para que houvesse a mudança da situação que estava posta. 

Mudando o enfoque e o propósito da economia tal qual ela se dá na sociedade capitalista, 

promover mudanças em todo o aparato social, desde o Estado, até os modos de produção, 

seriam a alternativa viável para pôr termo ao sofrimento daqueles que não são agraciados com 

as benesses estritamente concedidas e usufruídas pela classe dominante. 

Oposta ao modelo que, segundo Marx, flagela o ser humano desde sua condição 

interna e mais subjetiva do eu, até o esmigalhamento de instituições como a família e o direito 

ao acesso aos direitos iguais entre os homens, o comunismo tomou frente e continua 

mantendo-se vivo na ideologia contemporânea, ao sistema capitalista, pois através de uma 

leitura minuciosa entre tese (capitalismo é um sistema injusto) e antítese (comunismo é um 

sistema justo), a síntese criada por Marx assinala o esfacelamento do modelo social adotado, 

uma vez que é inconteste que, de fato, a justiça não se perfaz na sociedade atual 
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igualitariamente para todos. Ao contrário, ela é formulada, desde os primórdios da 

organização do homem, fundada nas desigualdades e na necessidade de existência de uma 

classe social que, em detrimento de seu esforço e de suas renuncias, dê à classe que a está 

dominando o direito ao acesso aos bens comuns e a todas as formas de dominação existentes, 

inclusive ser parte do Estado. 

Marx e Engels ensinam no Manifesto do Partido Comunista (Obras Escolhidas, 1956, 

p. 41) que, para extirpar do seio da sociedade todo e qualquer vestígio de dominação e 

submissão de qualquer dualidade que transformem homens iguais em seres inferiores e 

superiores, é necessário pôr fim à conjuntura econômica que antecede todo e qualquer ato 

humano. É na busca de poderio econômico em que estão respaldadas as mais infames atitudes 

de opressão e, para acabar com essa dualidade, os autores diziam: “suprimi a exploração do 

homem pelo homem e tereis suprimido a exploração de uma nação por outra”. 

A justiça, então, não está garantida pelas leis, pelo Estado ou pelo Direito. A contrario 

senso, a justiça é o plano de vida em sociedade em que não serão necessárias regras, normas 

ou leis e até mesmo desmerece a existência de um Estado, pois os homens não precisarão de 

mediadores, uma vez que são todos iguais no sentido de terem o mesmo acesso ao espaço, à 

propriedade, aos bens e ao resultado de seu trabalho individual e coletivo. O Direito, nessa 

realidade observada, é servil à exploração das classes dos dominadores para com os 

dominados e, portanto, o direito não é justo. 
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O Potengi e o Rosário, Flávio Freitas, 2010. 
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III-O espaço da cidade: anotações sobre o urbano e a nova configuração social do 

mundo contemporâneo 

 

 

Percorrido o trajeto de investigação teórica sobre as concepções filosóficas acerca da 

justiça, se faz necessário elaborar uma ilustração de como os conceitos estudados dialoga com 

a realidade experienciada, percebendo-se seus impactos e reflexos na sociedade, de forma a 

dar uma empiria a um contexto da sociedade urbana contemporânea. 

 A abordagem da intersecção entre cidade e justiça social deve ser feita partindo-se de 

uma premissa básica: o indivíduo. Ele é o meio e o fim de toda produção social. Quem produz 

e consome. Quem age e quem julga. Por isso, considera-se que cabe ao homem o foco mais 

perceptível na arena de discussões sobre a cidade. Esse indivíduo deve ser considerado o eixo 

norteador de toda análise social, mesmo que aí esteja incluída a acepção da geografia física de 

localização de cidade. De acordo com Carlos (2013) pensar a cidade, o urbano e suas 

implicações significa pensar o humano. Portanto, esse não pode ser um aspecto a ser olvidado 

na presente análise. 

 O intuito deste capítulo é orientar o debate entre justiça social e o direito à cidade a 

partir de uma perspectiva multidisciplinar, como defende Lefebvre (2008), a abordagem do 

tema pelo viés interdisciplinar consiste em aliar a teoria à prática, sem, contudo, deixar à 

margem o humanismo que tangencia o olhar do observador, seja qual for sua especialidade 

científica.  

 

O espaço da cidade e a nova configuração social 

 

 O ponto de partida para a compreensão da atual configuração do espaço urbano, 

através da ótica de autores contemporâneos, se dará no sentido de utilizar os conceitos 

filosóficos explicitados no segundo capítulo deste trabalho e, em seguida, dispor um diálogo 

com a investigação acadêmica mais recente. Nesse viés, o primeiro diálogo necessário para 

chegar ao objetivo pretendido de observar a razão existente entre a cidade e a justiça social, 

lançar-se-á mão do aporte de justiça distributiva de Aristóteles. 
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 Como outrora fora considerado, as desigualdades expressas materialmente em um 

determinado cenário são reflexos da natureza desigual do homem. A busca pelo equilíbrio é o 

que orienta as discussões em seus mais diversos aspectos, inclusive no que tange ao ponto 

crítico da distribuição espacial da justiça. Encarar a justiça social como um princípio 

norteador do pensamento humano, admite incluí-lo como vértice para alicerçar questões 

práticas de distribuição de bens sociais, entre eles, o espaço geograficamente delimitado para 

concessão de porção de propriedade para moradia e trabalho. 

 A necessidade da concessão de serviços e bens a todos, sendo os serviços estes 

considerados básicos para a manutenção da vida, deve ser destinado à coletividade, 

indistintamente, conquanto as necessidades vitais do indivíduo não se distinguem de acordo 

com classes ou qualquer divisão de gênero, raça ou etnia. Ao contrário, as necessidades são 

semelhantes e por isso o princípio de justiça é um dos basilares das políticas que orientam 

essa distribuição, uma vez que qualquer elemento que provoque dissonância perderá a 

condição de justo. 

 O cerne da abordagem crítica sobre a condição da vida em sociedade perpassa, 

obrigatoriamente, a discussão e análise sobre o espaço. O espaço dado e o espaço construído, 

no sentido de contemplar as formas de fixação do homem a terra para consecução de suas 

atividades e de que maneira essa distribuição do espaço é feita e quem são os agentes que 

participam dessa empreitada. É necessário explicitar que não se concebe uma análise social 

sem que haja uma análise do espaço, uma vez que independente da forma de fixação do 

homem à sua gleba de terra, seja ela legalizada ou no viés da informalidade, não se contesta o 

fato de haver a terra e a atividade humana que ali está imbricada. 

 Para compreender a dinâmica do espaço, de suas atribuições e uso, deve-se considerar 

a configuração das políticas que orientam a distribuição e controle da terra, aqui entendida 

como uma fração do espaço geograficamente delimitado, bem como os princípios que 

norteiam não somente a distribuição em si, mas que orientam o processo decisório das 

políticas e das ações humanas de alocação de recursos e de interesses confluentes na matéria. 

 A terra aparece nesse contexto com uma nova configuração de abordagem; ela deixa 

de ter somente a característica de porção territorial destinada ao uso do homem para os 

diversos fins quantos sejam possíveis, e passa então a ser incorporado como mercadoria, 

regida por sistema e controles dados pelos atores envolvidos na comercialização do mercado 

de terras. Encarada então não mais como uma necessidade, mas diante do uso dessa 
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característica de ser um elemento essencial para o desenvolvimento humano, a terra foi 

apropriada pelo capital e passou a ser moeda de troca e rendimentos.  

 Considerando esse relevante aspecto da terra, as análises vindouras deste trabalho 

abraçarão também as características mercadológicas e comerciais da terra, além de seu 

aspecto de vitalidade para o desenvolvimento social. Nesse raciocínio, Ribeiro (1997, p.39) 

confirma a argumentação acima sustentada dizendo que “a terra é um bem não produzido que, 

portanto, não tem valor, mas que adquire um preço”. Portanto, junto com a afirmação acima, 

pode-se inferir que antecede à discussão de justiça social no cenário atual a necessidade de 

compreensão de aspectos importantes da dinâmica da distribuição de bens e serviços básicos 

aos cidadãos, uma vez que intrínseco à esta discussão está o fato de ser a terra, por exemplo, 

um elemento essencial ao desenvolvimento humano porque é na gleba de terra, seja edificada 

ou não, rural ou urbana, que o homem fixa suas raízes para desenvolver suas atividades.  

 Desta forma, abordar a questão da terra se mostra relevante para entendimento da atual 

contextualização do conceito de justiça social, pois partindo da premissa que a terra é 

importante no processo de distribuição de bens, e que essa distribuição hoje obedece a uma 

lógica de processos decisórios que consideram a justiça social não só em sua ideologia, mas 

também tomando por referencial, processos decisórios de diferentes agentes, há de se 

considerar este um debate nevrálgico para este trabalho. 

 Durante algum tempo o discurso que envolvia o debate do espaço era capitaneado pela 

geografia clássica, cujo preceito fundamental versava sobre a caracterização da sociedade a 

partir de aspectos morfológicos e naturais, como clima e relevo, os quais geravam o 

“determinismo” geográfico, promovendo assim o trajeto de desenvolvimento social (SOUZA, 

2006). Entretanto, vencido o discurso clássico da geografia, o espaço ganhou novas nuances 

para debate, endossados por pensadores que avultavam a relevância de compreender a 

reciprocidade de determinismos entre espaço e indivíduo, o que resulta numa 

retroalimentação de um elemento em relação ao outro. 

 O espaço aufere então uma perspectiva de caracterizador do desenvolvimento social, 

aliado ao desenvolvimento de seu próprio lócus. Assim, o espaço assume destaque no debate 

sobre uma sociedade justa, com princípios fundados no alicerce de justiça e direito, uma vez 

que sua razão encontra-se diretamente vinculada à própria produção humana e 

desenvolvimento social. Nesse sentido, Souza (2006) discorre sobre o assunto, ratificando o 

pensamento novel inaugurado por Henri Lefebvre, o qual destaca a importância do espaço não 
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somente como localidade espacialmente determinada, mas também como cenário que integra 

a paisagem social e com ela dialoga.  Portanto, conclui Souza (2006, p. 28) “O espaço é um 

produto das relações sociais, mas ele, uma vez produzido de tal ou qual maneira concreta (ou 

mesmo já enquanto projeto de transformação), influencia e até mesmo condiciona os seus 

produtores”. 

 Considerar o espaço como mero “palco”
7
 dos acontecimentos da sociedade, sem que 

haja uma interação entre o espaço e o homem, seria o mesmo que afirmar que há um 

engessamento da cidade em relação à coletividade. Ou seja, analisar a justiça social e o direito 

à cidade sem constatar a influência da cidade (considerada em seu espaço, público e privado) 

e as maneiras de que externam também as influências das ações humanas, seria uma análise 

deturpada da realidade, a qual não ensejaria uma observação real do fluxo da atividade de 

produção humana.   

 Não obstante o fato de a cidade não ser mero local onde ocorrem os eventos da vida 

cotidiana, não se pode negligenciar o fato de ela também possuir essa característica: não se 

pode restringir o papel da cidade como cenário das atividades sociais, mas também não se 

pode olvidar esse elemento constitutivo. O espaço, público ou privado, é o lócus da produção 

social e nele se exprimem seus reflexos. Lefebvre (2010, p.22), sobre o assunto, comenta: 

A vida urbana pressupõe encontros, confrontos das diferenças, conhecimentos e 

reconhecimentos recíprocos (inclusive no confronto ideológico e político) dos 

modos de viver, dos “padrões” que coexistem na Cidade.  

 Diante da inquestionável e inexorável necessidade de utilizar do espaço para 

(re)produção da vida cotidiana, diversas formas de uso foram implementadas de modo a 

garantir a sobrevivência. Com o surgimento do modelo capitalista, há uma paulatina 

apropriação do espaço pelo capital e seus agentes, o que torna a terra, que outrora não possuía 

valor comercial agregado, a um dos principais quinhões de exploração capitalista, diante de 

suas peculiaridades. 

 De acordo com Villaça (2001), a terra é tida dentro do contexto capitalista de 

produção como mais uma mercadoria a ser comercializada obedecendo aos preceitos de 

lucratividade e com considerável possibilidade de valor de troca. Desta forma, a terra e o 

                                                           
7
A explicação metafórica da cidade como palco do desenvolvimento social é encontrada das obras de Lefebvre 

(2008 e 2010) e de David Harvey (1980), enquanto explicam a expansão do capital e enraizamento de suas 

diretrizes no território da cidade, dando ensejo ao fenômeno urbano e às novas formas de viver na cidade e de 

conviver no espaço. Ainda sobre isso, ver Lefebvre e suas considerações sobre o habitar em “O Direito à 

Cidade” (2010, p. 26). 
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espaço não podem mais ser observados com necessidade de sobrevivência para o indivíduo, 

nem somente como recurso natural, assim como a água, por exemplo, mas sim como recurso 

passível de exploração econômica. Ainda nas palavras de Villaça (2001, p. 73) “o espaço 

urbano é produto produzido, não é dom gratuito da natureza; é fruto de trabalho social”. 

 Compreender a cidade enquanto parte integrante do sistema social significa dar a ela a 

notoriedade da qual faz jus, enquanto assume o papel de produtora e produto da paisagem 

urbana. As terras que compõem sua espacialidade geográfica auferem valor, o qual modifica e 

intensifica a dinâmica de significado e uso do solo. Considerando que essa dinâmica de uso 

do solo não é autógena, ou seja, ela não acontece isoladamente sem a atuação de forças 

exteriores, esse valor atribuído a uma gleba de solo urbano, localizado nos limites espaciais e 

legais de uma cidade, incorpora sentidos tangíveis e intangíveis. 

 As construções e edificações que são feitas na cidade possuem, então, uma 

representação muito mais marcante do que a meramente arquitetônicas. A cada construção, o 

homem deixa no espaço sua marca, mas também sofre influências desse ambiente construído. 

Tomada a cidade como ímã, como cita Rolnik (1994) ela funciona atraindo os dois pólos: o 

espaço construído e o homem que nele habita. É uma relação indissociável e indelével à 

compreensão do espaço urbano como tese e antítese de sua produção. 

 No pensamento filosófico sobre justiça, o qual o pensamento contemporâneo que trata 

de justiça social coaduna-se, se perfaz a ideia de igualdade de oportunidade para os que estão 

sob a jurisdição (aqui tratada no aspecto formal e no aspecto de identidade, de pertencimento) 

é patente o preceito de que há a necessidade de que todos tenham o mesmo acesso a terra, sem 

distinção de qualquer natureza. Entretanto, esse viés igualitário não se materializa no contexto 

das cidades, gerando discrepâncias sociais e desequilíbrio nas relações, causando conflitos, os 

quais já antecipados por Marx, havendo, pois, a urgência de ações de diversos atores, 

principalmente do Estado, para balancear e pacificar esses conflitos. 

 Sobre a caracterização do espaço e sua ligação com a justiça social, é importante 

mencionar que o processo que os vinculam está diretamente ligado com o entendimento de 

que o espaço não se limita à sua nuance territorial, mas que este aspecto, inobstante não seja o 

único, é essencial ao entendimento da necessidade de distribuir o espaço socialmente. Porém, 

o espaço não é tido como mero objeto de uso e manipulação individual e coletiva. Ele também 

condiciona as relações sociais.  
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 Essa condição do espaço sobre a sociedade e da sociedade sobre o espaço é um debate 

acadêmico iniciado na década de 60 com o sociólogo e filósofo francês Henri Lefebvre, o 

qual traz à baila o pertinente aspecto de essencialidade do espaço para a reprodução do capital 

e interpretação das relações que ocorrem endogenamente na sociedade. Iniciado o debate, 

outros renomados acadêmicos aderiram à reflexão, discordando em alguns pontos, mas sem 

olvidar da teoria avultada por Lefebvre (1991) sobre o status do espaço enquanto vital para a 

compreensão da nova forma de organização social contemporânea.  

 Pensar, portanto, que a mera distribuição equitativa da terra entre os cidadãos 

resolveria o problema da moradia, como sugere De Soto (“O mistério do capital”, 2001) 

através do título de propriedade, não estaria em consonância com o que sugere o principio de 

justiça social, pois o espaço e seus desmembramentos, como as diversas nuances de valor que 

assume, seriam ignorados. Acerca do assunto, argumenta Souza (2006, p. 109): 

É preciso, todavia, saber enxergar a multiplicidade de facetas do espaço social (sem 

esquecer, também, o “espaço natural”, vale dizer, das dinâmicas naturais e dos 

processos geoecológicos), todas elas participantes desses efeitos de 

condicionamento e referenciação para as relações sociais: a faceta política, ou das 

relações de poder (espaço enquanto território); a cultural-simbólica, ou do espaço 

como espaço vivido e sentido, dotado de significado (espaço enquanto lugar)... 

Além disso, metodologicamente o saber pensar espacialmente diz respeito, 

igualmente, à capacidade de perceber e articular as várias escalas em que os 

processos sociais emergem e operam, do local- inclusive no nível mais micro, como 

o bairro, ou mesmo no nível do espaço privado e familiar- ao global. Sem essa 

capacidade, tanto a análise tende a ficar capenga, quanto as propostas de 

ação/intervenção tendem a ser míopes, ora supervalorizando uma escala, ora outra 

 Assim, ainda calcado no pensamento de Souza, para não se cometer o equívoco em 

raciocinar o espaço dissociado de suas funcionalidades dentro do contexto social, deve-se 

assumir que quando da sua discussão, o espaço adquire diferentes dimensões, e entre todas 

essas dimensões, há um ponto comum que é a relevância dele para a compreensão das 

relações sociais tidas concretamente (SOUZA, 2006, p. 111). 

 Demonstrado o papel assumido pelo espaço dentro do debate sobre a busca do 

entendimento contemporâneo acerca da justiça social e direito à cidade, passa-se então a tratar 

da questão espacial enquanto detentora de diversas dimensões e uníssono que ela possui a 

característica comum em todas essas dimensões de ser produto e condicionante da sociedade. 

Nesse processo, estão envolvidos diversos atores que intervém diretamente na produção do 

espaço, estabelecendo o padrão de ocupação, as formas de uso e o valor atribuído a cada 

pedaço de terra. 
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  Entre esses agentes produtores do espaço, pode-se citar não só a presença do Estado, 

mas também da sociedade, esta tomada em diversas formas de organização. Representam, por 

exemplo, agentes produtores do espaço, àqueles que estão envolvidos com o mercado 

imobiliário e mercado de terras, os agentes públicos, a sociedade civil organizada com fins de 

participação social no controle de políticas públicas relacionadas ao planejamento urbano. É 

salutar mencionar que esses são exemplos de agentes que estão diretamente ligados à 

construção da paisagem da cidade, o que não exclui, portanto, a coletividade de maneira geral 

que, inexoravelmente está incluída nesse processo de produção. 

 No contexto atual sobre distribuição do espaço, além de haver as condicionantes 

intrínsecas ao sistema capitalismo de produção e consumo, o que transmuta o valor de uso 

para o valor de troca, retirando do local sua característica natural de fixação do indivíduo, 

para transformar-se em objeto de especulação e comercialização, com essência puramente 

mercadológica. Há ainda a presença dos diversos agentes que estão presentes nas relações 

comerciais, produzindo e ditando o valor do solo. Dessa forma, o espaço da cidade torna-se 

centro de consumo de mercadoria e consumo do espaço em si, onde ocorrerão as trocas e as 

relações sociais. Passa-se a observar uma relação entre sujeito e objeto ditada pelo consumo, o 

que vai redefinir os novos centros e as novas localidades.  

A cidade capitalista criou o centro de consumo. A produção industrial não constitui 

uma centralidade própria, salvo nos casos privilegiados – se se pode dizer- da 

empresa importante em torno da qual edificou-se uma cidade operária. Já é bem 

conhecido o duplo caráter da centralidade capitalista: lugar de consumo e consumo 

do lugar. Os comércios se densificam no centro, que atrai os comércios raros, os 

produtos e gêneros de luxo. Esta centralidade se instala com predileção nos antigos 

núcleos, nos espaços apropriados no decorrer da história anterior. Pode dispensar 

isso tudo. Nesses lugares privilegiados, o consumidor também vem consumir o 

espaço; o aglomerado dos objetos nas lojas, vitrines, mostras, torna-se razão e 

pretexto para a reunião de pessoas; elas vêem, olham, falam, falam-se. E é o lugar do 

encontro, a partir do aglomerado das coisas. Aquilo que se diz e se escreve é antes 

de mais nada o mundo da mercadoria, a linguagem das mercadorias, a glória e a 

extensão do valor de troca. Este tende a reabsorver o valor de uso na troca e no valor 

de troca. No entanto, o uso e o valor de isso resistem obstinadamente: 

irredutivelmente. Esta irredutibilidade do centro urbano desempenha um papel 

essencial na argumentação. (LEFEBVRE, 2010, p. 130) 

 Assim, a distribuição das glebas de solo não obedece somente à necessidade e 

sobrevivência do homem, mas também, e sobretudo, aos interesses dos agentes produtores do 

espaço e dos jogos políticos de tomadas de decisão. O que resta claro, pois, é o caráter 

secundário que o principio da justiça social e direito à moradia adquire diante da situação de 

jogos polinucleares de interesse e poder.  
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 A produção do espaço pela sociedade consiste em um processo que reúne em si uma 

gama de interesses, cujo norteador está resguardado pelos preceitos capitalistas. Há que se 

frisar, então, que essa prática não esta em concordância com as regras basilares as quais 

embasaram os filósofos e pensadores da sociedade quando tratavam (e tratam) de uma 

sociedade (mais) justa. Isso porque a lógica que orienta o processo de produção do espaço, da 

mudança da paisagem das cidades, da conversão de ambientes outrora rurais em urbanos (e o 

próprio limite que esses conceitos já assumem na atualidade) repousa em uma vertente 

capitalista, da mercantilização das necessidades básicas do ser humano, visando, como já se 

restou demonstrado, o lucro e a valorização dos objetos e dos valores monetários, identitários 

e imateriais que estão vinculados a terra. 

 Traçando um paralelo entre a dinâmica capitalista de acesso ao solo urbano e oferta de 

moradia para os cidadãos com a ideia hegeliana de justiça, pode-se claramente notar a 

disparidade entre a prática corrente e a ideia filosófica de justiça social. Exemplificando o que 

se afirma, Hegel pensa ser uma ideia justa, que beneficie a quem a pensa e aos que sofrerão os 

impactos dessa ideia na realidade aquela que atenda aos princípios da racionalidade e que não 

tenha em seu nascedouro (ou seja, na imaterialidade do pensamento) nenhum vício que possa 

torná-la inapropriada para execução. Desta feita, considerando que a distribuição equitativa de 

oportunidades de acesso a terra e moradia no solo urbano, legalmente delimitado pela cidade 

não é uma realidade no mundo atual, vislumbra-se, pois, que as práticas contemporâneas de 

exploração e uso do solo não obedecem ao pensamento filosófico do que se compreende por 

justo. 

 No mundo de contínua e ampla expansão dos territórios, de especulação imobiliárias e 

expulsão das camadas sociais que estão renegadas por não possuírem renda suficiente para 

ascenderem à condição de proprietário do espaço, percebe-se que a busca por uma sociedade 

mais justa tornou-se um conceito romantizado e ideologicamente distante de execução. 

Inequívoco se mostra, porém, que na situação atual do mundo, não é essa a regra máxima que 

orienta a relação entre o espaço produzido e o espaço condicionante: ambos orientam para 

uma distribuição desigual, que tem muito mais ligação com a renda e possibilidade de 

maximização do valor de troca, do que com o preenchimento de uma regra básica de 

sobrevivência que é a fixação em um lar, para desenvolvimento do labor e da família, o que 

cria, inclusive, problema de identidade endógeno à cidade. 
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 O espaço e seus fluxos inerentes provoca a ocorrência de relações sociais que estão 

sob o endosso da necessidade de usar dos territórios, não só compreendidos sob a visão da 

geografia física de limites, mas na acepção lefebvriana de espaço: compreender o conjunto de 

relações e fenômenos que o conceito abarca. Com isso, quer-se dizer que o que se está em 

cheque quando se busca compreender e visualizar na paisagem a justiça social e o direito à 

cidade estar-se-á na tentativa de que forma os conceitos teóricos se materializam na cidade, 

através de normas de cunho moral ou normas institucionalizadas. 

 O acesso a terra, desta forma, se consagra não só numa necessidade socialmente 

prevista, como também em um direito adquirido, um direito natural. Sobre os direitos 

naturais, Bobbio (2004) considera que são direitos inerentes à condição humana. Contudo, 

possuem a característica fundamental de serincrustado ao rol de direitos fundamentais após 

uma circunstância histórica que aponta a necessidade de incluir certas prerrogativas, no caso 

em comento o direito à terra que se reveste na modernidade de direito à propriedade e à 

cidade, dentre as relevantes premências para a vida do homem em sociedade. Ainda com 

fulcro nas palavras de Bobbio (2004, p. 9), eis o que ele argumenta por direitos do homem 

os direitos do homem, por mais fundamentais que sejam, são direitos históricos, ou 

seja, nascidos em certas circunstâncias, caracterizadas por lutas em defesa de novas 

liberdades contra velhos poderes, e nascidos de modo gradual, não todos de uma vez 

e nem de uma vez por todas. 

Em verdade, as batalhas sociais para solidificar direitos e prerrogativas de 

convivências e outorgas estatais para uma vida socialmente justa e equânime é algo que não 

cessa; é um contínuo e paulatino movimento histórico e social, de buscas por encaixes e 

condições de vida que pareçam ser mais confortáveis aos indivíduos, e assim, tornem-se 

consenso e, portanto, um valor socialmente admitido o qual percorrerá o trajeto de 

formalização estatal para ser um direito materialmente garantido. 

No transcorrer da história, o espaço tomou diferentes proporções e contextos no 

cenário social, admitindo-se, portanto, diversas compreensões para esse conceito. Não 

obstante, deve-se admitir que um ponto pacífico nas discussões sobre o espaço, sobre o acesso 

a terra e aos serviços que a cidade proporciona, assim como as fases históricas em que esse 

espaço esta inserido. Nesse caso, afirmando-se ao leitor que este capítulo pretende uma 

análise de um contexto social e histórico contemporâneo, há que se assumir então, as 

variáveis que abarcam esse recorte temporal. 
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Para compreender a acepção do mundo atual, dois pontos importantes urgem de 

detalhamento, pois como afirma Lefebvre (2008), para se ter uma noção clara do que se 

entende por cidade e por urbano, é preciso, fundamentalmente, ter uma visão ampla e 

abrangente de todos os fenômenos que circundam a sociedade. Assim, surgem dois conceitos 

que estão intimamente ligados à justiça social e ao direito à cidade, mas que os 

complementam e integram o quadro de análise, e estes fenômenos são a cidade e o urbano. 

O espaço condensa a cidade e o urbano é quem dita suas regras. Entre um polo e outro, 

as relações sociais servem como eixo de aproximação e, ao mesmo tempo, são também 

afetadas pela máxima de espaço e tempo, aqui apreendidas não somente como conceitos 

físicos, mas também, e não menos importante, como agentes produtores e produzidos pelas 

relações entre o homem e a natureza. Nesse sentido, claro se mostra que o diálogo entre 

espaço e urbano é preciso para entender o que rege as relações sociais, as práticas e as ânsias 

dos indivíduos, que determinam o cotidiano, e, por conseguinte, mostram os caminhos de 

movimento que se deve seguir. 

Através de uma observação da prática sócioespacial percebe-se que o mundo 

contemporâneo passa por um processo veloz e inovador o qual determina uma nova relação 

entre tempo e espaço, fazendo surgir novas necessidades e tornando outras obsoletas. Mas 

como isso interfere no espaço? A justiça, assim como tratado no primeiro capítulo deste 

trabalho, não é um preceito imutável. Ao revés, mostra-se fluido, flexível e perfeitamente 

amoldável às práticas sociais de cada contexto histórico. Como dito anteriormente, a justiça 

assume comparativamente a mesma flexibilidade da Régua de Lesbos, em que as condutas 

dos indivíduos tomados pela coletividade formam uma nova demanda e, com isso, surgem 

novas regras de ordem moral, tidas como justas e são, finalmente, formalizadas através de 

instrumentos legais que refletem tais acepções e almejos da sociedade. 

Precedendo aos instrumentos jurídicos, há de se ater ao contexto em que essas normas 

estão inseridas. Quando se conclama em uma cidade os princípios da justiça social e do 

direito a cidade, existem vários aspectos que estão ligados a estes princípios. Assim, alguns 

serviços e bens deixam de ser meras quimeras e alçam ao patamar de serviços essenciais. Por 

terem esse status, esses serviços passam a ser de responsabilidade do Estado, que provém 

através de serviços coletivos e dotando o espaço de equipamentos públicos de lazer e 

acessibilidade, pois esses bens de consumo e serviços são assim considerados depois de 

reiteradas práticas coletivas consentirem, mesmo que implicitamente, pelos homens que 
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integram o corpo de cidadãos e exigem que o Estado, formado por gestores e políticos, 

independente dos jogos que permeiam as decisões públicas, dotem o espaço de infraestrutura 

e ofereçam à comunidade serviços públicos. 

Coadunando-se com essa espacialização e deferimento de bens e serviços públicos 

afim de tornar a vida em sociedade mais justa e pacífica, o Estado assume também o papel de 

compreender, através de seus legisladores, o teor das necessidades e atualizá-las, assim como 

evolui a sociedade. Deve-se perceber que a função do Estado, nessa análise, está em ser um 

redistribuídos de riquezas e, o retorno de sua interferência na sociedade deveria ser feito 

através do oferecimento de serviços à população. 

A globalização, o encurtamento de distâncias, as trocas de informações, as redes entre 

cidades, os núcleos de poder e jogos decisórios de políticas, a sociedade organizada que 

apoiada em conhecimentos técnicos assume novos papéis sociais, passando a serem tratados 

como atores sociais ativos, os quais interferem e delimitam poderes, além das mudanças de 

estilo de vida e de relações sociais que mudam na mesma velocidade que as técnicas e 

conhecimentos avançam. Isso implica dizer, então, que a sociedade vai demandar das políticas 

públicas e dos instrumentos jurídicos, os quais materializam suas necessidades, que elas 

estejam em constante movimento, assim como as relações, para que estejam sempre em 

harmonia e resguardando os direitos. 

É salutar orientar o entendimento do leitor no sentido de distinguir, de maneira clara, o 

papel que a cidade desempenha nesse contexto de acessos e direitos. Essa funcionalidade da 

qual a cidade é dotada na atualidade está direta e intimamente atrelada ao desenvolvimento 

das atividades capitalistas. Durante muitos séculos na história da sociedade, as relações de 

produção e trocas se deram nos férteis campos onde as relações sociais se davam de maneira 

mais efetiva. Entretanto, mesmo diante desse cenário rural do estabelecimento das trocas, as 

cidades não perdem sua importância dentro do contexto de organização social, uma vez que 

os centros de poder e decisão (incluindo-se o papel da igreja) estavam imbricados e 

demarcando o centro da cidade.  

O que significa que (...) as funções essenciais de uma cidade são a troca, a 

informação, a vida cultural e o poder. As funções de produção- o setor secundário- 

constituem apenas um momento da história das cidades, notadamente no século 

XIX, com a Revolução Industrial, visível sobretudo nos subúrbios situados na 

periferia. Elas podem desfazer-se; a função da cidade permanece (LE GOFF, 1998, 

p.29). 
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Entretanto, com o início das atividades baseadas no sistema de produção capitalista, há 

uma mudança substancial não só nos moldes de produção, mas também nas formas da 

sociedade se relacionar entre si e com o meio. Desta forma, a produção deixa de ser de trocas 

de excedentes e de cultivo em áreas rurais para saldar as necessidades vitais das comunidades 

e passa a assumir um caráter em que o excedente assume agora um novo papel: o de 

mercadoria. Esta mercadoria então passa a ter um valor comercial, baseado em trocas 

monetárias, situações em que não bastava apenas haver a troca entre bens ou entre serviços, 

mas agora, e de forma inexorável, haveria o lucro.  

Assim, a cidade passa a ser o local em que espacialmente essas novas trocas, baseadas 

em novas formas de interação, e isso traz a ela, antes sendo um espaço complementar ao 

campo, agora como espaço geográfico e social vital à produção e reprodução do sistema 

capitalista. Com isso, passa-se a considerar a necessidade de dotar o espaço da cidade de 

infraestruturas que outrora não pareciam necessárias ou eram sobressalentes, pois não havia 

demanda para o uso. Com o advento do capital, as forças produtivas se apercebem que 

estrategicamente é mais racional concentrar as demandas produtivas e decisórias em um só 

lugar do que deixá-las dispersas.  

A cidade contemporânea, apesar de grandes transformações, está mais próxima da 

cidade medieval do que esta última da cidade antiga. A cidade da Idade Média é 

uma sociedade abundante, concentrada em um pequeno espaço, um lugar de 

produção e de trocas em que se mesclam o artesanato e o comércio alimentados por 

uma economia monetária. É também o cadinho de um novo sistema de valores 

nascido da prática laboriosa e criadora do trabalho, do gosto pelo negócio e pelo 

dinheiro. É assim que se delineiam, ao mesmo tempo, um ideal de igualdade e uma 

divisão social da cidade, na qual os judeus são as primeiras vítimas. Mas a cidade 

concentra também os prazeres, os da festa, os dos diálogos na rua, nas tabernas, nas 

escolas, nas igrejas e mesmo nos cemitérios. Uma concentração de criatividade de 

que é testemunha a jovem universidade que adquire rapidamente poder e prestígio, 

na falta de uma plena autonomia (LE GOFF, 1998, p. 25). 

Com essa novel concentração de recursos e pessoas no ambiente físico e ideológico da 

cidade, esta então alça a um novo posto diante do desenvolvimento social e dos direitos. Com 

a chegada das pessoas e dos bens de consumo e produção em um lócus em que o Estado não 

se fazia presente, eis então o nascedouro da obrigação do Estado se fazer presente também no 

contexto da cidade, regulando as interfaces entre os sistemas que ali estavam presentes, não se 

olvidando do espaço rural. Portanto, surge a dialética de relações institucionais e sociais entre 

campo e cidade. Porém, nesse processo evolucionista e cronológico a cidade não perde sua 

importância e seu peso para as relações de produção e sociabilidade. 
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O fim dos muros, a possibilidade de exercício de outras atividades laborais que não 

sejam as ligadas ao universo agrícola, a proximidade com outros indivíduos que não sejam 

aqueles que sempre habitavam a mesma região, a oferta de empregos e postos de mão de obra 

para as indústrias nascentes, essas são algumas características que orientaram o processo de 

povoamento e zoneamento do território das cidades. Essas mudanças no padrão de vida da 

sociedade tornaram também relevantes mudanças legislativas que, paulatinamente, foram 

garantindo direitos e outorgas de acesso a bens e a serviços aos que lutavam ou meramente 

integravam o corpo de homens sociais da cidade. 

Obviamente que não se pode distorcer o sentido da afirmativa de que os direitos são e 

foram garantidos em sua integralidade. Como cita Harvey (1980), o capital dita as formas de 

produção do espaço e das normas que irão reger as situações que ocorrem no interior dele. A 

busca por justiça social e direito à cidade é, portanto, conceito ideológico e teórico que não é 

ausente do legado material das cidades.Porém, não são orientadas inteiramente na direção de 

realizar no espaço uma completa igualdade, e assim não seria, e se justifica, porque o próprio 

sistema capitalista se sustenta nas desigualdades, apesar de tentar impor uma 

homogeneização, como se nota, por exemplo, nos padrões de consumo. 

Embasado pelo sentimento de que o capital dita as regras dos jogos de poder e 

decisões, bem como normatiza as relações que ocorrerão entre indivíduos e entre estes com o 

meio em que vivem, não deve haver oposição ao argumento da relevância que este sistema de 

produção e reprodução capitalista assume no mundo e, no caso do estudo em comento, nas 

cidades. Mas essa questão vai mais além do que pura e simplesmente entender a lógica do 

capital. Não se pode esquecer que contemplado a esse contexto de produção da cidade e dos 

seus estratagemas, há a presença do indivíduo, com suas perturbações e anseios. E essas 

características são as variáveis que norteiam todo o processo e movimento de contemplação 

das normas e do meio. Nas palavras de Harvey (2012, p. 3), ancorado nas palavras de Robert 

Park, eis o que assente o geógrafo britânico: 

A cidade, como uma vez escreveu o sociólogo urbano Robert Park, “é um homem 

consistente e, em geral, sua tentativa mais bem sucedida de refazer o mundo em que 

vive é precedida pelos desejos do coração. Mas, se a cidade é um mundo que o 

homem criou, é um mundo em que ele é condenado a viver. Assim, indiretamente, 

sem qualquer senso de clareza acerca da natureza de sua tarefa, ele faz a cidade 

como refez a si próprio”. Se Park está correto, então a questão de que tipo de cidade 

nós queremos não pode estar divorciada da questão de que tipo de pessoas nós 

queremos ser, qual tipo de relações com a natureza nós prezamos, qual o estilo de 

vida nós desejamos, quais valores estéticos esperamos. O direito à cidade é, então, 

muito mais do que o direito individual ou de grupos aos recursos que a cidade 

incorpora: é um direito a mudar e reinventar a cidade muito mais do que os desejos 
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de nossos corações. Isto é, além do mais, um direito mais coletivo do que individual, 

desde que reinventar a cidade, inevitavelmente, depende do exercício do poder 

coletivo sobre os processos de urbanização. A liberdade de fazer e refazer a nós 

mesmos e as nossas cidades é, quero dizer, uma das mais preciosas e ainda dos mais 

negligenciados dos nossos direitos humanos. Como podemos exercitar melhor este 

direito? 
8
(tradução livre) 

 Conforme explicitado por Harvey na passagem acima, a significação do poder que os 

homens tem de fazer a cidade, conforme seus anseios e desejos mais pessoais, está imbricado 

como um direito que se superpõe ao direito individual. A cidade, sendo tomada como o 

reflexo das construções da alma que norteia a produção social, deve ser então considerada em 

seu grau de importância e, por isso, o direito à cidade corresponde a uma consciência coletiva 

mais valorosa do que as acepções pessoais. Por fim, como Harvey coloca em sua mais recente 

obra, Rebel Cities(2012), a liberdade de fazer uma cidade que corresponda às aspirações mais 

íntimas do homem, deve ser considerado como um direito basilar e norteador de todo o 

movimento da própria história do homem bem como da produção do espaço, nesse caso, 

tomado como urbano. 

 Para embasar o pensamento acerca das relações que regem o movimento de produção 

da cidade e da sociedade, há de se entender que os conflitos insurgentes nesses espaços 

decorrem do estreito diálogo e dependência entre esses dois elementos: a cidade se faz por e 

para a sociedade e a sociedade vive na e para a cidade. Esta afirmação implica em um dos 

pontos mais pacíficos do estudo do urbanismo na atualidade. Veja como Harvey (1980) 

ratifica seu pensamento utilizando Fried (1967, p.8): 

O urbanismo pode ser encarado como uma forma particular ou padronizada do 

processo social. Esse processo desenvolve-se num meio espacial estruturado, criado 

pelo homem. A cidade pode, por isso, ser olhada como um ambiente tangível 

construído- um ambiente que é um produto social. Uma sociedade pode ser definida 

como “um grupo de seres humanos participando de um sistema autossuficiente de 

ação que é capaz de existir além da vida breve do indivíduo, sendo o grupo suprido, 

pelo menos em parte, pela reprodução sexual de seus membros”. 

                                                           
8
“The city, the noted urban sociologist Robert Park once wrote, is ‘man´s consistent and on the whole, his most 

successful attempt to remake the world he lives in more after his heart´s desire. But, if the city is the world which 

man created, it is the world in which he is hence-forth condemned to live. Thus, indirectly, and without any clear 

sense of the nature of his task, in making the city man has remade himself’. If Park is correct, then the question 

of what kind of city we want cannot be divorced from the question of what kind of people we want to be, what 

kinds of social relations we seek, what relations to nature we cherish, what style of life we desire, what aesthetic 

values we hold. The right to the city is, therefore, far more than a right of individual or group access to the 

resources that the city embodies: it is a right to change and reinvent the city more after our hearts´desire. It is, 

moreover, a collective rather than an individual right, since reinventing the city inevitable depends upon the 

exercise of a collective power over the processes of urbanization. The freedom to make and remake ourselves 

and our cities is, I want to argue, one of the most precious yet most neglected of our human rights. 

Howbestthentoexercisethatright?. 
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 O processo de reprodução do capital, que desde sua origem utilizou-se das cidades 

como campos férteis para seu desenvolvimento, e está amparado em um padrão de 

extrapolação de barreiras geográficas, majoração do acúmulo de capitais e otimização das 

possibilidades de aumento da margem de mais-valia. Apesar do sistema se sustentar em bases 

de cunho exploratório, ela necessita de algumas homogeneizações do espaço e dos fluxos, 

para que faça movimentar o consumo e a produção. Destarte, a notória contradição que hoje 

acompanha o desenvolvimento das cidades e das relações sociais ocorrem influenciadas pela 

desigualdade imbuída na lógica do sistema que rege tanto a produção do espaço como 

determinam as relações sociais. 

 A maior contradição do espaço urbano reflete-se, sobretudo nas condições de vida que 

as pessoas possuem estando incluídas nesse contexto. Como o sistema se sustenta pelas 

desigualdades, essas desigualdades também estão presentes no cotidiano e na paisagem da 

cidade. O fluxo de capital, renda, mercadoria, relações de trabalho e de informações é um 

fator que se encontra diretamente ligado ao surgimento do fenômeno urbano, que visualmente 

é mais perceptível nas cidades e nos centros, mas que hoje já extrapola qualquer limitação 

geográfica, pondo termo à antiga dualidade de campo x cidade (SPÓSITO, 2012). 

 Nas palavras de Lefebvre (2008, p.110) a síntese para o urbano é: 

Portanto, o urbano é uma forma pura: o ponto de encontro, o lugar de uma reunião, a 

simultaneidade. Essa forma não tem nenhum conteúdo específico, mas tudo a ela 

vem e nela vive. Trata-se de uma abstração, mas, ao contrário de uma entidade 

metafísica, trata-se de uma abstração concreta, vinculada à prática. O urbano é 

cumulativo de todos os conteúdos, seres da natureza, resultados da indústria, 

técnicas e riquezas, obras de cultura, aí compreendidas maneiras de viver, situações, 

modulações ou rupturas do cotidiano. 

  

 Aristóteles já argumentava da condição inerente do ser humano de homem político. As 

implicações e o peso que essa característica denota na sociedade são de grande relevância, 

uma vez que é condição sinequa non para o indivíduo ter uma vida harmoniosa, estar inserido 

em uma coletividade. Ademais, essa coletividade se baseia na lógica do conflito, como já 

observara Marx nos seus estudos sobre a sociedade e o capital. O que justifica esses conflitos 

é a desigualdade imanente do espaço urbano produzido a partir de um capitalismo afirmativo. 

 Portanto, pacífico se mostra que o homem necessita da coletividade para viver e que 

essa coletividade está orientada sob égides firmes e desiguais. A partir dessa perspectiva, 

nasce a ideia crítica da racionalidade, já defendida por Hegel, em planejar o desenvolvimento 
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social e urbano de modo que esses elementos estruturadores sejam considerados quando da 

produção de políticas e normas jurídicas. O jurídico, nesse ensejo, é também um dos 

elementos integradores da sociedade, pois a partir do cumprimento de normas e coação das 

ações destoantes do senso comum, há a punição dos indivíduos, de modo que isso pacifique a 

convivência cotidiana e preserve, da maneira mais eficaz possível, a ausência de conflito no 

seio da sociedade. 

 Agora, tratar-se-á mais detidamente sobre alguns direitos aos quais se entende ser 

integrantes desse rol de garantias que precisam ser balizadas e protegidas em nome de uma 

justiça social e direito à cidade. Partindo da premissa que o conceito de justiça está 

diretamente ligado a equilíbrio, equidade, e que a sociedade é permeada de desigualdades e 

conflitos, a justiça social se perfaz quando se consegue conceber um espaço coletivo 

equilibrado, eliminando, dentro das possibilidades de ação dos atores sociais, as discrepâncias 

entre os indivíduos.  

 Um dos aspectos mais conflituosos na discussão dos direitos sociais urbanos diz 

respeito a propriedade privada, que culmina no direito de moradia. Com a individualização 

das glebas de terra e condicionando o seu acesso ao pagamento do preço praticado pelo 

mercado, dar-se uma notória prática excludente: somente os que podem pagar é que podem 

possuir um pedaço de terra. E aí, nesse contexto, os desfalcados do direito de morar, são os 

excluídos da oportunidade de comprar. E considerando que na desigualdade que o capital 

impõe quem não compra são os indivíduos que estão do lado mais frágil da balança do poder 

aquisitivo. Marginalizados socialmente de algum modo, tem seu direito fundamental de morar 

tolhido em virtude de sua impossibilidade financeira de pagar por um pedaço de terra no solo 

urbano, próximo de centros, de onde ocorrem,de modo mais intensa, as relações sociais. 

 A proximidade, então, ganha um viés importante nessa dinâmica do morar, porque vai 

estar diretamente ligada a uma outra questão decorrente dos problemas da propriedade 

privada que é o acesso à cidade e a mobilidade na cidade. Um ponto controvertido que o 

urbano apresenta nesse sentido é que, apesar de encurtar distâncias físicas e ideológicas, 

através das tecnologias e do fluxo veloz de dados e informação, ele condiciona o morar à 

lógica do capital: somente mora perto dos centros quem pode pagar por isso; quem não pode 

pagar o preço cobrado pelo mercado pela gleba de propriedade privada, ver-se obrigado a 

migrar para as franjas dos espaços urbanos, locais geralmente não dotados de infraestrutura 

básica e em situações de precariedade em relação aos centros. 
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 Esse deslocamento proporciona a expansão dos limites geográficos da cidade, 

possibilitando que áreas antes não integrantes do município, passem a ser anexada à malha 

urbana, dando a essas terras um novo modelo de utilização, para fins de moradia e instalação 

de serviços, impactando uma nova paisagem à cidade e promovendo a necessidade de 

adequação continuada dessas novas realidades que são postas pela expansão da sociedade e da 

infraestrutura urbana. 

O aumento da densidade populacional nas cidades é uma marca da sociedade global 

do mundo contemporâneo. Em virtude da concentração da disposição de postos de trabalho na 

cidade e por ser lá também onde, majoritariamente, circula a riqueza e a produção, faz com 

que o fluxo de migração para as cidades se torne cada dia maior e numa velocidade mais 

acelerada. Esse espectro reverbera nas possibilidades de disposição e divisão do espaço 

urbano das cidades como também na forma e nos mecanismos que serão exercidos o controle 

sobre o solo urbano e a maneira de proporcionar o acesso coletivo aos bens e aos serviços. 

 Entretanto, esse crescimento territorial e essa expansão das relações e das estruturas 

tem um preço. Esse preço pode ser atribuído, ideologicamente, ao processo social de 

interações, que está sempre em movimento, distribuindo e retirando, numa fluente trajetória, 

os bens e relações no e do espaço. A cidade, percebida como espaço de aglomeração, de lugar 

de concentração e fluxo, passa a ter, paulatinamente, mudanças na sua paisagem, que é o 

primeiro retrato da produção humana. Sobre essa construção da paisagem no contexto das 

cidades urbanas brasileiras, é importante nortear o leitor quanto à relevância da paisagem para 

a compreensão da construção da cidade enquanto produto da relação entre homem e meio, 

Carlos (2013, p. 36) diz: 

A paisagem urbana é a expressão da “ordem” e do “caos”., manifestação formal do 

processo de produção do espaço urbano, colocando-se no nível do aparente e do 

imediato. O aspecto fenomênico coloca-se como elemento visível, como a dimensão 

do real que cabe intuir, enquanto representação de relações sociais reais que a 

sociedade cria em cada momento do seu processo de desenvolvimento. 

Consequentemente, essa forma apresentar-se-á como histórica, especificamente 

determinada, logo concreta. 

 A paisagem passa então a tomar a forma de ponto materialmente fixado no espaço que 

traduz todas as relações que estão presentes no contexto da cidade e da produção do espaço 

urbano. Diz-se isso porque, assim como argumenta Lefebvre (2008), devemos considerar o 

espaço urbano como a resultante de uma equação entre homens e o meio, cujas variáveis que 

interferem na métrica são determinadas pelo modo de vida, forma de produção a que está 

associada à economia e o lócus de produção. Essas variáveis inferem o grau de flexibilidade 
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das relações, ainda mais se considerado o contexto capitalista de produção, com a necessidade 

de organização do espaço de modo a viabilizar, com maior otimização possível para 

salvaguardar a maior margem de lucro, a produção, a mão-de-obra e a circulação das riquezas 

e das mercadorias. 

 Nessa dinâmica urbana de espaço que é produzido para a vida coletiva, e também 

como local de trabalho, em que lazer e labor ocupam o mesmo território, exigindo 

capacidades estruturais diferentes, o planejamento dos equipamentos coletivos e direitos ao 

espaço coletivos deve ser planejado de modo que garantam, na essência da vida social, o 

mínimo de conforto e condições propícias para uma relação harmoniosa e justa, na acepção 

filosófica e etimológica da palavra,entre os indivíduos. Nessa seara de entendimento, não se 

mostra necessária, por ora, definição geográfica de um espaço para que se fale sobre quais são 

os valores, revelados em direitos, aos quais a sociedade, abstratamente compreendida, atribui 

como universais. Diz-se isso porque são características as quais são imanentes de todo e 

qualquer povo: requisitos básicos para a manutenção da vida. Então, equipamentos que 

garantam os cuidados com saúde, educação, mobilidade, moradia, são, amiúde, alguns 

aspectos que universalmente são requeridos pela sociedade e transformam-se assim, em 

direitos sociais. 

 É importante ressaltar que na busca pela concretude da justiça social na cidade, 

conforme advertido por Harvey e Lefebvre em suas obras, que esse processo envolve todos os 

aspectos intrínsecos tanto à condição humana, bem como à própria condição do espaço. 

Entrementes, esse trabalho não busca esgotar as variáveis, que são inúmeras e por vezes até 

desconhecidas, mas sim, se propõe a examinar os principais traços dos conceitos de justiça 

social e direito à cidade, determinando que haja um diálogo intercorrente entre a filosofia, que 

outrora se viu marginalizada enquanto ciência, e as ciências que englobam o estudo do urbano 

e da cidade. 

 Tomando por base a premissa de que a justiça, enquanto equilíbrio e equidade, 

vislumbra-se enquanto conceito abstrato, pode-se inferir que há desequilíbrios sociais, seja em 

relação à própria condição de vida que está diretamente arraigada na divisão social de classes, 

seja pela possibilidade de acesso aos equipamentos e estruturas que o Estado, e a cidade como 

um todo, podem oferecer. Dessa forma, o direito à cidade então, sendo um instrumento 

coletivo de outorga de benefícios sociais, pretende, a partir do princípio de justiça social, 
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incluir no processo de produção do espaço e relações sociais características que diminuam a 

disparidade de condições. Nesse sentido, explicita Carlos (2013, p. 23): 

O uso diferenciado da cidade demonstra que esse espaço se constrói e se reproduz de 

forma desigual e contraditória. A desigualdade espacial é produto da desigualdade 

social. O processo de reprodução espacial envolve uma sociedade hierarquizada, 

dividida em classes, produzindo de forma socializada para consumidores privados. 

Portanto, a cidade aparece como produto apropriado diferencialmente pelos 

cidadãos. Essa apropriação se refere às formas mais amplas da vida na cidade; e 

nesse contexto se coloca a cidade como o palco privilegiado das lutas de classe, pois 

o motor do processo é determinado pelo conflito decorrente das contradições 

inerentes às diferentes necessidades e pontos de vista de uma sociedade de classes. 

 Pensar a cidade como um espaço que reflete um sistema que determina a práxis não 

pode ser um conceito reduzido a si mesmo. Antes de tudo, conforme Hegel preceitua, o 

homem nasce das ideias, e as racionaliza e as põe em prática; portanto, esse processo do 

pensar, da lógica do existir é um componente essencial para pensar a cidade, que é, 

embrionariamente, a resultante das ações humanas. Assim, compreender que as diferenças 

sociais são, antes de seu viés econômico, diferenças entre os indivíduos, isso torna o debato 

mais provocativo, pois busca-se transcender a estabelecida análise a partir do valor de troca. 

O debate sobre a nova sociedade urbana que emerge em todos os lugares não deve ser 

encerrado ao dualismo oferta e demanda, mas, considerando o aspecto econômico como uma 

característica a mais. O ser humano passa então, a ter posição de destaque na observação. Eis 

o humanismo
9
 que Lefebvre retoma em suas obras, quando afirma a necessidade de entender a 

sociedade a partir do indivíduo e não o contrário. 

Há nesse “ser”, que cresce e se desenvolve desigualmente, necessidades urgentes e 

necessidades diferenciadas. Há, nele, o que o torna idêntico a seus antepassados, o 

que o torna análogo a seus semelhantes, e o que o torna diferente. Sua miséria é sua 

grandeza; suas desarmonias e disfunções o impulsionam adiante, em direção a seu 

fim. Ele jamais abandona a ambiguidade. O caráter dramático e conflituoso das 

necessidades e desejos tem um alcance antropológico. Essa ciência ainda incerta só 

pode se constituir dialeticamente, tendo em conta as contradições. O ser humano tem 

“necessidade” de acumular e esquecer; tem necessidade simultânea ou 

sucessivamente de segurança e de aventura, de sociabilidade e de solidão, de 

satisfações e de insatisfações, de desequilíbrio e de equilíbrio, de descoberta e de 

criação, de trabalho e de jogo, de palavra e de silencio. A casa, a morada, a 

residência e o apartamento, a vizinhança, o bairro, a cidade, a aglomeração, 

satisfizeram, ainda satisfazem, ou não satisfazem mais a alguns desses apelos. As 

teses do “meio” familiar, do “meio” de trabalho, do “quadro funcional” ou do 

“quadro espacial” oferecidas a essas necessidades são, simplesmente, 

monstruosidades dogmáticas, que ameaçam fabricar monstros a partir das larvas 

humanas que lhes são confiadas (LEFEBVRE, 2008, p.69) 

                                                           
9
Sobre o humanismo de Lefebvre, é importante destacar que não se resume a discussão em apenas a obra 

Revolução Urbana, conforme uso de citação no corpo do texto. O humanismo é um aspecto fundamental para a 

leitura e compreensão do urbano em Lefebvre, que, por seu turno, retoma a uma análise dialética da sociedade 

urbana, sem olvidar, entretanto, o viés filosófico da observação que incorpora, fundamentalmente, o ser humano. 
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 No modelo de economia voltada para a privatização dos bens e serviços, com uma 

intervenção estatal moderada diante das ações do mercado, há uma massiva tendência em 

particularizar o indivíduo e as relações, retirando-lhes o caráter coletivo. Nessa dinâmica, 

Harvey (2012) explicita: 

Os autores estavam, na verdade, mostrando como a aplicação das estratégias usuais 

de economia neoliberal para assuntos urbanos (como a ausência Estado nos negócio 

de qualquer regulação séria de terras e propriedades como mercados, e minimizar as 

intervenções do planejamento urbano, regional e espacial em nome da justiça social 

e igualdade regional) foi a melhor maneira de aumentar o crescimento econômico 

(em outras palavras , a acumulação de capital ) . Embora eles não tenham tido a 

decência de “arrepender-se”, eles também não tiveram tempo ou espaço para 

explorar em detalhe as consequências sociais e ambientais das suas propostas, 

fizeram claramente acreditar que as cidades que fornecem mercados e outras 

instituições de apoio dos fluidos de terras e propriedades - como a proteção dos 

direitos de propriedade, cumprimento de contratos e habitação –financiamento,será 

mais provável florescer ao longo do tempo como as necessidades de mudança de 

mercado. Cidades bem-sucedidas têm flexibilizado as leis de zoneamento para 

permitir que alguns usuários tenham maior valor de licitação para a regulação do uso 

do solo da terra e adotem medidas que vão se adequando a evolução de seus 

interesses ao longo do tempo.
10

 

 

Aproximando conceitos e Fragmentos da Realidade 

 

 A dinâmica neoliberal que orienta o processo de produção do espaço urbano e que 

dita, de certa forma, o padrão das relações sociais está normatizada e reconhecidamente 

outorgada pela sociedade, através das leis. Tomando por base para análise empírica o caso do 

Brasil, um país eminentemente regido pelas leis do sistema capitalista de produção, a 

propriedade privada está consolidada como modalidade de posse de moraria e habitar, com 

raras exceções. De acordo com o CENSO 2010 (IBGE), de uma população total de 

190.755,799 milhões de pessoas, 189.797,859 milhões são residentes em domicílios 

particulares, o que significa argumentar que quase cem por cento (99,8%) da população 

brasileira reside em domicílios particulares. 

                                                           
10

The authors were actually out to show how the application of the usual nostrums of neoliberal economics to 

urban affairs (like getting the state out of the business of any serious regulation of land and property markets and 

minimizing the interventions of urban, regional  and spatial planning in the name of social justice and regional 

equality) was the best way to augment economic growth (in other words, capital accumulation). Though they did 

have the decency to ‘regret’ that they did not have the time or space to explore in detail the social and 

environmental consequences of their proposals, they did plainly believe that cities that provide ‘fluid land and 

property markets and others supportive institutions- such as protecting property rights, enforcing contracts, and 

financing housing- will more likely flourish over time as the needs of the market change. Successful cities have 

relaxed zoning laws to allow higher-value users to bid for the valuable land- and have adopted land use 

regulation to adapt to their changing roles over time. Traduçãonossa. 
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 Ainda consoante o IBGE, na cartilha explicativa dos métodos de análise para a coleta 

do CENSO 2010, a instituição governamental afirma que considera, para fins de pesquisa, o 

domicílio particular como o “Domicílio onde o relacionamento entre seus ocupantes era 

ditado por laços de parentesco, de dependência doméstica ou por normas de convivência” 

(IBGE, 2010). De acordo com a mesma fonte, o percentual de domicílios está subdivididos 

em 86,9 porcento de residentes em casas e 10,7 porcentos em apartamento e, quando tomada 

somente a área urbana, essa disposição de moradias se dá 72,6 porcento de moradias próprias 

e 20,9 porcento de moradia por aluguel. 

Gráfico 1: Padrão de habitação no Brasil 

 

Fonte: elaboração própria, 2014 (com base nos dados do IBGE). 
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Gráfico 2: Tipos de moradia no Brasil 

 

Fonte: elaboração própria, 2014 (com base nos dados do IBGE). 

 Para compreender as implicações dos resultados acima é primordial observar que 

quando se infere a conotação do domicílio particular, quer-se dizer, propriedade privada. Ou 

seja, a moradia se dá através de uma operação financeira de compra e venda, cujo título de 

propriedade e posse é outorgado de uma parte a outra. Desta forma, resta claro que no Brasil, 

no caso em comento, o direito essencial inerente à condição humana, que é o direito de morar, 

fora incluído no rol de mercadorias comercializadas pelo sistema capitalista, sob a tutela 

governamental, e, portanto, somente acessa a tal espécime àquele que possua capital para 

adquiri-lo, o que retira, de certa maneira, o caráter de essencialidade delegado ao morar, pois 

esse caráter passa a ser secundarizado e o valor de troca assume a relevância em detrimento 

ao valor de uso. 

 Esse aspecto chama a atenção para o fato de uma característica a qual está vinculada 

diretamente ao status quo da sociedade, uma vez que o habitar é uma necessidade de todos os 

indivíduos e independe de situação econômica ou qualquer outra distinção, essa necessidade é 

incorporada pelo sistema financeiro e transformada em uma mercadoria com valor, preço, 

especulação e todos os outros ingredientes que compõem as táticas de marketing e 

comercialização de um produto. Entretanto, como observa Harvey (2012), a terra é 

transformada em mercadoria; ela não nasce como uma. Na verdade, por uma estratégia para 

ganho de capital e exploração pelo mercado, os agentes dão-se conta da essencialidade do 

habitar e o transformam, então, em simples produtos, seguindo as mesmas regras de qualquer 
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outro item disponível. Porém, talvez a única, e mais marcante distinção entre um simples 

objeto e uma gleba de terra seja a ratificação de tal conduta pelo Estado. Eis um ponto crítico. 

 Não se pretende discutir o mérito da postura governamental em outorgar aos agentes 

financeiros e econômicos, que são em sua grande maioria privados, o direito de prover um 

direito que é essencial ao homem, à coletividade, e, portanto, obrigação do Estado em 

deliberar sobre tal assunto. Parece então, que essa máxima não expressa um grau confiável de 

acesso e de justiça, uma vez que somente aquele que tiver capital, poderá comprar o seu 

direito. Ou seja, perde-se a característica de ser um direito e passa-se à aquisição da ideia de 

poder morar, pois, o direito de morar, ou, mais genericamente, o direito de ser cidadão é 

inalienável, mas, de acordo com as regras de mercado contemporâneas, o cidadão somente 

tem o direito se ele paga por esse direito. 

Outro ponto do universo dos direitos sociais e universais que cabem ao cidadão no 

contexto do ambiente social da cidade é a questão do deslocamento. Como afirma Lefebvre 

(2008), o mundo atual, esse cenário que caminha para um período histórico pós-industrial e 

predominantemente urbano, conseguiu, via de regra, estabelecer uma nova dinâmica entre 

dois fatores básicos da ciência: espaço e tempo. Sabe-se hoje que a difusão do modo coletivo 

de viver do urbano independe dos requisitos industriais. Ao contrário, sobrepõem-se a eles. 

Assim, diante das inúmeras possibilidades de atividades (em muito dinamizado pela internet e 

outros meios de comunicação), que se pode fazer no intervalo de um dia tomou uma nova 

dimensão em velocidade e distância nos deslocamentos, o que, imperiosamente, altera o fluxo 

entre espaço em tempo, numa aparente contradição: antes haviam menos espaços habitados 

nas cidades, portanto, as distâncias entre um ponto de partida e um ponto de chegada eram 

menores, mas levava-se mais tempo para percorrê-lo; hoje, a cidade cresce, expande seus 

limites em um ritmo cada dia mais acelerado, consequentemente as distâncias se alongam, 

mas o tempo para fazer essa distância reduz-se, auferindo ao indivíduo a possibilidade de 

fazer mais deslocamentos em um curto espaço de tempo. 

Mas, nesse contexto urbano, questiona-se o meio de obter uma equação equilibrada 

entre aumentar possibilidade de deslocamentos versus permitir um fluxo harmônico nas vias 

da cidade. Nessa seara de pensamento, o transporte público seria uma saída menos onerosa 

em relação acustoxbenefício, uma vez que pode-se transportar um número maior de pessoas, 

em um único veículo, pagando-se menos do que o custo de um transporte particular. Há, nesse 

sentido, uma constatação empírica de que o modelo fordista de produção, o qual incrementa 
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até hoje o sonho do veículo particular, tem limites bem definidos dentro das cidades: os 

limites físicos. Essa constatação dá-se pelos níveis de congestionamentos, fluxos limítrofes e 

número de veículos maiores do que a capacidade das vias em suportar o tráfego, o que tem 

sido, de maneira recorrente, um problema social. E portanto se o urbano impele que as 

pessoas movam-se de suas casas para outros locais afim de auferirem renda e salário, para 

tanto é necessário prover a locomoção e a mobilidade, sendo, pois, a princípio, o direito de ir 

e vir um direito eminentemente social e assim, integrante de uma política pautada em justiça 

social. Neste ponto, existe também um nó crítico, já que a sociedade necessita de apoio no 

provimento de meios de locomoção e mobilidade, sendo, pois, tarefa do Estado. De outra 

mão, o Estado está atrelado ao mercado produtor de meios de transportes, incluindo o de 

veículos particulares, que no jogo político pressionam por meio de seus lobbys benefícios 

para seus respectivos setores, sendo então a média ponderada entre necessidade social versus 

necessidade do mercado uma lógica árdua de calcular, sendo que, pelo aparato jurídico em 

que se toma a justiça social como princípio basilar de sua política de Estado, a gestão das 

políticas públicas deve, primordialmente, beneficiar os anseios coletivos, inclusive numa 

manobra democrática.  

Gráfico 3:Tempo de descolamento entre residência e local de trabalho 

 

Fonte:elaboração própria, 2014 (com base nos dados do IBGE). 
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61.588.447 milhões de pessoas acima de 10 anos de idade que precisam se deslocar para ir ao 

trabalho, 75,53 por cento desse total de pessoas gastam entre seis minutos e uma hora de 

viagem, o que denota a necessidade de uso de transporte, seja público ou privado, para que 

esse contingente representativo da população faça jus ao direito de ir e vir, refletido na 

mobilidade e acessibilidade. 

Assim, sendo o trabalho e o deslocamento condições essenciais para o 

desenvolvimento social, há a necessidade de oferecimento, por parte do planejamento urbano 

das cidades, de estrutura favorável ao pleno acesso aos meios de transporte que realizem, com 

maior eficiência e menos prejuízo ao cidadão, as rotas de mobilidade para deslocamento e 

migração. 

Desta forma, pelos exemplos acima narrados, extraídos de uma pesquisa realizada no 

âmbito nacional, depreende-se que a lógica que orienta os direitos à cidade e portanto, o 

próprio princípio da justiça social é uma métrica matemática de equilíbrio, equidade e 

harmonia, conforme apregoa Aristóteles. Destarte ser uma mediana, distante na mesma 

medida dos extremos, com fins de beneficiar o maior número de pessoas possíveis, não se 

pode omitir a presença do conflito, que já nasce arraigada no seio social através das ideias, 

como afirma Hegel, desenhando uma dicotomia patente entre o possível e o imaginário de 

Santo Agostinho, pautando as ações e anseios dos homens nos conflitos inerentes ao homem, 

como brada Marx. Essa parece ser uma fotografia do cenário urbano, que tem em seu 

nascedouro o embrião da justiça e da igualdade, mas que orienta-se nos conflitos e nas 

diferenças para resolvê-los.  

 Encontrar e viabilizar uma justa medida entre o anseio e a ação é atividade 

eminentemente das instituições governamentais e da própria sociedade, representada por suas 

classes e divisões. Assim, materializa-se a busca por justiça social e direito à cidade, como 

afirma Soja (2013) num constante e árduo conflito de interesses e jogos de poder, em que as 

partes nem sempre apresentam-se com a mesma força, embora, teoricamente, todos possuam 

direitos iguais. Equalizar os desejos e necessidades, nem sempre é tarefa fácil, uma vez que 

pode-se cometer o equívoco de priorizar uma parte da balança em detrimento da outra, ou, 

numa analogia ao quadrado de Pitágoras, se A e C são sujeitos os quais trocam seus produtos 

B e D, respectivamente, na atual sociedade urbana, pode acontecer da figura geométrica que 

resulte dessa troca não ser um quadrado perfeito, mas algo que sugira que um sujeito auferiu 
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mais vantagem, em menor ou maior proporção do que o outro. E ai, desaparece a figura do 

quadrado, pois dois dos lados perde a característica de igual. 

 

 

Figura 1: Ilustração do quadrado de Pitágoras para mostrar um possível desequilíbrio entre as 

partes 

 

Fonte: Elaborado pela autora, 2014. 

Conforme citado acima, a figura geométrica retrata, de forma lúdica e sugestiva, as 

formas contraditórias que o cenário urbano se apresenta no mundo contemporâneo. Os 

debates e as contradições demonstram que a justiça social não é ausente das bases as quais 

sustentam os instrumentos que norteiam o direito à cidade. Entretanto, apesar de se fazer 

presente, essa condição não se perfaz em si mesma, uma vez que não se mostra suficiente para 

impor um equilíbrio entre anseios e ações da coletividade. 

 Ainda em análise sobre o direito à cidade, pautando-se na ideia de que estes devam ser 

garantias individuais e coletivas as quais garantam à sociedade, de uma forma geral, uma 

convivência pacífica e harmônica bem como uma situação de vida, particular e plural, que 

permita que os aspectos fundamentais inerentes da condição humana sejam resguardados, há 

de se observar, além dos aspectos já mencionados de moradia e mobilidade, outras 

características avultam-se neste cenário, urgindo de normatização e outorga por parte do 

Estado, o qual, de maneira prioritária, tem a responsabilidade de garantir a manutenção da 

vida e saúde coletiva. 

 Para elencar quais os direitos básicos do cidadão e aqueles aos quais coletivamente são 

reconhecidos como essenciais, o sistema jurídico brasileiro dispôs em lei ordinária, baseada 
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nos princípios constitucionais de justiça social e igualdade, os itens que integram o rol de 

serviços essenciais para a nação. Estão contidos numa Lei que trata sobre o direito de greve 

dos trabalhadores sob jurisdição do direito brasileiro: lei número 7.783, de 1989. 

 Com a existência de uma norma jurídica que exemplifica um rol de serviços básicos, 

ver-se a preocupação e a necessidade da ininterrupção de algumas atividades para a 

sociedade, uma vez que esses serviços estão diretamente ligados com a manutenção da vida. 

Desta forma, grifa-se a relevância, a título de ilustração do argumento que ora se defende, da 

essencialidade para a coletividade, como, por exemplo, dos serviços de saúde, resguardados 

na distribuição de água, no direito ao esgotamento sanitário e na garantia do direito aos 

serviços médicos, hospitalares, de medicamentos e funerários.  

A saúde se destaca, inexoravelmente, como um direito social, e portanto, um dos 

componentes do direito à cidade, sob a égide principiológica da justiça social. Sob essa 

perspectiva, em consulta ao sítio eletrônico oficial do governo federal brasileiro, DATASUS, 

em uma análise de quatro elementos citados em lei como essenciais à população, eis uma 

ilustração de índices da situação atual da sociedade, em termos de acesso ao serviço: 

Gráfico 4: Situação de acesso aos serviços básicos, por região. 

 

 

Fonte: elaboração própria, 2014 (com base nos dados do IBGE e DATASUS). 
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 Pelo gráfico elaborado, o cenário de prestação de serviços essenciais relacionados à 

grande área da saúde, percebe-se, inicialmente um grande desequilíbrio entre as cinco regiões 

do Brasil, em relação aos índices do país considerado como um todo. Cabe salientar que os 

dados de referência para distribuição de água e coleta e captação de esgotos tem como fonte o 

CENSO realizado pelo IBGE em 2010. Na pesquisa censitária, percebeu-se que ambos os 

serviços não atingem a totalidade da população brasileira, sendo o índice de coleta de esgotos 

(64,54%) menor do que o de distribuição de água (81,48%), o que infere que somente um 

pouco mais da metade da população do país tem acesso ao tratamento dos dejetos produzidos 

em sua residência, enquanto mais de 30% ou não tem acesso ao serviço ou o faz de maneira 

clandestina, demonstrando um grande risco à saúde individual e coletiva da população.  

 No que concerne ao número de consultas pelo Serviço Único de Saúde (SUS) por 

habitante em 2012 e ao número de leitos hospitalares por habitante em 2009, em ambos os 

índices, os resultados gravitam em 2 leitos e consultas por habitante.  Entretanto, a maior 

disparidade do gráfico reside na percepção da relevante discrepância da assistência do serviço 

entre as regiões administrativas do país. Neste caso de observação, as Regiões Norte (2,27 e 

1,84) e Nordeste (2,44 e 2,02) possuem os resultados sempre abaixo da média nacional (2,77 e 

2,26), sugerindo que o serviço público prestado pelo Estado, subdividido administrativamente 

entre governo federal, estadual e municipal não se dá da mesma maneira e com a mesma 

eficiência com que chega, por exemplo, às Regiões Sul (2,88 e 2,65) e Sudeste (3,06 e 2,35), 

as quais apresentam números acima da média nacional (2,77 e 2,26). 

 Em relação direito de distribuição de água potável para o consumo e coleta e 

tratamento de esgotos, as diferenças acima elencadas também ocorrem. Tomando-se a análise 

dividida por regiões do Brasil, os resultados apresentam-se da seguinte forma:  
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Gráfico 5: proporção de serviço de distribuição de água por região. 

 

Fonte: elaboração própria, 2014 (com base nos dados do IBGE). 
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Gráfico 6: Proporção de serviço de coleta de esgotos, por região. 

 

Fonte: elaboração própria, 2014 (com base nos dados do IBGE). 
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práticos da realidade social desmancham-se em pré-conceitos, mostrando-se, pois, que é 

possível, e necessário, aliar as ideias às ações. Tratar, portanto, da justiça social e do direito à 

cidade, corresponde, numa relação direta e vívida, tratar de características básicas ligadas a 

perpetuação da vida biológica e social, tomada individual e coletivamente, bem como 

remeter-se a aspectos burocráticos e governamentais que se mostram tão essenciais quanto 

aos biológicos, pois, somente através de um processo político, pode-se garantir a existência de 

uma regulamentação que garanta, mesmo que minimamente, a outorga de direitos sociais e 

um espaço urbano, transmutado em cidade, que ofereça ao seu cidadão o acesso aos serviços e 

equipamentos essenciais e que, mesmo que não essenciais, mas que correspondam aos anseios 

da maioria dos citadinos. 

 As cidades-espaços-urbanos estão vinculadasà aspectos materiais e ideológicos que as 

tornam interdependentes e solitárias ao mesmo tempo. Convivem com as contradições de um 

sistema econômico que tem em sua origem a diferença como mola propulsora. Entretanto, as 

aparentes desigualdades são relativizadas a partir de ideias humanistas e com base no senso de 

justiça que buscam, através de ações e processos mentais de concepção de novos modelos de 

relações sociais, a igualdade e a equanimidade. E, em sentido mais amplo e profundo, a 

justiça. Desta forma, colocar no amálgama das relações entre os cidadãos o sentimento de 

pertencimento, justiça e direito ao acesso aos serviços e equipamentos que estes coletivamente 

necessitam, é uma tarefa desafiadora, enquanto há de se considerar a própria essência de 

desigualdade entre a sociedade internamente, quer se dê pelo viés econômico, ou de raça, 

crença, etnia, etc, quer seja pela imposição do próprio sistema. 

 Considerar a hipótese de viabilizar a possibilidade de acesso universal aos 

equipamentos e serviços públicos coletivos avulta-se ser a variável mais confiável dentro do 

processo de materialização na cidade do conceito de justiça social. Permitir que os indivíduos, 

dentro do cenário plural da cidade tenham acesso aos bens públicos que a cidade possui, se 

mostra importante, considerando que o direito à cidade se dá na medida em que as pessoas o 

utilizam e assim seria uma justa medida em âmbito social, permitir o acesso coletivo aos bens. 

Ademais, essa medida não implica em obrigar que todos usem os equipamentos e serviços 

públicos. Entretanto, estar ofertado à coletividade e impregnar nas relações sociais o 

sentimento de segurança na cidade de que o seu habitante ali terá seus direitos básicos 

garantidos, impõe uma lógica de que, mesmo que o usuário, por livre decisão não goze de 

seus direitos, mas foi feita a justiça social, uma vez que houve a oferta do serviço dentro dos 

limites administrativos e territoriais da cidade, mesmo com suas contradições e 
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impossibilidade real de chegar ao ponto médio de equilíbrio exato (ou, nas ideias de 

Aristóteles, a virtuosidade). 

 Tomando como norte o contexto das cidades urbanizadas que tratamos no neste 

capítulo, e aprofundando o debate em torno dos elementos que perfazem o caráter garantidor 

de justiça social e direito à cidade, passa-se à discussão acerca das marcas que essas cidades 

urbanas, espaços dominados pelo fenômeno da urbanização, cuja fonte bebe diretamente na 

lógica capitalista de reprodução, se moldam para assegurar minimamente os direitos os quais 

a sociedade, através de um processo de consenso desenvolvido em uma trajetória histórica, 

determinou como sendo garantias essenciais ao cidadão na sua relação com a cidade. 

Pode-se extrair do cenário em que esta pesquisa está debruçada que existem certas 

garantias sociais as quais os homens não podem abrir mão por uma simples questão de 

sobrevivência. Explica-se a existência desse rol de direitos resguardados em razão da própria 

existência humana: existem fatos da vida cotidiana que não podem ser desprezados, pois deles 

dependem diretamente a manutenção da vida. A partir daí então, se desencadeia uma série de 

eventos sociais, organização e coalizão de forças (que mais adiante serão tidos como atores), 

para que estes direitos fundamentais sejam socialmente assegurados e disponibilizados pelo 

aparato estatal, sem, contudo, ignorar as condições de vida e desenvolvimento a que o 

contexto dessas relações está submetido. 

 O processo de urbanização do mundo nos últimos anos, decorrentes de uma 

conjugação de fatores e impulsionado pelo sistema capitalista de produção, atrai uma série de 

exigências de regulação e ordenamento do território sob a égide dos novos princípios que 

orientam esses espaços em transição, que outrora eram rurais e agrários e hoje vem-se em sua 

maioria urbanizado e concentrado nos espaços das cidades. 

 De acordo com o IBGE, no ano de 2010 no Brasil havia mais de 160 milhões de 

pessoas vivendo em áreas consideradas urbanas, de um total de 190 milhões de pessoas. Se 

comparado com o CENSO 2000 (IBGE), de um total de 170 milhões de cidadãos, 81,23% 

dessa população estava em domicílios urbanos. Isso significa um crescimento da população e 

consequentemente da demanda das cidades. Esse número é ainda mais representativo quando 

tomado por base comparação a população do Brasil em 1950: nesse ano, mais da metade da 

população era considerada rural. A partir da década de 1980 essa proporção começa a 

inverter-se e então os percentuais passam a mudar vertiginosamente, com o paulatino 

decréscimo da população residente em áreas rurais. 
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Gráfico 7: Distribuição percentual da população por situação de domicílio 

 

Fonte: IBGE, 2013. 

 

 

 Vejamos a mesma observação sob outra perspectiva: 

Gráfico 8: População residente, urbana e rural no Brasil entre 1960 e 2000. 

 



82 
 

Fonte: IBGE, 2000. 

 Pode-se inferir que o Brasil hoje possui menos de 30 % de sua população total 

residindo em áreas consideradas como rurais, apesar de grande parte de sua atividade 

econômica estar pautada na agroindústria e na exportação de gêneros alimentícios 

provenientes da terra. De acordo com o IBGE (2013), no ano de 2013, o Produto Interno 

Bruto do país a produção agropecuária representou 7% da composição deste, sendo o setor 

produtivo do país que teve maior crescimento, em detrimento ao setor de indústria e serviços. 

Essa situação mostra-se bastante contraditória, mas, ao mesmo tempo, desvenda a justificação 

do êxodo das áreas agrícolas para as urbanas, mesmo diante do crescimento desse setor 

produtivo. A grosso modo, a mecanização do campo e a implantação das tecnologias a serviço 

do agrobusiness provocou a lacuna entre oferta e demanda de emprego, fazendo com que a 

população que não estava envolvida nessa produção migrasse para a cidade, na busca de ser 

absorvido pelos outros setores produtivos do país. 

 Dessa forma, com esse inchaço que as áreas urbanas vem sofrendo nas últimas 

décadas no Brasil, tem tornado a cidade o centro de concentração de pessoas e de postos de 

trabalho. A questão crucial que resulta desse cenário é a adequação necessária entre produção 

e consumo ordenado e, mais importante ainda, de que forma se dará a organização do espaço, 

de modo a permitir a interação entre os meios de produção e o lócus da indústria, sem que isso 

afete sobremaneira, a qualidade de vida das pessoas que estão nos arredores e nos centros das 

cidades. 

 A presença da figura estatal no planejamento urbano brasileiro ganhou fôlego a partir 

das políticas públicas nascentes do período do welfarestate(1945-1975), quando, baseado nos 

pensamentos iluministas, os planejadores passaram a conceber a presença do Estado na 

formulação de políticas públicas ligadas ao planejamento urbano como fator essencial. Desde 

então, o Estado tem a responsabilidade de criar, implementar e executar as políticas públicas 

de planejamento e ordenação do solo urbano brasileiro. Entretanto, esse aspecto importante 

não exime a presença e a participação dos agentes privados nas dinâmicas que envolvem o 

planejamento urbano. De acordo com Maricato (2000, p. 126) eis como se estabeleceu a nova 

ordem do planejamento urbano no Brasil: 

Da influência keynesiana e fordista, o planejamento incorporou o Estado como a 

figura central para assegurar o equilíbrio econômico e social, e um mercado de 

massas. A matriz teórica que alimentava o planejamento nos países capitalistas, mas 

não só nestes, como também nos países socialistas, e que embasou o ensino e a 

prática do planejamento urbano e regional na América Latina, atribuía ao Estado o 
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papel de portador da racionalidade, que evitaria as disfunções do mercado, como o 

desemprego (regulamentando o trabalho, promovendo as políticas sociais), bem 

como asseguraria o desenvolvimento econômico e social (com incentivos, subsídios, 

produção da infraestrutura, regulando preços, produzindo diretamente insumos 

básicos para a produção, etc). 

Assim como o modelo keynesiano de participação do aparelho estatal para o 

funcionamento das políticas públicas teve seu apogeu e, após o início dos novos modelos 

neoliberais de globalização, que alterou o ciclo da economia e funcionamento da sociedade, o 

modelo do welfarestate teve seu declínio a partir da década de 80, cenário este que também 

reverberou na configuração brasileira.  

Após essa mudança na conjuntura política e econômica, os reflexos da ausência do 

Poder Público nas propostas de planejamento urbano se tornam imperativos, mostrando que 

ao deixar a lacuna do Estado, o mercado apodera-se então, preenchendo o vazio dos gestores, 

passando então a ditar o ordenamento do solo urbano brasileiro. E as consequências para a 

sociedade, se mostraram preocupantes, uma vez que não há mais a preocupação em manter o 

equilíbrio e a justiça social nas políticas públicas. Serão beneficiadas as parcelas da sociedade 

as quais mostrem algum tipo de vantagem econômica ao setor privado de investimentos. 

A história do planejamento urbano no Brasil mostra a existência de um pântano 

entre sua retórica e sua prática, já que estava imerso na base fundante marcada por 

contradições: direitos universais, normatividade cidadã- no texto e no discurso- 

versus cooptação, favor, discriminação, desigualdade- na prática da gestão urbana. A 

importação de modelos tecnológicos e culturais é intrínseca desse quadro marcado 

por reinserções históricas subordinadas. Não é por outro motivo que grande parte 

das análises, até mesmo abordagens históricas, do urbanismo brasileiro se 

restringem à pesquisa das ideias, como se o objeto se restringisse a elas e não 

incluísse a evolução do espaço e da práxis social (Maricato, 2000, p. 135). 

  

 No Brasil, essa luta pela reforma urbana está demarcada em um período de mudanças 

bastante significativas para toda a nação. O país saía de um regime ditatorial de governo e 

passava a recompor uma democracia participativa. Para isso, seria necessário reformular todos 

os princípios que regem a vida coletiva do povo brasileiro, refletido através da nova 

constituição da República que se aviltava. É sabido que o processo de instalação de uma 

Assembleia Constituinte requer um tempo, uma vez que todos os aspectos da vida pública, os 

direitos e deveres, garantias e punições, devem estar abarcadas na carta constitucional que 

será originada dessa Assembleia. Nessa gama de assuntos a serem tratados para integrar o 

novo rol de ordenamento jurídico brasileiro, estava incluído o planejamento urbano, que 
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contava com um grupo organizado com proposições técnicas e com propostas de mudanças no 

panorama do espaço urbano brasileiro. 

 Esse grupo organizado por profissionais e pessoas engajadas em promover uma 

política de planejamento urbano e de direitos coletivos que garantissem o acesso à cidade, 

tomou frente nos debates, sendo um dos maiores pilares do discurso desse grupo a 

participação popular e o envolvimento social nas questões que dissessem respeito ao espaço 

urbano. Justifica-se isso também porque a própria constituição que estava sendo discutida já 

era conhecida informalmente como a “Constituição Cidadã”. 

 Um fato curioso que deve ser considerado para fins de entendimento da história do 

planejamento urbano brasileiro, é que um dos períodos em que houve mais esforço do Estado 

para promover políticas de acesso ao solo urbano e à cidade, foi durante o regime militar, 

cujos Planos de Desenvolvimento e Planos Diretores, foram, com maior afinco, elaborados e 

postos em prática. Assim explica Maricato (2000, p. 138): 

Foi durante o regime militar que a atividade de planejamento urbano mais se 

desenvolveu no Brasil. As diretrizes foram dadas pela PNDU- Política Nacional de 

Desenvolvimento Urbano, prevista no II PND- Plano Nacional de Desenvolvimento, 

elaborado para o governo do General Ernesto Geisel, em 1973 (...) Uma quantidade 

inédita de Planos Diretores foi elaborada no período. Escritórios técnicos de 

consultoria e planejamento se multiplicaram. Álibi ou convicção positivista, o 

planejamento foi tomado como solução para o “caos urbano” e o “crescimento 

descontrolado”. Essas ideias dissimulavam os conflitos e os reais motores desses 

“caos”. A maior parte desses planos foi elaborada por especialistas pouco engajados 

na realidade sociocultural local. A população não foi ouvida e, frequentemente, nem 

mesmo os técnicos municipais.  

 Da citação acima se pode inferir que há uma possível incoerência no processo de 

estruturação do planejamento urbano brasileiro. Em um período de rígidas regras políticas e 

de participação social, o governo militar detentor do poder, preocupou-se em criar 

mecanismos que viabilizassem o planejamento urbano, masnão foram tão enfáticas como 

medidas distributivas de justiça social como se vê no modelo atual de gestão do planejamento 

urbano. Ao revés, a grande crítica que se faz ao período (VILLAÇA, 1999 e MARICATO, 

2000) é que leis urbanísticas foram implementadas e suportadas pelo Governo, mas tais leis 

tinham cunho bem determinados na paisagem. Destinavam-se ao embelezamento e 

construções as quais causassem impactos na paisagem, porém não houve nenhuma 

participação da população e as preocupações dos planejadores não estavam direcionados a 

trazer maiores benefícios coletivos através das leis urbanísticas. 
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 Outro ponto que ressalta essa contradição é a desaceleração da discussão sobre 

políticas de planejamento urbano após a queda do regime militar. Considerando que os 

Projetos de Desenvolvimento Nacional (PND) foram exitosos em trazer à baila leis 

urbanísticas para o país, essas políticas não foram perpetuadas depois da queda do regime 

militar e então, quando instalada a Assembleia Nacional Constituinte na década de 80, todas 

as questões ligadas ao parcelamento do solo, reforma urbana e agrária e direitos sociais de 

acesso à cidade tiveram que novamente ser incluídos na pauta de discussão, havendo, pois, 

uma descontinuidade nas políticas até então vigentes. 

 Apesar do aparente descompasso entre os governos que estavam no poder antes e 

depois da institucionalização do regime democrático de direito, declarada oficialmente por 

meio da promulgação da Constituição Federal da República em 1988, houve avanços 

significativos para a política de planejamento e ordenação do espaço urbano. Essas regras 

permitiram, de maneira inédita, a participação popular nas questões ligadas ao planejamento 

urbano e acesso à cidade, bem como determinaram aos três entes federativos, União, Estados, 

Distrito Federal e Municípios, a responsabilização pela legislação e controle do espaço urbano 

e meio ambiente. 

 Com um processo de fragmentação do controle por parte do governo militar ainda na 

década de 70, a sociedade começou a organizar associações civis, sindicatos e demais grupos 

de participação, com o intuito de serem atuantes nas questões da moradia e crescimento das 

cidades. Dessa forma, o governo militar viu-se obrigado a fazer paulatinas concessões à 

sociedade, atribuindo à participação popular uma tímida presença nas questões de reforma 

urbana. 

 Passado o tempo, já na década de 80, com a queda do regime militar e abertos os 

debates sobre a nova ordem jurídica que se instalaria no país, por meio das deliberações da 

Assembléia Nacional Constituinte, as classes sociais envolvidas nas questões urbanas, 

juntaram-se para propor novas políticas e novos marcos jurídicos para regular a questão da 

moradia e do desenvolvimento das cidades. Assim, iniciou-se um processo organizado de 

questionamento sobre os padrões de construção visto na cidade durante as últimas décadas, 

como favelas, autoconstrução, cortiços. Sindicatos, sociedade civil organizada, professores, 

estudantes e profissionais de áreas afins foram precursores e o aporte que deram força e 

vitalidade ao Movimento Nacional da Reforma Urbana- MNRU, trazendo à baila, até a 
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atualidade, sua marcante presença e importância nas questões ligadas ao desenvolvimento e 

planejamento urbano no Brasil. 

 Coadunando-se ao discurso de Harvey (1980) em que consiste na mácula que a 

propriedade privada representa aos direitos sociais e à justiça, o Movimento Nacional da 

Reforma Urbana levanta a bandeira de lutar por uma pauta de questões do planejamento 

urbano brasileiro, a uma mudança na perspectiva das políticas públicas e a necessidade 

premente de ser compor um novo marco regulatório para esse campo do conhecimento. Tinha 

um papel essencial na agenda dos atores envolvidos no Movimento, o fim da propriedade 

privada, ou, ao menos, a mitigação desse direito, levando-o a uma condição secundária da 

perspectiva da moradia e não principal, como sempre tivera no cenário brasileiro. Nesse 

contexto, cita Silva (2003, p. 79): 

Esse movimento trabalhou em torno de uma plataforma única de propostas,que 

colocava a temática da cidade no centro do debate dos problemas urbanos. Aquestão 

urbana pautou-se em torno da produção e da apropriação do espaço urbano, emque a 

demanda, para ser contemplada era necessário que se impusesse as limitações 

aodireito de propriedade, principal impasse para a viabilização de uma cidade 

maisigualitária e democrática. Isto, no entanto não se verificou plenamente, tendo 

em vista, oprotelamento da sua aplicação que deveria ser regulamentada por lei 

especifica efisicamente definida no plano diretor, reservando a este último papel 

fundamental nanova constituição. 

 Portanto, observa-se que somente o fato de tornar público o debate sobre a necessidade 

da participação social nas questões de planejamento e desenvolvimento urbano, bem como 

questionar o pilar do civilismo brasileiro, que foi a égide histórica de toda construção jurídica 

e social, que é a propriedade privada, já confere por si só um grande destaque e relevância ao 

Movimento Nacional da Reforma Urbana. EdésioFernandesdefende a citada importância 

descrita acima, corroborando o pensamento de que, para haver a mudança de paradigma que 

se almejava em busca de justiça social e direito à cidade, algumas questões essenciais 

deveriam ser debatidas e modificadas; e em sendo a propriedade privada um óbice à 

persecução dos dois princípios, ela deveria ser repensada no contexto da nova ordem jurídica 

que se desenhava àquela época, se não, vejamos: 

Complexo e multidimensional, esse processo de segregação socioespacial deve-se a 

uma combinação histórica de diversos fatores como as dinâmicas formais e 

informais do mercado de terras, a centralização político-institucional, o 

autoritarismo político-social, a burocratização político-administrativo e a corrupção 

endêmica. De especial importância também tem sido a sobrevivência da estrutura 

fundiária concentrada e privatista do país, a natureza elitista da incipiente tradição 

do planejamento urbano, a renovação das práticas seculares de clientelismo político, 

etc. (...) Não há como enfrentar esse enorme desafio que é promover reforma urbana 

no Brasil se não se fizer uma profunda reforma jurídica no país: a cidade e a 
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cidadania são o mesmo tema, e não há cidadania sem a democratização das formas 

de acesso ao solo urbano e à moradia nas cidades (FERNANDES, 2008, p. 65). 

 Pelos fragmentos de texto acima delineados, percebe-se que a mudança no contexto da 

política urbana brasileira era algo urgente e imperioso de se realizar, principalmente quando 

se localiza historicamente esse processo de transição de um governo militar para uma 

democracia participativa, em que os pilares de administração do país mudam 

vertiginosamente. Há que se dizer também, que nesse sentido o papel do Movimento Nacional 

da Reforma Urbana também foi de extrema relevância, uma vez que inaugura no processo 

democrático-participativo uma realidade inovadora, em que decisões políticas e jurídicas 

viam-se, agora, subjugadas a uma ratificação popular. Ou seja, em outras palavras, o MNRU, 

pôde conferir à sociedade o papel de ator social engajado nos problemas coletivos, dando-os 

vez e voz nas decisões que lhe interessavam, como era o caso do planejamento e gestão 

urbana. 

 No decorrer desse clamor participativo pela mudança na agenda pública e no marco 

regulatório do planejamento urbano, outro item que se mostra central na discussão é a questão 

do direito. É através do novo marco jurídico presente na Constituição que se estava 

formulando, que as condutas dos agentes, e inclusive do Estado, serão baseadas. Portanto, é 

inexorável à discussão, questionar os valores jurídicos e de direitos que norteariam as novas 

normas do planejamento e do desenvolvimento das cidades.  

 A considerar que por mais que o Brasil viesse com normas pautadas historicamente 

em um civilismo positivista e legalista, a nova Constituição lançava uma nova esperança, em 

harmonizar a balança de Themis, deusa da justiça, cega e imparcial, de modo a garantir que, 

por mais que houvesse a tradição brasileira em elaborar normas que privilegiassem o direito 

individual, que a partir da promulgação da Nova Carta, esse peso fosse equitativamente 

distribuído na balança, não perecendo o direito social como marginalizado juridicamente. 

 Para garantir que os princípios da justiça social e do direito à cidade fossem, de fato, 

contemplados na nova ordem jurídica que estava se formando no Brasil ao fim da década de 

80, não há como ignorar a essencialidade da discussão da envergadura que o Direito 

representou. Se o Movimento Nacional da Reforma Urbana encabeçou a luta por mudanças 

nevrálgicas nas necessidades da gestão, planejamento e desenvolvimento urbano, essas 

mudanças só poderiam ocorrer caso houvesse previsão legal, tanto constitucional como 

infraconstitucional, que garantissem aos cidadãos, a observância das conquistas alcançadas 

pela sociedade. 
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 Dessa forma, fazer com que o direito e as normas jurídicas dele decorrentes estejam 

em compasso com os anseios e clamores sociais é condição vital para o funcionamento da 

nova ordem que imperará no espaço urbano brasileiro. Se os pilares de justiça e direito 

calcados nas leis vigentes sejam de positivismos e legalismos, com seu caráter liberal, assim 

também serão as medidas decorrentes dessas normas. Ao contrário, se o direito e a justiça 

estiverem calcadas em pedras fundamentais em direitos sociais e coletivos, em que o bem 

comum assuma um papel de liderança no pensamento da sociedade, esse será o reflexo das 

normas e das políticas públicas. Sobre isso, escreveu Fernandes (2008, p. 67): 

Além disso, deve-se mencionar que o crescimento dessa ordem jurídico-urbanística 

tem se dado de maneira dissociada do crescimento da ordem jurídico-ambiental, a 

qual, embora afirme nominalmente interesses sociais e coletivos de preservação 

ambiental, geralmente parte do pressuposto de um meio ambiente naturalizado, 

abstrato, sem base fundiária e, por conseguinte, não enfrenta a estrutura fundiária 

concentrada e os profundos conflitos de direitos de propriedade historicamente 

existentes nas cidades latino-americanas. 

 É dessa tensão entre civilismo e urbanismo tecnocrático que se 

alimentam a informalidade urbana e a exclusão socioespacial- e é nesse 

contexto que o direito tem sido um dos principais fatores que produzem a 

ilegalidade urbana. (grifos nossos) 

  

 Está consolidado no art. 24, inciso I, o preceito constitucional da obrigatoriedade de se 

legislar sobre direito urbanístico, como se lê abaixo: 

Art. 24. Compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar 

concorrentemente sobre: 

I- direito tributário, financeiro, penitenciário, econômico e urbanístico;  

 

 Desta forma, depreende-se que a legislação externa uma preocupação social em dar 

alguma salvaguarda ao espaço urbano, como componente primordial das questões de 

governança e organização do Estado brasileiro. Além dessa questão da competência 

legislativa para propor leis que versem sobre o direito urbanístico, é salutar elucidar que a 

Constituição abarca aspectos da organização do espaço e da garantia de direitos sociais que 

não se restringem somente ao aspecto formal e processual de quem cabe propor medidas 

legislativas. Ela é enfática em diversos aspectos legais, a fim de propor princípios de justiça 

social, como se lê no primeiro artigo do texto, o qual trata, claramente, sobre os fundamentos 

que regem a nação, em que a cidadania e a dignidade da pessoa humana estão descritos. Nesse 

compasso, no mesmo rol de princípios fundamentais do Brasil, no artigo 3º, está delineado 
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que todas as normas que obedecem à Constituição devem privilegiar e buscar promover a 

justiça e uma sociedade livre, justa e solidária, que, em outras palavras, demonstra a marcante 

presença de uma conquista social de construir seus pilares de governança calcados na garantia 

da justiça social e do direito individual e coletivo de usufruir da cidade e dos bens e serviços 

que ela possa oferecer. 
11

 

 Considerando que a Constituição é a lei suprema de uma nação, todos os regramentos 

que nela estiverem contidos, devem, obrigatoriamente, serem obedecidos. Assim, a luta pelo 

direito coletivo da cidade e do espaço urbano, como citado acima, viu consolidado, em alguns 

pontos do texto da Carta Magna, suas reivindicações. Com o Movimento Nacional da 

Reforma Urbana, muitos problemas que afligiam a população citadina foram colocados em 

pauta, como, por exemplo, a moradia, o direito ao uso dos espaços públicos, a regularização 

fundiária e muitos outros nós que se apresentavam, e, de certa forma, continuam se 

apresentando, como pontos nevrálgicos para a sociedade. Entrementes, sabe-se que a 

consagração de um texto constitucional, em um período de mudança de governos (os quais 

possuíam maneiras totalmente distintas de governar, em que se lê ditadura versus 

democracia), não é uma questão simplesmente de ideologias ou de conclamação pública. E 

eles se fizeram perceber quando não incluíram na redação da Lei todos os pontos trazidos para 

apreciação. E esse é um aspecto bastante controverso sobre a política urbana brasileira. 

 Entretanto, superando as questões que não são completamente pacificadas em torno da 

política urbana brasileira que ancorou a nova constituição brasileira, por uma escolha 

metodológica deste trabalho, não se irá discorrer sobre os aspectos políticos que ensejaram as 

escolhas da Assembleia Constituinte minuciosamente. Ademais a isso, o que se pretende é 

                                                           

11
Constituição Federal,Art. 1º A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos Estados e 

Municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado Democrático de Direito e tem como fundamentos: 

I - omissis; 

II - a cidadania; 

III - a dignidade da pessoa humana; 

Art. 3º Constituem objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil: 

I - construir uma sociedade livre, justa e solidária; 
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demonstrar a evolução da legislação brasileira no que tange à política urbana, sempre 

buscando elucidar os pontos chaves em que a justiça social se faz presente.  

Dessa forma, se deve mencionar que a Constituição de 1988 trouxe ao patamar de 

legislação pátria, de observância obrigatória a política de planejamento urbano. Não que 

outrora não ocorresse esse tipo de política, como já mencionado neste capítulo, foi durante o 

período da ditadura militar que o planejamento do espaço urbano alçou grandes evoluções 

quanto aos mecanismos e legislações, conforme explicita Maricato (2000). Um desses 

avanços, concretizados durante o II PND, foi o plano diretor. Esse é um aspecto que foi 

amplamente recepcionado pela nova constituição, o que denota sua importância para a 

organização do espaço urbano, respeitando as necessidades peculiares de cada local do país, já 

que a responsabilidade de legislar sobre isso é do município. 

Está inscrito no capítulo dedicado a política urbana na Constituição Federal da 

República dois artigos que tratam, especificamente, dos princípios e diretrizes para o espaço 

urbano brasileiro. Diz o artigo 182:  

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. 

§ 1º - 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. 

§ 2º - A propriedade urbana cumpre sua função social quando atende às exigências 

fundamentais de ordenação da cidade expressas no plano diretor. 

§ 3º - As desapropriações de imóveis urbanos serão feitas com prévia e justa 

indenização em dinheiro. 

§ 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. 

E continua discorrendo sobre a política urbana no artigo 183, o qual determina: 
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Art. 183. Aquele que possuir como sua área urbana de até duzentos e cinquenta 

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. 

§ 1º - O título de domínio e a concessão de uso serão conferidos ao homem ou à 

mulher, ou a ambos, independentemente do estado civil. 

§ 2º - Esse direito não será reconhecido ao mesmo possuidor mais de uma vez. 

§ 3º - Os imóveis públicos não serão adquiridos por usucapião. 

 Como se pode observar, os dois citados artigos são produtos de uma longa jornada de 

debates, análises, diagnósticos e moções sociais em busca de cidades que propiciassem uma 

convivência coletiva mais harmônica. Para isso, esses dispositivos constitucionais se 

caracterizam por seu apenas o norte do planejamento do espaço urbano. É com fulcro no que 

ele determina, além de outros princípios que estão contidos no texto legal, como artigo 

primeiro e terceiro, que tratam dos princípios e objetivos, assim como o artigo 170, o qual 

menciona a função social da propriedade como princípio da ordem econômica brasileira, é 

que as leis inferiores devem ser criadas. 

 Nesse sentido, lê-se no caput do artigo 182 que as diretrizes gerais da política do 

planejamento urbano municipal deve ser realizado através de lei geral. Isso significa dizer que 

essa lei geral deveria ser criada após a promulgação da Constituição Federal, cumprindo a 

exigência da Lei Maior e sendo, portanto, mais específica quanto às exigências e normativas 

que deveriam orientar a legislatura municipal brasileira. Frise-se, por oportuno, que essa lei a 

ser criada a posteriori, deveria, obrigatoriamente, obedecer aos princípios e ditames 

constitucionais. Caso não o fizesse, seria de pronto declarada inconstitucional e inexistente no 

mundo jurídico. 

 Promulgada a Constituição em outubro de 1988, iniciou-se uma nova demanda de 

debates e estudos sobre como deveria ser estruturada essa nova lei do planejamento urbano. O 

que se sabia, é que todas as conquistas já materializadas na Carta Magna deveriam ser 

mantidas e cobradas de execução e observância do ente municipal. Desse ponto, novas 

situações controversas surgiram, fazendo necessário mais um longo período de discussões e 

análises que se prolongaram no tempo. Observe que a Constituição exigiu a realização da 

nova lei, para complementar suas orientações em 1988, e, por fim, a Lei 10.257 só fora 

promulgada em 10 de julho de 2001, 12 anos de interstício entre uma demanda e sua 

execução. A essa lei que regulamenta os artigos 182 e 183 da Constituição Federal foi dado o 

nome de Estatuto da Cidade. 
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Sobre o Estatuto da Cidade 

 

 O processo de urbanização das cidades, em particular no caso do Brasil, se deu em um 

ritmo bastante acelerado, exigindo que a postura do Estado e consequentemente, por via 

reflexa, de suas políticas e legislações acompanhassem esses novos enquadramentos sociais, 

adaptando a vida da coletividade à possibilidade de partilhar do território individual e coletivo 

da cidade, reduzindo as diferenças e ampliando o acesso, mesmo quando o modelo da cidade 

está pautado em classes estratificadas, de acordo com o modelo de produção capitalista, como 

explica Marx. 

 Então, adaptar a legislação ao novo cenário de desenvolvimento das cidades brasileiras 

se torna, muito mais que mera exigência constitucional, uma questão de garantia ao cidadão 

ao usufruto de um espaço urbano minimamente ordenado de modo a permitir o harmônico 

convívio entre os homens possível. Além disso, a questão também se reveste de um caráter 

natural, por se tratar de sobrevivência humana a necessidade de um ambiente que propicie a 

satisfação de requisitos mínimos para a manutenção da vida, como, por exemplo, um lugar 

para morar. 

 Nesse sentido o Estatuto da Cidade não só cumpriu com a regulamentação 

constitucional exigida, como também se destacou por ser um instrumento legal inovador ao 

elencar uma série de mecanismos de controle e execução de uma política urbana que 

propiciasse ao cidadão uma condição mais socialmente justa dentro do ambiente da cidade. 

Tanto é que está contido no primeiro artigo da referida lei (10.257/01) ao que ela destina-se, 

como se pode ler: 

Art. 1
o
 Na execução da política urbana, de que tratam os arts. 182 e 183 da 

Constituição Federal, será aplicado o previsto nesta Lei. 

Parágrafo único. Para todos os efeitos, esta Lei, denominada Estatuto da Cidade, 

estabelece normas de ordem pública e interesse social que regulam o uso da 

propriedade urbana em prol do bem coletivo, da segurança e do bem-estar dos 

cidadãos, bem como do equilíbrio ambiental.(grifos nossos) 

 Claramente se mostra a presença dos princípios de justiça social e direito à cidade 

implícitos no parágrafo único do artigo primeiro. Apesar de parecer, à primeira vista, mero 

cumprimento de formalidade legal, essa garantia ao indivíduo (aqui tomado como ser social) 

de que a política urbana que irá regular seu território lhe garantirá direito ao bem-estar social 

é um grande avanço na busca de uma perfeita consecução da justiça. E estando isso 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm#art182
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm#art183
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm#art183
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materializado em um bojo legal, transmuta-se a ideia agostiniana de mero dever-ser, de uma 

justiça inalcançável, e alça-se vôo à possibilidade de realização concreta e lógica da razão 

hegeliana. Não há como fugir aos parâmetros estabelecidos na lei. E caso haja dissonância, o 

Estado terá obrigação de observar essa garantia e requerer que seja satisfeito o texto legal, e 

consequentemente, a garantia de justiça. 

 Primordialmente, o Estatuto da Cidade ratifica todos os termos da Constituição no que 

tange aos princípios e diretrizes. Entretanto, ele não se limita a apenas isso. Ao contrário, a 

necessidade de seu surgimento se deu em razão da gama variada de elementos que envolve o 

planejamento do espaço urbano e isso, decidido em  Assembleia Constituinte, não caberia ao 

rol letrado da Constituição, devendo existir uma lei específica para abordar o assunto.  

O Estatuto da Cidade (EC), lei federal brasileira nº 10.257, aprovada em 2001, tem 

méritos que justificam seu prestígio em boa parte dos países do mundo. As virtudes 

do EC não se esgotam na qualidade técnica ou jurídica de seu texto. A lei é uma 

conquista social cujo desenrolar se estendeu durante décadas. Sua história é, 

portanto, exemplo de como setores de diversos extratos sociais (movimentos 

populares, entidades profissionais, sindicais e acadêmicas, pesquisadores, ONGs, 

parlamentares e prefeitos progressistas)podem persistir muitos anos na defesa de 

uma ideia e alcançá-la, mesmo num contexto  adverso. Ela trata de reunir, por meio 

de um enfoque holístico, em um mesmo texto, diversos aspectos relativos ao 

governo democrático da cidade, à justiça urbana e ao equilíbrio ambiental. Ela traz à 

tona a questão urbana e a insere na agenda política nacional num país, até pouco 

tempo, marcado pela cultura rural.(ERMÍNIA MARICATO, 2010, p.5) 

 Portanto, a relevância social e ideológica a qual representa o Estatuto da Cidade é 

exponencialmente destacada, pois ela não se limita a trazer a possibilidade de mudanças na 

situação do ordenamento urbano das cidades brasileiras, as quais contavam com elevado 

número de problemas sociais, tais como moradias ilegais, falta de oferta de serviços públicos 

básicos, como esgotamento sanitário e energia, transporte público deficitário, mas também 

reconhece todas as máculas sociais que atingem a sociedade urbana brasileira, e se propõe a 

encerrar ou minimizar grande parte desses problemas crônicos sofridos e sofríveis pelas 

cidades. 

 A disposição do conteúdo é muito importante para se apreender a que se destina, 

verdadeiramente, uma lei, principalmente quando se trata de uma lei de magnitude do Estatuto 

da Cidade. Fala-se de sua relevância social e jurídica no contexto do Brasil, pois, como já 

outrora mencionado, esse aparato de leis que tratam sobre a cidade e o conjunto de 

equipamentos que nela se fazem presentes, garantem à sociedade brasileira, ao menos que 

formalmente, o direito de ter o espaço urbano (e não somente este, uma vez que o rural 
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também está dimensionado no Estatuto da Cidade), cujas características encontram-se sob 

proteção do Estado através da lei. 

 A lei 10.257, promulgada no ano de 2001, é decorrência da exigência constitucional, 

dos artigos 182 e 183, os quais regulamentam a política urbana brasileira e preconizam a 

necessidade de que mais normas específicas sejam criadas para regulamentar o assunto. Desta 

forma, o Estatuto da Cidade se caracteriza por ser um aprofundamento legal e teórico das 

normativas constitucionais, o qual destina-se a elucidar de maneira minuciosa os princípios e 

os instrumentos legais que poderão ser utilizados para implementar no espaço urbano 

brasileiro as medidas que propiciem uma maior justiça social e direito à cidade, conforme está 

explicitado nos primeiros artigos da Constituição Federal. 

 Formado por 58 artigos, desmembrados em diversos incisos, parágrafos e alíneas, 

artigos estes distribuídos entre cinco capítulos, os quais são nominados da seguinte forma, 

respectivamente: diretrizes gerais, dos instrumentos da política urbana, do plano diretor, da 

gestão democrática da cidade e disposições gerais. Apesar de não ser um texto longo, com 

muitos artigos, é uma compilação das principais lutas e necessidades sociais sobre o espaço 

urbano, formando um conjunto denso e coeso de disposições e instrumentos que são usados 

para ordenar o crescimento da cidade e direcionar os equipamentos públicos de modo a obter 

o maior bem-estar coletivo possível. 

 No caso do Estatuto da Cidade, pode-se vislumbrar tais acepções quando o segundo 

artigo da citada lei menciona que a “política urbana tem por objetivo ordenar o pleno 

desenvolvimento das funções sociais da cidade e da propriedade urbana”. Sobre a função 

social, seja referindo-se à cidade ou à propriedade privada, cabe algum esclarecimento 

conceitual. É sabido que o Brasil, desde o início de sua política de moradia e na questão da 

propriedade, adotou a individualização como regra. Isso implica em dizer que o título de 

propriedade é privado. Você paga por uma gleba de terra. Essa questão, entretanto, é bastante 

controversa, pois, conforme Harvey (1980) argumenta, comercializar uma propriedade é a 

expressão máxima do triunfo do capital sobre o direito coletivo e natural, precipuamente, de 

habitar. Portanto, desde a constituição de 1988, o Estado preocupou-se em flexibilizar a 

privatização da cidade e da propriedade, conquanto tornou imperioso que essa propriedade, 

mesmo que com título de uso e gozo individual, não poderia ser óbice aos direitos da 

coletividade; ela deve atentar e ter destinação de modo a beneficiar o maior número de 



95 
 

pessoas possíveis. Porém, as leis limitaram-se a isso e foram silentes ao explicitar o princípio 

da função social, gerando, novamente, calorosos discursos. 

Em última análise, toda e qualquer lei urbanística e ambiental implica materializar o 

princípio da função social da propriedade, que é sem dúvida o princípio fundamental 

do Direito Urbanístico e do Direito Ambiental. Trata-se de princípio que já vinha 

sendo repetido por todas as constituições brasileiras desde a de 1934, sem que 

tivesse sido claramente definido em termos conceituais ou devidamente 

operacionalizado através da criação de mecanismos e instrumentos constitucionais e 

legais que permitissem e garantissem o seu cumprimento. Somente na Constituição 

Federal de 1988 o princípio da função social da propriedade urbana encontrou uma 

fórmula conceitual consistente, que pode ser assim sintetizada: o direito de 

propriedade imobiliária urbana é assegurado desde que cumprida sua função social, 

que por sua vez é aquela determinada pela legislação urbanística, sobretudo no 

contexto municipal. Cabe ao governo municipal promover o controle jurídico do 

processo de desenvolvimento urbano através da formulação de políticas de 

ordenamento territorial, nas quais os interesses individuais dos proprietários 

necessariamente coexistem com outros interesses sociais, culturais e ambientais de 

outros grupos e da cidade como um todo (FERNANDES, 2008, p. 46).  

 

 No trecho acima destacado, vislumbra-se a importância que representa a função social 

no ordenamento jurídico brasileiro. Mas compreende-se também nas entrelinhas que existem 

lacunas a serem preenchidas no que diz respeito a efetivação do princípio, uma vez que cabe 

ao poder legislativo dos municípios a incumbência de determinar de que forma o princípio irá 

se perfazer, o que denota a impressão de que há uma certa liberdade e arbítrio para cada ente 

federativo determinar o que compreende pela função social, podendo haver casos de 

contradições e de leis que não atendam, na mesma proporção, ao princípio da justiça social, 

ainda mais se considerar que, de acordo com o IBGE (2013), o número de municípios no 

Brasil é de 5.570. 

 Ainda baseada na pesquisa sobre o perfil dos Municípios realizada pelo IBGE em 

2013, do total de municípios contabilizados no país no ano de 2013, não são todos que 

possuem legislação específica sobre planejamento urbano. Em um dos estudos realizados pela 

pesquisa, o IBGE contabilizou a presença ou ausência de onze instrumentos da política 

urbana, numerando-os os municípios por região os quais pertencem e fazendo a razão com o 

total do Brasil. Em um recorte dos dados mostrados, coadunando a exigência do Estatuto da 

Cidade em seu art. 4º, alínea b, em que se lê da necessidade de criação de normas no 

planejamento urbano municipal para parcelamento e uso do solo, percebe-se que apenas 56 

por cento dos municípios brasileiros possuem, em sua legislação municipal (quer por lei 

específica ou no bojo do plano diretor), normas que discorram sobre o referido parcelamento. 
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É visível, de acordo com o gráfico abaixo, a discrepância entre as cinco regiões do Brasil, 

sendo o Nordeste a região com menos leis sobre o parcelamento e uso do solo e o sul com 

maior percentual, contando aquela região com apenas 33 % de seus municípios com a referida 

lei (saliente-se que a região Nordeste, de acordo com o IBGE, 2013, possui 1794 municípios e 

a região Sul 1191) e a região Sul está com 89 % de seus municípios com tal regulação de 

planejamento urbano, atendendo ao dispositivo do Estatuto da Cidade. 

Gráfico 9: Porcentagem dos municípios com legislação sobre parcelamento e uso do solo 

 

Fonte: elaboração própria, 2014 (a partir do IBGE). 

 Dessa forma, através desse gráfico, percebe-se que ainda não é uníssona a adesão dos 

municípios a legislar sobre todos os instrumentos da política urbana brasileira. Considerando 

assim que todos esses instrumentos, presentes no Estatuto da Cidade decorrem do princípio da 

justiça social e estão baseados na função social da cidade e da propriedade, de modo a reduzir 

as diferenças entre os cidadãos no seio da cidade, ainda há algum trabalho a se maturar no que 

tange a esse aspecto. 

 Permanecendo nessa abordagem crítica e analítica da presença dos instrumentos de 

política urbana no país, por meio de disposição legal da Lei 10.257, outro ponto relevante 

para a ordenação do espaço urbano é a delimitação de áreas de interesse social, áreas estas que 

são dedicadas a beneficiar parcela da população que se encontra em situação de risco ou, em 

uma linguagem mais filosófica e humanista, dedicam-se à suprir as lacunas das desigualdades 

sociais, mostrando-se, assim, de extrema relevância. Porém, a situação dos municípios 
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brasileiros, em 2013, ainda chama a atenção por, 12 anos após a vigência da lei, ainda ter mais 

da metade do país sem leis que tratem especificamente sobre o tema. Como o gráfico anterior, 

este obedece à mesma distribuição: o Nordeste como a região com menos instrumentos e o 

Sul a região que mais os possuem. 

Gráfico 10: Porcentagem de municípios com legislação sobre área e/ou zona especial de interesse 

social 

 

Fonte: elaboração própria, 2014 (com base no IBGE). 

 Do universo de 5.570 cidades legalmente constituídas, com competência de se 

caracterizar como poder público municipal, de acordo com a mesma pesquisa em comento, 

ainda existem 393 municípios brasileiros que não contam com nenhum instrumento de 

política urbana, quer por lei especifica quer plano diretor, conforme se observa no gráfico 

abaixo: 
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Gráfico 11: Municípios brasileiros sem nenhum instrumento de planejamento urbano. 

 

Fonte: elaboração própria, 2014 (a partir do IBGE). 

 Esse resultado demonstra que, de fato, o Estatuto da Cidade representa um importante 

avanço no cenário do planejamento urbano nacional, pois, apesar das claras diferenças entre 

as regiões, há incontestavelmente uma preocupação do Ente Municipal em organizar e 

ordenar o desenvolvimento do espaço urbano de acordo com as disposições constitucionais e 

do Estatuto da Cidade. 

 Outro fator relevante que cabe um apontamento neste trabalho diz respeito à existência 

de plano diretor. Esse instrumento de política de planejamento urbano é de tamanha 

importância, que ganhou menção no próprio corpo da constituição, bem como é citado como 

essencial em diversas passagens do Estatuto da Cidade, tendo nesse documento, inclusive, um 

capítulo específico (art. 39 e seguintes). Desta forma, apesar de não ser obrigatório para todas 

as cidades, diante de sua relevância, presume-se que após todos esses anos, grande parte do 

Brasil já o tivesse legislado. Mas, ao revés, o que se observa é uma significativa ausência de 

planos diretores, principalmente nas regiões Nordeste e Centro-Oeste. Em dimensão nacional, 

a percentagem de existência são de exatos 50 por cento. 
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Gráfico 12: Situação dos municípios brasileiros em relação ao Plano Diretor

 

 

 

Fonte: elaboração própria, 2014 (a partir do IBGE). 

Nesse sentido, uma comparação pareceu ser interessante, pois demonstra o Índice de 

Desenvolvimento Humano do Brasil, medido pelo Programa das Nações Unidas para o 

Desenvolvimento- PNUD e publicado no Atlas do Desenvolvimento Humano do Brasil- 

IDHM (2013)o qual revela um retrato do país de acordo com índices de longevidade, 

educação e renda, sendo o detalhamento feito por município. Assim, considera-se que um 

paralelo traçado entre o IDHM e os resultados apresentados pelo IBGE (2013), há uma 

sintonia na disposição dos resultados, o que, pode ser um indício de que a teoria de David 

Harvey e Henri Lefebvre sobre a direta relação entre a qualidade de vida do cidadão e o 

ordenamento do espaço urbano é um aspecto fundamental para se compreender a cidade e o 

ser humano. Então, eis os resultados, agrupados nas cinco macrorregiões do Brasil (Norte, 

Nordeste, Sudeste, Sul e Centro-Oeste): 
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Gráfico 13: Índice de Desenvolvimento Humano no Brasil por macrorregião, 2013. 

 

Fonte: elaboração própria, 2014 (a partir do IBGE e PNUD). 

 Pela representação gráfica acima, percebe-se que a região Sul e a região Sudeste são as 

que possuem os melhores índices de desenvolvimento humano no Brasil, com boa parte de 

seus municípios classificados em IDH muito alto ou alto. Ao contrário dessa situação, o 

Nordeste é a região que apresenta os piores índices, uma vez que não possui nenhum 

município classificado com IDH muito alto ou alto, flutuando na faixa de médio a muito 

baixo, o que demonstra uma clara correlação entre os resultados obtidos na análise dos 

instrumentos de planejamento urbano com o Índice de Desenvolvimento Humano. Vejamos 

no gráfico abaixo a correlação que se pressupõe: 
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Gráfico 14:Correlação entre IDH e legislação sobre instrumentos de política urbana 

 

Fonte: elaboração própria a partir do IBGE e PNUD, 2014. 

 Pela imagem acima, se pode notar que existe uma convergência de resultados entre as 

regiões que possuem maior número de instrumentos de planejamento urbano com as regiões 

que possuem o maior índice de desenvolvimento humano. O mesmo ocorre com os índices 

mais baixos: as regiões que mais deixaram de legislar sobre os instrumentos contidos no 

Estatuto da Cidade, também figuram nos polos de piores índices de desenvolvimento humano. 

Remontando-se ao artigo 2ª do Estatuto da Cidade, em seus incisos VIII e IX lê-se: 

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; 

IX- justa distribuição dos benefícios e ônus decorrentes do processo de urbanização; 

 Percebe-se, pela leitura acima recomendada, que a lei 10.257/01 preocupa-se em 

delimitar alguns processos inerentes ao sistema do capital, que é por seu turno, intrínseco ao 

processo de produção da dinâmica urbana. De uma forma sutil, a lei reconhece que o processo 

de produção e consumo da e na cidade pode ser a ela e aos seus cidadãos prejudiciais, e então 

infere ao poder público o papel de controlar as atividades que, de alguma forma (a critério do 

poder público municipal), possa prejudicar a coletividade. Ainda falando sobre os referidos 

incisos, o IX parece claramente demonstrar ao planejador urbano que a justiça social é quesito 
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obrigatório da política urbana, sendo sua inobservância, considerada um ato grave à sociedade 

e, portanto, passível de anulação por ilegalidade. 

 A partir do artigo 4ª da lei em comento, adentra-se no segundo capítulo, o qual irá 

discorrer de maneira detalhada sobre os instrumentos da política urbana em si. Alguns já 

estavam presentes em leis anteriores, como o plano diretor, por exemplo, e outros ganham 

evidência desde a vigência do Estatuto, como é o caso do direito de preempção e IPTU 

progressivo no tempo. 

 O artigo 39 do Estatuto da Cidade preconiza: 

Art. 39. A propriedade urbana cumpre sua função social quando atende às 

exigências fundamentais de ordenação da cidade expressas no plano diretor, 

assegurando o 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. (grifos nossos) 

 Ao tratar sobre a necessidade do plano diretor para o desenvolvimento da cidade, o 

legislador preocupou-se ademais em classificar, de maneira novel até então nas leis, o que se 

entenderia por função social e quais os princípios fundamentais deveriam ser respeitados e 

observados quando da criação do plano diretor. Reitere-se, ainda, que tal dispositivo do 

Estatuto da Cidade é válido para todo e qualquer município e, desta forma, não se pode criar 

uma lei urbanística que não compreenda os princípios de qualidade de vida, justiça social e 

desenvolvimento econômico, pois caso o faça, está fadado a ser considerado inconstitucional. 

 De outro modo, ainda sobre o plano diretor, é de competência do município, 

caracterizando-se como um instrumento básico da política de desenvolvimento e expansão 

urbana. Por tratar de direitos coletivos, sabendo que atende às necessidades da sociedade e 

que esta está em permanente mudança, o plano diretor deve ser revisado a cada 10 anos, pelo 

menos. Os princípios constitucionais de publicidade, lisura, participação popular e acesso 

público são inerentes ao documento. Além disso, o plano diretor é obrigatório para 

municípios brasileiros que contem com mais de vinte mil habitantes, para municípios, que 

mesmo com menos de 20 mil habitantes façam parte de regiões metropolitanas ou 

aglomerações urbanas, em casos de municípios que estejam em áreas especiais de interesse 

turístico, para aquelas localidades que estão em áreas de significativo impacto ambiental 

regional ou nacional. 
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 Assim, diante da incisiva determinação legal para os muitos casos em que o plano 

diretor é obrigatório, encerra-se uma noção generalizada de que o instrumento não era 

necessário para o desenvolvimento das cidades e para a política urbana. Além do rol de casos 

taxados em lei, ele deve ser adotados em todas as localidades brasileiras, sendo as exigências 

de realização somente uma maneira de acelerar a criação por parte dessas cidades que 

apresentam um perfil de maior atenção à política urbana. 

 Outro ponto de relevância do Estatuto é a possibilidade de intervenção do Estado, 

através dos poderes, para intervir na propriedade privada, caso seja considerado que ela não 

está atendendo ao princípio da função social. Além do já conhecido direito de desapropriação, 

em que o Estado retira o título de posse de uma propriedade de um indivíduo para dar a ela 

uma outra função que seja mais benéfica à sociedade pagando ao indivíduo através de títulos 

do tesouro, o Estatuto da Cidade também prevê outras formas de intervenção, como, por 

exemplo o IPTU progressivo no tempo, o direito de preempção e usucapião especial de 

imóvel urbano. 

 O Imposto Predial e Territorial Urbano- IPTU é devido pelo contribuinte pela posse de 

um imóvel situado na área urbana, o qual é calculado (tem como fato gerador) o próprio 

imóvel, sendo de competência do Município. A Lei 10.257 promoveu com esse imposto uma 

maneira de coação e sanção para os imóveis que não atendam as exigências da legislação da 

política urbana. Assim, aplicam-se a imóveis que estão dentro da possibilidade de serem 

taxados pelo IPTU progressivo, não só s dispositivos do Código Tributário Nacional, como 

também os parâmetros do Estatuto da Cidade, o qual determina que, em linhas gerais, os 

imóveis que não cumprirem com as funções legais terão a alíquota do tributo majorada 

conforme o tempo de descumprimento. Dessa forma, busca-se inibir, através de uma sanção 

pecuniária, o proprietário que não observar as leis urbanísticas.  

 Sobre o direito de preempção consiste no direito de preferência do Poder Público 

municipal na aquisição de imóveis urbanos entre particulares. Assim, caso o imóvel urbano 

em negociata entre dois particulares seja de especial interesse da política urbana, quer por sua 

localização ou por destinação que pode ser dada a ele, o Estado pode valer-se do direito de 

preempção para requerer preferência na compra. Eis uma flexibilização do poder de compra e 

venda entre particulares diante da supremacia do poder público.  
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 O instrumento da usucapião não está presente somente no Estatuto da Cidade, mas 

também no Código Civil brasileiro. Entretanto, o instrumento de que trata a lei 10.257 é 

diferenciada, pois trata da usucapião especial de áreas urbanas. Implica então afirmar que se 

pode utilizar desse instrumento são aquelas que estão a mais de cinco anos ininterruptos em 

área ou edificação urbana com até 250 metros. Caso o cidadão se encontre nessa forma de 

posse do imóvel, pode requerer judicialmente, e como base nessa lei, o título de domínio 

direto de propriedade, com o aval do Estado. Justifica-se tal postura com fim a dar uso aos 

imóveis urbanos que estejam sendo subutilizados ou com destinação que não atenda à função 

social. Assim, presume-se que se o proprietário consentiu a posse por mais de cinco anos, é 

porque o imóvel estava sendo, por ele, subutilizado. E entre a subutilização e a moradia, 

destina-se a justiça social a conceder o direito ao habitar. 
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Casa no Rio Zaan em Zaandam, Monet, 1867. 
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ENSAIO CONCLUSIVO: das reflexões sobre limites e possibilidades 

 

Para encerrar a discussão proposta neste trabalho, remontando o caminho que fora 

percorrido, se decidiu por um ensaio conclusivo em lugar de uma conclusão. E explica-se: 

considerando que a opção teórica da autora foi baseada em todo processo de pesquisa 

entrelaçar várias discussões teóricas de diversas áreas de conhecimento, contemplando os 

saberes que, de alguma maneira, se mostravam importantes para entendimento e compreensão 

do espaço urbano através da leitura dos princípios de justiça social e direito à cidade, não 

poderia então, concluir a linha de raciocínio aqui estabelecida em um campo fechado, sem 

que houvesse espaço para alguns questionamentos que restaram pertinentes da análise. 

Expor ideias e estabelecer um diálogo multidisciplinar para compreender uma 

realidade repleta de contradições e ideologias mostrou-se sempre desafiador, ao passo que a 

cada novo campo de conhecimento acrescido à pesquisa, as questões essenciais sobre justiça 

social e direito à cidade pareciam mais recorrentes e abrangentes, o que demonstrou que são 

aspirações teóricas e empíricas que movimentam diversas áreas do saber. Esse foi um ponto 

determinante para optar em escrever um ensaio que ressaltasse não somente as questões que 

restam patentes sobre a vida nas cidades, bem como algumas sínteses que se pode tirar do 

diálogo e das análises. 

Considerar que a cidade, enquanto espaço de construção coletiva e plural, repleta de 

diversidades, conflitos e anseios possui em sua característica o teor urbano, é inferir que esta 

cidade pode ser compreendida por um olhar multidisciplinar. Isso não implica, contudo, que 

essas observações sejam conclusivas e ilimitadas. Assim como a própria natureza humana, a 

cidade guarda em si uma série de limitações e movimentos que não podem ser tidos por uma 

visão reducionista do saber. Ao contrário, quer dizer que o campo de possibilidades é 

ilimitado, dependendo somente do observador estabelecer as formas de enxergar a realidade 

que se busca e a realidade que se vive. E nesse trabalho foi feita uma escolha de análise. 

Pautou-se em uma metodologia qualitativa de buscar em autores de diversos campos do saber 

como os princípios de justiça social e direito à cidade estão ou deveriam estar presentes na 

cidade. 

Na perspectiva de compreender o urbano como local de reunião das diferenças, 

Lefebvre (2008, p. 120) destaca que “a forma urbana reúne tais diferenças, ora mínimas, ora 
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máximas. Ela só se define por e nessa unidade que reúne as diferenças (todas as diferenças, ou 

seja, as diferenças formando um todo)”. Eis o ponto central do que pretendeu-se discutir em 

todo o trabalho: mesmo que formado por diferenças e desigualdades, a cidade urbana compõe 

um todo, no qual as pessoas estão inseridas e exercem um papel vital de continuísmo e de 

sobrevivência. Assim, ignorar seus direitos básicos na interface de suas relações com o 

espaço, significa numa leitura finalística, ignorar o sentido da existência do homem. 

Conforme podemos destacar, as cidadesassumiram na atualidade um ponto central na 

discussão sobre desenvolvimento. Conforme cita Castells (1972) hoje a sociedade se 

estabelece em redes, cujos nós se fazem em cidades que se destacam, principalmente, por seu 

potencial econômico e pela capacidade de concentrar fluxos de informações. O processo de 

urbanização que surgiu atrelado ao processo capitalista de produção e acumulação de 

riquezas, hoje tomou dimensões que já se dissociam apenas do aspecto econômico. O 

urbanismo é um fenômeno, ainda pouco compreendido, mas que está presente em todo o 

mundo, ditando uma nova forma de viver para a sociedade. 

 Ainda, de acordo com Lefebvre(2008) o urbano é um traço marcante e indissociável 

do novo modelo de organização social contemporâneo. Ele abarca e corresponde todos os 

aspectos da vida e coletividade e, junto a isso, também implica em mudanças negativas. A 

ausência da festa, do encontro nos espaços públicos é um dos pontos que o autor mais destaca 

em suas obras quando trata das mazelas sociais enfrentadas pelo urbanismo. Há que se inferir 

que, como já frisado no terceiro capítulo deste trabalho, quando Lefebvre aborda a questão 

urbana, ele o faz dando uma dimensão geral e filosófica, e não atrela o conceito e suas 

afirmações a um ramo específico da ciência, o que demonstra que a urbanização da cidade 

está ligada, em termos lefebvrianos, não só a organização espacial e territorial, mas a todos os 

pormenores que abarcam a vida em coletividade. 

Este não é, portanto, nenhum argumento diferente daquele tratado por Aristóteles, 

Santo Agostinho, Hegel ou Marx e nem muito menos os defendidos com tanta veemência por 

Harvey e Lefebvre, já contemplados no capítulo III. Conforme podemos discorrer neste 

trabalho, todos os autores, seja por qual viés do saber transitem, buscam, com palavras e 

ideias distintas, chegar ao mesmo ideal: uma cidade em que todos tenham as mesmas 

oportunidades. Dizer que se promoverá uma completa justiça social na cidade pode parecer 

ideológico, uma vez que é da própria essência humana ser diferente e viver no conflito (como 

apregoam Marx e Santo Agostinho). Porém, o fato de se parecer um objetivo de difícil 
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alcance, os instrumentos de política urbana brasileira sinalizam para que há sim uma 

possibilidade de se chegar em uma cidade, em um espaço urbano, em que todos os sentidos da 

vida humana (Lefebvre, 2010) possam ser garantidos e satisfeitos. 

O exercício de compreensãoda acepçãodos conceitos de justiça social e direito à 

cidade, sob o enfoque da filosofia, a qual norteou a teoria contemporânea acerca da justiça, 

passou-se a buscar, através do diálogo entre a justiça social na concepção filosófica e o 

pensamento atual de justiça, refletir sobre a materializaçãodos conceitos em instrumentos 

jurídicos, os quais servem como elementos norteadores das políticas públicas no Brasil. 

Porém, entremeado nesse caminho de lutas por igualdades e direitos, há de se ponderar pela 

complexidade de elementos e organizações que estão envolvidas em um processo, que como 

cita Harvey (2012) é muito mais uma luta coletiva, que se sobrepõe a qualquer desejo 

individual, do que uma quimera pessoal de obstinação de desejos e satisfações. 

Conforme se buscou demonstrar através de alguns fragmentos da realidade,a 

infraestrutura que envolve o urbanoinclui também elementos subjetivos e que decorrem do 

movimento de interrelação entre o homem e o meio e o homem com ele mesmo. Daí, capturar 

todas as suas mazelas subjacentes e todo o seu exitoso conteúdo que permite o novo modo de 

vida do homem moderno não se desenrola de maneira evidente. Ao contrário, enraizado no 

arcabouço desenvolvimentista da cidade e do espaço urbanizado, existem elementos que são 

comuns em qualquer sítio do planeta, porém suas proporcionalidades se perfazem de modos 

diferentes, a partir do conteúdo de cada localidade. É o que Soja (1995) chama de conceber o 

global no local e o local no global.  

Nessa circunscrição de redes de desenvolvimento que se assemelham e se repulsam na 

mesma proporção, elementos como o tráfego de dados e locomoção de bens e pessoas 

passaram a ser balizadores de um novo ritmo de vida, que exigem agora planejamento do 

espaço e, consequentemente das cidades, de uma maneira totalmente inovadora do que se 

tinha a um século atrás. Assim como os exemplos citados, existem outras condicionantes das 

regras do mundo moderno, que necessitam de regulamentação e envolvimento de instituições, 

principalmente as estatais, haja vista visam conceber um espaço mais harmônico e isento de 

conflitos o quanto seja possível. 

Ao contrário das características inovadoras que o fenômeno urbano faz desencadear no 

espaço, existem também aspectos que ele conserva em sua essência, uma vez que são 

indissociáveis da condição humana. A vida, a moradia, nutrição e locomoção são traços 
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estruturadores de uma vida, seja ela despontada em qualquer rincão do globo. Por isso, não há 

que se olvidar de considerá-los ao planejar os instrumentos normativos da vida em sociedade, 

pois, caso isso seja desconsiderado, clarividente será a ruína de um projeto político, já que 

será inviável de ser implementado no espaço físico, ou, levado a últimas consequências, 

causará um prejuízo de cunho irreversível à comunidade. 

O grande desafio em estudar a cidade e o fenômeno urbano, orientado pela 

justiçasocial e o direito à cidade em seu conteúdo, consiste em estabelecer um caminho 

uníssono que privilegie os dois mundos que estão postos na atualidade: atrelar a velocidade 

das relações do homem com meio às suas necessidades arraigadas na própria condição de ser 

humano. Uma vez que esse discurso seja harmônico e as lacunas possam ser paulatinamente 

preenchidas, perceber-se-á uma maior complexidade dos fenômenos, mas também, uma 

diretriz possível de alcançar justiça e direito no seio da cidade. 

 Desde o início deste trabalho, apresentou-se como preocupação buscar elucidar e 

refletir sobreo sentido da justiça social dentro da cidade como objeto e paisagem 

materializada, fruto da construção de uma gama de relações coletivas, mas também a cidade 

como fator influenciador do contato entre o homem e o meio e as relações resultantes dessa 

equação. Desta forma, dar continuísmo a uma investigação que toma por base os estudos 

filosóficos acerca de justiça, perpassando e estabelecendo um diálogo com a sociedade 

moderna e seus estudos contemporâneos sobre o tema e, por fim, analisando a configuração 

da ordem jurídica de um país cuja Constituição prevê em seu seio, a justiça social, enreda-se a 

trama de discussão teórica e análise empírica a que se propõe este trabalho acadêmico.  

 Considerando que as regras que determinam a forma de instrumentalizar a justiça 

social e o direito à cidade devem ocorrer dentro de um ambiente institucional, a cidade, nesse 

viés, assume então uma nova condição. O espaço urbano e suas relações intrínsecas tomam 

uma dimensão governamental, uma vez que o estabelecimento das regras que orientarão o 

processo de convivência social e de construção das normas que comporão a paisagem dentro 

desse espaço urbano, deverão ser assumidas de acordo com o sistema político adotado na 

localidade politicamente delimitada. 

 Assim, o ambiente institucional será determinante para delimitar de que forma as 

regras sociais serão estabelecidas e, por conseguinte, qual serão os mecanismos jurídicos e 

políticos de ação e implementação das políticas públicas decorrentes das exigências legais, 

bem como definirá a quem caberá, dentro da sociedade, o papel de fiscalização, controle e 
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coação para as normas coletivamente estabelecidas. Neste ponto é importante frisar que as 

normas as quais este texto se refere diz respeito às condutas construídas coletivamente, 

atualmente ditas dentro de espaço urbano, mas que necessitam de formalização para que 

possam ser implementadas pelo Poder Público. 

 O espaço urbano tomado em sua completude, ou seja, conforme preceitua Carlos 

(2011) que as relações e conflitos que ocorrem no âmago do território urbano são, a priori, 

percebidos pela paisagem que a cidade forma. As construções e formas arquitetônicas são, 

pois, sinais visíveis e cristalizados no ambiente sinalizando a resultante da interação entre o 

indivíduo e o meio, seja coletivamente ou particularmente. 

 Dessa paisagem resulta que a produção humana dentro do espaço urbano deve ser 

norteada, de modo que haja um equilíbrio e harmonia entre o ambiente percebido e o 

ambiente construído. Há, pois, a necessidade, partindo-se da premissa que a justiça social se 

perfaz no momento em que todos que estão inseridos no espaço urbano tem as mesmas 

condições de acesso aos direitos básicos, assim como aos serviços e equipamentos públicos, 

de que o sistema que normatizará as regras de acesso contemple o maior número de benefícios 

ao maior número de cidadãos quanto possível, promovendo, verdadeiramente, um bem-estar 

coletivo. 

 De acordo com os pensamentos filosóficos avultadas no segundo capítulo, a justiça se 

realiza integralmente na coletividade quando os extremos são evitados e há um perfeito 

equilíbrio entre os cidadãos e em sua relação com o meio que habita. Entretanto, assim como 

afirma o saber filosófico, ratificado pelo pensamento contemporâneo, esse perfeito equilíbrio 

social ainda não fora implementado na sociedade, uma vez que, como afirmava Marx, a 

coletividade vive de conflitos, e nesses conflitos evidenciam-se as diferenças e sobreposições. 

Então, caminhar no sentido de executar políticas e ações que executem medidas as quais 

viabilizem um acesso à cidade, de forma justa, de modo que todos os indivíduos sejam 

participantes dessa dinâmica é o condão do estudo das medidas que visam tornar o espaço 

urbano socialmente justo. 

 Nessecontexto de normas e criação de políticas para regular o espaço urbano, existem 

alguns pontos de debate que são, paulatinamente, objeto de lutas coletivas, conflitos e 

aspiração social, pois dizem respeito a áreas da vida cotidiana que nem sempre estão 

prestigiadas de forma mais aprazível, tornando a vida das pessoas que estão inseridas no 

contexto da cidade, com lacunas que necessitam ser supridas. Dentre esses aspectos, cabe 
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salientar que existe, no amálgama do problema, uma questão social, ligada ao sistema 

econômico de produção de riquezas, que mais à frente, como feito no segundo capítulo, é 

tratado por David Harvey como as diferenças entre as classes sociais, que geram transtornos 

sociais e cotidianos, pois interferem diretamente em características fundamentais da vida do 

ser humano, como por exemplo, no direito a um lugar para morar. 

 Tratar de pessoas que merecem os mesmos direitos de acesso à cidade, mas que 

possuem restrições ou benesses em virtude de sua situação econômica e social, é um fator 

crucial dentro da sociedade contemporânea, a qual tem recebido atenção quando da 

proposição de políticas e legislações. Entrementes, a viabilização e implementação dos 

princípios que distinguem os direitos e buscam minimizar as injustiças sociais parecem não 

atingir um ponto de eficiência, eficácia e efetividade, ou seja, não parecem perfazerem 

completamente os ideais e objetivos que culminaram na proposição das propostas. 

 Portanto, partindo-se da premissa de que é necessário o estabelecimento de normas e 

diretrizes para a organização social e a sua expansão, sendo essas regras baseadas em 

princípios norteadores do bojo coletivo, devem conter direcionamentos para que o 

ordenamento das paisagens e dos direitos coletivos esteja em consonância com as 

necessidades mais eminentes da sociedade, bem como viabilizem mecanismos para que o 

poder público e os outros atores sociais envolvidos possam atuar de forma a proporcionar 

equilíbrio e justiça nas ações que empreenderem. 

 No caso de falar-se em constituições democráticas, o sistema de governo já estará 

delimitado, com a repartição de atividades e essas organizações institucionais estabelecem, 

diretamente, a forma que as leis serão criadas no país e de que forma se dará sua implantação 

e execução. Esse aspecto reflete inexoravelmente de que forma os direitos conquistados e 

outorgados aos cidadãos serão manejados e assim, através dos apontamentos constitucionais, 

poder-se-á compreender as maneiras de incorporar nas diretrizes e princípios da coletividade 

os direitos que viabilizem a justiça social. 

Ser parte da dinâmica e da vida da cidade, exige uma postura de integração e 

possibilidade de ser agente ativo dentro do processo de construção da cidade e do ambiente 

que pulsa entre os muros do espaço produzido. Converter o mero instituto de sobrevivência 

em uma justa medida de dosar os anseios e as responsabilidades, confere ao ambiente coletivo 

a necessidade de ponderar os desejos humanos de interferência e interdependência com o 
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espaço, sem, contudo, privá-los da possibilidade de auferir vantagens e conforto com o 

ambiente construído e os bens e serviços ofertados dentro da cidade. 

 A consecução de um projeto para a cidade está permeado por uma conjunção de 

variáveis diretas e indiretas que comporão o universo de diretrizes e princípios que guiarão o 

ordenamento da cidade, dentro dos parâmetros almejados pela coletividade. Esse projeto, no 

entanto, não é estático e nem muito menos imediato. Ao revés, ele é fruto de um 

amadurecimento de ideias e ambições coletivas, grupais e individuais, que resultam em 

normas de abrangência geral. E essas normas são orientações que devem pautar as ações 

humanas tanto na paisagem do espaço urbano, bem como nas próprias relações sociais. E é 

fruto de lutas e aspirações políticas e ideológicas que simbolizam os anseios da coletividade 

para a melhor forma de dirigir o crescimento da cidade e de organizar e equilibrar a oferta e 

demanda pelos bens e serviços que devem e podem estar disponíveis. 

 A sociedade se organiza em grupos com objetivos definidos e cria grupos de pressão 

para exigir que o Poder Público reconheça suas necessidades e clamores e os transforme em 

políticas públicas e leis. Ocorre que quando se fala em sociedade, se fala em pluralidade e 

diferenças. E isso está refletido nos objetivos dos grupos e dos olhares que essas parcialidades 

tem sobre a cidade: o que para algumas parcelas da sociedade parece ser a melhor forma de 

gerir a cidade, para outros parece a pior. E daí nasce o conflito, que necessitará de mediação e 

participação de grupos, especialistas e pessoas integrantes do Poder Público para, ao fim e ao 

cabo, propor a medida que interfira de forma a trazer maiores benefícios coletivos possível, 

materializando a busca pela justiça social. 

 Quando se fala na produção do espaço urbano, parece oportuno considerarque esse 

aspecto da cidade está determinado por uma grande influência dos grupos de pressão, porque, 

principalmente, é um viés da sociedade que envolve uma vultosa quantidade de investimentos 

e participação do capital privado, essencialmente no que tange ao mercado imobiliário, vez 

que, a exemplo do Brasil, a maciça parte da construção de residências habitacionais dá-se pelo 

mercado da construção civil de capital fechado. Além desse aspecto, há de se considerar 

também, e de forma não menos relevante, a presença de questões políticas no que tange à 

formulação de leis e propostas para ordenação e planejamento do solo urbano e do 

crescimento e desenvolvimento das cidades. 

O ponto crítico que se forma dessa situação de entrega do controle do planejamento 

urbano para atores que não estão comprometidos diretamente e por obrigação com o bem 
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comum, é que questões básicas que norteiam as políticas de solo urbano e de garantia de 

acesso à cidade, aos bens e serviços públicos passam a ocupar um lugar secundário quando da 

execução e interferência no espaço urbano. Conforme cita Lefebvre (2010) o elemento que 

intermedia as relações que se dão entre o espaço e o ser humano é o cotidiano. São as 

aspirações, os desejos, os conflitos, a rotina e a luta diária que determinam a dinâmica da vida 

na cidade. Portanto, considerar que o cotidiano e suas consequências subjacentes sejam 

esquecidas ou pormenorizadas quando se trata de planejamento urbano, é o mesmo que inferir 

que o planejador que não tem o espaço urbano como criação e produto de uma gama de 

relações entre o homem e a cidade, que devem obedecer não somente critérios objetivos e 

pragmáticos, mas também, e não menos importante, os critérios subjetivos de concepção do 

planejamento urbano, não avaliará os impactos desses caracteres subjetivos na concepção de 

diretrizes e ordenamento jurídico, os quais serão o mecanismo formal para consecução da 

vida na cidade. 

 Nesse contexto de adequação entre o ser e dever-ser(BOBBIO, 2004), nascem as lutas 

políticas para reforma urbana. Conforme citado acima, na mudança de posição estatal nas 

políticas de planejamento urbano, diante do novo modelo instalado de gerenciamento das 

políticas que abriam lacunas para a presença substancial do mercado privado na deliberação 

de assuntos públicos e coletivos, houve uma mobilização nacional, de especialistas e das 

camadas sociais destoantes do discurso oficial, para reformulação das políticas de solo urbano 

e de acesso à cidade.  

Cabe salientar que todo o Estatuto da Cidade é formado por princípios que estão 

diretamente ligados à questão coletiva. Participação popular, gestão democrática, partilha de 

direitos são alguns aspectos presentes na lei que orientam tanto o cidadão quanto o legislador 

para a necessidade precípua de buscar, por meio dos instrumentos de política urbana, 

maneiras de proporcionar um maior bem-estar coletivo ao maior número de pessoas possíveis.  

Não se pode afirmar, entretanto, que um resultado explica o outro, ou vice-versa. 

Porém, se tomado por uma abordagem filosófica e humanista, pode-se supor que há uma 

relação nos fluxos de resultados, pois se a cidade é espaço construído e meio de vida do 

cidadão, não se pode olvidar que a qualidade de vida está intrínseca à qualidade que o espaço 

urbano pode oferecer ou que de fato oferece, sendo, portanto, por essa vertente, o Estatuto da 

Cidade um aliado não só para o Estado enquanto política pública de ordenamento do espaço 

urbano, como também um mecanismo de interferência direta no modus vivendi do homem. 
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Tomando-se especificamente a coletividade, observa-se ser um elemento marcante 

da lei 10.257/01, mas especialmente ressaltada nos três primeiros artigos, os quais compõem o 

primeiro capítulo. Como esse texto inicial expressa o espírito das disposições, e concordando 

que, desde a promulgação da Constituição Federal é objetivo do Estado promover justiça, com 

o mesmo senso dos filósofos abordados pelo segundo capítulo deste trabalho, não surpreende 

então a presença de diversos conceitos que são igualmente utilizados desde a filosofia 

clássica. Com isso, compreende-se que a noção de justiça não e destoante daquela abordada 

desde a história clássica. O que se perpetua é o senso da justiça coletiva e direito a uma cidade 

que promova o bem-estar coletivo. Entretanto, os meios para se alcançar isso, são elaborados 

de acordo com a posição histórica da evolução da humanidade. 

De acordo com essa compreensão humana do processo de produção do espaço, e 

com ele o processo de produção dos instrumentos e garantias que visem satisfazer o mínimo 

dessas necessidades contraditórias inerentes ao espírito humano, a dualidade e a contradição 

fazem parte da análise do urbano e das relações sociais. Portanto, o equilíbrio perfeito a que a 

filosofia aristotélica pregava, assume um caráter sui generis enquanto uma justa medida não 

será acatada por todos igualmente, porque o próprio conceito de igualdade é relativo; deve-se, 

pois, assumir a busca por medidas equânimes as quais propiciem a consecução de ações 

coletivas que beneficiem o maior contingente de indivíduos possível, sem desprezar os 

demais. Porque, se de outro modo fosse, se perderia o caráter democrático das relações e 

assumiria um papel totalitário e impositivo, que, da mesma forma, não atingiria o bem 

comum, uma vez que não seriam reflexos dos anseios da sociedade. 

 Entrementes, como o objeto de análise não é reducionista, e deve, portanto, abarcar 

não só o lado filosófico da leitura da realidade, como também os aspectos ligados à prática 

social envolvidos. Nesse contexto, considerando que os instrumentos que conduzem ao 

desenvolvimento de uma cidade urbana, com fulcro no princípio da justiça social, devem ser 

aplicados visando garantir o acesso dos cidadãos ao maior número de serviços e 

equipamentos, o direito à cidade transmuta-se ao direito de ter direito aos bens coletivos que 

estão presentes na cidade. E essa é, pois, uma retórica de produto e produtor. O homem 

produz para si e para os outros e determina também as regras do seu próprio processo de 

produção na dinâmica do espaço urbano. 

Ainda um caminho se abre, o da sociedade urbana e do humano como obra nessa 

sociedade que seria obra e não produto. Ou a superação simultânea do velho “animal 

social” e do homem da cidade antiga, o animal urbano, na direção do homem 
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urbano, polivalente, polissensorial, capaz de relações complexas e transparentes com 

“o mundo” (o meio e ele mesmo). (...) Portanto, é na direção de um novo 

humanismo que devemos tender e pelo qual devemos nos esforçar, isto na direção de 

uma nova práxis e de um outro homem, o homem da sociedade urbana 

(LEFEBVRE, 2010, p. 107-108). 

 As cidades do mundo contemporâneo situam-se no momento em que a industrialização 

na dita mais o modo de vida das pessoas, mas também não deixa de ser um fator 

preponderante. Com isso, o capitalismo assume uma nova roupagem, em que a produção e 

consumo superam a antiga lógica da indústria. E esse novo padrão de produção interfere no 

espaço, trazendo consigo também novos modos de viver (n)a cidade. 

 A presente pesquisa buscou discorrer sobre o conceito de justiça social e direito à 

cidade para, a partir de uma abordagem conceitual, analisar as formas de instrumentalizar e 

materializar as normas de organização e planejamento da cidade, partindo-se do princípio que 

esta cidade ao qual nos referirmos está envolta em um processo de paulatina urbanização. 

Com isso, aceitando-se o argumento de que compreender esse processo não requer um único 

foco, o escopo deste trabalho permitiu uma visão interdisciplinar para entender o conceito de 

justiça aplicado à cidade, bem como se responde, na atualidade, a esta dimensão. 

 Compreendido então o conceito de justiça e direito, desde sua origem, a partir de 

raízes filosóficas, e realizado o diálogo conceitual com o atual processo de ordenação do 

espaço urbano das cidades, percebeu-se que a questão permanece controversa e que o ideário 

de justiça é almejado ainda, da mesma maneira que outrora, pelos que se dedicam ao estudo 

das cidades, bem como àqueles que se propõem a executar as medidas de planejamento 

urbano, através da observância das leis. 

 Na dinâmica de conhecimento alinhado neste trabalho, ressaltou-se que as bases de 

análise do emaranhado que forma a cidade contemporânea ainda pode ser explicado sob o 

viés da filosofia: o conflito, a dialética, a busca pela virtude são imanentes ao discurso atual. 

Porém, não se pode olvidar que o Estado, como empreendedor das ações públicas, tem 

reiteradamente evoluído as maneiras de interferir no espaço da cidade, de modo a 

proporcionar aos seus cidadãos maneiras de vivência na cidade que resguardem o direito ao 

bem-estar social. Assim, considerando que a justiça é a persecução do equilíbrio e da 

equidade, e incluindo nesse conceito o elemento da coletividade, a justiça social acontece 

quando no ambiente da cidade todos podem ter iguais oportunidades e acesso, sem quaisquer 

distinções. 
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 Dentro do cenário de produção do espaço, calcado pelo sistema capitalista de 

produção e consumo, é inerente que se dê o conflito e as contradições, o que, 

inexoravelmente, não coexiste com a justiça em seu sentido perfeito. Entretanto, o desafio é 

harmonizar as dinâmicas de produção do espaço e o sistema que rege as cidades. Eles são 

contraditórios, mas não podem ser ignorados. Portanto, diante dessa situação global, várias 

medidas são adotadas pelos atores sociais a fim de minimizar as diferenças entre os 

indivíduos na cidade, com o fito de proporcionar igualdade e equidade em oportunidades à 

todos. 

O que se apreende da crítica elaborada pelo jurista é que o direito, assim como a 

régua de Lesbos de Aristóteles, pode se moldar a situações distintas; ele é flexível. Assim, 

como o Brasil possui uma forte tradição política e jurídica em normas ligadas ao direito 

individual, em civilismo, em concentração fundiária, assim também operava o direito: a favor 

desses aspectos. Portanto, lutar para que haja uma mudança na perspectiva social das 

necessidades coletivas, fazer com que as diretrizes e princípios do país sejam cunhados em 

letras de garantia ao espaço público, em garantia à cidade, faz com que o direito trabalhe em 

favor do coletivo. Cabe, então, aos que estão no papel de gestores governamentais, e nesse 

caso, cabia aos que compuseram a Assembléia Nacional Constituinte, o papel de dar essa 

nova roupagem ao direito, pois ele tanto poderia ser encarado como um indutor da ilegalidade 

e da injustiça urbana, como também poderia ser usado como aliado na persecução dos 

objetivos da materialização da justiça social na cidade. 

 Nessa vertente de pensamento, o direito urbanístico assume um papel crucial nas 

discussões que permeiam a ordenação do território e do espaço urbano, pois é essa área do 

conhecimento jurídico que vai reunir os princípios baluartes da nova ordem jurídica trazida 

pela Constituição de 1988, além de consagrar os ditames já amalgamados na vida brasileira. O 

direito urbanístico, numa ótica positivista da ciência, se encontra nos ramos das áreas de 

conhecimento do direito público, por envolver em seus litígios e querelas, questões que 

transcendem a individualidade e visam o bem comum, como, por exemplo, questões de direito 

ambiental e do espaço público, e em que há, necessariamente, o interesse do Estado na 

resolução do conflito. É importante frisar, entretanto, que essa questão de posicionamento dos 

ramos do direito em público ou privado, hoje é bastante discutido na literatura por sua 

inconsistência teórica, vez que, tomado de maneira abrangente, todas as áreas do 

conhecimento são, de uma maneira ou de outra, de interesse coletivo e, portanto, decai a ideia 

da separação positivista entre as ramificações da ciência do direito. 
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 Superadas as classificações meramente didáticas, o que importa frisar do direito 

urbanístico é o seu caráter relevante e multidisciplinar, por reunir em sua seara de estudos 

uma gama de assuntos que implicam na ordenação do território e do espaço público além das 

nuances ambientais, que perpassam muitas áreas de conhecimento, não se restringindo ao 

direito, mas aliando o direito às outras áreas que tratam do coletivo e da sociedade, tais como 

a geografia, sociologia, para acompanhar a evolução das atividades sociais. Apesar de não 

estar codificado em um único livro de leis, não perde, mesmo assim sua importância para a 

compreensão dos assuntos contemporâneos sobre o espaço urbano. 

 Na Constituição Federal de 1988, está consagrada no texto de lei a competência 

concorrente para legislar sobre o direito urbanístico. Isso significa afirmar que cabe, 

concomitantemente, à União, aos estados e distrito federal criar as normas para regular o 

espaço urbano e suas questões intrínsecas. Sobre a competência constitucional concorrente 

para legislar, diz-se que ela ocorre quando o Estado dita as normas gerais sobre o assunto, e os 

demais entes (leia-se estados e distrito federal) se responsabilizam por criar as leis especificas 

que normatizem e façam valer as diretrizes gerais exclamadas pelo Estado. E assim, o direito 

urbanístico ganha uma conotação bastante realista, por ter a capacidade de ser criada de 

acordo com as necessidades reais de cada rincão do país, sem, contudo, ser destoante ao 

contexto do restante. 

 Consiste então em um desafio, nem sempre pacífico e harmônico, mas possível de 

mediação. É nesse ponto que utilizamos das inovações legislativas trazidas pela Constituição 

Federal do Brasil de 1988, a qual significou a mudança de um regime militar de governo, 

caracterizado pela mitigação de direitos sociais, para um regime democrático de direito, que 

preocupou-se, entre outras coisas, com a questão da justiça social e do planejamento urbano. 

 Esse ponto do planejamento nasce fruto de lutas urbanas, dadas por diversos agentes, 

consolidada através do Movimento Nacional da Reforma Urbana. Engajados em promover 

medidas que propiciassem ações governamentais mais justas no seio da cidade, o Movimento 

ensejou uma série de reivindicações, as quais foram atendidas por meio dos artigos 182 e 183 

da Constituição, os quais, por seu turno, criaram a exigência do Estado a legislar 

especificamente sobre o tema do planejamento urbano, o fazendo em 2001, pela lei 10.257, o 

Estatuto da Cidade. 
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 O Estatuto da Cidade surge então como uma consolidação de entendimentos acerca da 

política de planejamento urbano, transformando em norma jurídica de observância nacional 

suas regulamentações. Obrigatoriedade de plano diretor, de estudos específicos para 

construção no espaço urbano, flexibilização do princípio da propriedade privada são alguns 

dos exemplos marcantes que são abordados pela lei em questão.  

 Portanto, ao realizar-se uma análise minuciosa da lei 10.257/01, percebeu-se que é 

possível materializar em normas os princípios de justiça social e direito à cidade, uma vez que 

essa lei possibilita ao cidadão exigir o ordenamento do espaço urbano que atenda às 

necessidades coletivas, bem como que garanta seus direitos básicos para vivência harmônica. 

 Desta forma, conclui-se que muito se tem avançado na compreensão da cidade sob o 

viés mais humanista, como assim se propõem os estudiosos adotados por este trabalho e como 

milita a autora. Então, vislumbra-se que continuado o processo de realização e materialização 

de normas sociais que privilegiem a justiça e o direito como norteadores das políticas de 

Estado, mais perto se estará de alcançar uma cidade ideal em termos de qualidade de vida e 

possibilidades para o ser humano. 

Finalmente, encerra-se este trabalho com a verificação de que a cidade é uma 

paisagem construída pelo homem e, ao mesmo tempo, o homem é fruto e mantém uma 

estreita relação com esse ambiente construído, existindo um processo dialético entre os 

processos e dinâmicas que envolvem esta relação. Isso implica dizer, por fim, que esta é uma 

área de conhecimento que caberá sempre diversas interpretações, uma vez que tomando por 

base a justiça social e o direito a cidade como princípios que norteiam a atividade humana, e 

considerando que esta atividade está em permanente execução, eis um campo de investigação 

que está disponível para novas análises e compreensões, o que não exclui, entretanto, as 

abordagens já realizadas.  

Portanto, tratar do homem e do seu espaço como se almeja e como hoje se concebe é 

desafiador e um exercício necessário, já que os conhecimentos adquiridos ao longo da história 

não parecem obsoletos. Ao contrário disso, são extremamente relevantes para compreensão do 

novo. Assim, eis que a filosofia orienta o processo de pensamento da construção de um 

ambiente coletivo, enquanto as aspirações do homem permanecem focadas em seu bem-estar 

e, portanto, apreendidos os conceitos filosóficos sobre as aspirações humanas, entender os 
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processos atuais de funcionamento da sociedade se mostram essenciais enquanto formam o 

encadeamento lógico das ideias que orientam e compõem a sociedade atual. 
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