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Resumo 

 

 

 

Este trabalho tem como escopo contribuir com a discussão contemporânea 
sobre os problemas da cidade capitalista, abordando um momento de 
conquista para o Movimento Nacional pela Reforma Urbana no Brasil, 
representada pela criação do Ministério das Cidades em 2003, pelo atual 
presidente da república Luis Inácio Lula da Silva. A criação deste Ministério 
retoma o debate da questão urbana no país como responsabilidade do poder 
público que demanda uma intervenção governamental planejada em nível 
nacional. O cerne da nossa análise parte da seguinte questão: qual a noção e 
concepção sobre cidade que vem orientado o processo de elaboração da nova 
política nacional de desenvolvimento urbano do Brasil?.  Partindo da questão 
de pesquisa, o  principal objetivo deste trabalho é identificar,  através do 
discurso do Ministério das Cidades (objeto empírico), os fundamentos políticos 
e ideológicos que constituem a proposta da nova política nacional de 
desenvolvimento urbano, como também a concepção sobre cidade partindo da 
problematização do lema Cidade para Todos.  
 
 
 
Palavras – chave: Cidade, “Questão Social”, Política Urbana, Discurso 
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Abstract 
 
 
 
 
This study has as target to contribute with the contemporary quarrel on the 
problems of the capitalist city, approaching a moment of conquest for the 
National Movement for the Urban Reformation in Brazil, represented for the 
fundation of the Ministry of the Cities, in 2003, for current president of the 
republic Luis Inácio Lula da Silva. The fundation of this Ministry retakes the 
discussion of the urban question as responsibility of the Brazilian govern that 
demand a planned governamental intervention in national level.  Our analysis 
had initiating from the following question:  which is the city conception that has 
guided the process of elaboration of the new national program for the urban 
development in Brazil.  From this research’s question, the main objective of this 
work is to identify, through the analysis of discourse of the Ministry of the Cities 
(empirical object), the ideological and politic beddings and what is the proposal 
of the new national program for urban development and the conception on city 
expressed for the motto  City for All. 
 
 
 
Key words: city; “social question”, Urban Policies; Discourse. 
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INTRODUÇÃO 

 
 

Será falta de imaginação o que nos faz procurar 
Lugares imaginados tão longe do lar? 

Ou Pascal se enganou quando escreveu 
Que é em nosso quarto que devíamos ficar? 

 
Continente, cidade, país: não é tão sobeja 

A escolha, a liberdade, quanto se deseja. 
Aqui, ali...Não. Teria sido melhor ficar em casa 

Onde quer que isso seja? 
 

Elisabeth Bishop 
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nalisar a cidade contemporânea requer considerar suas 

características frente ao processo de reestruturação do capital que 

vem impondo demandas e gerando mudanças consideráveis no modo de vida 

urbano  e influenciando aspectos econômicos, sociais, políticos e culturais 

determinado a forma de acesso à cidade. É na cidade que as expressões da 

“questão social” se revelam com mais força, por ser ela o lócus de realização 

da contradição entre capital e trabalho , sendo indispensável apreender o 

processo histórico determinante do fenômeno urbano, percebendo o 

antagonismo entre as classes sociais, a concentração dos instrumentos  

necessários para a produção e reprodução do capital em um mesmo espaço e 

as formas de resistência apresentadas pela sociedade à realidade vivenciada 

de forma individual e coletiva.  

 

Essa realidade deve ser considerada, conforme com a perspectiva teórica 

adotada, de forma dialética e analisada em sua totalidade, buscando identificar 

a essência do fenômeno da cidade capitalista e suas atuais configurações. 

Neste sentido, nos apoiamos em Kosik (1976:44) por compreender que  

 
Os fatos são conhecimento da realidade se são 

compreendidos como fatos de um todo dialético – isto é, se 

não são átomos imutáveis, indivisíveis e indemonstráveis, de 

cuja reunião a realidade sáia constituída – se são entendidos 

como partes estruturais do todo. O concreto, a totalidade, não 

são, por conseguinte, todos os fatos, o conjunto dos fatos, o 

agrupamento de todos os aspectos, coisas e relações, visto 

que a tal agrupamento falta ainda o essencial: a totalidade e a 

A 
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concreticidade. Sem a compreensão de que a realidade é 

totalidade concreta – que se transforma em estrutura 

significativa para cada fato ou conjunto de fatos – o 

conhecimento da realidade concreta não passa de mística, ou 

a coisa incognoscível em si. 

 

O real – a “concreticidade” - percebido enquanto totalidade significa que as 

múltiplas determinações que o compõem, estão ontologicamente interligadas. 

A  totalidade peculiariza-se por ser um processo dinâmico e dotar-se de um 

movimento imanente, atuando na particularização dos processos complexos do 

ser social. Essas múltiplas determinações são constituídas de contradições e 

forças antagônicas, de movimentos e transformações constantes com outros 

fenômenos. Para Andery (1988:422), 

Conhecer, compreender os fenômenos que são assim 

constituídos não é tarefa fácil porque, para Marx, há uma 

distinção entre as coisas tal como aparecem e tal como são na 

realidade, a forma de manifestação das coisas e a sua real 

constituição, ou uma diferença entre a aparência e a essência.  

 

O procedimento metodológico1 que orienta nossas reflexões torna explícito o 

caminho teórico que sustenta as questões e fundamenta o estudo ora 

apresentado. Em princípio, este trabalho tem como escopo contribuir com a 

discussão contemporânea sobre os problemas da cidade capitalista, abordando 

um momento de conquista para o Movimento Nacional pela Reforma Urbana 

no Brasil, representada pela criação do Ministério das Cidades em 2003, pelo 

                                                 
1 Conforme Netto (1998:30), o procedimento metodológico na perspectiva marxista, consiste 
em “partir do empírico (os fatos), apanhar as suas relações com outros conjuntos empíricos, 
investigar a sua gênese histórica e o seu desenvolvimento interno e reconstruir, no plano do 
pensamento, todo esse processo. O circuito investigativo, recorrendo compulsoriamente à 
abstração, retorna sempre ao ponto de partida (...). Os ‘fatos’, a cada nova abordagem, se 
apresentam como produto de relações históricas crescentemente complexas e mediatizadas 
(...). A pesquisa, portanto, procede por aproximações sucessivas ao real, agarrando a história 
dos processos simultaneamente ás particularidades internas.” 
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atual presidente da república Luis Inácio Lula da Silva. A criação deste 

Ministério retoma o debate da questão urbana no país como responsabilidade 

do poder público que demanda uma intervenção governamental planejada em 

nível nacional. O cerne da nossa análise parte da seguinte questão: qual a 

noção e concepção sobre cidade que vem orientado o processo de elaboração 

da nova política nacional de desenvolvimento urbano do Brasil? .  

 

O Ministério das Cidades apresentou durante o segundo semestre de 2003 os 

princípios e diretrizes que representavam a proposta do governo para a 

elaboração dessa nova política nacional de desenvolvimento urbano. Através 

dos processos de Conferências das Cidades, ocorridas em nível municipal, 

estadual e nacional, foram convocados o poder público e a “sociedade civil”, 

para construir “coletivamente” uma alternativa à questão urbana brasileira. Para 

orientar as ações iniciais do Ministério e das  Conferências realizadas foi 

elaborado o documento Cidade Para Todos: Construindo uma Política 

Democrática e Integrada para as Cidades. Este documento apresenta o 

direcionamento político e ideológico pretendido pelo governo, no que diz 

respeito ao enfrentamento da questão urbana brasileira. 

 

Partindo da questão de pesquisa exposta acima, o  principal objetivo deste 

trabalho é identificar,  através do discurso do Ministério das Cidades (objeto 

empírico), os fundamentos políticos e ideológicos que constituem a proposta da 

nova política nacional de desenvolvimento urbano, como também a concepção 
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sobre cidade (objeto teórico) partindo da problematização do lema Cidade para 

Todos2 . 

 

É necessário situar que a aproximação com a temática da questão urbana deu-

se durante a formação acadêmica do curso de Serviço Social, na Universidade 

Federal da Paraíba, ao  participar do Grupo de Pesquisa Precarização, 

Desenraizamento e Desigualdade Social 3 enquanto bolsista do PIBIC/Cnpq4, o 

que possibilitou um acúmulo teórico inicial sobre temáticas relacionadas à 

cidade.  

 

Através da participação no grupo de pesquisa citado ocorreu a elaboração de 

questões  sobre os problemas urbanos específicos da cidade de João Pessoa, 

do que resultou um projeto de pesquisa e o trabalho de conclusão de curso de 

Serviço Social intitulado Processo de enraizamento social: um estudo sobre a 

Comunidade São Rafael5 apresentado e aprovado em março de 2003 à 

coordenação do curso de Serviço Social. 

 

Após a conclusão do Curso de Bacharelado em Serviço Social foi dado 

continuidade aos estudos da temática sobre a cidade neste Mestrado, sendo 

                                                 
2 Lema central do discurso do Ministério das Cidades sobre o enfrentamento da questão 
urbana. 
3 Grupo Coordenado pela Profª Drª Eliana Monteiro Moreira do Departamento de Ciências 
Sociais da Universidade Federal da Paraíba - UFPB. 
4 Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica - PIBIC / Conselho Nacional de 
Desenvolvimento Científico e Tecnológico – Cnpq. 
5 O eixo central de nossos estudos concentrou-se no processo de enraizamento social e suas 
conseqüências aos moradores de espaços segregados da cidade de João Pessoa e 
especificamente aos moradores da comunidade São Rafael. O tema e o objeto escolhido foi 
definido durante o desenvolvimento de estudos realizados no grupo de pesquisa: Precarização, 
Desenraizamento e Desigualdade Social. As investigações científicas tiveram como eixo central 
a Pobreza Urbana envolvendo outras questões referentes a inserção dos sujeitos diante das 
precárias condições de vidas no meio urbano. Monografia orientada pela Profª Drª Eliana 
Monteiro Moreira (Departamento de Ciências Sociais –UFPB) e a Profª Vanda Alvarenga 
(Departamento de Serviço Social – UFPB).  



 

 

15 

este trabalho mais uma proposta de pesquisa concluída que, por sua vez,  

também aponta novas questões a serem investigadas em uma outra fase da 

formação acadêmica e profissional. 

 

Compreendemos que a temática sobre cidade e o processo de investigação 

científica  sobre assuntos relacionados à mesma é de extrema relevância para 

o Serviço Social, por não haver de forma mais ampla a apropriação teórica e 

prática sobre os problemas urbanos brasileiros por esta área de conhecimento, 

o que resulta no número reduzido de pesquisas realizadas sobre esta 

contundente expressão da “questão social” por Assistentes Sociais. 

Pretendemos, assim, com este trabalho, contribuir para a reflexão do Serviço 

Social e sua mais forte inserção na produção de conhecimentos sobre essa 

realidade que interfere diretamente em seu objeto de análise e intervenção. 

 

A cidade capitalista é um “palco” das contradições entre capital e trabalho, 

sendo possível identificar as expressões da “questão social” em suas diversas 

dimensões, sejam elas econômicas, sociais, culturais e/ou políticas. É preciso 

compreender as relações sociais que determinam o modo de vida urbano e 

qual o impacto na organização e no cotidiano “insuprimível” (Netto, 2000) 

dos/as indivíduos na sociedade e, em nossa perspectiva, o Serviço Social pode 

contribuir qualitativamente para o debate. Nesse sentido, o interesse em 

estudar a cidade no atual momento de rediscussão da questão urbana 

brasileira, perpassa pela importância de refletir, enquanto Assistente Social, 

essa conjuntura nacional histórica e necessária para pensar o urbano e suas 

atuais características.  
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Retomando nossa questão de pesquisa, ao analisar o processo de elaboração 

de uma nova política nacional de desenvolvimento urbano, cuja proposta é 

garantir  o “direito à cidade a todos”, pensamos a importância de definir o que é 

ter direito à cidade e a que cidade nesta atual configuração do capitalismo.  

Desse modo, elegemos três categorias para análise, que compõem e 

fundamentam a proposta e  o discurso do Ministério das Cidades, quais sejam: 

democracia, cidadania e solidariedade. As categorias em questão representam 

os elementos políticos e ideológicos que estruturam o debate sobre noção e 

concepção de cidade do Ministério e são esses elementos que nos oferecem 

subsídios para analisar o sentido atribuído ao lema Cidade para Todos. 

 

Ao definir o discurso do Ministério das Cidades como objeto empírico deste 

estudo, nos apoiamos na Análise de Discurso – AD, por compreender sua 

importância na interpretação dos sentidos atribuídos aos termos, neste caso, à 

democracia, cidadania e solidariedade. A Análise de Discurso é um campo de 

conhecimento específico da prática social, como também uma teoria crítica que 

se apropria da Lingüística e acrescenta outros elementos de análise como a 

historicidade, as determinações sociais, a formação discursiva e ideológica e 

as condições de produção do  discurso. Segundo Orlandi (2000:53), 

 
A especificidade da análise de discurso está em que o objeto, 

a propósito do qual ela produz seu “resultado”, não é um 

objeto lingüístico, mas um objeto sócio-histórico onde o 

lingüístico intervém como pressuposto. (...) A análise concreta 

de uma situação concreta pressupõe que a materialidade 

discursiva em uma formação ideológica seja concebida como 

uma articulação de processos. 
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A Análise de Discurso permite a apreensão dos sentidos que compõem o 

discurso entre locutores e para fundamentar essa análise julgamos necessária 

a articulação entre três áreas de conhecimento científico que são: a filosofia – e 

em particular, a perspectiva materialista -dialética -,  a lingüística e a teoria do 

discurso. 

Para  realizar a Análise de Discurso do Ministério das Cidades, elegemos 

enquanto material de análise, três documentos oficiais do Ministério que 

expressam os princípios e diretrizes da nova política nacional de 

desenvolvimento urbano que são: o pronunciamento oficial do Ministro Olívio 

Dutra, no Palácio do Planalto, durante a solenidade de lançamento da I 

Conferência das Cidades (09/04/2003), o pronunciamento oficial do Ministro 

Olívio Dutra na I Conferência Nacional das Cidades (23/10/2003) em Brasília e o 

documento Cidade Para Todos: Construindo uma Política Democrática e 

Integrada para as Cidades (documento publicado no segundo semestre de 2003). 

 

Para iniciar nossa aná lise, retomamos no primeiro capítulo , intitulado A cidade 

no capitalismo, o processo histórico que deu origem à cidade capitalista, com 

destaque para o surgimento da grande indústria e sua influência na 

constituição do modo de vida urbano. Em seguida, apontamos as 

transformações ocorridas e as principais características das cidades 

contemporâneas sob o impacto da reestruturação capitalista e a necessidade 

de adaptação dos centros urbanos para atender às demandas geradas pelas 

alterações impostas pelo modelo econômico vigente. 
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As características das cidades brasileiras também compõem o primeiro 

capítulo, no qual procuramos  analisar como a “questão social” e a questão 

urbana se expressam diante das mudanças ocorridas no mundo do trabalho e 

suas conseqüências para os habitantes dos centros urbanos. Ainda neste 

capítulo, é realizada uma revisão bibliográfica sobre a noção e o conceito de 

cidade, destacando autores como Marx, Engels,Weber, Harvey, Park, Castells, 

Lefebvre e Oliven. 

O segundo capítulo aborda a Conjuntura nacional e a criação do Ministério 

das Cidades (2000 a 2005),  temática que lhe dá título. Ne le, analisamos os 

elementos conjunturais que vêm influenciando a atuação do Ministério das 

Cidades por estar inserido a um programa de governo e assim subordinado às 

diretrizes que determinam política e ideologicamente suas ações. No terceiro 

capítulo, intitulado Cidade e gestão: entre discursos e contradições, 

realizamos a aná lise do discurso do Ministério das Cidades, detendo-nos mais 

profundamente sobre a questão de pesquisa. A partir da análise das categorias 

democracia, cidadania e solidariedade, apresentamos os elementos centrais 

que compõem nossas indagações, apontando as principais características 

teóricas, políticas e ideológicas desse momento de rediscussão da questão 

urbana brasileira. 

 

Por fim,  o estudo ora apresentado tem intenção de refletir a questão urbana e 

o debate atual sobre a cidade considerando seus determinantes históricos, 

buscando apreender os sentidos atribuídos aos termos utilizados pelo 

Ministério das Cidades.  

 



 

 

19 

Em síntese, o objetivo deste trabalho compartilha em sua essência com as 

palavras de inspiração dialética de Bertolt Brecht  

 
Desconfiai do mais trivial, na aparência singelo. E 

examinai, sobretudo, o que parece habitual. 

Suplicamos expressamente: não aceiteis o que é de 

hábito como coisa natural, pois em tempo de 

desordem sangrenta, de confusão organizada, de 

arbitrariedade consciente, de humanidade 

desumanizada, nada deve parecer natural nada deve 

parecer impossível de mudar. 
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CAPÍTULO 1  
A cidade no capitalismo 

 
        
 
 

 A cidade. Vista do alto 
ela é fabril e imaginária, se entrega inteira 

       como se estivesse pronta. 
       Vista do alto, 

com seus bairros e ruas e avenidas, a cidade 
é o refúgio do homem, pertence a todos e a ninguém. 

       Mas vista 
       de perto, 

revela o seu túrbido presente, sua 
      carnadura de pânico: as 
      pessoas que vão e vêm 

      que entram e saem, que passam 
sem rir, sem falar, entre apitos e gases. Ah, o escuro 

      sangue urbano 
      movido a juros. 

São pessoas que passam sem falar 
       e estão cheias de vozes 
       e ruínas . És Antônio? 
És Francisco? És Mariana?  

       Onde escondeste o verde 
clarão dos dias? Onde 
       escondeste a vida  

que em teu olhar se apaga mal se acende? 
         E passamos 

carregados de flores sufocadas. 
         Mas, dentro, no coração, 

         eu sei, 
                   a vida bate. Subterraneamente,  

a vida bate. 
 

Ferreira Gullar 
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ara pensar a cidade e suas atuais configurações é necessário, 

de acordo com os objetivos deste trabalho, compreender a 

concepção de cidade que vem orientando o processo de 

elaboração da nova Política Nacional de Desenvolvimento Urbano - PNDU 

coordenado pelo Ministério das Cidades - MC criado em 2003, pelo atual 

Presidente da República, Luis Inácio Lula da Silva . Compreendemos que, 

através desta definição da noção e concepção sobre cidade será possível 

identificar a Formação Ideológica, na qual, a proposta da PNDU está inserida e 

assim, realizar uma análise das diretrizes e princípios que vem direcionando 

esse processo.  

 

Em um primeiro momento, para fundamentar nossa análise, retomamos alguns 

elementos históricos com objetivo de apontar as principais características da 

cidade capitalista em sua origem, como também nos dias atuais. 

 

Inicialmente, nossa análise parte da Revolução Industrial destacando suas 

principais características, buscando definir uma concepção teórica 

fundamentada em argumentos críticos que possibilitem apreender alguns 

importantes aspectos da cidade contemporânea como resultado do 

desenvolvimento capitalista, e assim subsidiar nossas reflexões.  

 

Em um segundo momento, é destacado as características da cidade brasileira 

através de dados secundários que expressam a “questão social” e 

P 
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conseqüentemente a questão urbana no país e por fim, um terceiro momento 

apresenta uma revisão bibliográfica como caminho metodológico para definir as 

noções e concepções sobre cidade entre diferentes linhas de pensamentos, o 

que nos permite eleger como apoio teórico, alguns autores que fundamentam 

nosso estudo.  

 

1.1 A grande indústria e o surgimento da cidade capitalista 

 

A cidade industrial é considerada uma das últimas e mais significativas 

mudanças ocorridas nos tempos modernos como conseqüência da Revolução 

Industrial6, atingindo a produção de idéias e valores no âmbito da economia, da 

política e nos aspectos sociais da sociedade capitalista.   

 

Engels e Marx, em A Ideologia Alemã (2000), retratam a cidade de Manchester 

e os rebatimentos da Revolução Industrial para sua população que em 1760, 

tinha entre trinta e quarenta mil habitantes. Com o desenvolvimento industrial 

devido à máquina a vapor, em 1800 a cidade era composta por setenta mil 

habitantes. Dos setenta mil habitantes de Manchester (1800), dez mil eram 

emigrantes irlandeses que chegaram à cidade atraídos pela possibilidade de 

                                                 
6 A Revolução Industrial aconteceu de forma gradativa a partir do final do século XVIII na 
Inglaterra, principalmente no setor da indústria têxtil. A Revolução Industrial provocou 
mudanças radicais nos meios de produção atribuindo um caráter particular na história da 
humanidade, atingindo os modelos econômicos e sociais da sociedade feudal - essencialmente 
agrária - até então existentes. A particularidade da grande indústria reside nas seguintes 
dimensões: O caráter cooperativo do processo de trabalho como uma necessidade técnica; a 
maquinaria substitui a força humana; criação da base técnica, realizando a produção de 
máquinas por meio de máquinas, uma crescente produção mecanizada e automação; contínuo 
lançamento de massas de capital e trabalho de uma esfera de produção para outra; velocidade 
febril da produção e em escala maciça; recém-estabelecidas conexões de um mercado 
mundial. (Marx, 1867; Vol. I, Livro 1, Cap XII:407). 
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empregos que supostamente seriam gerados pelo desenvolvimento industrial. 

Trinta anos depois, foi inaugurado o Manchester and Liverpool Railway, uma 

ferrovia que viabilizou um grande salto no desenvolvimento industrial, estando 

a cidade por volta de 1850, com cerca de quatrocentos mil habitantes.  

 

Com o surgimento da máquina a vapor, famílias inteiras de artesãos que viviam 

no campo, foram desestruturadas pelo desenvolvimento industrial tendo que se 

deslocar para a cidade e tentar garantir sua sobrevivência.  O crescimento de 

Manchester demonstra a evolução rápida e contínua de uma pequena cidade 

sob a intervenção de um processo revolucionário no que diz respeito ao modo 

de produção.  

 

A partir da Revolução Industrial, a residência próxima às cidades tornou-se 

condição de sobrevivência e trabalho para a grande maioria da população, por 

estar nelas reunidos todos os elementos necessários para a indústria - os 

trabalhadores, as vias de comunicação (neste período as estradas de ferro, os 

canais e as estradas de barro), os transportes que permitiam a expansão do 

mercado. As indústrias dependiam do transporte para distribuir sua produção 

aos consumidores, como também para levar até a fábrica as matérias-primas, 

as máquinas e as mercadorias. É nas cidades que a indústria e o comercio 

conseguem se desenvolver com sucesso. É neste espaço que se apresenta a 

conseqüência desse desenvolvimento para a classe operária e segundo 

Lefebvre (2001:17), a ordem capitalista gera um caos urbano. 

 

Para garantir o desenvolvimento do novo modo de produção em massa, era 

preciso o fornecimento do trabalho humano no período inicial do industrialismo. 
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Era na cidade que um número elevado de pessoas, entre elas mulheres e 

crianças, encontrava-se à disposição das fábricas estando submetidos a total 

exploração e miséria. De acordo com Goitia (1996:156), 

 
Pode dizer-se, por conseqüência, que a Revolução Industrial 

afetou todo o desenvolvimento urbano em larga escala. (...) 

Esta revolução, (...) deixou as cidades desarmadas perante a 

tirania dos instrumentos de produção. As fábricas tornaram-se 

donas e senhoras do solo urbano e suburbano. (Grifos nossos) 

 

Todos os instrumentos que contribuíram para o desenvolvimento da indústria 

neste período foram estabelecidos sem nenhum controle ou planejamento. 

Apenas, era levada em consideração a via que tornasse cada vez mais fácil 

sua instalação para que fosse conquistado “o bem-estar e o progresso das 

nações”.  

 

Com o extraordinário desenvolvimento da indústria têxtil, ocorreu na Inglaterra 

a expansão da pecuária de carneiros para  produção de lã. Essa alteração 

representou uma transferência de prioridades, exigindo que a agricultura de 

alimentação cedesse território (grandes extensões de terra) para a criação de 

carneiros. A mudança de prioridades representou a expulsão de milhares de 

camponeses de suas respectivas terras, para que fosse possível a expansão 

da produção de lã pelos grandes proprietários. 

 
Em princípio, a separação entre cidade e o campo fundamenta toda a divisão 

do trabalho que se desenvolve através da troca de mercadoria. A divisão social 

do trabalho é uma criação particular no modo de produção capitalista e inerente  
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às várias formações econômicas da sociedade representando o poder do 

capitalismo um simples mecanismo nesse processo.  

A saída dos camponeses do campo representou o aumento considerável da 

população urbana, também porque muitos encontravam empregos nas fábricas 

e outros ficavam a mercê das oportunidades de sobrevivência. Como 

conseqüência desta situação, o excesso de mão-de-obra nas cidades 

industriais fez com que os salários baixassem a ponto de não suprir as 

necessidades básicas dos trabalhadores. Antes de 1850, a jornada de trabalho 

em geral durava entre 12 a 14 horas diárias, sendo os ambientes das fábricas 

insalubres. Os trabalhadores estavam expostos a todo o momento a máquinas 

perigosas ocasionando freqüentes acidentes de trabalho, muitas vezes 

mutilando homens, mulheres e crianças. 

 

Ressaltando o contexto de revolução do meio de trabalho e com a grande 

indústria, Marx7 apresentou os efeitos imediatos da produção mecanizada 

sobre o trabalhador e de acordo como nossa compreensão, o modo de vida 

urbano também sofreu mudanças importantes que se configuraram em vários 

impactos, entre eles:  

 

• A apropriação de força de trabalho suplementar: o trabalho feminino e 

infantil. A maquinaria torna a força muscular dispensável e possibilita o 

uso de membros de maior flexibilidade, como os das crianças. Aumento 

do número de assalariados, incorporando todos os membros da família, 

modificando o tempo necessário de reprodução do trabalhador individual 

                                                 
7 (1867; Vol. I, Livro 1, Cap XIII:449-489) 
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e da família e a conseqüente, desvalorização da força de trabalho com a 

ampliação da mais-valia absoluta e o grau de exploração; 

 

• Prolongamento da jornada de trabalho: A maquinaria é o meio mais 

poderoso de elevar a produtividade do trabalho ao diminuir o tempo de 

trabalho necessário à produção e ao mesmo tempo, é o meio mais 

poderoso de prolongar a jornada para além dos limites naturais. O 

desgaste material (pelo uso e desuso) e moral (avanços tempestuosos) 

da maquinaria exige o prolongamento / alongamento crescente para 

ampliar a escala de produção. O desenvolvimento da produção 

mecanizada é constantemente valorizável, perde valor de uso e de 

troca. O prolongamento da jornada de trabalho compensa a redução do 

número de trabalhadores; 

 

• Intensificação do trabalho: A revolta da classe operária obriga o Estado 

a reduzir a jornada de trabalho. Diante da limitação da jornada de 

trabalho pela legislação, modifica-se o caráter da mais-valia relativa, 

capacitando o trabalhador para produzir mais no mesmo tempo havendo 

uma condensação do trabalho. Excluem-se, mutuamente, o 

prolongamento da jornada e intensidade do trabalho. O trabalho é 

intensificado mediante aceleração das máquinas, ampliação da 

maquinaria supervisionada pelo trabalhador, método de pagamento por 

peça, mais eficiência em menor tempo. 

 



 

 

27 

É possível afirmar que o sistema industrial transformou as relações sociais 

dando origem a duas classes sociais: os proprietários dos meios de produção e 

os trabalhadores assalariados que possuem apenas sua força de trabalho e a 

vendem aos capitalistas para produzir mercadorias em troca de salário. Como 

resultado da forma de exploração e dos conflitos entre trabalhadores e 

capitalistas, os trabalhadores reagiam das mais diferentes formas, destacando-

se o movimento “ludista” (o nome vem de Ned Ludd), caracterizado pela 

destruição das máquinas por operários, e o movimento “cartista”, organizado 

pela “Associação dos Operários”, que exigia melhores condições de trabalho e 

o fim do voto censitário. Destaca-se ainda a formação de associações 

denominadas “trade-unions” (1833), que evoluíram lentamente em suas 

reivindicações, originado os primeiros sindicatos modernos.  

 

Em 1824, na Inglaterra foram criados os primeiros centros de ajuda mútua e de 

formação profissional, sendo conquistado pelos sindicatos o direito de 

funcionamento na França em 1864, nos Estados Unidos em 1866 e na 

Alemanha em 1869. 

 

A relação entre capital e trabalho resultante da Revolução Industrial, é 

representada socialmente pelo antagonismo de classe através da polarização 

entre burguesia e proletariado. 

 

A primeira fase da Revolução Industrial aconteceu na Inglaterra no período de 

1760 a 1860. O pioneirismo do país se deve ao acúmulo de capitais 
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conseguidos após a “Revolução Gloriosa”8 que viabilizou o fortalecimento da 

burguesia inglesa transformando a Inglaterra na mais importante zona livre do 

comércio da Europa com um dos sistemas financeiros mais avançados, como 

também devido às grandes reservas de carvão. 

 

Com o fortalecimento da burguesia, houve um grande investimento dos 

empresários no campo em grandes propriedades rurais ocupando extensões 

de terra importantes, expulsando os camponeses de suas propriedades tendo 

como saída, a busca de emprego na cidade, especificamente nas indústrias 

favorecendo para um amplo crescimento populacional. 

 

A segunda fase da revolução industrial ocorre no período de 1860 a 1900, 

caracterizada pelas mudanças no processo produtivo através da utilização de 

novas formas de energia elétrica e dos derivados de petróleo, o surgimento de 

novos produtos químicos e a substituição do ferro pelo aço. Uma outra 

característica se configura pelo crescimento da concorrência entre os países de 

economia forte e o crescimento da indústria de bens de produção. 

 

                                                 
8 Durante o reinado de Jaime II, católico, cresce o descontentamento da alta burguesia e da 
nobreza anglicana. Temendo um governo ditatorial, o Parlamento inglês propõe a Coroa a 
Guilherme de Orange, príncipe holandês casado com Mary Stuart (filha de Jaime II). A 
Revolução Gloriosa começa em 1688 quando se enfrentam as forças de Guilherme de Orange 
e de Jaime II, que é derrotado. Em 1689 Guilherme e Mary Stuart assumem o trono da 
Inglaterra. Assinam o Bill of Rights (declaração de direitos) que determina, entre outras coisas, 
a liberdade de imprensa, a manutenção de um exército permanente e o poder do Parlamento 
de legislar sobre tributos. A Revolução marca o fim do absolutismo na Inglaterra e a 
instauração da monarquia constitucional. Favorece a aliança entre burguesia e proprietários 
rurais, que será a base do desenvolvimento econômico inglês. Fonte: 
http://br.share.geocities.com/fusaobr/rgloriosa.html. Data de acesso: 16/03/2005 - 17:00h 
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A terceira fase da Revolução Industrial para alguns autores, parte do período 

de 1900 até os dias atuais, tendo como características, o surgimento de 

grandes complexos industriais e empresas multinacionais e pela automação da 

produção. Outros aspectos desta fase são o desenvolvimento da indústria 

química e a eletrônica, o avanço da robótica e da engenharia genética 

incorporadas aos processos produtivos diminuindo significativamente a 

necessidade do trabalho vivo e ampliando a utilização de alta tecnologia 

surgindo o desemprego estrutural e globalização do mercado apoiado pela 

expansão dos meios de comunicação e de transporte. 

É no início do século XX que se desenvolve o taylorismo e fordismo nos 

Estados Unidos apresentando um novo método de organização do processo de 

trabalho, permitindo aumentar a produtividade industrial mediante a quebra do 

domínio dos trabalhadores na regulação do processo produtivo.  

 

Em fins do século XIX, Taylor (1856-1915) passou a elaborar metodologias que 

contribuíssem para um processo de racionalização do trabalho com objetivo de 

tornar eficiente o sistema evitando o desperdício de materiais, tempo, homens 

e ferramentas. Os principais aspectos do taylorismo consistiam, na separação 

entre projeto, inovação e execução incluindo uma divisão e subdivisão das 

tarefas atribuindo um determinado tempo a cada movimento dos trabalhadores. 

As principais causas determinantes da ineficiência do trabalho considerado por 

Taylor, segundo Morais (2000:200) eram: 

 
A solidariedade existente entre os trabalhadores, que os 

levava a perceber a maior produtividade como causa do 

desemprego; a ignorância da administração a respeito dos 

tempos efetivamente necessários para a realização das 
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tarefas, que incentivava os operários a diminuírem a produção 

e os métodos empíricos ineficientes que redundavam em 

grande desperdício de esforço no trabalho. 

 

A lógica do raciocínio de Taylor buscou a determinação do melhor nível de 

desempenho possível para cada trabalhador. Com a simplificação das tarefas, 

trabalhadores vindos do campo, da imigração e do trabalho doméstico foram 

absorvidos pelo trabalho fabril contribuindo para o barateamento dos salários. 

  

Para aperfeiçoar o taylorismo, Henry Ford (1863-1947) elaborou um 

complemento que tornou mais eficiente o novo método, fixando o trabalhador 

no seu ponto de trabalho, com a introdução da linha de montagem móvel na 

fábrica da Ford de Highland Park, em Detroit (1913) e da esteira transportadora 

na produção de automóveis. Com a inovação o objeto de trabalho chegava ao 

operário sem que o mesmo necessite se deslocar contribuindo assim com a 

redução da morosidade da jornada de trabalho. Além das modificações 

pensadas por Taylor, Ford também inovou ao criar o salário diário em 

substituição ao pagamento por tarefa representando uma nova forma de 

controle da força de trabalho. Segundo Antunes (2000:25), 

 

(...) entendemos o fordismo fundamentalmente como a forma 

pela qual a indústria e o processo de trabalho consolidaram-se 

ao longo deste século, cujos elementos constitutivos básicos 

era dados pela produção em massa, através da linha de 

montagem e de produtos mais homogêneos; através do 

controle dos tempos e movimentos pelo cronômetro taylorista e 

da produção em série fordista; pela existência do trabalho 

parcelar e pela fragmentação das funções; pela separação 

entre elaboração e execução no processo de trabalho; pela 

existência de unidades fabris concentradas e verticalizadas e 

pela constituição / consolidação do operário-massa, do 
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trabalhador coletivo fabril, entre outras dimensões. (...) 

compreendemos o fordismo como o processo de trabalho que, 

junto com o taylorismo, predominou na grande indústria 

capitalista ao longo do século. 

 

A organização científica taylorista e sua fusão com o fordismo representaram 

ao longo do século XX a forma mais avançada de racionalização do processo 

de trabalho no capitalismo, havendo uma redefinição no final dos anos 1960. 

 

A partir dos anos 70, novos processos de trabalho surgem em resposta à crise 

de acumulação do capital então instaurada (cf. Antunes, 2000), havendo uma 

substituição do cronômetro e da produção em série e de massa pela lógica da 

flexibilização da produção como adaptação às demandas do mercado. São 

tentativas de desconcentração industrial na busca de novos padrões de gestão 

da força de trabalho. Segundo Antunes (2000:24), essa nova fase foi 

inaugurada pelo modelo japonês – toyotismo – que substituiu o padrão fordista 

em várias esferas do capitalismo globalizado tendo como uma das principais 

características desdobramentos negativos no que diz respeito aos direitos 

trabalhistas. 

 

As transformações ocorridas do mundo do trabalho vêm acusando grandes 

impactos à cidade no que diz respeito a sua organização em termos 

econômicos, sociais, culturais e político. Desse modo, as expressões da 

“questão social” na contemporaneidade representam as principais 

conseqüências do capitalismo sobre o modo de vida urbano.  
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Diante dos novos processos de trabalho referidos por Antunes, qual o impacto 

gerado pelas mudanças ocorridas sobre as cidades no Brasil?. O próximo item 

apresenta elementos fundamentais para a compreensão da cidade 

contemporânea através da análise da “questão social” e suas expressões no 

espaço urbano. 

1.2  Cidade: uma categoria em discussão 

 

O estudo que nos propomos a realizar neste trabalho exige, de acordo com os 

objetivos que o fundamentam, definir o conceito sobre cidade que orienta 

nossas reflexões. Desse modo, realizamos a seguir uma breve análise das 

noções e concepções sobre cidade através das definições de vários autores 

que marcaram os estudos no que se refere à cidade e ao modo de vida urbano 

da humanidade. Especificamente, serão destacados autores que analisam a 

cidade a partir da Revolução Industrial até os dias atuais, tendo em vista que 

nosso trabalho reflete a questão urbana proveniente da relação capital e 

trabalho, ou seja, a cidade capitalista.   

 

As cidades existem há milhares de anos, em sociedades com diferentes modos 

de produção, mas sua importância na história da humanidade ganhou ênfase, 

segundo Oliven (1984), em dois períodos: no final da Idade Média com as 

transformações ocorridas no feudalismo e no começo do século XVIII, com a 

Revolução Industrial. As cidades estão intrinsecamente ligadas a estes dois 

processos devido aos desencadeamentos que se concretizaram com o 

surgimento da burguesia e a consolidação do desenvolvimento industrial no 

espaço urbano.  
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A partir deste princípio, serão citadas algumas noções e concepções sobre 

cidade, na tentativa de apresentar um quadro conceitual contemplando 

diversas linhas teóricas.  

 

Max Weber, através de ensaios e artigos define a cidade como uma realidade 

complexa e dependente de fatores econômicos, políticos, militares, religiosos, 

etc., sendo a mesma a objetivação destas forças que compõe o modo de vida 

urbano. 

 

Segundo Weber, a cidade é compreendida como um lugar de mercado. O 

mercado, na concepção do autor, tem uma importância indispensável para o 

desenvolvimento dos diversos tipos de cidades já existentes e não 

necessariamente para as cidades capitalistas. Para Oliven (1984:15), a cidade 

de acordo com as definições de Weber,  

 
(...) implica na existência de uma comunidade com um alto grau 

de autonomia, tanto ao nível objetivo (mercado, fortificação, 

exército, tribunal e direito ao menos parcialmente próprio), 

quanto ao nível subjetivo como um conjunto de lealdades.  

 

Para Weber (1967), a cidade é uma pré-condição para a existência do 

capitalismo, porém ao passar do tempo o capitalismo se intensifica tornando o 

crescimento da cidade dependente do desenvolvimento do sistema. A cidade 

no sentido econômico weberiano é o lugar material do mercado. De forma 

tipológica, Weber classifica as cidades em vários tipos, entre elas: a industrial, 

a mercantil, a de produtores etc, sendo a característica fundamental da cidade 
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a funcionalidade de um mercado forte e protegido por instituições políticas e 

administrativas. Portanto, o que fundamenta os argumentos em Weber 

segundo Tedesco (1998:20),  

 

(...) é a racionalização, não uma pura racionalização, pois ela é 

um produto da dinâmica social, assim como o é o mercado; é 

fruto de um processo de articulações sociais (cidade, empresa, 

instituições, direito, etc). O mercado, para Weber, é exemplo 

máximo da racionalidade da sociedade ocidental; ele se 

dinamiza e se constitui na cidade, substituindo a sociedade 

agrária e outras formas tradicionais de sociabilidades. 

 

No século XX, a Escola de Chicago inaugura a Sociologia Urbana. Os 

enfoques dados à compreensão dos fenômenos urbanos pelos estudiosos da 

Escola de Chicago seguem a linha teórica que apreende a cidade através da 

teoria da Ecologia Humana, que segundo Robert Ezra Park (1979:30) é a “ 

ciência que procura isolar (as forças atuando dentro dos limites da comunidade 

urbana) e descrever as constelações típicas de pessoas e instituições 

produzidas pela operação conjunta de tais forças”.  

 

A partir de 1920 os integrantes da Escola passaram a estudar o que chamavam 

de “patologias sociais” e suas manifestações. Para Park, a sociedade é 

considerada um “organismo social” e a cidade, um “laboratório social”, como 

também “um estado de espírito, de um corpo de costumes e tradições e dos 

sentimentos e atitudes organizados, inerentes a esses costumes e transmitidos 

por essa tradição” (Park, 1979:30). Essa perspectiva nega o processo histórico 

e contraditório de constituição da cidade enquanto tal, para centrar-se na 

relação indivíduo e ambiente. De acordo com essa perspectiva, a cidade é vista 
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como uma variável independente (Oliven,1984:20), considerando a cultura 

urbana o maior resultado possível de ser alcançado com o seu 

desenvolvimento. 

 

Em 1938, Louis Wirth considerado pela academia como discípulo de Park, 

publicou um artigo intitulado: O Urbanismo como Modo de Vida (1979). O 

conteúdo deste artigo define a cidade como “um núcleo relativamente grande, 

denso e permanente, de indivíduos socialmente heterogêneos” (1979:104) 

considerando como elementos fundamentais do urbanismo o tamanho, a 

densidade, a permanência e a heterogeneidade, formulando uma teoria 

sociológica e sócio-psicológica do urbanismo. 

 

Segundo Oliven (1984: 21), o sociólogo Louis Wirth (1979) considerou a cidade 

como uma variável explicativa, na busca de compreender como essa variável 

atingia a vida social através do estudo dos comportamentos e organização da 

sociedade que como conseqüência surgem em grupos pequenos e 

relativamente permanentes com muitos indivíduos heterogêneos.  Apoiado em 

Darwin, Wirth elabora uma vertente ecológica que atribui à cidade o poder de 

provocar mudanças no comportamento social dos indivíduos, sendo um modelo 

a-histórico de apreensão da questão urbana derivada da Revolução Industrial.                                                                                                                                                                                                                                           

 

Uma outra abordagem contemporânea, que apreende a cidade enquanto lócus 

de conflito e de reificação através da dominação do capital, reúne inúmeros 

estudiosos dos fenômenos urbanos entre eles Harvey, Castells e Lefebvre, 

apesar de suas divergências no que diz respeito à perspectiva de análise. O 

ponto em comum entre estes autores apresenta-se quando buscam analisar a 
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cidade a partir das relações que caracterizam a vida social urbana pela 

dimensão econômica baseada no processo de mudança de uma economia de 

valor de uso para uma economia firmada nos princípios do valor de troca. 

 

Desse modo, para Harvey (1980), a cidade revela-se como um espaço de 

conflito associado aos interesses de ordem capitalista. O autor parte de 

conceitos como acumulação de capital e luta de classes, centralizando sua 

análise no processo de produção e reprodução do capital. De acordo com sua 

compreensão, a reprodução social como decorrente da relação capital e 

trabalho passa a ser um fenômeno urbano por envolver um ambiente 

construído. Para Harvey (1980:09),  

 
O capital estrutura o ambiente construído, apropria-se da 

renda da terra, obtendo, assim, o monopólio “natural” do 

espaço, adaptando-o às exigências da acumulação e da 

reprodução de mercadorias.                                                        

 

Nessa perspectiva, a cidade é compreendida como uma manifestação espacial, 

cujo funcionamento encontra-se intrinsecamente relacionados à produção e 

reprodução do processo de acumulação do capital. Frente às reflexões de 

Harvey sobre a cidade é possível afirmar que o espaço urbano é considerado 

um produto do interesse do capital que interfere em vários âmbitos da vida do 

trabalhador e dos sujeitos em geral. Essa interferência se dá nas relações de 

trabalho, nos padrões de consumo doméstico, na família, na escola, na 

comunidade, na crença e valores generalizados sobre a estrutura social 

(Tedesco,1998:29). 
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O segundo estudioso que citamos anteriormente e que também situa-se em 

bases marxistas, é o sociólogo Manuel Castells (1980 e 1983). Para ele, o 

espaço é considerado um produto material e social resultante de uma 

determinada formação social, sendo a cidade uma concentração populacional 

que se instala num espaço específico. 

 

A urbanização é compreendida como a expressão do capitalismo avançado 

sobre o espaço. O Estado é visto nesse processo como o fornecedor de 

condições materiais e sociais para a instalação do capitalismo que diante da 

organização do espaço administra a provisão de bens e serviços coletivos 

contribuindo para regulação do capital e garantindo sua reprodução. Para 

Castells (1980:220), 

 
Analisar o espaço como uma expressão da estrutura social 

equivale, pois a estudar sua formação por elementos do 

sistema econômico, do sistema político e do sistema 

ideológico, e por suas combinações e pelas práticas sociais 

que derivam delas. (...) colocar a questão da especificidade de 

um espaço e particularmente do espaço urbano, equivale a 

conceber relações entre os elementos da estrutura social 

dentro de uma unidade definida das instâncias da estrutura 

social.  

 

Por considerar a urbanização como produção social de formas espaciais, 

Castells foi claramente criticado por alguns estudiosos marxistas, 

especialmente por seguir a linha estruturalista-althusseriana. Foi considerado 

determinista ao explicar a cidade como resultado do Estado interventor e da 

economia. Na cidade estariam concentradas funções como produção e 
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consumo inseridas num conjunto espacial decorrentes do processo de 

reprodução da força de trabalho.  

 

De acordo com Tedesco (1998:31), apesar das ressalvas epistemológicas, 

Castells nos oferece elementos indispensáveis para a análise da cidade e da 

urbanização, particularmente tendo em vista uma de suas obras mais 

importantes, A Questão Urbana, que retrata acontecimentos históricos, 

políticos e econômicos fundamentais para compreender a cidade e o seu 

desenvolvimento. 

 

Após uma breve apresentação dos conceitos de Castells nas questões que 

envolvem a discussão das noções e concepções sobre cidade, nos deteremos 

também nas análises realizadas por Henri Lefebvre sobre o conceito de cidade. 

 

É necessário destacar que Lefebvre compreende o espaço não apenas como 

um ambiente construído e uma soma de locais de produção, mas o espaço é 

considerado por ele fragmentado, homogêneo e hierárquico marcado por luta 

de classes, apropriado pelo Estado e transformado em instrumento político. 

Para Lefebvre (1974:290), 

 
Nem o capitalismo nem o Estado podem manter o espaço 

caótico e contraditório que produziram. Somos testemunhas, 

em todos os níveis, dessa explosão do espaço. No plano do 

imediato e do vivido, há uma explosão de espaço por todos os 

lados, seja ele espaço vivo, espaço pessoal, espaço de prisão, 

exército, hospital. Em toda a parte as pessoas estão 

compreendendo que as relações espaciais são também 

relações sociais. No plano das cidades, vemos não só a 

explosão do centro histórico, mas também de todas as 
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estruturas administrativas em que eles haviam desejado 

encerrar o fenômeno urbano. (...) No plano internacional, não 

só as ações das multinacionais, mas também as das grandes 

estratégias mundiais, preparam novas explosões de espaços e 

mesmo as tornam inevitáveis. 

 

Para Lefebvre, o direito à cidade para ser conquistado depende de questões 

fundantes, no que diz respeito à transformação social ou como o próprio autor 

destaca, para uma “mudança de vida”. Os caminhos apontados são a 

nacionalização da terra, a desalienação da vida cotidiana e a ruptura do espaço 

abstrato. Para Lefebvre (1974:72), 

 
(...) “mudar de vida” nada significa se não houver produção de 

um espaço apropriado. (...) Enquanto existir cotidianidade no 

espaço abstrato, com suas coerções muito concretas, 

enquanto houver apenas melhoramentos técnicos, enquanto 

os espaços (de trabalho, de lazer, de residência) continuarem 

separados e rejuntados apenas através de controle político, o 

projeto de “mudar de vida” permanecerá um lema, às vezes 

abandonado, às vezes aceito de novo. 

 

Como podemos observar, o urbano é um espaço socialmente construído, 

sendo o “local” onde se reproduzem as relações contraditórias existentes entre 

capital e trabalho desde a Revolução Industrial até os dias atuais. Como 

destaca Tedesco (1998:32), 

 

O espaço, em Lefebvre, é visto como produto e produtor, pois 

intervém na produção social (organização do trabalho, 

distribuição de matérias-primas...), sendo parte integrante das 

forças produtivas. Porém, o mesmo supõe as relações de 

produção (envolvendo aí as representações, o vivido, o 

concebido, o percebido..., com todos os seus simbolismos 

complexos). Desse modo, o espaço, sob o capitalismo, é 

classificado na ótica da homogeneidade (trabalho, família...), 
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da fragmentação (propriedade privada, lotes...) e da hierarquia 

(centro, periferia, lugares mais valorizados, vulgares...). Esse 

processo não se dá só “internamente”, mas obedece a um 

processo de mundialização do espaço, estruturando uma 

lógica hierárquica do espaço equivalente à hierarquia social. 

  

Lefebvre considera que no espaço urbano é revelado - como resistência às 

contradições existentes entre capital e trabalho que atinge diretamente o 

cotidiano dos sujeitos -, uma efervescência de anseio pela conquista por 

espaços de usos e de liberdade através das lutas sociais. 

 

Para o estudo que nos propomos a realizar, torna-se também indispensável o 

diálogo com Friedrich Engels e Karl Marx, embora ambos não tenham se 

aprofundado nas questões que envolvem o fenômeno urbano e a cidade 

capitalista, mas as reflexões dos autores presentes em obras como a Ideologia 

Alemã (1847), A Situação da Classe Operária na Inglaterra (1845), A Sagrada 

Família (1844) permite-nos apreender a complexidade que compõe a temática 

em análise.  

 

Diante dos autores citados neste capítulo e da diversidade de noções e 

concepções sobre cidade, retomamos algumas questões analisadas por Marx, 

Engels e Lefebvre na busca de identificar elementos teóricos que nos orientem 

no processo de elaboração do conceito sobre cidade no qual iremos nos apoiar 

a partir desse momento e, conseqüentemente, durante todo o trabalho.    

 

Conforme Marx e Engels, a cidade industrial capitalista é considerada um 

mercado, por conter a população necessária para produzir e reproduzir o 

capitalismo. Em A Ideologia Alemã (2002:62), Marx e Engels afirmam que 
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(...) a divisão da população em duas grandes classes, divisão 

essa que repousa diretamente na divisão do trabalho e nos 

instrumentos de produção. A cidade é resultado da 

concentração da população, dos instrumentos de produção, do 

capital, dos prazeres e das necessidades, enquanto que o 

campo põe em evidência o fato oposto, o isolamento e a 

dispersão. A oposição entre a cidade e o campo só pode 

existir no quadro da propriedade privada; é a mais flagrante 

expressão da subordinação do indivíduo à divisão do trabalho, 

da subordinação a uma atividade determinada que lhe é 

imposta. Esta subordinação faz de um habitante um animal da 

cidade ou um animal do campo, tão limitados um como o 

outro, e faz renascer todos os dias a oposição entre os 

interesses das duas partes. (Grifos nossos) 

 

Um importante dado histórico que fundamenta a oposição entre campo e 

cidade é a Revolução Industrial, ao deslocar o poder do campo para a cidade. 

Para Marx e Engels, a cidade se configura num importante elemento no 

processo da formação da consciência de classe. Em A Condição da Classe 

Operária na Inglaterra (1975:152), Engels afirma que, 

 
As grandes cidades são os lugares de nascimento dos 

movimentos sociais operários, nelas os operários pela primeira 

vez começam a refletir sobre sua própria condição, e a 

combatê-la; nela a oposição entre o proletariado e a burguesia 

pela primeira vez se tornou manifesta (...). Sem as grandes 

cidades e sua poderosa influência sobre a inteligência popular, 

a classe operária estaria muito menos adiantada do que está. 

 

A cidade é engendrada nessas condições históricas geradas pelo capitalismo, 

sendo instrumentalizada para garantir sua produção e reprodução. Lefebvre 

(1969), em seu livro O Direito à Cidade, aponta a preocupação no que diz 
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respeito a necessidade de diferenciar a cidade histórica e o urbano, por 

compreender que o modelo de cidade anterior ao capitalismo se decompôs 

dando lugar ao “urbano”. Para o autor (1969:98), 

 
Como texto social, esta cidade histórica não tem mais nada de 

uma seqüência coerente de prescrições, de um emprego do 

tempo ligado a símbolos, a um estilo. Esse texto se afasta. 

Assume ares de um documento, de uma exposição, de um 

museu. A cidade historicamente formada não vive mais, não é 

mais apreendida praticamente. Não é mais do que um objeto 

de consumo cultural para turistas e para o estetismo, ávidos de 

espetáculos e do pirotesco. Mesmo para aqueles que 

procuram compreendê-la calorosamente, a cidade está morta.  

No entanto, “o urbano” persiste, no estado de atualidade 

dispersa e alienada, de embrião, de virtualidade. Aquilo que os 

olhos e a análise percebem na prática pode, na melhor das 

hipóteses, passar pela sombra de um objeto futuro na 

claridade de um sol nascente. Impossível considerar a 

hipótese da reconstituição da cidade antiga; possível apenas 

encarar a construção de uma nova cidade, sobre novas bases, 

numa outra escala, em outras condições, numa outra 

sociedade. (Grifos nossos) 

 

Por fim, compreendemos a cidade capitalista/ “o urbano” e seus fenômenos, 

diante da particularidade histórica que envolve esse processo, que 

desempenha um papel fundamental na garantia da produção e reprodução do 

capitalismo. A cidade, como mercadoria, se molda de acordo com as 

necessidades do capital e o modo de vida urbano capitalista é influenciado 

diretamente, atingindo todos os aspectos da vida dos sujeitos (relações de 

trabalho, família, lazer, religião, etc).  
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A cidade capitalista contemporânea – o urbano – é ao mesmo tempo palco da 

“questão social” e de suas expressões, do sofrimento, das perdas, do incerto, 

mas também é o tablado da alegria, das conquistas individuais e coletivas, dos 

sonhos e utopias e das revoluções. 

 

Após examinar questões que demarcam o surgimento da cidade capitalista e 

suas características atuais, especificamente no Brasil é necessário realizar 

uma reflexão acerca da conjuntura nacional  e sua influência sobre o processo 

de elaboração da nova Política Nacional de Desenvolvimento Urbano que vem 

sendo coordenado pelo Ministério das Cidades. O próximo capítulo aponta 

elementos para a compreensão sobre a questão urbana no Brasil e sua relação 

com a política econômica vigente. 

 

 

1.3 Reestruturação produtiva e as cidades capitalistas: elementos para a 
compreensão da “questão social” e da questão urbana nas cidades 
brasileiras 

 

 

As transformações ocorridas nas últimas décadas, no que diz respeito às 

cidades e especificamente as cidades brasileiras é resultado do processo de 

reestruturação capitalista que atinge a estrutura social de países desenvolvidos 

e subdesenvolvidos, exigindo uma adaptação dos grandes centros urbanos 

para viabilizar a efetivação das novas demandas do sistema, provocando 

alterações consideráveis no cotidiano dos habitantes das cidades.  

 
A financeirização da economia mundial - processo iniciado em 1970 - impôs às 

relações sociais mudanças radicais vinculados à esfera do trabalho que 



 

 

44 

resultaram no aumento de fenômenos sociais como o desemprego estrutural e 

a acentuação da pobreza nos países considerados de Terceiro Mundo, como 

também em países economicamente desenvolvidos (Antunes 2000). 

 

O objetivo da reestruturação capitalista consiste em recuperar o ciclo 

reprodutivo do capital e reforçar seu projeto de dominação societal abalado 

pelos conflitos entre capital e trabalho, colocando em questão alguns dos 

pilares da sociabilidade do capitalismo e de seus mecanismos de controle. O 

aspecto fundamental das mudanças que vêm ocorrendo são as transformações 

na organização dos processos de trabalho, essencialmente com a substituição 

do paradigma taylorista/fordista por uma forma ativa com o sistema de 

acumulação flexível.  

 

Este novo paradigma caracteriza-se por estar articulado intrinsecamente com o 

processo de inovações tecnológicas dando origem a tendências mundialmente 

diversas, como a revolução nos processos de trabalho, transformação das 

estruturas e estratégias empresariais, novas bases de competitividade e o 

aprofundamento da internacionalização, entre outros aspectos que para 

Antunes (2000:35), configuram a resposta capitalista à crise caracterizada por 

“estratégias de impactos superficiais”. Isto significa que os fundamentos 

essenciais que envolvem o modo de produção capitalista não foram alterados 

em sua essência, sendo iniciada uma reorganização na forma de pensar a 

produção, pondo em questão o padrão taylorista/fordista viabilizando uma 

transição para novas formas de acumulação.  
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Os impactos ocasionados com a introdução de equipamentos microeletrônicos 

no processo de produção provocaram a redução de empregos redefinindo as 

funções e ocupações dos trabalhadores. Segundo Kameyama (1998:12),  

 
Os efeitos da acumulação flexível tornam-se cada vez mais 

visíveis: segmentação da força de trabalho de tempo parcial, 

temporário ou subcontratado, sem carteira assinada, tendência 

ao desassalariamento da força de trabalho e precarização das 

relações de trabalho. 

 

A reestruturação produtiva e a reorganização dos mercados afetam tanto as 

questões referentes à produção quanto as relações sociais, pois a exigência 

central é a redefinição do papel das forças produtivas na recuperação do ciclo 

de produção. As mudanças apresentam alterações em várias esferas da 

sociedade (produção, circulação, sócio-política e institucional). As estratégias 

de controle do capital sobre o trabalho especificamente em relação às questões 

sócio-políticas e institucionais exigem mecanismos capazes de viabilizar as 

mudanças necessárias para obter a “aprovação” dos trabalhadores.  

 

No caso brasileiro, o processo de reestruturação capitalista gerou mudanças na 

organização do trabalho das quais resultaram o aumento do desemprego, 

ampliação do número de trabalhadores sem carteira assinada, empregos  

baseados no modelo da terceirização, entre outras conseqüências. Essas 

características são resultantes de um movimento internacional articulado à 

globalização e ao ideário neoliberal que para Mota & Amaral (1998:35) 

consolida-se no Brasil como uma estratégia, 
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(...) estruturadora de uma cultura moderna, tendo como 

principais vetores a competência e a eficiência do setor 

privado, a (des)responsabilização do Estado com a proteção do 

trabalho, a empregabilidade e as parcerias do capital com o 

trabalho, concretizando a difusão massiva de idéias e valores 

que reconceituam as reivindicações e conquistas históricas das 

classes trabalhadoras. 

 

Essas mudanças que vêm ocorrendo na economia mundial e, 

conseqüentemente , na economia nacional e local atingem diretamente a 

dinâmica urbana nos mais diversos aspectos. As novas formas de produção e 

reprodução da vida social colocam a utilização da cidade como sendo 

fundamental para a consolidação da reestruturação capitalista, pois o espaço 

urbano oferece condições indispensáveis para dinamizar a capacidade 

produtiva e rotativa do capital através dos equipamentos coletivos e infra-

estruturas urbanas disponibilizadas pelo Estado. 

 

As mudanças ocorridas nas forças produtivas e nas formas de organização da 

gestão e dos processos de trabalho afetam as cidades e às tornam mais 

vulneráveis ao capital e sua dinâmica e demandas. As questões econômicas e 

políticas definem as formas de acesso aos bens e serviços urbanos limitando o 

“Direito à Cidade”. Segundo Ramos e Barbosa (2003, p.102), 

 

(...) a cidade revela em seu território as contradições sociais 

próprias das relações entre capital e trabalho, manifestadas em 

lutas socias e nas relações políticas entre as forças sociais que 

controlam o governo central e o governo local, e de modo 

particular nas condições de vida das classes sociais. Embora 

as fragmentações espaciais, fissuras e rupturas socias e 

culturais resultem do conflito antagônico entre capital e 

trabalho, inerente ao processo de divisão sociotécnica do 
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trabalho, também expressam a ação do Estado, como parceiro 

privilegiado da alta burguesia, na distribuição de recursos. (...). 

(Grifos nossos) 

 

Nesse sentido, torna-se um desafio a tentativa de construir um perfil das 

cidades brasileiras diante dos complexos entraves que envolvem sua dinâmica 

atualmente.  

 

A “questão social” e suas expressões foram ampliadas consideravelmente 

durante o processo de reestruturação capitalista, dando origem a novos 

fenômenos sociais que se configuram em termos universais, particulares e 

singulares na sociedade. 

 

Segundo Netto (2001:45), a “questão social” constitui o processo de 

desenvolvimento capitalista, não sendo possível a supressão da mesma sem a 

superação do capitalismo enquanto modo de produção. Ao produzir a “questão 

social”, o capitalismo, de acordo com o seu momento e necessidade histórica, 

apresenta diferentes manifestações de pauperização da sociedade e 

especificamente dos sujeitos subordinados a essa dinâmica, tornando “a 

‘questão social’ potência social dominante” neste sistema.  

 

É nas cidades que se concentra um número maior de expressões da “questão 

social”, tendo em vista que as radicais mudanças ocorridas na divisão social e 

técnica do trabalho afetam diretamente os/as habitantes dos centros urbanos. 

Essas mudanças atingem as políticas de emprego, as políticas sociais e o 

mercado de trabalho provocando impactos qualitativos nas condições de 

acesso da população à cidade, sendo o desemprego e a ampliação da 
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precarização das relações de trabalho as principais expressões da “questão 

social” que conseqüentemente desencadeiam uma série de problemas sociais 

resultantes da pauperização.  

 

Este processo tem gerado um acúmulo de miséria que é desproporcional ao 

crescimento do capital ampliando a desigualdade social nas áreas rurais e 

urbanas, sendo este fenômeno um marco na história da humanidade por não 

haver precedentes de tal forma e magnitude.   

 

1.3 Principais características das cidades brasileiras na 
contemporaneidade 
 

 

No Brasil, de acordo com os dados do IBGE9, a população em 2000 era 

composta por 169.799.170 habitantes, havendo uma concentração 

demográfica de 81% deste total nas cidades brasileiras e 19% nas áreas 

consideradas rurais. Esses dados apontam que, por diversos fatores - 

econômicos, políticos e sociais - as migrações das áreas rurais para as áreas 

urbanas continuam acontecendo em proporções e tempo diferente do que já 

ocorreu na história das cidades brasileiras em décadas anteriores. 

 

É nas regiões metropolitanas e nas grandes cidades que a pobreza está 

concentrada. Segundo a avaliação do Sistema Nacional de Indicadores 

Urbanos, as cidades de porte médio com população entre 100 e 500 mil 

habitantes, não apresentam com a mesma intensidade problemas que afetam 

as metrópoles, mas também indicam graves problemas provenientes do 
                                                 
9 IBGE - Censo 2000 
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impacto das relações sociais capitalistas. Independente do tamanho da 

população das cidades, há sujeitos submetidos a uma vida precária e sem 

condições iguais de acesso aos serviços e equipamentos urbanos. 

 

É necessário destacar que a distribuição espacial da população brasileira 

mudou de forma significativa no período de 1940 ao ano 2000 como indica o 

gráfico I. Em 1940, 31% da população brasileira residia em áreas consideradas 

urbanas e após sessenta anos, início do século XXI (2000), é possível afirmar 

que 81% da população habita centros urbanos no Brasil. De acordo com dados 

publicados pelo IBGE, em 1900 o Brasil era habitado por mais de 17.438.434 

pessoas. Até 1950, a população triplicou sendo 51.941.767 brasileiros, em 

1970, 93.139.037 pessoas faziam parte da dinâmica do país e já em 2000, o 

Brasil era formado por 169.590.693 habitantes.  

 

Gráfico I 

PROPORÇÃO DA POPULAÇÃO E TAXA DE CRESCIMENTO SEGUNDO A 
SITUAÇÃO DE DOMICÍLIO – BRASIL, 1940 a 2000 

 

 
Fonte: IBGE – Censos demográficos de 1940 a 2000 
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Esse crescimento populacional lança um desafio aos governos, no que diz 

respeito à gestão dos problemas causados pelos efeitos dessa “explosão” 

demográfica no país. As regiões metropolitanas brasileiras - entre elas três 

capitais nordestinas10: Fortaleza, Salvador e Recife - apresentam um perfil que 

demonstra o nível das questões urbanas que se acentuam a cada ano nos 

espaços urbanos. As populações urbanas representam um terço dos 

habitantes do Brasil, o que exige uma Política Nacional de Desenvolvimento 

Urbano que considere a cidade em sua totalidade sem fragmentar e limitar uma 

leitura crítica e necessária à resolução dos problemas e demandas postas pela 

conjuntura atual. 

 

Um dos principais problemas que se apresenta diante deste contexto, é o 

déficit de habitação, tendo em vista que o Brasil já atingiu 7. 223 milhões de 

domicílios em 2004, especificamente 5.470 milhões  em áreas urbanas e 1. 753 

nas áreas rurais11. O maior acréscimo foi registrado nas regiões Nordeste e 

Sudeste do país havendo uma maior carência nas regiões metropolitanas 

(42,3%). 

 

No que diz respeito ao déficit de saneamento ambiental, é possível afirmar que 

nas cidades com até 20.000 habitantes e especificamente nas regiões norte e 

nordeste do Brasil, se apresenta a maior precariedade e desigualdade de 

acesso aos serviços básicos de infra-estrutura. Cerca de 60 milhões de 

brasileiros/as que vivem em centros urbanos, não dispõem de coleta de esgoto 

                                                 
10Fortaleza (2.852.514 habitantes), Salvador (3.021.572 habitantes) e Recife (3.455.174 
habitantes) 
11 Estudo sobre o Déficit Habitacional no Brasil – Municípios Selecionados e Microrregiões 
Geográficas, realizado pela Fundação João Pinheiro para o Ministério das Cidades. 
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e apenas 25,6% dos esgotos coletados recebem tratamento adequado. (Fonte: 

Id). 

 

Em pleno século XXI, dados comprovam que 15 milhões de pessoas, além de 

não possuir esgotamento sanitário, não tem acesso à água encanada e 16 

milhões não são atendidas por serviços de coleta de resíduos sólidos. (Fonte: Id). 

 

O déficit de habitação e saneamento é uma realidade vivenciada por 

populações dos centros urbanos, mas com uma especificidade: são pessoas 

pobres e sem condições iguais de acesso aos bens e serviços públicos, pois 

80% dos domicílios dos 10% mais ricos no Brasil, têm saneamento adequado, 

contra um terço dos 40% mais pobre do país. (Fonte: Id). 

Com relação ao trabalho, em dezembro de 2004, a taxa de desocupação total12 

para as regiões metropolitanas do Recife, Belo Horizonte, Salvador, Rio de 

Janeiro, São Paulo e Porto Alegre foi estimada em 9,6%, como indica o gráfico 

II. 

Gráfico II 

T a x a  d e  D e s o c u p a ç ã o  T o t a l  ( % )  

1 0 , 9

1 1 , 7
1 2 , 0

1 2 , 8
1 3 , 1

1 2 , 2

1 1 , 7

1 1 , 2
1 1 , 4

1 0 , 9

1 0 , 5 1 0 , 6

9 , 6

1 2 / 0 3 0 2 0 4 0 6 0 8 1 0 1 2 / 0 4  
    Fonte: IBGE – Dez/2004, Pesquisa Mensal de Emprego – PME   

 

                                                 
12 Fonte: IBGE . Foram classificados como desocupados por não estarem trabalhando, estarem 
disponíveis para trabalhar e terem tomado alguma providência efetiva para conseguir trabalho 
nos trinta dias anteriores à semana em que responderam a pesquisa. (Dezembro de 2004). 
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Estimou-se, em dezembro de 2004, a existência de aproximadamente 2,1 

milhões de desempregados e, neste contingente, as mulheres continuam 

sendo a maioria representando 56,9%. 

 

É necessário qualificar os dados citados e atribuir-lhes significados frente às 

realidades complexas que representam. É nos centros urbanos que ao passar 

do tempo, se reproduzem as desigualdades sociais demonstradas através das 

expressões da “questão social”. As paredes de concreto, o trânsito e o 

cotidiano exerce a função de ocultar os problemas urbanos alimentando a idéia 

da inexistência dos problemas coletivos provenientes de uma sociedade regida 

por relações capitalistas. 

 

Diante da complexidade que representa a questão urbana na 

contemporaneidade, qual a noção e concepção sobre cidade que orientam o 

debate atua l? O próximo tópico apresenta as diversas abordagens sobre o 

tema proporcionando um panorama  de conceitos e interpretações. 
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CAPÍTULO 2  
Conjuntura nacional e a criação do 

Ministério das Cidades (2003 a 2005) 
 

 

 

 

 

Novidade de hoje e ruína de passado amanhã,  

enterrada e ressuscitada cada dia, convidada em ruas,  

placas, ônibus, táxi, cinemas, teatros, bares, hotéis, palomares, catacumbas,  

a cidade enorme que cabe em um quarto de três metros quadrados inacabável  

como uma galáxia a cidade que nos sonha a todos e que todos fazemos e desfazemos e 

refazemos enquanto sonhamos a cidade que todos sonhamos  

e que muda sem cessar enquanto a sonhamos, 

a cidade que desperta a cada cem anos e se olha no espelho de uma palavra e não se reconhece 

e põe-se outra vez a dormir, a cidade que brota das pestanas da mulher que dorme ao meu lado 

e se converte, 

com seus monumentos e suas estátuas, suas histórias e suas lendas (...) 

Falo sobre a cidade imensa, realidade diária feita de duas palavras: os outros (...). 

Octávio Paz 
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rasil, início do século XXI, o país apresenta um perfil 

econômico preocupante , de acordo com os dados estatísticos, 

e uma situação social da maioria de seus habitantes que, de 

tão grave, parece irreal diante dos parâmetros que apresenta. Números 

quantificam fenômenos sociais provenientes do capitalismo mundial, buscando 

indicar matematicamente os impactos corrosivos deste sistema econômico 

para a organização de uma sociedade que historicamente moldou-se seguindo 

suas exigências. 

 

2.1 Início do século XXI e as perspectivas de mudanças para o Brasil 

 

O século XXI para o Brasil foi iniciado sob perspectivas de mudanças no 

âmbito da política nacional e, conseqüentemente , no modelo de gestão, 

situação provocada pela preparação das eleições presidenciais, cujo resultado 

tornou-se um marco para a histórica política do país. Após os oito anos de 

gestão do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso (95/99 – 99/2003), os/as 

brasileiros/as  em outubro de 2002 elegem com 64% dos votos um dos mais 

importantes líderes da esquerda brasileira: Luiz Inácio Lula da Silva. Fato 

considerado por alguns teóricos, militantes e não militantes do Partido dos 

Trabalhadores – PT, a maior vitória da esquerda brasileira nos últimos vinte e 

cinco anos. 

 

B 
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A situação histórica que viabilizou a vitória de Lula constituiu-se 

paulatinamente, permitindo que através do acúmulo de lutas e resistências da 

classe trabalhadora, fosse possível a junção de diversas forças políticas e 

ideológicas em prol de um projeto em princípio, alternativo frente ao modelo  

político até então vigente. Este acontecimento representou uma recusa de 

vários segmentos da sociedade brasileira às políticas econômicas adotadas por 

diversos governos nas últimas décadas. 

 

A eleição de outubro de 2002 e a reação dos/as brasileiros/as demonstraram 

uma vontade subjetiva e concreta de acreditar no início de um processo de 

mudanças “radicais” para o país. Com o slogan BRASIL UM PAÍS DE 

TODOS13, o PT apresentou, durante a campanha eleitoral, uma proposta de 

governo baseada em princípios e diretrizes como a ruptura com o vigente 

modelo econômico; propondo ao país um novo modelo de desenvolvimento 

economicamente viável, ecologicamente sustentável e socialmente justo e a 

articulação entre três eixos estruturantes: o social, o democrático e o 

nacional.14   

 

O novo governo, em 1º de janeiro de 200315, recebeu da era FHC um país 

totalmente vulnerável às condições econômicas internacionais, comprometido 

com as práticas de ajuste estrutural, deixando o patrimônio público fortemente 

atingido pelas privatizações das estatais, o aumento extraordinário do 

desemprego, o aumento da dívida líquida do setor público. De acordo com o 

                                                 
13 Slogan do Governo atual:  .  
14 Concepções e Diretrizes do Programa de Governo do PT para o Brasil 
15 Data de posse do Presidente Luiz Inácio Lula da Silva 
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IPEA, em 2003, 33,6% dos/as brasileiros/as encontravam-se abaixo da linha da 

pobreza.   

 

A conjuntura que predominou nos anos 90 fortaleceu uma crise estrutural que 

vinha tomando forma nas últimas duas décadas, passando a atingir 

diretamente as camadas mais desprovidas da sociedade brasileira e os 

acontecimentos políticos-econômicos, surgidos no fim dos anos 80 no Brasil, 

definiram o perfil e a direção política dos governos seguintes.  

 

Nos anos 80, o então presidente José Sarney (1985-1990), iniciou uma 

seqüência de ações de desmonte das Políticas Sociais Federais fazendo o 

movimento contrário aos princípios consagrados pela nova constituição (1988), 

reduzindo os programas de habitação, precarizando o sistema de saúde e de 

educação, entre outras.  

 

No plano internacional, em 1989, chefes de Estados e lideranças mundiais se 

reuniram com o objetivo de estabelecer uma pauta de reformas a ser seguida 

por vários países. Esse momento histórico denominou-se Consenso de 

Washington. As diretrizes elaboradas foram baseadas nos princípios do 

neoliberalismo16 enquanto forma de resistência à crise dos anos 70, tendo 

como proposta: a redução do Estado através do processo de privatizações de 

empresas estatais, o fim do déficit público, a abertura da economia para o 

mercado internacional, a estabilização da moeda com reforma monetária fiscal 

                                                 
16 Podemos definir o neoliberalismo enquanto uma reação teórica e política contra o Estado 
intervencionista e de bem-estar, surgindo logo após a II Guerra Mundial (ANDERSON, 1998). 
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e desreguladora, a fragmentação dos direitos sociais, a desmobilização dos 

sindicatos entre outras orientações.  

 

O Brasil, no início dos anos 90, passa efetivamente a adotar os princípios 

neoliberais enquanto modelo político, fato evidenciado durante o governo do 

ex-presidente Fernando Collor de Melo (1990-1992). Seu programa pretendia 

combater os chamados “marajás”17, a inflação, com redução do Estado e 

ampliação do mercado entre outras metas. Em 1992, como resultado da 

adoção de algumas medidas de fortes impactos para a população como o 

congelamento de preços e salários, o confisco do dinheiro depositados nos 

bancos, e ações corruptas, ocorre a destituição do presidente de seu cargo. 

Seus projetos foram anulados devido a volta expressiva da inflação e pelo 

esquema de corrupção que caracterizou seu governo. Com o impeachment de 

Fernando Collor, a Presidência da República passa oficialmente para o então 

vice-presidente Itamar Franco. 

 

Já em 1994, Itamar Franco sob a orientação do ministro da Fazenda Fernando 

Henrique Cardoso consegue o controle da inflação através da implementação 

do chamado Plano Real e da adoção de uma nova moeda, o Real. Em 1996 

FHC se candidata à presidente da república, sendo eleito. O governo de FHC  

consolidou a política neoliberal iniciando o processo de reforma do Estado, com 

a aplicação das orientações elaboradas durante o Consenso de Washington.  

 

Segundo Diniz (1998), o governo de FHC alcançou o recorde em medidas 

provisórias e formulou ações focalistas e fragmentadas através de programas 
                                                 
17 Assim era denominada uma parcela dos funcionários públicos altamente remunerados. 
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voltados para as classes menos favorecidas economicamente, como a Bolsa 

Alimentação, Bolsa Escola, Vale Gás, entre outros. Os direitos sociais, 

garantidos constitucionalmente, foram autoritariamente ignorados por Medidas 

Provisórias.  

 

De acordo com dados do Instituto de Estudos Socioeconômicos – INESC18, a 

metade dos recursos liquidados em 2002 (último ano de governo de FHC) foram 

destinados ao pagamento das dívidas internas e externas. O deslocamento 

desses recursos comprometeu o orçamento garantido constitucionalmente à 

educação e aos gastos da Seguridade Social. Como podemos observar no 

Quadro I, do total de funções elencadas como sociais, 18,26% dos recursos 

liquidados destinaram-se à previdência social, em seguida pela saúde, com 

execução de 3,77% e, posteriormente, pela educação, para onde foram 

destinadas apenas 1,96% do total do gasto social. Do total do dispêndio 

público, 27,75% foram destinados à área social em 2002, o que representou 

14,17% do PIB 19 brasileiro neste ano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
18 Nota Técnica Nº 80: 2002 – O ano que não terminou? 
19 De acordo com o Banco Central do Brasil o PIB brasileiro em 2002 foi de R$ 
1.321.490.497.000,00. 
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QUADRO I 
 

DISPÊNDIOS SOCIAIS DO GOVERNO FEDERAL POR FUNÇÃO –  
EXERCÍCIO DE 2002 

 
 

Despesas 
 por função Liquidado 

% em relação ao total 
de funções liquidadas 

Assistência Social 6.513.150.280 0,97 
Previdência Social 123.218.084.368 18,26 
Saúde 25.434.632.988 3,77 
Trabalho 8.477.769.517 1,26 
Educação 13.222.732.130 1,96 
Cultura 239.525.888 0,04 
Direitos da cidadania 411.264.044 0,06 
Saneamento 97.142.773 0,01 
Gestão ambiental 1.264.878.725 0,19 
Ciência e Tecnologia 1.506.708.046 0,22 
Agricultura 5.500.401.860 0,81 
Organização agrária 1.380.606.404 0,20 
Total 187.266.897.023 27,75 
Fonte: SIAFI/STN - Orçamento Fiscal e da Seguridade Social 

Elaboração: INESC   

 

Segundo o INESC, a análise dos números de execução orçamentária em 2002 

mostra que os recursos públicos do governo federal foram uti lizados, 

sobretudo, para o pagamento de juros e encargos da dívida pública (8,19%) e 

de sua amortização (45,16%). Com investimentos os gastos representaram 

apenas 2% do total das despesas liquidas. 

 

Os direitos trabalhistas, resultantes de lutas históricas, foram fragilizadas, 

tornadas vulneráveis durante o governo de FHC e segundo dados do IBGE 20, 

em 1999 o Brasil obteve um dos salários mínimos mais baixos do mundo. O 

índice de desemprego durante a década de 90 agravou-se consideravelmente. 

                                                 
20 IBGE: Indicadores Sociais de 1999 
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Nas regiões metropolitanas do Brasil, no período de 1996 a 1999, como 

indicam os dados do DIEESE21 (Quadro II), a taxa de desemprego aumentou 

de forma rápida, especialmente para as mulheres. Das seis regiões 

metropolitanas destacadas pelo DIESSE, o desemprego entre homens e 

mulheres se encontrava mais acentuado na cidade de Salvador, Recife e 

Distrito Federal. 

QUADRO II 
 

TAXAS DE DESEMPREGO, POR SEXO, REGIÕES METROPOLITANAS E 
DISTRITO FEDERAL 1996-1999 (em %) 

 
Homens Mulheres 

Regiões metropolitanas 1996 1997 1998 1999 1996 1997 1998 1999 

São Paulo 13,5 14,2 16,1 17,3 17,2 18,3 21,1 21,7 
Porto Alegre 12,4 12,3 13,7 16,7 14,1 15,1 18,6 21,9 
Belo Horizonte 11,5 11,5 13,7 15,9 14,2 15,8 18,7 20,4 
Salvador nd 20,1 22,4 25,8 nd 23,3 26,2 29,9 
Recife nd nd 19,0 19,6 nd nd 27,8 25,6 

Distrito Federal 14,9 15,8 17,2 18,8 16,1 20,6 21,9 24,6 
Fonte: DIEESE/SEADE, TEM/FAT e convênios regionais. PED - Pesquisa de emprego e desemprego   
Obs: Médias anuais         

 

As transformações no mundo do trabalho estão traçando o formato da vida das 

classes, tendo em vista que em uma sociedade capitalista os poderes 

aquisitivos dos sujeitos definem a localização econômica, social e política sobre 

o território habitado. É nesse sentido que analisamos a crise que vem 

redefinindo o capitalismo e suas graves conseqüências para a população 

situada às margens da riqueza produzida, sendo esse um processo de 

mudança social regressiva (Oliveira, 1999). 

 

                                                 
21 Anuário dos Trabalhadores / 2000-2001 
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A políticas sociais, durante o governo de FHC, foram fragmentadas por ações 

pontuais e seletivas, contribuindo efetivamente para a manutenção dos 

problemas sociais, transferindo atenção total à ampliação do mercado sob 

orientação dos organismos internacionais como o Fundo Monetário 

Internacional – FMI e o Banco Mundial, que passam a determinar as 

prioridades do governo. No caso brasileiro, o sistema de seguridade social que 

passou a ser dever do Estado a partir da constituição de 88, bem como os 

direitos dos cidadãos, se fragmentam por serem vinculados ao desempenho 

econômico, tendo, geralmente , que ser realizados cortes na área social para 

cumprir com os pagamentos das dívidas externa e pública, como visto 

anteriormente. 

 

Com a política do Estado neoliberal e suas prioridades, o chamado “terceiro 

setor” se apresenta como forma alternativa aos problemas sociais e passa a 

assumir parte das responsabilidades do governo referentes às manifestações 

diversas da “questão social”. É durante os anos 90 que ocorre um aumento 

considerável de ações de cunho filantrópicos e assistencialistas trazendo de 

volta várias formas de atuação frente aos problemas sociais. O “terceiro 

setor”22, aos poucos, vai conquistando espaço na sociedade brasileira, 

                                                 
22 O termo terceiro setor, utilizado neste trabalho, se apóia na discussão realizada pelo 
professor e assistente social Carlos Montaño, em seu livro: Terceiro Setor e Questão Social. 
Crítica ao padrão emergente da intervenção social. Ao se basear em Landim, Montaño 
(2003:53) afirma que,  “o ‘terceiro setor não é um termo neutro’, ele ‘tem nacionalidade clara. É 
de procedência norte-americana, contexto onde associativismo e voluntariado fazem parte de 
uma cultura política e cívica baseada no individualismo liberal’ (Ladim, 1999;(Grifos nossos)). No 
entanto, não tem apenas nacionalidade, mas também, e fundamentalmente, procedência ( e 
funcionalidade com os interesses) de classe. Surge como conceito cunhado, nos EUA, em 
1978, por John D. Rochefeller III. Ao Brasil chega por intermédio de um funcionário da 
Fundação Roberto Marinho (cf. Ioschpe, 1997:II). Isso mesmo! Seria, portanto, um exercício de 
ingenuidade de pensar que a origem norte-americana do termo e sua relação com instituições 
ligadas diretamente ao grande capital sejam apenas dados de curiosidade. O conceito ‘terceiro 
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representado por organizações como as diversas igrejas, associações, 

empresas privadas, organizações não-governamentais entre outros.  

 

Instituições que atuam na sociedade sem vínculo estatal existem desde muito, 

porém, diante da crise estrutural dos anos 90, passaram a atuar em maior 

número em países de economia avançada como também em países 

subdesenvolvidos como o Brasil. A atuação do “terceiro setor” se dá no âmbito 

da “questão social” incluindo diversos segmentos como as mulheres, as 

crianças e adolescentes, questões étnicas, educação, saúde, organização 

popular, etc. A discussão sobre solidariedade social, neste período, passa a 

fazer parte de fóruns locais, estaduais e nacionais, uns buscando avaliar 

criticamente a situação posta à sociedade, outros fortalecendo uma visão 

(mesmo que limitada) das causas que fizeram a “sociedade civil” assumir 

ações de responsabilidade do Estado. 

 

Devido ao contexto político e econômico da década de 90, durante a campanha 

eleitoral de 2002, foi criada uma expectativa de mudança para a esquerda 

brasileira como também para todos os/as brasileiros/as devido às propostas de 

governo do candidato lançado pelo Partido dos Trabalhadores - PT à 

Presidência da República23. O desgaste sofrido pelos projetos dos partidos  de 

direita do país, entre eles o partido de FHC (PSDB), possibilitou o 

                                                                                                                                               
setor’ foi cunhado por intelectuais orgânicos do capital, e isso sinaliza clara ligação com os 
interesses de classe, nas transformações necessárias à alta burguesia. Assim, o termo é 
constituído a partir de um recorte do social em esferas: o Estado (“primeiro setor”), o mercado 
(“segundo setor”) e a “sociedade civil” (“terceiro setor”). Recorte este, como mencionamos, 
claramente neopositivista, estruturalista, funcionalista ou liberal, que isola e autonomiza a 
dinâmica de cada um deles, que, portanto, desistoriciza a realidade social.” 
 
23 Luiz Inácio Lula da Silva, atual Presidente da República. 
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fortalecimento do programa de governo apresentado pelo PT e 

conseqüentemente a mobilização social de vários segmentos da sociedade na 

tentativa de eleger um governo de esquerda. 

Apesar de toda a expectativa por mudanças criada neste período, é possível 

afirmar que ao analisar a proposta de governo do PT24 e o contexto nacional e 

internacional da política econômica que influenciou durante décadas a 

administração do Brasil, era possível apreender previamente em que condições 

esse governo se instauraria. Após dois anos de gestão, estamos assistindo a 

uma continuidade das diretrizes fundamentais que direcionaram a economia 

brasileira nas últimas décadas. Esses aspectos atuais do governo Lula foram 

apontados, sutilmente, durante a campanha eleitoral. Inicialmente pelas 

alianças com partidos que contribuíram para a efetivação do projeto neoliberal 

no país, como também pelas afirmações de cumprimentos dos contratos 

assumidos pelo governo anterior para assim garantir o apoio de uma parcela 

fundamental da sociedade, como os grandes empresários. Vale lembrar, que o 

então candidato e hoje vice-presidente, José Alencar25, faz parte do quadro dos 

empresários mais importantes do Brasil. 

 

A campanha em prol do projeto Fome Zero com o slogan O Brasil que come, 

ajudando o Brasil que tem fome26, também já indicava a continuidade da idéia 

que foi construída, nos anos 90, de uma solidariedade fraterna que traz para a 

“sociedade civil” a responsabilidade de efetuar ações que o Estado deveria 

                                                 
24 Partido dos Trabalhadores. Concepção e Diretrizes do Programa de Governo do PT para o 
Brasil. 2002. Fonte: http://www.lula.org.br/assets/diretrizes.pdf 
25 Atualmente ocupando também o cargo de Ministro da Defesa. 
26 Site: www.pt.org.br/fomezero 
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realizar através de políticas públicas. Medidas paliativas chamadas de políticas 

sociais no governo de FHC, como os programas Bolsa Escola e Vale Gás, no 

Governo Lula, fundiram-se dando origem a  Bolsa Família, permanecendo, 

assim, medidas frágeis e ineficazes diante da situação real dos/as 

brasileiros/as que não tem acesso ao Brasil de Todos e que, mesmo com o 

programa do novo governo, continua não tendo. 

 

Em artigo publicado em maio de 2003 e intitulado: A dança das estrelas ou um 

outro Brasil, Michael Löwy, expressava sua satisfação no que diz respeito ao 

resultado das eleições de 2002, afirmando que a vitória de Lula foi uma 

revanche histórica para os explorados e oprimidos por ter sido – o PT – um 

partido revolucionário nas suas lutas e por ter colocado o “socialismo 

democrático e libertário no seu programa” (2004-43). Para ele este 

acontecimento histórico resultou na, 

 
Imensa esperança popular numa mudança radical, num novo rumo, 

numa ruptura com as políticas do passado. Esperança de que um 

outro Brasil seja possível, onde as classes trabalhadoras, os sem-

terra, os sem-teto, as mulheres, os negros, os indígenas, os 

desempregados, os pobres terão enfim vez e voz. A esperança de 

que finalmente, pela primeira vez, um governo não seja o 

instrumento dos privilegiados, dos exploradores, dos proprietários, 

dos corruptos, dos milionários. A esperança de que teremos, enfim, 

um governo que dê mais atenção ao combate à fome, à reforma 

agrária, ao fortalecimento dos serviços públicos do que às exigências 

das instituições financeiras internacionais. A esperança de ver 

realizado um projeto social alternativo ao neoliberalismo e um outro 

modelo econômico, com geração de emprego e distribuição de 

renda. (2004-43). (Grifos nossos). 
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A leitura de Löwy no que diz respeito às expectativas frente ao governo Lula, 

aparece, nos dias atuais, exatamente como o inverso de  suas reflexões. Não 

se pode esperar deste governo ações fundadas em princípios socialistas, pois 

esta não foi, e não é, a intenção do governo petista. A idéia construída sobre 

uma suposta ruptura com a política econômica vigente foi anulada nos 

primeiros meses de gestão. A esperança, citada por Löwy, não se confirmou, 

pois o programa de governo do presidente Lula não é uma alternativa às 

diretrizes neoliberais e sim sua reafirmação.  

Segundo MUSSE (2004-75), 

O programa do governo Lula não é um programa socialista. Defende 

o respeito aos contratos e à propriedade. Ao que parece, esse 

programa almeja retomar uma possibilidade entreaberta na história 

do país, mas nunca posta efetivamente em prática: o reformismo 

social. (Grifos nossos) 

 

O capitalismo é nocivo aos humanos e à natureza como um todo, nesse 

sentido não podemos perder de vista que estamos vivendo cotidianos regidos 

pela lógica do capital, sendo necessário uma análise crítica radical sem buscar 

tornar menos árduas as conseqüências históricas e recentes desse sistema 

econômico. No Brasil, segundo César Benjamin, diante do quadro político e 

econômico atual, é possível afirmar que não há projetos de sociedades em 

disputa que viabilizem uma retomada da organização da esquerda brasileira. 

Para o autor: 

O governo Lula é prisioneiro de impasses profundos, dos quais não 

se libertará. Suas ações e omissões têm agravado, em curto período 

de tempo, todos os nossos dilemas. Caminha para um fracasso de 

grandes dimensões. 27 (Grifos nossos) 

                                                 
27 BENJAMIN, C. Antes que seja tarde de mais. Revista Reportagem. Rio de Janeiro: 2004 
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Diante do exposto podemos observar que as ações de todos os Ministérios, 

incluindo o Ministério das Cidades, estão subordinadas a um Programa de 

Governo comprometido econômica e politicamente diante dos “impasses 

profundos” a que se refere Benjamin e que não poderá ser diferente até o final 

do mandato, frente às condições postas. É essa estrutura de gestão que se 

apresenta enquanto base de apoio ao Ministério das Cidades, pois as 

propostas de atuação desta pasta fazem parte do Programa de Governo do 

Presidente Lula, como indica o destaque abaixo: 

 
Coerentemente, a estratégia para o desenvolvimento urbano 

deve se orientar com a de longo prazo que o Governo Federal 

propõe para a construção de um Brasil de Todos: inclusão 

social e desconcentração da renda com crescimento ambiental 

sustentável do produto e do emprego. É preciso reduzir as 

disparidades regionais, dinamizar o mercado de consumo de 

massa, por meio de investimentos e pela elevação da 

produtividade, e diminuição da vulnerabilidade externa, 

expandindo atividades que viabilizem esse crescimento 

sustentado. 28  

 

No que diz respeito aos parâmetros firmados na gestão do Presidente Lula, 

não será possível, nem a curto, nem a médio e nem a longo prazo, a realização 

de uma desconcentração de renda, pois, a economia brasileira encontra-se 

seguindo a lógica administrativa e ideológica do governo anterior o que 

inviabiliza a redução qualitativa das disparidades regionais e o processo de 

construção da soberania nacional.  

                                                                                                                                               
 
28 Ministério das Cidades. Texto Base, Parte I – Item C. In: 1ª Conferência Nacional das 
Cidades. Cidade Para Todos: Construindo uma Política Democrática e Integrada para as 
Cidades. Brasília: 2003 
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2.2 Do Movimento Nacional pela Reforma Urbana à Criação do Ministério 
das Cidades 

 

Os discursos que direcionam atualmente os debates sobre os problemas 

urbanos brasileiros/as fundamentam-se em princípios como a democracia, 

justiça social, igualdade de acesso aos serviços e equipamentos urbanos, 

crescimento sustentável, inclusão social etc., tendo como projeto a construção 

de uma Cidade para todos, ou seja, que os brasileiros/as tenham Direito à 

cidade. Esse projeto está baseado no projeto nacional Brasil de todos, 

direcionado pelo Programa de Governo do atual presidente da república que, 

conseqüentemente, orienta e determina as ações do Ministério das Cidades, 

criado neste mesmo governo.  

 

Segundo Rolnik e Maricato, a criação do Ministério das Cidades é resultado de 

um acúmulo político conquistado pelo Movimento de Reforma Urbana no Brasil.  

 

No ano de 1963 grupos de profissionais como engenheiros, arquitetos, 

economistas, sociólogos e parlamentares reuniram-se na cidade de Petrópolis, 

no estado do Rio de Janeiro, para debater e elaborar um projeto de Reforma 

Urbana para o país, cuja principal proposta era a criação de um órgão executor 

de política urbana que administrasse recursos públicos para a intervenção na 

questão urbana, que já apresentava características preocupantes.  

 

Em 1964, a instauração do regime militar impediu o avanço das discussões e 

organização do MNRU, mas houve uma apropriação de algumas idéias 
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importantes do Movimento, pelos governantes daquele período, como a 

proposta de criação de um Banco Nacional de Habitação. 

 

Durante a década de 70, houve uma valorização política da questão urbana 

devido ao aumento considerável da pobreza e precariedade da vida das 

populações localizadas nos grandes centros, contribuindo para o ressurgimento 

do MNRU que continuou atuante nos anos 80, o que viabilizou a participação 

do movimento na elaboração da nova Constituição Brasileira. Para referenciar 

sua atuação, o MNRU elaborou três princípios básicos29 com o objetivo de 

direcionar as ações provenientes de suas práticas políticas que são: 

• Direito à Cidade e à Cidadania, entendido como a participação dos 

habitantes das cidades na condução de seus destinos. Inclui o direito à terra, 

aos meios de subsistência, à moradia, ao saneamento ambiental, à saúde, à 

educação, ao transporte público, à alimentação, ao trabalho, ao lazer e à 

informação. Inclui o respeito às minorias, a pluralidade étnica, sexual, cultural e 

ao usufruto de um espaço culturalmente rico e diversificado, sem distinções de 

gênero, etnia, raça, linguagem e crenças.  

• Gestão Democrática da Cidade, entendida como a forma de planejar, 

produzir, operar e governar as cidades através do controle social e a 

participação da “sociedade civil”.  

• Função Social da Cidade e da Propriedade, com prevalência do interesse 

comum sobre o direito individual de propriedade. É o uso socialmente justo do 

                                                 
29 Informações obtidas no site www.forumreformaurbana.org.br, data de acesso: 20-12-2004 
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espaço urbano para que os cidadãos se apropriem do território, 

democratizando seus espaços de poder, de produção e de cultura dentro de 

parâmetros de justiça social e da criação de condições ambientalmente 

sustentáveis.  

Em 1987, é criado o Fórum Nacional de Reforma Urbana, o qual segue os 

mesmos princípios fundamentais do MNRU, sendo também o resultado da 

articulação política entre segmentos da sociedade como entidades dos 

movimentos populares, associações de classe, organizações não 

governamentais, instituições de pesquisa sobre questões urbanas, acadêmicos 

e técnicos do poder público. Seu objetivo central é “desenvolver políticas 

públicas e discutir estratégias para a construção de um novo modelo de gestão 

da cidade que promova a justiça social e democrática”30. No ano seguinte à sua 

criação foi realizado o Seminário Nacional pela Reforma Urbana – Avaliação e 

perspectivas, sendo considerado o primeiro espaço coletivo com objetivo de 

avaliar as conquistas obtidas na Constituição e criar referências para atuações 

estaduais e municipais. 

 

O II Fórum de Reforma Urbana, realizado em outubro de 1989 elegeu como 

principal instrumento para a consolidação da reforma, o Plano Diretor,31 

acreditando que, se imbuídos de novas funções, os Planos já existentes 

poderiam deixar de ser tecnocratas e atender às necessidades das populações 

urbanas. Neste período o Fórum se descentralizou conseguindo ao longo do 

                                                 
30 Informações obtidas no site www.forumreformaurbana.org.br, data de acesso: 20-12-2004 
31 O plano Diretor é um conjunto de diretrizes urbanísticas destinadas a organizar a ocupação e 
o uso do espaço urbano. Define as políticas públicas urbanas, como os transportes, o 
zoneamento, a provisão de habitações de interesse social, etc.  
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tempo implementar Fóruns Estaduais e Municipais em todas as regiões do 

Brasil32. 

 

Em 1991 foi realizado o III Fórum Nacional, no Rio de Janeiro, tendo como  

objetivo avaliar os Fóruns locais e as conquistas obtidas, planejar campanhas 

de divulgação e eleger sua coordenação. O Fórum se consolida como uma 

instância nacional ao participar da preparação da Conferência das Nações 

Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento (ECO – 92). Em 1992 paralelo 

a realização da ECO no Rio de Janeiro, através de articulações internacionais 

dentro das atividades programadas pelo Fórum Global, aconteceu o Fórum 

Internacional pela Reforma Urbana, organizado pelo Fórum Nacional obtendo a 

participação de vários segmentos da sociedade civil que atuavam sobre os 

problemas urbanos brasileiros e de outro países, sendo elaborado e aprovado 

o documento intitulado “Tratado por Cidades Justas, Democráticas e 

Sustentáveis”. 

Após o processo de consolidação nacional, o Fórum se deparou com o 

descaso do governo frente às conquistas obtidas na Constituição o que 

resultou na desmobilização dos Fóruns Estaduais e Municipais a partir de 

1993, fragilizando sua atuação no que diz respeito aos enfrentamentos com o 

poder público. Apesar da conjuntura não favorável, a coordenação nacional do 

Fórum retoma a discussão e a pressão ao Congresso Nacional sobre a Lei de 

                                                 
32 Fóruns e Articulações no Brasil: Região Norte – Rondônia e Pará, Região Nordeste – Bahia, 
Ceará, Maranhão, Paraíba e Pernambuco, Região Centro-Oeste – Goiás e Tocantins, Sudeste 
– Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo e na Região Sul – Paraná, Rio Grande do Sul e 
Santa Catarina. Informações obtidas através do site: www.forumreformaurbana.org.br . 
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Desenvolvimento Urbano (PL 775/83 O Estatuto da Cidade)33 o que resulta na 

criação do Fundo Nacional de Moradia Popular (PL-2710/1992)34.  

Em 1995 o Fórum Nacional de Reforma Urbana participou do comitê 

preparatório para a Conferência Internacional Habitat II, coordenado pelo 

Ministro das Relações Exteriores, que resultou na realização em maio de 1996, 

da Conferência Brasileira da Sociedade Civil para o Habitat II – Pelo Direito à 

Moradia e à Cidade. 

 

É possível afirmar que a primeira tentativa de implementação de uma Lei de 

Desenvolvimento Urbano ocorreu em 1977 através da Comissão Nacional de 

Desenvolvimento Urbano – CNDU, que buscou analisar os instrumentos 

existentes para o controle municipal da especulação imobiliária e a distribuição 

dos serviços públicos. Desta análise foi comprovado que não havia nenhuma 

estratégia eficaz do governo para o enfrentamento destas questões.  

 

No entanto, apenas em 2001, o Estatuto das Cidades, obteve aprovação final, 

sendo considerado pelo Fórum Nacional de Reforma Urbana um valioso 

instrumento de Política Urbana, tendo como objetivo a realização da função 

social da propriedade e da cidade nos municípios brasileiros, podendo 

contribuir para a construção de cidades justas, humanas e democráticas. 

 

                                                 
33 Projeto de Lei – PL 775/83 O Estatuto da Cidade - enviando em 1983 pelo Governo Militar ao 
Congresso Nacional, aprovado no ano de 2001, ou seja, 18 anos depois. 
34PL cria o Fundo Nacional de Moradia Popular - FNMP, e o Conselho Nacional de Moradia 
Popular - CNMP, e dá outras providências. (CO-AUTOR INICIATIVA POPULAR). Dispõe sobre 
o Sistema Nacional de Habitação de Interesse Social - SNHIS, cria o Fundo Nacional de 
Habitação de Interesse Social - FNHIS e o seu Conselho Gestor. 
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Atualmente a coordenação do Fórum Nacional de Reforma Urbana é composta 

por quinze entidades / instituições35, entre elas associações profissionais, 

institutos de assessória, movimentos populares e estudantis, como podemos 

observar abaixo: 

- FASE - Federação dos Órgãos para Assistência Social e Educacional 
- UNMP - União Nacional por Moradia Popular   
- CMP - Central de Movimentos Populares  
- FENAE - Federação nacional das Associações de Empregados da Caixa Econômica 
- FISENGE - Federação Interestadual dos Sindicatos de Engenharia  
- POLIS - Instituto de Estudos, Formação e Assessoria em Políticas Sociais  
- FNA - Federação Nacional de Arquitetos  
- IBAM - Instituto Brasileiro de Administração Municipal  
- IBASE - Instituto Brasileiro de Análises Sociais e Econômicas 
- CONAM - Confederação Nacional de Associações de Moradores  
- FENEA - Federação Nacional dos Estudantes de Arquitetura e Urbanismo do Brasil 
- AGB - Associação dos Geógrafos do Brasil 
- ANTP - Associação Nacional de Transportes Públicos 
- MNLM - Movimento Nacional de Luta por Moradia 
- COHRE Americas - Centre on Housing Rights and Evictions (Centro pelo Direito à 

Moradia contra Despejos) 
 

Este breve histórico sobre o Movimento Nacional pela Reforma Urbana e as 

conquistas obtidas, é possível situar a origem do Ministério das Cidades e os 

princípios e diretrizes que direcionam suas ações.  

A articulação de temáticas e estudos científicos que envolviam questões 

urbanas, principalmente as discussões e acúmulos teóricos realizados pelo 

Movimento Nacional de Reforma Urbana contribuíram definitivamente para a 

criação do Ministério das Cidades. Em 1994, durante a preparação das 

eleições para a Presidência da República36, vários setores da sociedade que 

lutavam por cidades justas e democráticas elaboraram uma Plataforma que 

apontavam e exigiam ao governo eleito uma estrutura institucional chamada 

de: Ministério da Reforma Urbana. Essa Plataforma incluía a criação do 

                                                 
35 Informações obtidas no site www.forumreformaurbana.org.br, Data de acesso: 20-12-04 . 
36 Fernando Henrique Cardoso foi eleito presidente da República. 
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Conselho Nacional de Política Urbana e Regional, como também a elaboração 

do Plano Nacional de Política Urbana e Regional37.  

 

Após seis anos (2000), o Instituto Cidadania38 sob a coordenação de Luiz 

Inácio Lula da Silva - líder do Partido dos Trabalhadores e atual presidente da 

República - convidou especialistas e alguns militantes envolvidos com o 

Movimento Nacional pela Reforma Urbana com o objetivo de elaborar um 

projeto que apresentasse soluções para os problemas urbanos brasileiros e em 

especial para a habitação, do que resultou o Projeto Moradia. Neste, a 

habitação não se restringe apenas a casa, mas exige também uma estrutura 

que viabilize um cotidiano digno às populações urbanas, sendo necessário 

serviços e obras que garantam água, esgoto, drenagem, coleta de lixo, 

transporte, trânsito, saúde, educação, abastecimento, lazer entre outros. O 

projeto se estruturou em três eixos: a questão urbana ou fundiária; a questão 

do financiamento e a questão institucional. Como conclusão do processo de 

                                                 
37 Site: http://www. forumreformaurbana.org.br/plataformanacional. Data de acesso: 07/05/05 

38 O Instituto da Cidadania tem como missão,“difundir os conceitos de cidadania em todos os 
segmentos que formam a Nação brasileira e defender que todo cidadão tenha seus direitos e 
obrigações aplicados no seu dia a dia. São estes os princípios Fundamentais do Instituto da 
Cidadania: O Estado deve servir ao cidadão;cada Cidadão deve exercer sua cidadania em sua 
plenitude;a lei deve ser, de fato, o instrumento de justiça e se aprimorar onde não estiver 
cumprindo sua finalidade;cada brasileiro deve ter educação básica, cultural e de civilidade, 
especialmente na infância e adolescência, com o envolvimento dos seus pais; (...) o 
conhecimento da História da Nação e seus símbolos deve servir de subsídio para o 
soerguimento da cidadania brasileira;as autoridades públicas devem cumprir suas funções de 
maneira apropriada, seguindo os princípios da ética e da moralidade exigidos pelo exercício da 
cidadania; a Educação deve ser a pedra fundamental para a consciência da cidadania e seu 
pleno exercício, através de programas específicos desenvolvidos nas escolas de todos os 
níveis;a cidadania deve ser tratada como instrumento de crescimento de cada brasileiro e 
defendida e desenvolvida com o apoio de todos os brasileiros, sem prevenção se qualquer 
natureza”.Site: http://www.institutocidadania.org.br/ aqueviemos. 
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construção do Projeto Moradia, relacionado com o último eixo, foi indicada a 

criação do Ministério das Cidades.  

 

Ao vencer as eleições em outubro de 2002 e assumir o governo, o presidente 

Luiz Inácio Lula da Silva criou em 1º de janeiro de 2003 o Ministério das 

Cidades, nomeando como Ministro, o petista Olívio Dutra. A composição da 

equipe do Ministério demonstra que houve uma integração de militantes 

importantes do Movimento Nacional pela Reforma Urbana, como Ermínia 

Maricato (Secretária-executiva) e Raquel Rolnik (Secretária Nacional de Programas 

Urbanos) que durante o período de construção de propostas contribuíram 

efetivamente para os movimentos sociais urbanos e entidades que atuam 

frente às questões urbanas.  

 
2.3 O que muda na política urbana com a criação do Ministério das 
Cidades? 
 
 

De acordo com os documentos oficiais publicados, o Ministério das Cidades 

tem como objetivos e atribuições à universalização do direito à cidade, 

garantindo o acesso da população à habitação, saneamento ambiental e a 

mobilidade que é proporcionada pelo trânsito e transporte público. Para 

alcançar tais objetivos o Estatuto da Cidade é um importante instrumento a ser 

colocado em prática.  

 

O aparelho executivo do Ministério das Cidades é composto por cinco 

Secretarias: Secretaria Executiva; Secretaria Nacional de Habitação; Secretaria 

Nacional de Programas Urbanos; Secretaria Nacional de Saneamento 
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Ambiental e Secretaria Nacional do Transporte e Mobilidade Urbana. Também 

integram essa estrutura o Departamento Nacional de Trânsito – DENATRAN, a 

Companhia Brasileira de Trens Urbanos – CBTU e Empresa de Trens Urbanos 

de Porto Alegre - Trensurb39. 

 

O principal componente da estrutura do Ministério é o Conselho Nacional das 

Cidades criado em outubro de 2003. O Conselho é um órgão colegiado que 

reúne representantes do poder público e da “sociedade civil” e integrantes do 

Ministério das Cidades.  

 

A finalidade do Conselho consiste em assessorar, estudar e propor diretrizes 

para o desenvolvimento urbano e regional com participação social e integração 

das políticas fundiárias e de habitação, saneamento ambiental, trânsito, 

transporte e mobilidade urbana, sendo responsável pela formulação da política 

urbana nacional, estando articulado com as câmaras setoriais e os conselhos 

estaduais e municipais. 

 

As diretrizes para uma Política Nacional de Desenvolvimento Urbano estão 

sendo desenvolvidas numa perspectiva que discute a participação da 

sociedade na gestão da cidade. Durante o segundo semestre de 2003 vários 

municípios realizaram conferências municipais apresentando propostas que 

foram discutidas e unificadas, posteriormente nas conferências estaduais. Os 

fóruns realizados resultaram na elaboração de relatórios contendo propostas e 

contribuições dos estados para a formulação da Política Nacional de 
                                                 
39 Em anexo encontra-se o Organograma do Ministério das Cidades que apresenta a estrutura 
citada. 
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Desenvolvimento Urbano. Ainda no segundo semestre de 2003, foi realizada a 

I Conferência Nacional das Cidades em Brasília, que contou com 2.510 

delegados que discutiram e elegeram diretamente o Conselho das Cidades, 

com 71 membros efetivos, representantes de toda a sociedade civil urbana, 

sendo mobilizado 3.457 dos 5.661 municípios brasileiros, em 26 estados e o 

Distrito Federal.  

 

As Conferências municipais, estaduais e a nacional foram realizadas no 

mesmo ano de criação do Ministério das Cidades (2003) com o objetivo de 

iniciar, ainda no primeiro ano de gestão do Governo Lula , um processo 

democrático de discussão e formulação coletiva de uma nova Política Nacional 

de Desenvolvimento Urbano.  

 

De acordo com o regimento da 1ª Conferência Nacional das Cidades, seus 

objetivos ao viabilizar espaços políticos para a discussão dos problemas 

urbanos das cidades brasileiras são: propor princípios e diretrizes que 

direcionem as políticas setoriais e a política nacional das cidades, identificar os 

principais problemas urbanos apontados por vários segmentos da sociedade, 

pelos consumidores e gestores; indicar as prioridades, nas quais, o Ministério 

deve atuar; formar o Conselho Nacional das Cidades; avaliar os programas em 

andamento e legislações vigentes nas áreas de habitação, saneamento 

ambiental, programas urbanos, trânsito, transporte e mobilidade urbana, 

aplicação do Estatuto da Cidade, entre outros. 
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Consta no documento Cidade para Todos: “Construindo uma Política 

Democrática e Integrada para as Cidades” (Parte II – Texto para a deliberação da 

1ª Conferência Nacional das Cidades), publicado pelo Ministério das Cidades, que a 

missão da nova Política Nacional de Desenvolvimento Urbano é, 

 
Garantir o direito à cidade, promovendo a universalidade do acesso 

á terra urbanizada e à moradia digna, à água potável e ao ambiente 

saudável e assegurar o trânsito e a mobilidade urbana com 

segurança, por meio da gestão participativa”, tendo como princípios: 

O Direito à Cidade, Direito do Cidadão; a Moradia Digna, Direito do 

Cidadão; a Função Social da Cidade e da Propriedade; a Gestão 

Democrática e Controle Social, a Inclusão Social e Redução das 

Desigualdades; o Combate à Discriminação de Grupos Sociais; o 

Combate à Segregação Urbana; o Respeito à Diversidade Sócio-

Espacial. 

 

As Diretrizes Gerais de Ação para o processo de discussão e elaboração de 

uma “nova política”, apresentam como metas a formulação e implementação de 

Políticas Nacionais; articulação entre Políticas Urbanas e Políticas de 

Desenvolvimento; implementação de uma estrutura institucional pública com 

objetivo de garantir a participação e descentralização das decisões; 

implementação de mecanismos de Participação Social; promoção de políticas 

de Desenvolvimento e Capacitação Técnico-Institucional; desenvolver ações 

que respeitem as diversidades urbanas, regionais e culturais; desenvolver 

políticas abrangentes e massivas e apoiar a estruturação de uma rede de 

cidades mais equilibrada. 

Para viabilizar o resultado do processo de “construção coletiva” de uma “nova” 

Política Nacional de Desenvolvimento Urbano são apresentadas algumas 
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ações fundamentais que terão como função a efetivação das suas metas e 

objetivos: 

- Formulação, institucionalização e implementação da política de 

desenvolvimento urbano com participação e controle social; 

- Melhoria do planejamento e gestão territorial; 

- Definição de fontes e mecanismos estáveis de financiamento do 

desenvolvimento urbano; 

- Acesso à moradia digna; 

- Urbanização, regularização fundiária e integração de assentamentos 

humanos precários; 

- Saneamento ambiental; 

- Transporte e mobilidade urbana; 

- Melhoria da gestão e da qualidade dos serviços urbanos; 

- Conselho Nacional das Cidades. 

 

Em 2003, foram realizadas várias Conferências tendo a participação do poder 

público, do setor privado como também de organizações não-governamentais, 

movimentos sociais entre outros segmentos da “sociedade civil”. As principais 

conferências foram: A Conferência Nacional de Saúde, do Meio Ambiente, de 

Segurança Alimentar, da Assistência Social e entre elas a Conferência 

Nacional das Cidades. 

 

De acordo com o documento: Construindo uma Política Democrática e 

Integrada para as Cidades, em sua primeira parte (item B) resultando em um 

Texto Base que orientou as conferências municipais, estaduais e 

conseqüentemente a nacional, o Ministério das Cidades afirma que, 
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A política nacional de desenvolvimento urbano a ser construída 

no Governo federal se insere no esforço de materialização que 

visa a coordenação e articulação dos interesses públicos e 

privados no sentido de minorar a pobreza da população, 

minimizar as desigualdades sociais e regionais, redistribuir 

renda, reduzir o desemprego, superar a escassez de 

financiamento, reduzir incertezas e elevar o investimento 

público e privado.  (Grifos nossos) 

 

Ao analisar a nova proposta de política nacional de desenvolvimento urbano 

elaborada e apresentada pelo governo atual, retomaremos pontualmente 

intervenções que governos anteriores realizaram na área da questão urbana 

para poder traçar o caminho histórico da participação do poder público na 

cidade, como também apreender através das ações propostas a forma de 

compreender a espaço urbano na particularidade brasileira. 

 

Ao longo da história econômica e política do país, as cidades brasileiras foram 

pensadas – principalmente a partir de 1930 – para viabilizar o desenvolvimento 

econômico nacional, sendo desconsiderados os desequilíbrios regionais e os 

impactos causados pelas conjunturas que marcaram aspectos sociais e 

políticos no Brasil desde  sua formação econômica.  

 

Nesse sentido, é necessário identificar a compreensão que os gestores das 

cidades vêm tendo desse momento de revisão da atual situação dos problemas 

urbanos, ou seja, qual a concepção de cidade que está norteando esse 

processo? Pois nos parece indispensável a definição do que vêm sendo 

entendido por cidade, compreendendo que é essa concepção que definirá à 

gestão da complexa dinâmica que envolve o cotidiano urbano atualmente.  
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Em 1964 foi iniciada a elaboração de uma política urbana através da criação do 

Banco Nacional de Habitação – BNH e do Sistema Federal de Habitação – 

SFH, (Lei 4.389 em 21 de agosto de 1964), que deveriam responder ao intenso 

processo de migração rural-urbana e ao rápido crescimento populacional nas 

principais cidades brasileiras. Entre 1964 e 1973, as políticas urbanas, voltadas 

especificamente para a habitação, se desenvolveram lentamente não 

atendendo às demandas sociais, especificamente da população pobre. 

 

Em junho de 1974, o presidente Ernesto Geisel criou a Comissão Nacional de 

Regiões Metropolitanas e Políticas Urbanas – CNPU, para administrar as 

questões urbanas. Esta comissão era composta por representantes dos 

Ministérios do Planejamento, da Industrias e do Comércio, da Fazenda, do 

Transporte e do Interior. A comissão teria como função supervisionar a 

instalação das regiões metropolitanas criadas por lei, elaborar e implementar 

uma política nacional de desenvolvimento urbano, entre outras atribuições. A 

CNPU representa uma forma de enfrentamento dos problemas urbanos que, 

segundo Schmidt (1983: 118), havia se aprovado: 

 

A população urbana tinha duplicado entre 1940 -1970, um 

fenômeno causado principalmente pela migração massiva de 

áreas deprimidas e áreas rurais em processo de reorganização 

da produção. Por volta de 1979, havia cerca de 75 milhões de 

pessoas vivendo em áreas urbanas, incluindo 48 milhões em 

cidades com mais de 100 mil habitantes, e 37 milhões em 

cidades maiores que 500 mil habitantes. O produto interno 

bruto estava altamente concentrado (85%) nas áreas urbanas e 

cerca de 70% dos automóveis no país estavam nas 

metrópoles.  
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Como já citado, a década de 80 apresenta novidades referentes à gestão das 

cidades, sobretudo com a aprovação da constituição de 88. No título VII Da 

Ordem Econômica e Financeira40 em seu capítulo II Da Política Urbana, foram 

garantidas, através dos artigos 182 e 183, diretrizes para a política urbana. A 

partir de tais diretrizes o Plano Diretor passa a ser obrigatório para as cidades 

com mais de vinte mil habitantes sendo considerado um instrumento básico 

para a política de desenvolvimento e expansão urbana: 

 
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. 

  
Posteriormente, outros instrumentos passaram a fazer parte do processo de 

gestão dos centros urbanos, como o Estatuto da Cidade aprovado pela Lei nº 

10.257, em 10 de julho de 2001 que regulamenta os artigos 182 e 183 da 

Constituição Federal, estabelecendo diretrizes gerais para a política urbana. A 

lei delega aos municípios brasileiros a incumbência de fazer cumprir a função 

social da propriedade urbana. Um dos objeti vos contidos no Texto Base 

apresentado pelo Ministério das Cidades é, 

 

Promover a aplicação do Estatuto da Cidade e de outros 

instrumentos de política urbana, garantindo a melhoria da 

gestão e controle do uso do solo na perspectiva do 

cumprimento da função social da cidade e da propriedade. 

                                                 
40 Constituição da República Federativa do Brasil. Brasília: Assembléia Legislativa, 1998. 
Artigos: 182 e 183.  
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Porém, a lógica capitalista, que define as prioridades e os parâmetros de 

utilização da cidade, prioridades administradas pelo Estado, transforma em 

mercado o espaço urbano e as relações estabelecidas entre seus habitantes. 

Rolnik (1995: 70) afirma que, 

 
(...) o poder urbano funciona na cidade capitalista como uma 

instância que controla os cidadãos, produz as condições de 

acumulação para o capital e intervém nas contradições e 

conflitos da cidade. 

 

Historicamente o Estado tem participado diretamente na gestão da cidade para 

o favorecimento do capitalismo, através dos investimentos e intervenções 

realizadas no espaço urbano. As expressões da “questão social” no meio 

urbano reafirmam essa relação entre os problemas e a gestão dos mesmos 

pelo poder público, como áreas da cidade que são priorizadas em termos de 

infraestrutura, enquanto outras localidades não têm acesso aos serviços 

básicos como água encanada, calçamento e equipamentos urbanos essenciais 

como escolas, hospitais, transportes etc. 

 

O poder de acesso define e gera a segregação espacial que se constitui pela 

desigualdade na utilização de serviços e equipamentos urbanos, sendo o 

espaço da cidade ocupado diferentemente, constituindo uma sociedade 

fragmentada regida pelos interesses do sistema capitalista.  

 

A cidade, embora seja espaço de produção e reprodução do sistema 

capitalista, vem sendo pensada, atualmente na tentativa de viabilizar uma 
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sociedade fundada na “justiça social” para enfrentar os problemas 

considerados fundamentais para a reorganização da vida urbana, como a 

concentração de renda, exclusão social, o desemprego entre outros. O 

“desenvolvimento sustentável” das cidades compõe uma das diretrizes que o 

Ministério das Cidades elaborou para viabilizar novas formas de gestão, com o 

objetivo de privilegiar o interesse social na produção de infraestrutura urbana. 

Nesse sentido, torna-se instigante a necessidade de investigar como o discurso 

se coloca neste momento histórico, no que diz respeito a tentativa de 

construção de uma “nova” cidade baseada em princípios já citados 

anteriormente.  

 

Como já indicado no capítulo anterior, nas últimas décadas percebemos 

expressivamente a distribuição da pobreza no meio urbano dos grandes 

centros brasileiros. Uma das causas que gera o alastramento da pobreza, além 

do não acesso aos serviços e equipamentos urbanos, é o processo de 

metropolização, que significa a concentração demográfica excessiva em 

determinados territórios habitados. Essa grande parcela da população se 

distribui nas cidades aglomerando-se em espaços desprovidos de 

infraestrutura física e social onde passam a construir seu cotidiano.  

 

Podemos dizer que o uso diferenciado da cidade retrata o quanto o espaço é 

utilizado de forma desigual e contraditória. A desigualdade espacial encontra-

se inserida nos aspectos que geram e reproduzem a desigualdade social. O 

modo de vida urbano determina às classes desprovidas do poder de acesso 

aos serviços e equipamentos urbanos, uma situação que exige dos sujeitos 
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criatividade, resistência e organização política para conseguir transformar sua 

própria realidade de forma coletiva.  

 

A paisagem que retrata as desigualdades nos centros urbanos atualmente 

apresenta aspectos diversos enquanto resultado do impacto das relações 

capitalistas que nelas se reproduzem, presenciando o contraditório crescimento 

da riqueza nacional, o alastramento da pobreza, o não cumprimento de direitos 

já garantidos constitucionalmente. A cidade tornou-se palco das manifestações 

da “questão social”, devido às relações que se estabelecem entre as classes 

em que se divide a sociedade, sendo os centros urbanos ao longo da história, o 

“lócus” principal na relação entre capital e trabalho em suas diferentes 

configurações conjunturais.   

 

Ao analisar o momento atual do capitalismo que se encontra sob a égide da 

mundialização da economia e de padrões culturais, tendo como uma das 

conseqüências às alterações do mundo do trabalho e o surgimento de novas 

expressões da “questão social”, é indispensável considerar elementos teóricos 

que viabilizem uma compreensão das relações sociais em sua totalidade. As 

contradições sociais próprias da relação entre capital e trabalho, se revelam na 

cidade através das manifestações nas condições de vida das classes sociais 

revelando o Estado como parceiro central da burguesia. 

 

As cidades brasileiras e a produção do espaço urbano, paralelamente ao 

movimento de reorganização do capital, também se transformam passando a 

representar um instrumento privilegiado para a reprodução do modo de 



 

 

85 

produção capitalista em sua atual configuração. A cidade a partir da Revolução 

Industrial passou a ser essencialmente necessária ao capitalismo, e com as 

transformações das forças produtivas e das formas de organização da gestão e 

dos processos de trabalho que configuram atualmente o modo de produção, as 

cidades são afetadas diretamente, gerando alterações nos padrões de 

consumo e metamorfoseando a estrutura de classes.  

 

No Brasil, o desenvolvimento industrial permitiu o crescimento das cidades 

devido aos investimentos do Estado em equipamentos urbanos fundamentais 

para a instalação das novas bases de valorização do capital e as inovações 

tecnológicas reforçando a importância de espaço urbano na manutenção em 

termos qualitativos e quantitativos da reprodução capitalista. 

Segundo Rauta & Barbosa (2003:103), 

A urbanização capitalista favoreceu as relações estabelecidas 

a partir das referências infra-estruturais, implantadas em sua 

maioria pelo Estado, como garantia à produção e à reprodução 

da vida social sob o domínio do capital. Essas infra-estruturas 

facilitam, por um lado, a obtenção de sobrelucros diferenciais, 

relativos aos efeitos úteis da aglomeração dos sistemas 

urbanos, onde os ciclos do processo ampliado de produção de 

mercadorias realizam-se a menores custos, e também 

contribuem diretamente à formação e reserva da própria força 

de trabalho intelectualizada. 

 

As cidades, localizadas principalmente em países “periféricos” são 

estratificadas e segmentadas socialmente devido à reprodução do conflito entre 

capital e trabalho, determinando e classificando os espaços físicos e as 

condições sociais por sua condição de classe. 
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O capitalismo, ao surgir como modo de produção na Europa, construiu sua 

própria racionalidade através dos seus aparelhos materiais de produção e de 

suas premissas ideológicas e políticas, destruindo toda a institucionalidade 

anterior que estruturava a sociedade feudal. Para Dias (1999:40), o capitalismo 

teve que se construir como horizonte ideológico da sociedade para garantir seu 

desenvolvimento. 

 

A construção deste horizonte ideológico se deu através do processo de 

fetichização41 que é próprio das relações mercantis e ao destruir o feudalismo, 

o capitalismo subtraiu da classe operária que se formava a identidade, 

instrumentos de produção, conhecimentos e saberes criando a aparência do 

indivíduo-cidadão, sendo essa a primeira forma da cidadania capitalista. 

Segundo Dias (1999:48), 

 O capitalismo teve que criar novas formas de pensar 

estruturantes do real, isto é, das práticas das classes. Criou-se 

não apenas um Estado, mas principalmente um Direito, uma 

Teoria da Sociedade, da Política, da História, da Economia. 

Uma Economia que, sintomática e objetivamente, chamava a si 

mesma... Economia Política. Como condições necessárias para 

o capitalismo, surgiram a Medicina Social, a Higiene, etc. 

Prisões e Hospitais passaram a ser necessidades do cotidiano. 

Essa racionalidade foi além e definiu a própria noção de Corpo, 

fazendo-o assumir os ritmos e a forma dessa malha 

institucional que, a um só tempo, definiu o social e o particular. 

 

                                                 
41 “Marx, ao examinar o capitalismo, mostrou como, no cotidiano, as relações de desigualdade 
estrutural entre pessoas apareciam como meras relações ent re coisas. O fetichismo da 
mercadoria demonstra como a relação mercantil oculta a estruturação do poder, a presença 
das classes e sua organização / desigualdade estrutural no mais simples ato produtivo (Dias, 
1999:79).”  
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O capitalismo criou um modo de vida que, atinge todos os âmbitos da 

humanidade, interferindo de forma objetiva e subjetiva no modo de organização 

da sociedade, no modo de pensar, define o tipo de alimentação e a forma de 

vestir, entre outros aspectos da vida cotidiana. 

 

O capítulo a seguir, oferece elementos teóricos que consideramos 

fundamentais para analisar os discursos que atualmente representam o debate 

sobre a elaboração da nova PNDU. Após retomarmos o processo histórico que 

deu origem às cidades capitalista e identificarmos suas atuais características é 

preciso apreender a noção e concepção sobre cidade que vem fundamentando 

a discussão no que diz respeito à questão urbana brasileira.  
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CAPÍTULO 3  
Cidade e gestão: entre discursos e 

contradições  
 
 
 
 
 
 
 

“Digo: o real não está na saída nem na chegada:  
ele se dispõe para a gente é no meio da travessia.” 

 
João Guimarães Rosa 
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discussão que nos propomos desenvolver neste capítulo tem 

como referência o processo de análise das condições de 

produção do discurso expressas nas formações ideológicas e, 

conseqüentemente , nas formações discursivas que compõem as diretrizes e 

princípios da nova Política Nacional de Desenvolvimento Urbano - PNDU no 

Brasil, implementada no ano de 2003 através da criação do Ministério das 

Cidades – MC. 

 

Após retomar a discussão sobre a origem da cidade capitalista e suas atuais 

características, será realizada uma análise de discurso sobre a cidade 

contemporânea, presente no processo de elaboração da nova PNDU 

coordenada pelo MC. Neste capítulo, nos apoiamos na Análise de discurso – 

AD, por compreender sua importância na interpretação crítica do discurso e de 

seu sentido. A utilização da AD pode possibilitar a apreensão das questões 

relevantes para o nosso trabalho, sendo o objeto empírico de análise, o 

discurso do Ministério das Cidades. 

 

A AD, enquanto um campo de conhecimento específico da prática social e uma 

teoria crítica que se apropria e define conceitos considerados próprios da 

Lingüística - a linguagem, a língua, o discurso, o texto e o sujeito - acrescenta 

outros elementos de aná lise, como a formação discursiva e ideológica, as 

condições de produção, as determinações sociais e a historicidade. Desse 

modo, o objeto teórico da AD – o discurso - não pode ser considerado 

A 
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homogêneo, pois no processo de passagem para a análise de unidades mais 

complexas é preciso reali zar um deslocamento teórico, por isso a AD se 

pressupõe à Lingüística, constituindo-se de forma crítica percebendo o texto 

como “monumento”42. 

 

O discurso poder ser considerado um efeito de sentidos entre locutores e a AD 

é o estudo desses sentidos. De acordo com Pêcheux e Fuchs é necessária a 

articulação entre três áreas do conhecimento científico para a realização desse 

processo: “o Materialismo Histórico compreendido como a teoria das formações 

sociais e suas transformações; a Lingüística, como teoria dos mecanismos 

sintáticos e dos processos de enunciação, e por fim a Teoria do Discurso, 

como a teoria da determinação histórica dos processos semânticos” (Orlandi, 

2000:119). 

 

Ao tomarmos como base a Filosofia da Linguagem, numa perspectiva marxista, 

é possível afirmar que a fala é considerada intrinsecamente ligada às 

condições de comunicação e por conseqüência às estruturas sociais. Baseado 

em Bakhtin (2004:36), entendemos que através da palavra é possível 

apreender os contraditórios valores sociais e os conflitos de classes existentes 

numa mesma sociedade, sendo a palavra considerada um signo ideológico, por 

registrar as variações ocorridas nas relações sociais em suas diversas 

dimensões. 

 

                                                 
42 É preciso apreender o texto e considerar as questões complexas que o compõe, 
identificando  os sentidos e significado de sua proposta. 
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O autor, em sua formulação, diz que a palavra serve como indicador de 

mudanças, estando sujeita às avaliações e juízos ideológicos, ou seja, se é 

verdadeira, falsa, se é correta, equivocada ou inequívoca, entre outros 

aspectos. Conforme Bakhtin (2004:41),  

As palavras são tecidas a partir de uma multidão de fios 

ideológicos e servem de trama a todas as relações sociais em 

todos os domínios. É, portanto claro que a palavra será sempre 

o indicador mais sensível de todas as transformações sociais, 

mesmo daquelas que apenas despontam, que ainda não 

tomaram forma, que ainda não abriram caminho para sistemas 

ideológicos estruturados e bem formados. A palavra constitui o 

meio no qual se produzem lentas acumulações quantitativas de 

mudanças que ainda não tiveram tempo de engendrar uma 

forma ideológica nova e acabada. A palavra é capaz de 

registrar as fases transitórias mais íntimas, mais efêmeras das 

mudanças sociais.  

 

Para nós, esse princípio de Bakhtin reafirma, no plano particular da linguagem, 

a premissa marxiana de que a vida material condiciona o processo de vida 

social, política e intelectual em geral, não sendo, segundo Marx, a consciência 

do homem que determina seu ser, mas é seu ser social que determina sua 

consciência, ou seja, são os homens que produzem os conceitos e idéias e que 

estas “surgem como emanação direta do seu comportamento material” (Marx 

apud Weffort, 2004:241). 

 

Com o desenvolvimento do modo de produção, as forças produtivas materiais 

da sociedade entram em contradição com as relações existentes. Marx, ao 

desenvolver a concepção materialista da História, afirma que o modo pelo qual 

a produção material de uma sociedade é realizada constitui o fator 
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determinante da organização política e das representações intelectuais de uma 

época. De acordo com Pêcheux e Fuchs, a Formação Ideológica é entendida 

como uma força que é capaz de se contrapor a outras forças em determinadas 

formações sociais, tendo como função, no processo de produção do discurso, 

determinar os sentidos das palavras que se manifestam através das formações 

discursivas, permitindo que os sujeitos expressem as posições ideológicas que 

ocupam na sociedade. Desse modo, o discurso como instrumento das 

manifestações das Formações Ideológicas configura-se de acordo com o 

processo histórico em curso, que de forma dialética exerce influência direta 

sobre o mesmo. Segundo Borges (1999:31), 

 

(...) o discurso (como um espaço das manifestações das 

formações ideológicas) é determinado pelo processo sócio-

histórico, como exerce influência sobre ele. De maneira que, 

considerando-se que todo discurso é por sua natureza,  

ideológico, a sua análise implica necessariamente o 

entendimento daquilo que expressa através do seu processo 

discursivo, na relação que mantém com a ‘situação concreta’ 

(a posição ideológica) do sujeito que o expressa. 

 

As condições de produção do discurso encontram-se indissociáveis à 

Formação Ideológica do Discurso. Nesse sentido, a ideologia é definida no 

processo histórico-social em determinadas formações sociais e, no capitalismo, 

se expressa nas relações sociais de produção resultantes da complexa relação 

entre capital e trabalho. As Formações Ideológicas apresentam-se de formas 

diferentes de acordo com o processo histórico e suas formações sociais. No 

capitalismo, a ideologia da classe dominante interfere nos valores, atitudes e 
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representações dos sujeitos, tornando-se uma “força material dominante da 

sociedade” (Marx e Engels , 2002:72). 

 

Nesse contexto, a Formação Discursiva representa, nas condições de 

produção do discurso, o instrumento que viabiliza as Formações Ideológicas 

cumprirem sua função social intervindo diretamente nas relações e práticas 

sociais. A Formação Discursiva tem como característica a capacidade de 

regular o que “pode e o que não deve ser dito”, obtendo um movimento 

permanente de adaptação do discurso conforme a força social que o expressa. 

Em uma sociedade capitalista, por exemplo, através do antagonismo entre  

classes, a Formação Discursiva pode ser o meio de expressar as Formações 

Ideológicas impressas pelo capital ou pela classe trabalhadora, permitindo que 

ambas as partes se firmem ideologicamente no contexto histórico-social, 

manifestando suas divergências e contradições. Para a AD, as palavras são as 

formas concretas de realização da Formação Discursiva. Conforme Borges 

afirma (1999:40), 

Uma mesma palavra terá sentidos diferentes quando inscrita 

em Formações Discursivas diferentes, enquanto diferentes 

palavras terão o mesmo sentido quando inscritas em uma 

mesma formação discursiva. A produção do sentido estará, 

assim, relacionada com a posição ideológica que aquela 

Formação Discursiva representa no processo histórico. 

 

São estes sentidos que, através das Formações Ideológicas e Formações 

Discursivas, serão analisados os discursos apresentados pelo MC no processo 

de rediscussão dos problemas urbanos e na elaboração de uma nova PNDU 

para as cidades brasileiras.  
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3.1 Uma análise do discurso sobre a nova Política Nacional de 
Desenvolvimento Urbano 

 

 

É possível observar ao longo deste trabalho, que nossa proposta de estudo 

tem como objetivo, analisar uma nova política pública no que diz respeito às 

discussões sobre os problemas das cidades brasileiras. Por ser recente a 

criação do MC e conseqüentemente a elaboração de suas ações, talvez fosse 

um obstáculo metodológico para a realização da pesquisa devido ao curto 

espaço de tempo de atuação do MC, mas compreendemos que esse processo 

inicial de elaboração da PNDU representa uma proposta que através de seus 

princípios e diretrizes apontam a direção política e ideológica  que orientará o 

Ministério neste atual governo, não sendo o objetivo  deste trabalho avaliar e 

sim analisar os fundamentos da nova PNDU. Ocorre que temos, de acordo com 

nossa delimitação metodológica, os elementos teóricos e empíricos que 

julgamos necessários para a  realização e consolidação do estudo em questão. 

 

O ponto de partida deste capítulo é analisar o fundamento da proposta 

apresentada pelo Governo Federal através do lema: Cidade para todos e o 

significado político e ideológico dos termos utilizados nos documentos oficiais 

do MC, o que requer uma contextualização dos aspectos teóricos que 

envolvem o tema que permitem uma reflexão crítica acerca da nova PNDU 

para o Brasil. 

 

O documento publicado pelo MC em 2003, intitulado Cidade para Todos - 

Construindo uma Política Democrática e Integrada para as Cidades, afirma que 

a garantia do direito à cidade a todos os/as brasileiros/as apenas será possível 



 

 

95 

através da geração de empregos e riquezas para viabilizar a inclusão social e a 

desconcentração de renda com crescimento ambientalmente sustentável. 

 

Com isso, ao apontar a necessidade de garantir o Direito à Cidade a todos, 

parece-nos afirmar que nem toda a população tem acesso à cidade. Com 

efeito, essa constatação é uma realidade e assim o é devido às desigualdades 

sociais geradas pelo capitalismo, que encontra nos centros urbanos todos os 

elementos necessários para sua produção e reprodução. Partindo desse ponto, 

as seguintes questões orientam nossas reflexões: no processo de elaboração 

de uma nova Política Nacional de Desenvolvimento Urbano, o que é ter Direito 

à Cidade? E a que cidade? 

 

Primeiramente é necessário afirmar que estamos nos referindo neste trabalho, 

como já destacamos reiteradamente, às cidades sob a égide do capital. Esta é 

uma demarche fundamental, pois delimita a análise conforme a particularidade 

histórica na qual a discussão se insere. Essa particularidade foi conceituada e 

refletida durante os capítulos anteriores sendo apontado o processo histórico 

que deu origem à cidade capitalista e suas atuais características. 

 

Ao propor uma análise sobre uma política urbana é necessário identificar 

conceitualmente sua função social e política para a cidade. As políticas 

urbanas cumprem uma função indispensável no Estado capitalista, 

influenciando diretamente a configuração social e territorial da cidade, sendo o 

Estado o instrumento principal na garantia das condições necessárias à 
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acumulação e à reprodução do capital.  De acordo com Rauta e Barbosa  

(2002:133), 

O espaço urbano, considerado em sua totalidade, insere-se na 

realidade histórica, econômica, social e política do processo 

ampliado da produção capitalista, abrangendo as estruturas e 

os meios da produção. Além disso, participa em certa medida 

de todos os ciclos da metamorfose do capital, 

fundamentalmente do processo de reprodução da força de 

trabalho na luta por equipamentos e serviços coletivos, no que 

se refere aos organismos do Estado em âmbito local.  

 

As Políticas Urbanas, devido a essa função social ou instrumentalidade, 

atingem diversos aspectos da vida da população através das ações estatais 

que definem a forma de acesso aos equipamentos e serviços coletivos na 

cidade. Uma das características da cidade capitalista é a concentração dos 

meios de “consumo coletivo”43, criando ao longo do tempo um modo de vida e 

novas necessidades sociais. Para Marx (Apud Weffort, 2004:276), o modo de 

produção da vida material condiciona o processo da vida social, política e 

espiritual em geral. 

 

Nesse contexto, as Políticas Urbanas capitalistas se instalam 

contraditoriamente, reduzindo a intervenção estatal a um instrumento que 

permite a adaptação da estrutura capitalista às expressões da “questão social” 

que ela produz, favorecendo a reprodução do capital e a reprodução da força 

de trabalho. Para Lojkine (1981:163), a cidade desempenha um papel 

econômico fundamental no desenvolvimento do capitalismo, mas, 

                                                 
43 Necessidades que só podem ser satisfeitas coletivamente, como transporte, hospitais, escolas, 
saneamento entre outras. 
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inversamente a urbanização é moldada, modelada de acordo com as 

necessidades da acumulação capitalista. 

 

Os fenômenos urbanos não acontecem isolados da dinâmica econômica, 

política e social, mas estão essencialmente ligados ao movimento do 

desenvolvimento capitalista na história. O processo de segregação 

socioespacial é um dos fenômenos que atingem as cidades capitalistas e que 

expressa o antagonismo entre as classes sociais, sendo resultado da 

desigualdade de acesso aos meios de produção, circulação e troca da riqueza 

socialmente produzida, permitindo uma espécie de hierarquização da 

sociedade.  

 

As desigualdades sociais nos centros urbanos denunciam o quanto a 

contradição entre capital x trabalho trouxe graves problemas à humanidade. 

Um dos aspectos resultante desta relação é o acesso à moradia, que define e 

molda o desenho social e espacial da cidade, determinando o lugar ocupado 

pelas classes e o modo de vida da população em geral. 

 

Segundo o MC, a nova PNDU, pretende favorecer a inclusão social, 

considerando a habitação e o acesso universal aos serviços públicos 

essenciais à cidadania, priorizando os setores mais vulneráveis da população 

brasileira44. Esse discurso, de acordo com nossa análise, faz parte de um 

contexto ideológico que reafirma sutilmente a continuidade da desigualdade 

social que aparentemente busca ser revertida através de programas e projetos 

                                                 
44 Ministério das Cidades. Texto Base: Parte I. In: Cidade Para Todos – Construindo Uma 
Política Democrática e Integrada para as Cidades. Brasília: 2003. 
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sociais45 pontuais que representam uma concepção de cidade limitada e 

fragmentada, negando a origem da “questão social” intervindo diretamente nas 

suas expressões. Não há uma radicalidade na proposta no sentido de ruptura 

com a política econômica contemporânea, como afirmam os discursos do MC e 

sim a tentativa de humanizar as relações sociais capitalistas através da 

ideologia que apreende a noção de cidadania, democracia e solidariedade, 

como sinônimo de uma proposta nova e radical de desenvolvimento urbano. 

 

É necessário retomar uma discussão iniciada no capítulo anterior, quando 

afirmamos que a criação do Ministério das Cidades representa um marco no 

que diz respeito ao tratamento da questão urbana pelo poder público no país. 

O fato de existir um ministério inserido em uma estrutura de governo voltado 

especificamente para a cidade e seus problemas aponta, uma conquista  

considerável na luta pela reforma urbana no Brasil. Diante do impacto do 

capitalismo sobre a cidade é preciso a intervenção do Estado através de 

políticas públicas para minimizar as conseqüências geradas, não negamos 

essa necessidade, mas nossas indagações a respeito da PNDU surgem ao 

                                                 

45 “Programa de Fortalecimento da Gestão Municipal Urbana: Reduzir as desigualdades 
sociais e territoriais, esse é o principal objetivo do Programa. Criado para apoiar a 
implementação do Estatuto das Cidades e assessorar os municípios na elaboração de seus 
Planos Diretores, o programa busca reforçar a capacidade de gestão territorial e urbana dos 
municípios e, assim, promover a inclusão social. Programa de Reabilitação de Áreas 
Urbanas Centrais: Reverter o processo de esvaziamento e degradação das áreas centrais a 
partir do estímulo à utilização de imóveis ociosos é o objetivo do Programa de Reabilitação de 
Áreas Urbanas Centrais, que atende prioritariamente famílias com renda de até seis salários-
mínimos. Criado em 2003, o objetivo é aproveitar parte dos 4,5 milhões de imóveis urbanos 
subutilizados ou em desuso localizados nas áreas centrais para reverter o modelo de 
urbanização baseado na contínua expansão das fronteiras das cidades, propiciando a moradia 
nas áreas consolidadas e com acesso a urbanidade garantido.” (Ministério das Cidades. 
Secretaria Nacional de Programas Urbanos: Programas e Ações.” Site: www.cidades.gov.br. 
Data de acesso: 11/03/05). 
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percebermos que a política urbana proposta, por cumprir sua função social é 

compreendida pelo MC e pela “sociedade civil” como o fim e não como um 

meio para o enfrentamento à lógica capitalista. O objetivo aqui é analisar a 

nova PNDU numa perspectiva crítica que nos possibilite identificar as 

contradições existentes neste processo de rediscussão e elaboração de uma 

política urbana para as cidades brasileiras.  

 

O discurso atual que envolve o debate sobre a elaboração da PNDU não 

apresenta, em sua essência, meios que ofereçam condições iguais de acesso 

da população à cidade. A Política Urbana tendo como função contribuir para o 

desenvolvimento do capitalismo não poderá garantir o Direito à Cidade a todos, 

por ser a produção da desigualdade social necessária à reprodução do 

capitalismo. 

 

A Política de Governo do atual presidente, não rompe com os interesses da 

política financeira, mantendo as diretrizes neoliberais e os acordos com os 

Organismos Internacionais. Essa relação política implica diretamente nos 

planejamentos e ações da estrutura de governo, estando os Ministérios e suas 

ações subordinados a essas determinações. Um exemplo a ser citado são os 

trinta e um contratos assinados entre o MC (2003-2004) e o Banco 

Interamericano de Desenvolvimento – BID, para a urbanização de favelas no 

Brasil através de empréstimos46.  

 

                                                 
46Gazeta Mercantil. Artigo: BID Ajuda Urbanizar Favelas. Publicação: 01/02/2005. Gazeta do 
Brasil - BH 
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A ação faz parte do Programa Habitat Brasil47, voltado para famílias com renda 

mensal de até três salários mínimos e residentes em favelas localizadas em 

capitais, regiões metropolitanas e aglomerados urbanos. O BID, enquanto um 

banco que representa interesses da economia mundial e que oferece “ajuda” 

aos países considerados subdesenvolvidos como o Brasil - através de 

empréstimos para o desenvolvimento de políticas sociais paliativas que 

reforçam a estrutura do capital – e sua parceria com o MC, nos permite reforçar 

o que já vinha sendo analisado anteriormente, neste caso, não há interesse em 

transformar a realidade vivenciada por pessoas que moram em favelas e sim 

minimizar os impactos socioeconômicos resultantes da política econômica que 

atinge diretamente a população pobre. Diante das condições vulneráveis as 

quais estão inseridas essas famílias, esse programa pode representar 

mudanças no cotidiano dessas pessoas, mas o acesso à cidade de forma 

igualitária transcende a ações focalistas como esta, que comprova 

parcialmente nossas indagações. 

 

                                                 

47 “O Programa Habitat da Organização das Nações Unidas (ONU) tem como missão 
promover ambiental e socialmente o desenvolvimento sustentável dos assentamentos 
humanos e a aquisição de abrigo adequado para todos. O Programa foi estabelecido em 1976, 
como uma agência dentro das Nações Unidas, para coordenar atividades no campo dos 
assentamentos humanos. O foco principal foi a implementação da Agenda Habitat , um plano 
de ação global adotado pela comunidade internacional na Conferência Habitat 2, realizada em 
Istambul, Turquia, em 1996. A Agenda é uma plataforma de princípios que devem se traduzir 
em práticas. As atividades desenvolvidas no âmbito do Habitat contribuem para o objetivo 
global das Nações Unidas de reduzir a pobreza e promover o desenvolvimento sustentável 
dentro de um contexto em que o mundo que avança aceleradamente para a urbanização.” 
(COMCIENCIA. Programa Habitat procura desenvolver a qualidade de vida nas cidades. In: 
http://www.comciencia.br/reportagens/cidades. Data de acesso: 15/04/05). ((Grifos nossos)) 
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No Estado Neoliberal são eleitas prioridades para o investimento público. As 

Políticas Públicas e, especificamente , as Políticas Sociais recebem o mínimo 

de investimento, sendo uma das principais características e a meta 

fundamental das “Reformas de Estado” ocorridas no Brasil e em todos os 

países que aderiram às diretrizes neoliberais, em especial os países pobres, 

alvos da política de ajuste estrutural imposta a partir do Consenso de 

Washington e levada a efeito pelas Agências Multilaterais, sob o comando do 

Banco Mundial.  

 

A política de garantia do “superávit primário”, privilegiada pela política 

econômica do Governo Lula, são outros “métodos” do Ajustes Fiscais, 

consistentes em reduzir despesas do Estado em relação às suas receitas 

fiscais o que é, no entanto, garantido essencialmente pela redução dos gastos 

com as políticas sociais. Assim como nas políticas de saúde, são criados 

“pacotes” de serviços destinados à população mais pobre dentre as camadas 

populares e em áreas em que o risco já se tornou extremo. As políticas de 

habitação financiadas pelo BID, já citadas, configuram um destes pacotes, 

regidos pela restrição, focalização e seletividade inerentes às políticas nos 

moldes neoliberais. A focalização, por excelência, questiona em essência o 

princípio do “Para Todos”, uma vez que a parte do todo é cada vez mais ínfima 

e o “todo” destinado a uma pequena parte, cada vez mais comprimido. 

 

As Políticas Urbanas fazem parte deste contexto e a  nova PNDU está sendo 

elaborada inserida nessa lógica. Para Rolnik48 (2002: 57), é preciso construir 

                                                 
48 Atual Secretária de Programas Urbanos do Ministério das Cidades. 
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uma política urbana que consiga parar a máquina de exclusão territorial. Diante 

das diretrizes que move o capitalismo é possível afirmar frente à análise 

realizada, que não é através de Políticas Urbanas, que o Direito à cidade será 

garantido a todos, por não ser essa sua função social. A “máquina da exclusão 

social” que se refere à autora não funciona se não houver a desigualdade 

social própria deste modo de produção. 

  

Para compreendermos o processo de produção e as condições em que esse 

discurso foi e está sendo produzido, elegemos três categorias a serem 

refletidas neste capítulo por comporem a Formação Ideológica dos discursos 

do MC e por se expressarem nas Formações Discursivas desse processo. As 

categorias a serem qualificadas são: Democracia, Cidadania e Solidariedade 

que fazem parte do corpo de todos os documentos analisados do Ministério 

entre eles o pronunciamento oficial do Ministro Olívio Dutra, no Palácio do 

Planalto, durante a solenidade de lançamento da I Conferência das Cidades e 

(09/04/03), o pronunciamento oficial do Ministro Olívio Dutra na I Conferência 

Nacional das Cidades (23/10/03) em Brasília e o Documento Cidade Para 

Todos: Construindo uma Política Democrática e Integrada para as Cidades, 

que apresenta  os princípios, diretrizes e ações da PNDU49, também elaborada 

pelo Ministério e publicada no primeiro semestre de 2003. 

 

Primeiramente serão analisadas as categorias Cidadania e Democracia, por 

percebermos que a utilização desses termos está presente nos discurso do 

governo e da “sociedade civil”, de forma confusa e contraditória. Os termos 

                                                 
49 Ministério das Cidades. Site: www.cidades.gov.br. Data de acesso: 10/11/2004. Todos os 
documentos citados encontram-se em anexo. 



 

 

103 

ganharam um sentido neutro, porém instrumentais, podendo representar 

projetos societários da classe dominante quanto da classe trabalhadora, desde 

segmentos conservadores da sociedade, (como a Igreja, partidos políticos, 

instituições públicas etc) às organizações de esquerda (como os movimentos 

sociais, partidos políticos, organizações profissionais etc.). 

 

3.2 Uma análise dos significados atribuídos aos conceitos de democracia 
e  cidadania no debate contemporâneo sobre a cidade  

 

Os significados atribuídos ao conceito de Democracia e de Cidadania nos 

discursos atuais que perpassam as relações sociais capitalistas, permitem a 

compreensão conceitual dos termos enquanto sinônimo de liberdade, o que 

para nós representa um equívoco teórico e prático. Essa compreensão vem 

constituindo uma espécie de projeto social na busca por uma falsa superação 

das desigualdades sociais resultantes da “questão social”. 

 

Por considerarmos o processo histórico determinante nas Formações 

Ideológicas, as condições de produção do discurso neste trabalho serão 

analisadas na tentativa de apreender as contradições existentes nesse 

processo de discussão dos problemas urbanos brasileiros. Contudo, na atual 

conjuntura, partindo do princípio de que é a palavra a forma concreta da 

Formação Discursiva, qual o sentido atribuído à democracia e à cidadania 

neste momento de elaboração de uma nova PNDU? 

 

Em pronunciamento no Palácio do Planalto, durante a solenidade de 

lançamento da Conferência Nacional das Cidades, o Ministro Olívio Dutra 
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aborda a produção de cidades desumanas, pobreza e ausência de cidadania 

resultante de políticas de governos anteriores, afirmando que o governo do 

qual faz parte irá reverter o quadro dos problemas urbanos brasileiros/as como 

indica o trecho do discurso destacado abaixo: 

“Produziram um Estado generoso às elites e perverso a 

milhões de pessoas, a milhares de famílias. Produziram, num 

país rico, multidões de pobres. E produziram cidades que se 

tornaram ambientes de sofrimento para a maioria da 

população, em vez de espaços de fruição da vida e de 

exercício da Cidadania. Cidades desumanas - com famílias 

sem moradia; moradias sem endereço, saneamento e 

segurança; comunidades sem serviços públicos. Nosso 

governo quer reverter esse quadro de longa duração e 

altíssimo custo”.(Grifos nossos) 

 

A partir do trecho do pronunciamento oficial do Ministro citado acima, é 

possível analisar a proposta do MC, cujo objetivo central é  garantir o Direito à 

Cidade a Todos, tendo em vista que, se garantido o “exercício da cidadania”,  

de acordo com o discurso, seria consolidado o fim das cidades classificadas 

pelo Ministro de desumanas e, conseqüentemente, os problemas urbanos mais 

sérios, como o déficit habitacional e os problemas de infraestrutura, deixariam 

de existir. Frente a este pronunciamento, parece-nos necessário retomar 

brevemente as características conceituais que envolvem o significado da 

cidadania em sua origem e como essas características vêm sendo 

compreendidas e utilizadas nos discursos atuais. 

 

A cidadania é o conceito que fundamenta a democracia antiga surgida numa 

experiência histórica, que viabilizou ao cidadão ateniense o status civil único às 

classes subordinadas, que permitia a liberdade do “demos – povo - em relação 
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ao senhorio”. Porém, o conceito moderno de democracia foi construído numa 

trajetória diferente, cujo exemplo mais evidente é a experiência anglo-

americana, que se origina no feudalismo europeu e culmina no capitalismo 

liberal, tendo como um dos marcos deste período, a Magna Carta de 1688, que 

assegurou a ascensão das consideradas classes proprietárias.  

 

Através da Magna Carta os senhores firmaram privilégios de acordo com os 

interesses que exigia o feudalismo, como também a liberdade da aristocracia 

frente à Coroa e a “multidão popular”. A consolidação dos privilégios 

aristocráticos contra as monarquias resultou na elaboração de uma “soberania 

popular” articulada a concepção moderna de democracia tornando possível a 

constituição de uma nação política situada no espaço público, surgida na 

Europa moderna. É neste cenário que os princípios modernos da democracia 

tem sua origem, iniciando a anulação da idéia de governo pelo demos. 

 

No capitalismo o conceito de cidadania foi ao longo do tempo reformulado, 

sendo um processo decorrente das relações capitalistas que passou a basear-

se nos princípios da democracia moderna, que segundo Wood (2003:184), 

 

Na democracia capitalista, a separação entre a condição cívica 

e a posição de classe opera nas duas direções: a posição 

socioeconômica não determina o direito à cidadania – e é isso 

o democrático na democracia capitalista - mas, como o poder 

do capitalista de apropriar-se do trabalho excedente dos 

trabalhadores não depende de condições jurídicas ou civi s 

privilegiadas, a igualdade civil não afeta diretamente nem 

modifica significativamente a desigualdade de classe – e é isso 

que limita a democracia no capitalismo. As relações de classe 

entre capital e trabalho podem sobreviver até mesmo à 
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igualdade jurídica e ao sufrágio universal. Neste sentido, a 

igualdade política na democracia capitalista não somente 

coexiste com a desigualdade socioeconômica, mas a deixa 

fundamentalmente intacta. (Grifos nossos) 

 

Ao deslocar o poder do senhorio para a propriedade, o capitalismo substituiu os 

benefícios dos privilégios políticos por vantagens estritamente econômicas o 

que tornou possível a formulação de uma nova forma de democracia. O 

conceito de democracia foi submetido a adaptações ideológicas pela classe 

dominante, afastando assim o poder popular e constituindo uma democracia 

nos moldes do liberalismo. 

 

É no capitalismo que a Democracia Formal surge, possibilitando a relação 

entre igualdade civil com a desigualdade social sem atingir as relações 

econômicas determinantes do sistema. Os federalistas neste processo, 

contribuíram para manter a divisão entre a elite e a massa.  A democracia 

americana aceitava e legitimava a exclusão das mulheres, a opressão dos 

escravos e o colonialismo genocida dos povos indígenas. Para limitar o poder 

popular foram criadas instituições políticas com o objetivo de manter a 

passividade dos “cidadãos”, sob o discurso de controle das “facções” 

necessário à liberdade e à ordem democrática. Para manter uma oligarquia 

proprietária com o apoio eleitoral da população, foi necessária uma redefinição 

de democracia, o que atribuiu um caráter ardilosamente ambíguo aos projetos 

dos federalistas. 

Wood (2003:185) afirma que 

Foram os antidemocratas vitoriosos dos Estados Unidos que 

ofereceram ao mundo moderno a sua definição de 
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democracia, uma definição em que a diluição do poder popular 

é ingrediente essencial. Se as instituições políticas americanas 

não chegaram a serem imitadas por toda parte, a experiência 

americana deixou um legado universal.  (Grifos nossos). 

 

Uma das diferenças essenciais entre a democracia antiga e a democracia 

moderna é a inovação americana ao anunciar a “democracia representativa”. 

Uma idéia antes não elaborada, onde a população repassa o poder de decisão 

aos seus superiores sociais, ou seja, ocorre uma renúncia ao poder de decisão 

e a transferência para outro, resultando numa alienação do poder político. E na 

visão federalista, a representação não seria um meio de implantar a 

democracia, mas de moldar e controlar os processos políticos e econômicos da 

sociedade. 

 

As imposições ideológicas das classes dominantes durante o século XIX, 

submeteram o conceito de democracia a algumas transformações exigindo a 

separação entre “democracia” e o “demos”, afastando radicalmente o poder 

popular como critério principal do valor democrático adotado como citamos 

anteriormente. Nesse sentido, o liberalismo se firmou desenvolvendo um 

Estado centralizado e superior a outras jurisdições, sendo uma idéia baseada 

em princípios pré-modernos e pré-capitalistas de poder. De acordo com 

Rosenfield (1994:13), 

O conceito de democracia sofre um deslocamento que altera o 

seu sentido, pois, de “organização da polis”, ele se tornou uma 

forma de governo possível do Estado. O Estado moderno 

configura historicamente um fenômeno político desconhecido 

que determina por fazer da democracia uma forma de 

legitimação do seu próprio poder.  

 



 

 

108 

Com a democracia liberal, foi possível, no capitalismo, o surgimento de uma 

esfera política dividida, no qual o âmbito “extra-econômico” – poder político, 

judiciário e militar – não exercia influência direta na economia, passando a 

existir uma esfera econômica independente com suas próprias relações de 

poder. 

 

Essa retomada conceitual e histórica permite-nos pensar que a questão da 

Democracia e da Cidadania pautada pelo MC reflete uma compreensão 

limitada no que diz respeito à garantia do Direito à Cidade. Essa discussão, por 

estar vinculada à busca pela Emancipação Política não transcende as relações 

capitalistas. É necessário destacar que a idéia de Emancipação Política tem 

suas origens na passagem do feudalismo para o capitalismo, onde suas raízes 

histórico-ontológicas se revelam na relação da compra e venda da força de 

trabalho, produzindo a desigualdade social, uma vez que estabelece a relação 

contraditória entre capital e trabalho. 

 

Para Marx (1848), a cidadania é parte integrante do processo de Emancipação 

Política que essencialmente encontra-se limitada ao campo da política. Essa 

emancipação representa um poder político organizado e é considerada uma 

forma de opressão de uma classe social sobre a outra. Tendo em vista esta 

formulação de Marx, identificamos nos discursos do MC questões 

fundamentais que contribuem para a comprovação das questões que orientam 

nossa análise. Baseado Marx, Weffot (2004:239) afirma que  

 

Os limites da “emancipação política” estariam, portanto, em 

suas insuficiências, em uma concepção abstrata da 
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universalidade dos direitos. A liberdade e a igualdade 

prometidas a todos os homens revelam-se uma ilusão da 

“emancipação política” na época em que a “questão social”, ou 

seja, a questão do proletariado, surge em toda a sua força.  

 

Seria contraditório exigir do MC ações, que indicassem uma ruptura com a 

política econômica vigente por não ser esse, o objetivo do governo e 

conseqüentemente do Ministério, mas é nessa questão que nossas indagações 

se insere. O discurso do MC ao utilizar termos como democracia, cidadania e 

solidariedade, representados pelo lema: Cidade para Todos, permite que o 

significado real dessa política seja silenciado. Segundo Orlandi (1997:93), “o 

silêncio trabalha nos limites do dizer, o seu horizonte possível e seu horizonte 

realizado”. É esse silêncio que buscamos analisar por ser o discurso, um 

instrumento que pode naturalizar a existência das desigualdades sociais nesse 

debate, tornando a discussão sobre democracia, cidadania e solidariedade 

como  fim a ser alcançado, anulando a existência do antagonismo entre 

classes no capitalismo. 

 

O programa representa de fato, um instrumento coordenado pelo governo com 

objetivo de garantir não o Direito à Cidade a todos e sim contribuir para a 

produção e reprodução do capitalismo. No capitalismo, o acesso pleno de 

todos à cidade, por definição, não se realiza. Essa afirmação se fundamenta a 

partir da necessidade de rever os argumentos e os meios que buscam essa 

garantia de acesso pleno através da Cidadania capitalista. É possível 
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apreender ao analisar o discurso do MC essa limitação política, como é 

possível conferir no trecho50 abaixo sobre um dos princípios da PNDU. 

 

Direito à Cidade, Direito do Cidadão: Todos os brasileiros têm 

direito à cidade, entendido como o direito à habitação, á terra 

urbanizada, ao saneamento ambiental, ao trânsito seguro, a 

mobilidade urbana, à infra-estrutura e aos serviços e 

equipamentos urbanos de qualidade, além de meios de 

geração de renda e acesso à educação, saúde, cultura e lazer. 

 

O princípio do Direito à Cidade que orienta as ações do MC, encontra-se 

fundamentado numa perspectiva de Cidadania que para se tornar efetiva 

necessita de homens e mulheres livres e iguais no aspecto formal, ou seja, 

apenas na sua dimensão jurídico-política e nunca em sua dimensão social. A 

sociedade capitalista se divide em uma dimensão privada e em uma dimensão 

pública, onde ser cidadão significa ser formalmente livre e igual, ter direitos e 

deveres. Nesse sentido, pensar a Democracia e a Cidadania como sinônimo de 

liberdade torna-se um problema no trato da superação da “questão social”, pois 

essa compreensão não transcende o âmbito da Emancipação Política e de 

acordo com Marx, não ultrapassa o antagonismo entre as classes contribuindo 

para a permanência da contradição entre capital e trabalho  (Tonet, 2005: s/p). 

 

A AD oferece, elementos para apreender o sentido real das palavras e o 

contexto ideológico nas quais estão inseridas. Podemos observar em relação 

ao MC que representa parte de um Programa Nacional de Governo e que 

                                                 
50 Ministério das Cidades. Texto para a Deliberação da 1ª Conferência Nacional das Cidades – 
Parte II. In: Cidade Para Todos: Construindo uma Política Democrática e Integrada para as 
Cidades. Brasília, 2003. 
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imprime suas ações, objetivos e metas através das Formações Discursivas que 

expressam a ideologia que fundamenta suas diretrizes.  

Há uma diferença conceitual e prática entre a intenção de lutar por uma 

Emancipação Política e a construção de mediações para o alcance de uma 

Emancipação Humana, na qual a última difere radicalmente da primeira. Para 

Max, existe uma distância infinita  entre o cidadão e o homem, assim como 

entre a vida política e a vida humana (Cf. Tonet, 2005: s/p). Para Marx (Apud 

Weffort, 2004:252), 

O limite da emancipação política manifesta-se imediatamente 

no fato de que o Estado pode se livrar de um limite sem que o 

homem dele se liberte realmente, no fato de que o Estado 

pode ser um Estado livre sem que o homem seja um homem 

livre. (...).  

 

Para Weffort (2004:253), a emancipação política representa um progresso na 

organização social, não sendo a última forma da emancipação humana, mas é 

a última forma da emancipação humana no contexto do mundo atual. Devemos 

esclarecer que falamos aqui de emancipação real, de emancipação prática. 

 

Neste sentido, existe uma barreira fundante no interior da ordem social 

capitalista que impede a garantia de uma Cidade para Todos. Esta barreira  é a 

contradição originária da relação capital e trabalho que não permite criar 

condições objetivas para a realização plena de homens e mulheres neste modo 

de produção o que é indispensável à  produção  e reprodução da desigualdade 

social. O acesso igualitário aos serviços e equipamentos urbanos de qualidade 

entre outras necessidades que a vida urbana demanda, exige perceber a 
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cidade não como uma estrutura que oferece os instrumentos necessários ao 

capitalismo para o seu desenvolvimento, mas é preciso percebê-la enquanto o 

lugar onde  

 

 (...) os indivíduos possam ter acesso amplo a todas as 

objetivações – materiais e espirituais – que constituem o 

patrimônio da humanidade; onde poderão desenvolver 

amplamente as suas potencialidades onde se encontrarão em 

situação de solidariedade efetiva uns com os outros e não de 

oposição e concorrência (Tonet, 2005: s/p).   

 
 

Ao finalizar seu pronunciamento oficial durante a solenidade de lançamento da 

Conferência das Cidades, o Ministro Olívio Dutra diz que,  

 

A criação desses espaços de cidadania ativa é uma prática a 

que nossos governos locais e estaduais (...), vêm se 

dedicando já há alguns anos - como provam os orçamentos 

participativos, para os quais têm se mobilizando milhares de 

cidadãos e de cidadãs; e dos quais têm resultado políticas e 

ações capazes de atender aos interesses e de responder às 

necessidades das comunidades, com radicalidade 

democrática.(Grifos nossos). 

 

Quando se refere às experiências do Partido dos Trabalhadores – PT em 

relação aos orçamentos participativos e às Conferências das Cidades 

municipais, estaduais e a nacional ocorridas em 2003, o Ministro considera 

esses espaços como práticas que possibilitam o exercício da “Cidadania Ativa”, 

dando respostas às demandas sociais com “radicalidade democrática”. Frente 

as características que compõem ideologicamente a discussão atual sobre 

Democracia e Cidadania e que influencia diretamente os princípios e diretrizes 
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do MC, qual o sentido do termo radicalidade democrática neste debate? Para 

Dias (1999:63), 

A cidadania burguesa dispensa a participação ativa dos 

cidadãos, exigindo das massas apenas uma postura, a mais 

absoluta possível, de indiferença, inércia e conformismo. 

Basta-lhe a obediência. Não se requer a livre adesão dos 

indivíduos. Não necessita, e chega mesmo a dispensar a 

participação do conjunto da cidadania, salvo nos rituais 

eleitorais, transformados quase sempre em mero exercício de 

legitimação política. (Grifos nossos) 

 

Sabendo que a Formação Ideológica determina os sentidos das palavras, a 

cidadania no contexto do capitalismo representa uma aparência necessária, 

sendo uma “ideologia constituidora do real”. (Dias, 1999:61). O Programa de 

Governo Brasil de Todos e o lema Cidade para Todos, representam o Estado 

capitalista na sua sutileza que para se firmar demonstra ser um Estado 

Nacional Popular, ou seja, apresenta-se como Estado de todos estando acima 

da classe dominante e da classe trabalhadora. O Estado se apresenta como o 

“Partido do Capital”, que constrói a racionalidade classista, no qual o 

fetichismo51 é próprio das relações desse tipo de formação social. 

 

A utilização conceitual da Democracia e Cidadania como sinônimo de 

liberdade, resulta na generalização dos termos, permitindo que haja inúmeras 

compreensões transformando essas diferentes concepções em projetos sociais 

                                                 
51 “Marx, ao examinar o capitalismo, mostrou como, no cotidiano, as relações de desigualdade 
estrutural entre pessoas apareciam como meras relações entre coisas. O fetichismo da 
mercadoria demonstra como a relação mercantil oculta a estrutura do poder, a presença das 
classes e sua organização / desigualdade estrutural, no mais simples ato produtivo. (Dias, 
1999: 79)”. 
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estéreis, correndo o risco de naturalizar as desigualdades sociais resultantes 

desse processo contraditório. 

 

Atualmente, os discursos que denunciam essa compreensão de Cidadania 

estão presentes nas instituições públicas e privadas, nas organizações políticas 

de patrões e de empregados, nos movimentos sociais e partidos políticos entre 

outros segmentos da sociedade. É uma busca por uma falsa liberdade que não 

transcende um projeto social limitado, oferecendo as condições necessárias ao 

desenvolvimento do capitalismo. 

 

O MC através da proposta de uma PNDU representa  essa contradição que o 

discurso permite silenciar, pois os termos: Democracia, Cidadania e Cidade 

para Todos, significa neste contexto, elementos importantes na aceitação de 

uma política pública que oferece a todos os/as brasileiros/as a garantia do 

Direito à Cidade. É necessária uma legitimidade e propõe “ações inovadoras” 

no combate às desigualdades sociais, na qual a Missão52 dessa política é, 

 

Garantir o direito à cidade, promovendo a universalização do 

acesso à terra urbanizada e á moradia digna, a água potável e 

ao ambiente saudável e assegurar o trânsito e a mobilidade 

urbana com segurança, por meio da gestão participativa. 

 

É necessário destacar que a maior dificuldade no que diz respeito à discussão 

sobre Cidadania e suas ambigüidades é o uso do conceito de “sociedade civil”. 

Este conceito – tendo sua origem no plano econômico – ao ser utilizado se 

                                                 
52 Ministério das Cidades. Texto para a Deliberação da 1ª Conferência Nacional das Cidades – 
Parte II. In: Cidade Para Todos: Construindo uma Política Democrática e Integrada para as 
Cidades. Brasília, 2003. 
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refere às instituições privadas e a articulações de segmentos organizados na 

sociedade, atribuindo uma expressão de interesses universais ocultando 

relações de classes antagônicas. Essa leitura da chamada “sociedade civil” tem 

fundamentos nos princípios liberais e faz parte da compreensão conceitual do 

MC.  

 

De acordo com o regimento da 1ª Conferência Nacional das Cidades, em seu 

anexo I53, a Comissão Preparatória foi composta por segmentos do Poder 

Público (Legislativo e Executivo) e por segmentos da “sociedade civil”, sendo o 

segundo, dividido em cinco setores: 

1. Movimentos Populares; 

2. Concessionárias Públicas e Privadas; 

3. Empresários; 

4. Trabalhadores; 

5. Organizações Não-governamentais, Entidades Profissionais e de 
Pesquisas. 

 

Este exemplo confirma a concepção em que se apóia o MC, na qual toda 

instância que se constitui fora do governo é considerada “sociedade civil”, 

desde movimentos populares à empresas privadas. Segundo Dias (1999: 77-

78), 

(...) é preciso afirmar com clareza que a oposição sociedade 

civil / Estado só é válida do ponto de vista liberal. Do ponto de 

vista marxista ela é uma falsa oposição. Quem se opõe ao 

Estado são as classes subalternas. (...) Devemos ter clareza 

que entre o Estado e as classes sociais se coloca não apenas 

a sociedade civil,  mas, também, os movimentos sociais 

organizados. Movimentos que nem sempre tem a organicidade 

da sociedade civil (enquanto plano institucional). E por último, 

                                                 
53 Ministério das Cidades. Anexo I – Comissão Preparatória. In: Regimento da 1ª Conferência 
Nacional das Cidades. Brasília: 2003. 
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cabe avançar a precisão da necessária contraditoriedade da 

sociedade civil. Podemos mesmo afirmar a existência de duas 

formas da sociedade civil: a do Trabalho e a do Capital com 

seus projetos classistas diferenciados e, portanto, com 

estratégias específicas de afirmação da sua natureza. A do 

Trabalho que tende, estrategicamente, à eliminação do Estado 

classista. A do Capital que necessita reforçá-lo 

permanentemente. 

 

Para aprofundar a análise que estamos realizando, buscamos em dados 

secundários algumas informações sobre a intervenção da “sociedade civil” 

neste processo de discussão da questão urbana e elegemos o documento 

intitulado: Carta Mundial do Direito à Cidade54 com o objetivo de complementar 

nossas reflexões acerca das contradições existentes no discurso atual sobre os 

problemas que envolvem a questão urbana e a proposta do MC.  

 

O documento foi elaborado e divulgado durante o Fórum Social Mundial, em 

2001 na cidade de Porto Alegre, por segmentos da “sociedade civil” que atuam 

na área da questão urbana. O objetivo da Carta é assumir o desafio em 

construir um modelo sustentável de sociedade e de vida urbana, “baseado nos 

princípios da solidariedade, da liberdade, da igualdade, da dignidade e da 

justiça social”55. A Carta foi apresenta e discutida no Fórum Social da América 

– Quito / 2004, no Fórum Mundial Urbano – Barcelona / 2004 e no V Fórum 

Social Mundial – Porto Alegre / 2005. 

 

                                                 
54 O documento citado encontra-se em anexo. 
55 Fórum Nacional de Reforma Urbana. Carta Mundial do Direito à Cidade, 2001. Site: 
wwwreformaurbana.org.br, Data de acesso: 13/01/05. 
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A Carta Mundial do Direito à Cidade, aponta elementos que contribuem para 

uma pré-conclusão que responde parte de nossas indagações ao relacionar o 

seu conteúdo às reflexões realizadas ao longo do trabalho. A compreensão 

sobre o Direito à Cidade, Democracia, Cidadania e “sociedade civil” funde-se 

com a ideologia presente nos discursos do MC, onde a concepção sobre a 

cidade contemporânea não se diferencia nos discursos de ambos os setores      

(governo e “sociedade civil”). Essa afirmação aponta questões fundamentais para 

nossa análise, por retomar reflexões anteriores como a idéia da existência de 

uma oposição ou de um pacto social entre o poder público e a “sociedade civil” 

destacada por Dias (1999). 

 

O trecho abaixo citado compõe parte da Carta Mundial do Direito à Cidade, que 

expressa o objetivo central da proposta da “sociedade civil”, sendo possível 

relacioná-lo com os princípios e diretrizes do MC, ao afirma que 

 

O direito à cidade democrática, justa, eqüitativa e sustentável 

pressupõe o exercício pleno e universal de todos os direitos 

econômicos, sociais, culturais, civis e políticos previstos em 

Pactos e Convênios internacionais de Direitos Humanos, por 

todos os habitantes tais como: o direito ao trabalho e às 

condições dignas de trabalho; o direito de constituir sindicatos; 

o direito a uma vida em família; o direito à previdência ; o 

direito a um padrão de vida adequado; o direito à alimentação 

e vestuário; o direito a uma habitação adequada; o direito à 

saúde; o direito à água; o direito à educação; o direito à 

cultura; o direito à participação política; o direito à associação, 

reunião e manifestação; o direito à segurança pública; o direito 

à convivência pacifica entre outros.  

(...) Convidamos a todos as pessoas, organizações da 

sociedade civil, governos locais e nacionais, organismos 
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internacionais a participar deste processo no âmbito local, 

nacional, regional e global, contribuindo com a construção, 

difusão e implementação da carta mundial pelo direito à cidade 

como um dos paradigmas deste milênio de que um mundo 

melhor é possível. (Grifos nossos) 

 
A Carta é um documento internacional, porém o Fórum Nacional de Reforma 

Urbana do Brasil integra a “sociedade civil” a qual o documento se refere e 

divulga essas informações nos espaços oficiais de sua atuação. 

 

É possível observar a partir do discurso da “sociedade civil”, a semelhança com 

a concepção de cidade adotada pelo MC, por ser as mesmas diretrizes 

conceituais que orientam a proposta da nova Política Nacional de Reforma 

Urbana. A noção e concepção sobre cidade que imprime esse momento de 

elaboração de uma nova política compreende a questão urbana desvinculada 

das relações estruturais que à produz. Esta noção e concepção sobre cidade à 

define como o lugar onde se manifestam as desigualdades sociais 

expressando a ausência do exercício da Cidadania, negando o Direito à 

Cidade. Para que essa situação seja revertida é necessário, segundo o MC e a 

“sociedade civil”, a prática de uma solidariedade fraterna entre ambas as 

instâncias. 

 

A solidariedade é a terceira categoria a ser analisada neste trabalho, por 

entendermos que através deste termo e dos significados a ele atribuídos, 

perpassa a Formação Ideológica que estrutura o discurso que vem sendo 

analisado. A solidariedade representa um elemento ideológico que se encontra 

intrinsecamente ligada à discussão contemporânea sobre Democracia e 
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Cidadania que também é compreendida como sinônimo de liberdade do 

homem, questão anteriormente analisada. 

 

No item seguinte, a ideologia da solidariedade será pensada com objetivo de 

apreender o seu “lugar” no debate sobre a concepção de cidade que vem 

orientando o MC no processo de elaboração da nova PNRU.  

 

3.3 O discurso sobre a solidariedade e sua influência na definição do 
conceito sobre cidade 
 

 

Nas últimas décadas, especificamente durante a década de 90, o termo 

solidariedade tornou-se utilizado por diversos segmentos da sociedade, sejam 

eles do âmbito público ou privado, representando visões de mundo fundadas 

em princípios revolucionários ou conservadores, podendo ser interpretado de 

acordo com o projeto societário no qual se insere. 

 

Para possibilitar uma compreensão da ambigüidade que estar presente no 

termo solidariedade, na atual conjuntura, é preciso conceituar e retomar alguns 

elementos teóricos que formam seu sentido, podendo a partir dessas 

definições identificar o significado atribuído ao termo nos discursos do MC. 

 

Atualmente, é muito corrente a idéia de solidariedade como solução aos 

problemas estruturais da sociedade capitalista, fazendo parte de uma visão de 

mundo fundamentada em uma concepção humanitária e cristã que percebe 

nos pobres um setor vulnerável aos impactos da desigualdade social e que 

precisa ser assistido. É possível identificar esse discurso em documentos do 
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Governo, em programas e projetos de empresas privadas inseridas na lógica 

da responsabilidade social e empresa cidadã, nos Partidos Políticos, sejam 

eles de esquerda ou direita, em Organizações Não-Governamentais, 

Universidades e em Igrejas. De início, consideramos necessário afirmar que 

ser solidário na perspectiva do humanismo é, segundo Mariani (2001:48) 

 
 

 

(...) ter culpas sociais é buscar expiá-las através de ações e sentir-se 

responsável por qualquer um outro que se enquadre nas categorias de 

objeto-alvo potencial da ação solidária. Sob esse ângulo, poderíamos até 

mesmo supor que a solidariedade possa ser mais importante para quem 

ajuda do que para quem é ajudado. 

 

Baseado na formulação da autora, a utilização atual do termo solidariedade 

pode expressar vários sentidos como ajuda, caridade, responsabilidade e 

compaixão, partilhando sentimentos comuns a um grupo, tornando essa 

relação uma “solidariedade moral”56. Isto implica no ato de membros de grupos 

assumirem as mesmas responsabilidades no que diz respeito às ações 

realizadas. 

 

Os sentidos que se instalam no discurso da solidariedade têm nesta visão de 

mundo uma saída humanitária para o enfrentamento das desigualdades 

sociais, econômicas, políticas e culturais, contribuindo para o processo de 

despolitização do sujeito e, assim, criando a idéia de responsabilização do 

“cidadão” no combate às expressões da “questão social”. Desta concepção 

                                                 
56 Jolivét, R. Vocabulário de filosofia. Rio de Janeiro: Agir, 1975. 
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resulta a crítica alijada da análise sobre a ausência do Estado na gestão dos 

impactos resultantes da contradição entre capital e trabalho. 

 

Diante do contexto em que se insere o debate atual sobre solidariedade, como 

se revela o discurso do MC ao utilizar o termo na defesa de uma cidade para 

todos? Em pronunciamento da Conferência Nacional das Cidades, o termo 

solidariedade encontra-se intrinsecamente ligado à noção e concepção sobre 

Democracia e Cidadania como podemos observar através do trecho abaixo: 

 
(...) estamos construindo uma relação respeitosa e cooperativa entre o 

governo federal, os municípios e os estados; e uma relação solidária 

entre o governo federal e a sociedade. (...) Até por isso, queremos a 

parceria dos movimentos populares, das entidades de profissionais, dos 

sindicatos, da comunidade acadêmica, das associações comunitárias, do 

empresariado, dos prefeitos, vereadores, governadores, deputados 

estaduais e federais, dos senadores... Queremos ser parceiros de todos 

que se disponham a contribuir para a construção - solidária - de um 

Brasil mais justo; de uma sociedade mais fraterna. (Grifos nossos) 

 

A relação solidária e fraterna que o Ministério afirma existir entre governo 

federal e sociedade confunde-se com uma idéia humanista-cristã e uma 

proposta com bases novas e radicais no enfrentamento das expressões da 

“questão social” no espaço da cidade. Através da idéia de sociedade fraterna, o 

MC reforça a intenção de promover uma solidariedade interclassista. Nestes 

termos, há uma cumplicidade ideológica entre Estado e “sociedade civil” na luta 

contra as expressões da “questão social” e, particularmente, da “questão 

urbana”. Segundo Gusmão (2000:101), 

 

Esse pensamento se desenvolve hoje na sociedade brasileira com 

relação às desigualdades socias e tem como direção à acumulação sem 
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conflitos de classe. Cresce na consciência da burguesia, que é incapaz 

de ver a sociedade e a si própria em sua totalidade. Mas cresce também 

na consciência das classes subalternizadas e, portanto, está presente 

em seus valores políticos e culturais. (Grifos nossos) 

 

Essa noção sobre solidariedade representa uma compreensão não revelada 

claramente nos discursos do MC, de mundo sem luta de classes, convocando a 

sociedade a ser parceira na gestão do enfrentamento das desigualdades 

sociais e envolvendo a “solidariedade fraterna” de empresas privadas, ONGs, 

movimentos sociais, igrejas e universidades, entre outras instâncias. 

 

Essa ideologia da solidariedade encontra-se inserida na noção e concepção 

sobre cidade proposta pelo MC. Em pronunciamento durante a Conferência de 

2003, o Ministro, como representante principal da política do Governo Lula para 

as cidades brasileiras, torna público o seguinte discurso: 

 
Aqui temos, Senhor Presidente, o Poder Público e a sociedade 

ratificando sua determinação de construir juntos, em benefício de todos 

os cidadãos e cidadãs, oportunidades de acesso à moradia digna, à terra 

urbanizada, à água potável, ao ambiente saudável, ao transporte urbano, 

ao trânsito com segurança e aos valores da cultura e da solidariedade. 

(Grifos nossos) 

 

Neste trecho, as expressões construir juntos, benefício de todos e aos valores 

da cultura e da solidariedade, retoma discussões anteriores sobre a 

Democracia e Cidadania que de acordo com nossa análise denuncia uma 

concepção limitada de cidade e de seus complexos problemas, por ignorar o 

antagonismo de classe e nesse sentido, contribui para garantir a acumulação 

sem conflitos. Nos discursos do MC, a solidariedade cumpre a função 
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ideológica que unifica a relação entre Estado, Governo e Sociedade. (Gusmão, 

2000:107) 

 

Ao continuar analisando o discurso presente na Carta Mundial do Direito à 

Cidade, identificamos, mais uma vez, uma convergência entre os discursos do 

MC e da “sociedade civil”. O termo solidariedade é utilizado na Carta, 

mantendo o mesmo princípio transclassista do discurso sobre solidariedade 

presente no discurso do Governo. O artigo II da Carta, acerca dos “Princípios e 

Fundamentos Estratégicos do Direito à Cidade”, afirma, de acordo com o 

trecho abaixo, que todas as pessoas devem assumir a solidariedade enquanto 

dever para assim viabilizar o exercício pleno da cidadania: 

 
1.1 As cidades devem ser um espaço de realização de todos os direitos 

humanos e liberdades fundamentais, assegurando a dignidade e o bem 

estar coletivo de todas as pessoas, em condições de igualdade, 

equidade e justiça, assim como o pleno respeito a produção social do 

habitat. Todas as pessoas têm direito a encontrar nas cidades as 

condições necessárias para a sua realização política, econômica, 

cultural, social e ecológica, assumindo o dever a solidariedade. (Grifos 

nossos) 

 

O discurso da “sociedade civil” demonstra que o sentido atribuído ao termo 

solidariedade no debate sobre o direito à cidade para todos não apresenta uma 

leitura crítica no que diz respeito à “questão urbana” e o processo histórico que 

determina sua existência, permitindo a ausência de uma reflexão que retome 

os princípios da solidariedade entre a classe trabalhadora necessária para 

realizar o deslocamento do debate para um campo teórico-prático que 

possibilite recuperar o sentido revolucionário do termo considerando o 

antagonismo de classe. 
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Ainda no artigo II, item 5, da Carta Mundial do Direito à Cidade, apreendemos, 

no discurso da “sociedade civil”, a convocação do compromisso social e do 

exercício da cidadania e da solidariedade fraterna do setor privado na 

intervenção da questão urbana com a finalidade de contribuir com os princípios 

contidos na Carta como indica o trecho abaixo 

 

As cidades devem promover que os agentes econômicos do setor 

privado participem em programas sociais e empreendimentos 

econômicos com a finalidade de desenvolver a solidariedade e a plena 

igualdade entre os habitantes de acordo com os princípios previstos 

nesta Carta. 

 

Novamente, é possível afirmar uma convergência clara e objetiva entre o 

discurso do Governo e da “sociedade civil”, não havendo uma distinção na 

noção e concepção sobre cidade. O sentido atribuído ao termo solidariedade  é 

somado á compreensão da Democracia e da Cidadania enquanto sinônimo de 

liberdade humana. 

 

As reflexões realizadas durante os capítulos deste trabalho, nos possibilitaram 

perceber que a Formação Discursiva principal que perpassa ideologicamente o 

discurso do MC e da “Sociedade Civil”, são os princípios e diretrizes da 

Declaração Universal dos Direitos do Homem57. O discurso atual sobre a 

Cidade, representa em sua essência a defesa dos Direitos Humanos nas 

cidades, sendo possível apreender no documento os termos e seus 

                                                 
57 “Os direitos humanos surgem como direitos fundamentais inatos a todos os homens. (...). A 
Declaração Universal dos Direitos do Homem (1948) se propõe a demonstrar que um 
determinado sistema de valores é factível, que ele pode ser instaurado e compartilhado pela 
maioria dos homens do planeta. A universalização desses princípios regulativos da conduta 
humana revelaria que a humanidade partilha alguns valores comuns, cujo conteúdo seria 
subjetivamente aceito e acolhido por todos os homens do planeta”.(PEQUENO, 2001:54) 
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significados analisados neste trabalho. Em seu Artigo 1º, o documento introduz 

o sentido considerado universal sobre a noção de Democracia, Cidadania e 

Solidariedade, como indica o destaque abaixo: 

 
Todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidade e em 

direitos. Dotados de razão e de consciência, devem agir uns para com os 

outros em espírito de fraternidade. 

 

As expressões contidas no Artigo 1º da Declaração Universal dos Direitos do 

Homem são reproduzidas claramente no discurso do MC e da “sociedade civil”, 

como podemos observar nos trechos anteriores já citados. A questão da 

igualdade perante a lei que se constitui como um dos princípios da atual noção 

sobre Cidadania, encontra-se no Artigo 7º da Declaração, afirmando que   

 
Todos são iguais perante a lei e, sem distinção, têm direito a igual 

proteção da lei. Todos têm direito a proteção igual contra qualquer 

discriminação que viole a presente Declaração e contra qualquer 

incitamento a tal discriminação. 

 

A Formação Discursiva representada pela Declaração Universal dos Direitos do 

Homem expressa em seu conteúdo, a Formação Ideológica que compõe o 

capitalismo, sendo atualmente , de acordo com nossa análise, um dos principais 

instrumentos ideológicos que garante a reprodução do capitalismo ao silenciar 

as contradições geradas pela sociedade de classes, buscando uma relação 

“solidária e fraterna” entre os povos, ignorando a realidade concreta da qual 

resulta a desigualdade social. 
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Neste contexto, “a solidariedade aqui é caracterizada como sentimento 

nacional, instrumento propulsor da unidade entre Governo e Sociedade, em um 

movimento sem contradições e diferenças e classe”. (Gusmão, 2000: 107) 

 

Em fevereiro de 2002 foi elaborada pela Federação de Órgãos para a 

Assistência Social e Educacional – FASE, a Carta dos Direitos Humanos nas 

Cidades58. A Carta, baseada nos Direitos Humanos, reproduz seus princípios 

aplicando à realidade da cidade contemporânea, as expressões identificadas 

no documento, representam a mesma noção de cidade fragmentada presente 

no discurso do MC, como também na Carta Mundial do Direito à Cidade 

(analisada anteriormente), comprovando a ligação ideológica do discurso atual 

sobre cidade com os princípios da Declaração Universal dos Direitos do 

Homem.  

 

Ocorre que há, no momento, uma unificação da noção e concepção sobre 

Cidade que representa um projeto social contraditório e limitado em termos 

político e ideológico, tornando a proposta da nova PNDU um instrumento 

paliativo no processo de minimização dos problemas urbanos brasileiros.  

                                                 
58A FASE através de seu projeto ‘Para uma Plataforma de Desenvolvimento Social para o 
País’, apresenta na VI Conferência Nacional de Direitos Humanos a proposta de uma Carta dos 
Direitos Humanos na Cidade apoiada no uso ativo: do Pacto Internacional dos Direitos, 
Econômicos, Sociais e Culturais – PIDESC (de 1966 ratificado pelo Brasil em 1992); do 
Protocolo de San Salvador Adicional à Convenção Americana de Direitos Humanos em matéria 
de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais (de 1988 ratificado pelo Brasil em 1996), do Artigo 
6º da Constituição Brasileira (1988) e dos outros instrumentos do Sistema Internacional dos 
Direitos Humanos. O PIDESC estabelece normas com maior poder vinculante que obriga o 
Estado a respeitar, proteger e implementar estes direitos e, adicionalmente, para que garanta o 
seu desfrute no marco de um trato igualitário e sem discriminação de nenhuma classe. É a 
partir da realização dos direitos econômicos sociais e culturais, numa perspectiva de 
integralidade e indivisibilidade, que se poderá contribuir para a construção de uma sociedade 
civil na qual seja possível, realmente, ter acesso às esferas de poder e lutar pela realização da 
cidadania plena.(FASE. Por Uma Carta dos Direitos Humanos na Cidade, 2002: s/p. 
site:www.reformaurbana.org.br , Data de acesso: 03/02/05 
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Para romper com um projeto social que busca a Emancipação Política da 

sociedade é necessário passar a compreender não apenas a Cidade, mas as 

relações sociais em sua totalidade apreendendo suas contradições e as 

tornando visíveis nos espaços de resistência, como alguns movimentos sociais 

que através  de suas ações buscam construir um mundo sem exploração, onde 

o homem e a mulher poderão exercer plenamente suas potencialidades 

humanas. 

 

Os capítulos anteriores cumprem uma função de articular dialeticamente 

nossas hipóteses e questão de pesquisa, pois ao analisar a proposta da PNRU 

é indispensável retomar os determinantes históricos que deram origem à 

concepção de cidade que nos propomos a investigar. O caminho teórico-

metodológico que elegemos para orientar nossos estudos possibilitou 

apreender as contradições existentes nos discursos do MC e o processo de 

desenvolvimento das reflexões contidas neste trabalho exigiu remeter-nos aos 

elementos históricos imprescindíveis à análise, como o surgimento da cidade 

capitalista em sua particularidade desde a Revolução Industrial, até a 

reestruturação capitalista no século XX, apontando os impactos sobre a cidade 

e sua gestão. 

 

Esses elementos possibilitaram identificar características universais e 

particulares da cidade, brasileira a partir da discussão de noções e concepções 

sobre cidade adentrando no debate da conjuntura nacional à criação do MC. 

Após traçar esse caminho teórico, sinalizamos a relevância desse estudo ao 
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identificar a formação ideológica na qual se insere a proposta do MC e na 

elaboração da PNDU. 

 

Por fim, parece-nos que foi possível confirmar que entre discursos e 

contradições insere-se uma proposta de PNRU limitada, o que resulta em uma 

noção e concepção de cidade fragmentada por não apreendê-la em sua 

totalidade e historicidade.  
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“Tenho para minha vida  

a busca como medida 
o encontro como chegada 
e como ponto de partida.” 

Sérgio Ricardo 
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onsideramos que o caminho percorrido durante a elaboração 

deste trabalho possibilitou compreender questões importantes que 

envolvem o debate contemporâneo sobre a Cidade. Com objetivo de analisar o 

discurso do Ministério das Cidades, no que diz respeito à noção e concepção 

sobre cidade que orienta o processo de elaboração da nova Política Nacional 

de Desenvolvimento Urbano, foi possível identificar que através do lema 

Cidade para Todos, o Ministério busca representar a idéia do Direito à Cidade 

fundada em princípios como Democracia, Cidadania e Solidariedade e 

classificar-se, também, como um governo popular e de todos. Ao identificar e 

analisar esses termos e os sentidos a eles atribuídos podemos afirmar que o 

Direito à Cidade Para Todos, tal como expresso pelo Ministério, não pode ser 

garantido através de uma Política Urbana, apesar de que, aparentemente, esse 

é o objetivo da política, mas cuja função social, em sua essência, é oferecer 

condições para a produção e reprodução do capitalismo. 

 

Perceber atualmente a Cidade e seus complexos problemas requer uma 

análise que permita apreendê-la em sua totalidade, onde todos os aspectos da 

cidade sejam considerados como um todo estruturado, com expressões 

particulares. Os problemas urbanos que fazem parte da dinâmica da cidade 

como o déficit habitacional, violência, pobreza, transportes entre outros, 

apontados pelo  Ministério das Cidades, são gerados pelo capitalismo e 

necessários a ele. As indagações que orientaram nosso trabalho detiveram-se 

ao cerne da contradição entre capital e trabalho surgida desde a Grande 

C 
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Indústria até os dias atuais, apresentando novas formas de expressão, mas 

movida pelo mesmo princípio ideológico e processualidade histórica. 

 

As cidades no capitalismo passaram a ser instrumentalizadas por oferecer em 

um só espaço as condições para o desenvolvimento deste modo de produção, 

que impõe constantes transformações e molda as cidades de acordo com suas 

necessidades. O modo de vida urbano determina um modo de vida coletivo  

tornando adormecida a possibilidade de realização plena do sujeito no mundo, 

impedindo a concretização da liberdade. O capitalismo, em sua essência, 

independente da forma de organização e padrão de acumulação, sempre 

tornará as relações humanas em coisa, e é principalmente na cidade que se 

revela e confirma essa situação. 

 

A cidade capitalista apresenta uma ambigüidade no que diz respeito às 

contradições manifestadas no modo de vida urbano.  Na cidade é possível 

identificar as determinações do capitalismo  sobre  sua dinâmica representando 

o lugar que oferece as condições necessárias à produção e reprodução do 

capital, como também o lugar de organização e resistência da classe 

trabalhadora. As expressões da “questão social” se concentram principalmente 

no meio urbano, por reunir em um mesmo espaço o antagonismo entre as 

classes, onde a burguesia representa os interesses do capital e a classe 

trabalhadora tenciona através de organizações políticas as diretrizes impostas 

à ela.  

 

Ao analisar a noção e concepção sobre cidade que vem orientando o atual 

debate sobre a questão urbana é necessário recuperar e considerar os 
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conflitos ideológicos e políticos existentes na sociedade. A cidade capitalista 

contemporânea é palco das desigualdades sociais fazendo dela o lugar de 

conquistas e perdas, onde a maioria e a minoria se relacionam e constroem 

seus cotidianos59. Retomando Engels (1975), são nas grandes cidades que a 

classe trabalhadora passa a refletir sua condição na sociedade e se organiza 

para que através das disputas políticas se concretize a oposição entre capital e 

trabalho, transformando a cidade em espaço também de resistência. 

 

No capitalismo a prioridade não são as relações humanas, mas o 

aperfeiçoamento do modo de produção e as garantias de sua reprodução que 

podemos identificar nas expressões da “questão social”. Os conceitos de 

Democracia, Cidadania e Solidariedade apropriados e adaptados à ideologia 

capitalista, contribuem com a manutenção de um modo de vida coletivo voltado 

para a naturalização dos fatos provenientes da contradição entre capital e 

trabalho, onde os ricos se compadecem dos pobres através de “ações cidadãs 

e da “convivência fraterna”.  O governo se apropria do mesmo discurso e o 

insere na lógica de políticas e programas, onde patrões são “solidários” com 

seus empregados e com a sociedade através de atividades que buscam o 

“exercício da cidadania”, entre outros objetivos resultantes dessa idéia.  

 

                                                 
59 Ao falar de cotidiano, nos apoiamos na definição de CARVALHO (2000:24-26), por 
compreender que o cotiano é a vida de todos os dias e de todos os homens em qualquer época 
histórica que possamos analisar. Não existe vida humana sem o cotidiano e a cotidianidade. O 
cotidicano está presente em todas as esferas de vida do indivíduo, seja no trabalho, na vida 
familiar, nas suas relações sociais, lazer, etc. (...) A vida cotidiana é heterogênea e também 
hierárquica. Isto é, a vida cotidiana é caracteriza por um conjunto de ações e relações 
heterogêneas que contêm em seu bojo uma certa hierarquia. (...) Ela se altera seja em função 
dos valores de uma dada época histórica, seja em função das particularidades e interesses de 
cada indivíduo e nas diferentes etapas de sua vida. A esfera do cotidiano é uma esfera precisa; 
é a esfera do homem concreto. A objetivação que se passa no cotidiano é aquelea em que o 
homem faz do mundo o seu ambiente imediato. (Grifos nossos) 
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Desse modo, identificamos de um lado um discurso que representa um 

programa de governo, no caso o do Ministério das Cidades, que tem como 

objetivo a garantia do Direito à Cidade Para Todos e, de outro, o discurso da 

“sociedade civil”, que também busca alcançar o mesmo objetivo, ambos 

partindo dos mesmos princípios: a efetivação da democracia, a garantia do 

exercício da cidadania e a solidariedade como dever de todos.  

 

Além de confirmar nossa questão de pesquisa neste trabalho foi possível 

apreender duas questões indispensáveis ao debate contemporâneo sobre a 

cidade. A primeira é o discurso de setores da “sociedade civil” em relação à 

questão urbana e sua semelhança com o discurso do Ministério, desde os 

princípios e diretrizes que orientam sua noção e concepção sobre cidade às 

propostas direcionadas ao combate aos problemas urbanos. O discurso e a 

compreensão da cidade de ambos os segmentos, unificado e sem distinção, 

não identifica a cidade como o lugar de realização do antagonismo de classes. 

Esse discurso silencia a origem da contradição capitalista e seus impactos 

sobre as cidades, assumindo para si o papel e o horizonte de tornar esses 

impactos menos agressivos à população. 

 

A segunda questão que reafirma nossas indagações que se insere no trabalho 

como um elemento novo não previsto na proposta inicial do estudo é a 

discussão sobre os Direitos Humanos. Após analisar o discurso do Ministério 

das Cidades e concluir que a proposta da nova Política Nacional de 
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Desenvolvimento Urbano não pode cumprir por essência sua Missão60 e 

identificar a semelhança da noção e concepção sobre cidade entre o Ministério 

e a “sociedade civil” foi preciso investigar a base teórica que fundamenta a 

semelhança entre os discursos, o que nos levou a apreender a influência direta 

dos princípios da Declaração Universal do Direito do Homem, neste contexto. A 

leitura sobre democracia, cidadania e solidariedade, nestes parâmetros, faz 

parte da orientação universal dos direitos humanos que pretende realizar uma 

convivência fraterna entre os povos, partindo do princípio que todos os seres 

humanos são iguais em dignidade e direito. 

 

Foi possível concluir que o discurso dos Direitos Humanos como expressão da 

Formação Discursiva do capitalismo perpassa toda a elaboração e 

compreensão sobre cidade representada pelo Ministério das Cidades, e pela 

“sociedade civil” no debate. 

 

É preciso retomar ao concluir a análise realizada, que durante todo o processo 

de reflexão e elaboração  deste trabalho não negamos a importância da 

intervenção do governo, no que diz respeito à questão urbana e suas 

expressões diante do contexto econômico,  político e social na qual se insere 

atualmente a sociedade brasileira. Frente os problemas urbanos que enfrentam 

                                                 
60 “Garantir o direito à cidade, promovendo a universalidade do acesso á terra urbanizada e à 
moradia digna, à água potável e ao ambiente saudável e assegurar o trânsito e a mobilidade 
urbana com segurança, por meio da gestão participativa”, tendo como princípios: O Direito à 
Cidade, Direito do Cidadão; a Moradia Digna, Direito do Cidadão; a Função Social da Cidade e 
da Propriedade; a Gestão Democrática e Controle Social, a Inclusão Social e Redução das 
Desigualdades; o Combate à Discriminação de Grupos Sociais; o Combate à Segregação 
Urbana; o Respeito à Diversidade Sócio-Espacial.” MINIS TÉRIO DAS CIDADES. Texto para a 
Deliberação da 1ª Conferência Nacional das Cidades – Parte II. In: Cidade Para Todos: 
Construindo uma Política Democrática e Integrada para as Cidades. Brasília, 2003. 
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as cidades no país , é necessário planejamentos e ações governamentais 

sérias para poder diminuir os impactos das relações capitalistas no espaço 

urbano, mas é indispensável perceber criticamente a função dessas políticas e 

não tê-las como fim, como o possível. Nosso trabalho chama a atenção para a 

forma ou as formas como a cidade vêm sendo compreendida, o que interfere 

diretamente  na atuação da questão urbana, pois quando é lançada a proposta 

de Cidade para todos, é preciso identificar o sentido político e ideológico 

desses termos.  

 

Ao finalizar nossas reflexões a respeito do objeto de pesquisa, percebemos 

que surgiram ao longo do trabalho outras questões sobre o tema analisado que 

poderão ser desenvolvidas em um outro momento da formação acadêmica e 

profissional.  

 

Acreditamos que este trabalho possua relevância para o Serviço Social ao 

contribuir com as discussões sobre a questão urbana e o desenvolvimento de 

análises críticas das relações contraditórias que envolvem as dinâmicas das 

cidades capitalistas. Também por compreender que o Serviço Social deve se 

apropriar das discussões que envolvem a cidade com objetivo de passar a 

intervir na elaboração de políticas urbanas e não apenas se limitar a executar 

as estratégias apresentadas para essa área, como os programas e projetos 

sociais. A cidade, enquanto espaço de produção e reprodução da “questão 

social”, deve ser compreendida numa perspectiva histórico-concreta da 

realidade, para viabilizar a construção de uma concepção crítica das relações 

existentes nas cidades capitalistas. 
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Como confirma a Lei de Regulamentação da profissão do assistente social61 

em seu Artigo V, constituem atribuições privativas do assistente social:  

 

Coordenar, elaborar, executar, supervisionar e avaliar estudos, 

pesquisas, planos, programas e projetos na área de Serviço Social, 

como também a realização de consultoria e assessoria a órgãos da 

administração pública direta e indireta, empresas privadas e outras 

entidades, em matéria do Serviço Social. 

 

No Brasil, ainda é reduzido o número de profissionais do Serviço Social 

envolvidos em pesquisas ou em coordenações de programas / projetos sociais 

voltados especificamente para a questão urbana. A intervenção qualificada do 

assistente social referente a cidade pode colaborar para a construção de noção 

e concepção sobre cidade que contribua para uma intervenção mais crítica  e 

que passe a perceber a  questão urbana nas contradições que à  geram. 

 

De acordo com o Caderno de Resumos do X Congresso Brasileiro de 

Assistentes Sociais - CBAS62, realizado na Universidade Estadual do Rio de 

Janeiro no período de 08 a 12 de outubro de 2001, foram aprovados e 

publicados 748 (setecentos e quarenta e oito) trabalhos em forma de pôsteres 

e comunicações orais, sendo distribuídos em quinze sessões temáticas. Do 

total de trabalhos publicados, apenas 3,8% (28 trabalhos)63 apresentaram 

temáticas relacionadas à cidade na sessão Questão Urbana, Movimentos 

                                                 
61 Lei nº 8.662/ julho-1993 
62 Congresso mais importante dos/as assistentes sociais pelo seu caráter de organização 
política da categoria. O Congresso ocorre bienalmente. 
63 X Congresso Brasileiro de Assistentes Sociais. Programação e Cadernos de Resumos. Rio 
de Janeiro: 2001 
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Sociais e Meio Ambiente, o que pode significa que na academia o Serviço 

Social ainda aborda de forma tímida essa temática.   

Após dois anos foi realizado o XI CBAS na cidade de Fortaleza / CE, em 

outubro de 2004, sendo aprovados e publicados 1.169 (mil cento e sessenta e 

nove) trabalhos entre Pôsteres e Comunicações Orais.  Do total de trabalhos, 

2,8% (32 publicações) foram inscritos na sessão temática: Questão Urbana64, 

apenas quatro a mais se comparado ao congresso de 2001. 

 

Outros fóruns de socialização de produções organizados pelas entidades 

representativas do Serviço Social (CFESS/CRESS, ABEPSS, ENESSO) 

apresentam um perfil semelhante ao CBAS, demonstrando que a profissão 

ainda não se apropriou desta demanda que exige um tipo de intervenção 

diferente do que se propõe a execução de programas e projetos sociais 

voltados para as questões urbanas, sendo necessária investigações científicas 

nesta área. 

 

Ao longo do tempo foi constituída uma cultura que “definiu” a intervenção de 

um número limitado de Ciências / profissões que intervêm nos fenômenos que 

envolvem questões sobre a cidade em seus diversos aspectos, como a 

Geografia, Arquitetura e Urbanismo, Engenharias, a História entre outras. É 

válido afirmar que o Serviço Social em termos teóricos, metodológicos e 

políticos, pode ampliar a atuação profissional nesta área, a partir da formação 

acadêmica através de disciplinas que possibilitem a aproximação dos/as 

                                                 
64 XI Congresso Brasileiro de Assistentes Sociais. Programação e Cadernos de Resumos. 
Fortaleza: 2004 
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estudantes com a temática iniciando um processo de acúmulo teórico sobre as 

questões urbanas. 

 

Por fim, o que é a cidade hoje se não um complexo que expressa um modo de 

vida fundado em princípios que na sua sutileza representa o que há de mais 

sórdido na forma de pensar e agir na tentativa de neutralizar a capacidade de 

transformação dos sujeitos que nela habitam. Para o poeta Octavio Paz65, a 

cidade é 

...o grande rumor que vem do fundo dos tempos, murmúrios 

incoerentes de nações que juntam ou dispersam, girar de 

multidões e suas armas com penhascos que se despenham, 

surdo soar de ossos caindo na cova da história, (...) pastora de 

séculos, mãe que nos engendra e nos devora, nos inventa e 

nos esquece. (Falo Sobre Cidade, 1987) 

 

A cidade também é o lugar de construção de idéias coletivas e da luta por 

liberdade plena do homem e da mulher no mundo. Para que a cidade seja o 

lugar de realização de todos e todas é preciso retomar princípios 

indispensáveis à superação da ordem capitalista para não permitir que essa 

dinâmica nos devore como diz o poeta, porque o homem coletivo sente a 

necessidade de lutar.66 

 

 

 

 

                                                 
65 PAZ, Octavio. Falo Sobre a Cidade. Jornal Folha de São Paulo. 23 de setembro de 1987 – A 
27. 
66 CHICO SCIENCE  & NAÇÃO ZUMBI. Da lama ao caos. Rio de Janeiro: Chãos / Sony Music, 
p 1994. 1CD. 
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Pronunciamento do Ministro Olívio Dutra à Conferência Nacional das Cidades, em 23.10.2003 

 

Seja bem-vinda a cidadania brasileira! Com sua fala o Presidente da República, companheiro Lula, estará 

abrindo daqui a pouco a etapa de culminância do processo de Conferências das Cidades, iniciado em abril 

deste ano, no qual se realizarama 3.457 Conferências Municipais e 27 nas unidades federativas.  

Em todas elas afirmou-se a necessidade de uma resposta positiva aos múltiplos e graves desafios urbanos 

- capaz de fazer nossas cidades mais justas e mais humanas. A maioria do povo brasileiro reivindica o 

direito à cidade. Nossos melhores sentimentos repudiam as desigualdades que nossas cidades sintetizam; 

e nossa responsabilidade nos instiga a combatê-las sem trégua. Sob sua liderança, Senhor Presidente, 

companheiro Lula, nosso governo está superando dificuldade por dificuldade e construindo soluções até 

mesmo para dificuldades sobrepostas que herdamos.  

Aqui temos, Senhor Presidente, o Poder Público e a sociedade ratificando sua determinação de construir 

juntos, em benefício de todos os cidadãos e cidadãs, oportunidades de acesso à moradia digna, à terra 

urbanizada, à água potável, ao ambiente saudável, ao transporte urbano, ao trânsito com segurança e aos 

valores da cultura e da solidariedade.  

Afirmaram isso as conferências municipais e regionais, que mobilizaram mais de 350 mil representantes 

locais, regionais e estaduais de todo o país. A energia e a amplitude dessa mobilização cidadã 

despertaram inclusive segmentos antes indiferentes aos problemas que afligem as populações urbanas do 

país - sobretudo as populações mais pobres - que se integraram animados neste mutirão, assumindo 

compromissos e encargos para trabalhar por cidades que sejam espaços de fruição, para todos, dos valores 

fundamentais da vida digna.  

O Ministério das Cidades, ferramenta demandada pelos movimentos sociais e pela cidadania brasileira 

por mais de uma década, foi criado por Vossa Excelência, Senhor Presidente, para trabalhar de forma 

articulada e integrada, no governo e com a sociedade, as questões urbanas vividas e sofridas por 82% da 

população brasileira. É nesse rumo que atuamos nestes 10 meses e reativamos obras que encontramos 

paradas ou semi-paralisadas; ampliamos os investimentos em urbanização de favelas e os subsídios para 

habitação; e direcionamos os financiamentos habitacionais dos fundos públicos para atendimento às 

famílias de menor rendaEstamos buscando acabar com a dispersão dos programas e ações federais de 

saneamento ambiental - e produzindo legislação que estimule o setor privado a participar, assegurado o 

interesse público, do esforço pela universalização do abastecimento de água e dos serviços de 

esgotamento sanitárioFechamos o longo ciclo de alheamento do governo federal no setor de transporte 

rodoviário urbano de passageiros.  

Estamos financiando obras de infra-estrutura de transporte e construindo medidas que promovam o 

barateamento das tarifas de ônibus, metrôs e trens urbanos. Num trabalho pioneiro, o governo federal, 
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através do Ministério das Cidades e do Programa Nacional de Regularização Fundiária - o Papel Passado 

- está utilizando áreas da União para proporcionar a milhares de famílias a segurança da posse dos lotes 

urbanizados onde moram. E em outra iniciativa inédita, estamos criando condições para transformar em 

moradias dignas os prédios que a União mantém vazios ou subutilizados nas áreas urbanas. Estamos 

abrindo em escala nacional, à luz do Estado de Direito Democrático, o caminho da gestão pública sob 

controle social; da democracia com participação direta da sociedade.  

Temos consciência, Senhor Presidente, senhoras e senhores delegados a esta Conferência, que os 

problemas que nos cabe enfrentar não são pequenos e nem são recentes. Por isso mesmo e por sua 

orientação e seu exemplo, afirmamos no cotidiano de nosso trabalho que vale a pena a boa luta e que 

nenhum problema - não importa sua magnitude e complexidade - será maior do que a nossa vontade de 

resolvê-lo com o protagonismo e a criatividade do povo brasileiro. Boa Conferência e boa luta para todos 

nós! 

 

Fonte: Assessoria de Comunicação Ministério das Cidades   

(61) 411-4617 / www.cidades.gov.br 
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Pronunciamento do Ministro Olívio Dutra, no Palácio do Planalto, durante a 
solenidade de lançamento da Conferência das Cidades. 

 

Senhor Presidente  

Mais de 52 milhões de cidadãos e cidadãs atribuíram a Vossa Excelência - por inspiração da Esperança e 

pela força do voto - a tarefa de liderar o processo de transformação do Brasil num país melhor para todos 

- ou, pelo menos, para a maioria do povo.  

A outros governantes - sem a origem, a formação, os compromissos e a sensibilidade de Vossa 

Excelência - bastou apenas uma parte daquele capital político para que se conferissem o direito de 

determinar, solitariamente, o que serve e o que não serve para o Brasil e os brasileiros.  

O Brasil sempre foi governado assim. O governo federal foi exercido, até recentemente, como se os 

municípios e os estados não passassem de entes subalternos da Federação; e como se à população não 

coubesse outro papel, senão o de ser objeto das políticas públicas formuladas no âmbito da União.  

A esse comportamento se opôs o candidato Lula; a esse caminho se recusa o Governo Lula - o nosso 

governo. O tratamento desrespeitoso aos estados e municípios - e o desprezo à participação da sociedade 

na formulação das políticas públicas - desserviram ao Brasil e à maioria do povo brasileiro. Produziram 

um Estado generoso às elites e perverso a milhões de pessoas, a milhares de famílias.  

Produziram, num país rico, multidões pobres. E produziram cidades que se tornaram ambientes de 

sofrimento para a maioria da população, em vez de espaços de fruição da vida e de exercício da 

Cidadania. Cidades desumanas - com famílias sem moradia; moradias sem endereço, saneamento e 

segurança; comunidades sem serviços públicos. Nosso governo quer reverter esse quadro de longa 

duração e altíssimo custo. Basta de desperdiçar tempo, esforços e recursos públicos por conta da falta de 

articulação e de integração entre os entes federados! E não podemos continuar confinando às cabines 

eleitorais a oportunidade de participação dos cidadãos e das cidadãs na escolha dos rumos para o país! 

Sob sua liderança, Presidente, estamos construindo uma relação respeitosa e cooperativa entre o governo 

federal, os municípios e os estados; e uma relação solidária entre o governo federal e a sociedade. Inexiste 

a hipótese de nos omitirmos da responsabilidade de propor, formular e executar políticas e ações.  

Ao contrário, estamos quebrando o ciclo do estado mínimo e omisso diante dos problemas da população. 

Estamos empenhados na formação e na operação de um Estado democrático, de Direito e sob controle 

público, que responda positivamente às demandas sociais. Até por isso, queremos a parceria dos 

movimentos populares, das entidades de profissionais, dos sindicatos, da comunidade acadêmica, das 

associações comunitárias, do empresariado, dos prefeitos, vereadores, governadores, deputados estaduais 

e federais, dos senadores...  
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Queremos ser parceiros de todos que se disponham a contribuir para a construção - solidária - de um 

Brasil mais justo; de uma sociedade mais fraterna. É esse o sentido do processo que Vossa Excelência 

está inaugurando hoje - o processo de realização de conferências das cidades e de formação dos conselhos 

das cidades nos âmbitos municipal, estadual e nacional. Aqui estão representantes de muitos movimentos 

e segmentos organizados da sociedade - ontem protagonistas da luta pela criação do Ministério das 

Cidades; hoje protagonistas, com o nosso governo e o Ministério das Cidades, da construção dos 

conselhos das cidades - destinados a multiplicar as oportunidades de participação popular na definição e 

na fiscalização das políticas públicas. A criação desses espaços de cidadania ativa é uma prática a que 

nossos governos locais e estaduais, Presidente, vêm se dedicando já há alguns anos - como provam os 

orçamentos participativos, para os quais têm se mobilizando milhares de cidadãos e de cidadãs; e dos 

quais têm resultado políticas e ações capazes de atender aos interesses e de responder às necessidades das 

comunidades, com radicalidade democrática.  

 

Agora vamos, na pluralidade e na diversidade de nossa formação cultural e política, construir os 

conselhos municipais, estaduais e nacional das cidades .Vamos semear e cultivar um bom debate e uma 

parceria duradoura e produtiva pela organização e pela transformação humanizada dos espaços urbanos - 

onde vivemos 82% dos brasileiros. Vamos à construção solidária, com todos os agentes que, nas 

comunidades, interagem na busca das melhores soluções para os graves problemas da falta de moradia 

com saneamento; da carência de urbanização; das deficiências do transporte público; dos 

congestionamentos e da violência no trânsito. Estamos iniciando, consciente e decididamente, uma 

caminhada para um tempo de intensa participação cidadã na produção de políticas públicas integradas, 

que qualifiquem a vida de milhões de pessoas em todas as cidades do nosso país. Avancemos mais - 

solidariamente - do voto de Esperança para a sólida construção das mudanças que a maioria do povo 

deseja e merece. 

 

Fonte: Assessoria de Comunicação Ministério das Cidades   

(61) 411-4617 / www.cidades.gov.br 
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Carta Mundial do Direito à Cidade 

Fórum Social das Américas – Quito – Julho 2004 
Fórum Mundial Urbano – Barcelona – Setembro 2004 

V Fórum Social Mundial – Porto Alegre – Janeiro 2005 

 

PREAMBULO 
 
Iniciamos este novo milênio com a metade da população vivendo nas cidades, segundo as previsões, em 
2050 a taxa de urbanização no mundo chegará a 65%. As cidades são, potencialmente, territórios com 
grande riqueza e diversidade econômica, ambiental, política e cultural. O modo de vida urbano interfere  
diretamente sobre o modo em que estabelecemos vínculos com nossos semelhantes e com o território.   
 
Entretanto, no sentido contrário a tais potenciais, os modelos de desenvolvimento implementados na 
maioria dos paises do terceiro mundo se caracterizam por estabelecer padrões de concentração de renda e 
de poder assim  como processos acelerados de urbanização que contribuem para a depredação do meio 
ambiente e para a privatização do espaço público, gerando empobrecimento, exclusão e segregação social 
e espacial. 
 
As cidades estão distantes de oferecerem condições e oportunidades eqüitativas aos seus habitantes. A 
população urbana, em sua maioria, esta privada ou limitada – em virtude de suas características sociais, 
culturais, étnicas, de gênero e idade – de satisfazer suas necessidades básicas. Este contexto favorece o 
surgimento de lutas urbanas representativas, ainda que fragmentadas e incapazes de produzir mudanças 
significativas no modelo de desenvolvimento vigente.   
 
Frente a esta realidade, as entidades  da sociedade civil reunidas desde el Fórum Social Mundial de 2001, 
discutiram, debateram e assumiram o desafio de construir um modelo sustentável de sociedade e vida 
urbana, baseado nos princípios da solidariedade, da liberdade, da igualdade, da dignidade e da justiça 
social. Um de seus fundamentos deve ser o respeito às diferenças culturais urbanas e o equilíbrio entre o 
urbano e o rural. 
 
A partir do I Fórum Social Mundial na cidade de Porto Alegre, um conjunto de movimentos populares, 
organizações não governamentais, associação de profissionais, fóruns e redes nacionais e internacionais 
da sociedade civil comprometidas com as lutas sociais por cidades mais justas, democráticas, humanas e 
sustentáveis vem construindo uma carta mundial do direito à cidade que estabeleça os compromissos e 
medidas que devem ser assumidos por toda sociedade civil, pelos governos locais e nacionais e pelos 
organismos internacionais para que todas as pessoas vivam com dignidade em nossas cidades. 
 

A carta mundial do direito à cidade é um instrumento dirigido a contribuir com as lutas urbanas e com o 
processo de reconhecimento no sistema internacional dos direitos humanos  do direito à cidade. O direito 
à cidade se define como o usufruto eqüitativo das cidades dentro dos princípios da sustentabilidade e da 
justiça social. Entendido como o direito coletivo dos habitantes das cidades em especial dos grupos 
vulneráveis e desfavorecidos, que se conferem legitimidade de ação e de organização, baseado nos usos e 
costumes, com o objetivo de alcançar o pleno exercício do direito a um padrão de vida adequado. Assim, 
a justificativa para um enfoque específico em direito à cidade baseia-se no: 
 

-  o acelerado processo de urbanização – em muitas localidades já terminando da América Latina e 
em acelerado processo em Ásia – proporcionado cidades feitas aos pedaços em que cada dia se vê mais 
longe a satisfação aos  direitos humanos; 

- a tendência crescente tanto do crescimento urbano como da pobreza nas cidades; 
- a crescente localização das zonas vulneráveis em assentamentos populares urbanos e os desastres 

conseqüentes; 
- a proliferação dos despejos massivos, de políticas contrárias as dinâmicas da população urbana 

popular e a crescente segregação e exploração social que violentam a vida e a cidade e desconhecem as 
contribuições dos setores populares na construção da cidade e da cidadania; 

- a necessidade de ter um instrumento muito claro a nível internacional ao qual se possa apropriar-se 
os movimentos sociais para reverter estas tendências e garantir a aplicabilidade dos direitos humanos; 
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- principalmente nos países onde há uma predominância rural como a Índia, se vive atualmente um 
acelerado processo de urbanização e de concentração  precária de imigrantes urbanos em grandes cidades. 
Estas e outras tendências exigem um enfoque específico nas cidades. 

O tradicional enfoque sobre melhoramento de qualidade de vida das pessoas centrado na habitação e nos 
bairros, se amplia ao enfocar  a qualidade de vida na cidade; como forma de beneficiar a população que 
vive nas cidades ou em regiões de acelerado processo de urbanização, onde se expressam as intensos 
contrastes, as desigualdades, as explorações, a concentração de poder e  de exclusão social. Implica-se  
em enfatizar uma nova maneira de promoção, proteção e defesa dos direitos humanos referidos ao 
econômico, social, cultural, civil e ao político, muitos assegurados em instrumentos internacionais de 
direitos humanos, por meio de distintas formas de participação democrática e pelo cumprimento da 
função social da cidade e da propriedade. 
 
O direito à cidade democrática, justa, eqüitativa e sustentável pressupõe o exercício pleno e universal de 
todos os direitos econômicos, sociais, culturais, civis e políticos previstos em Pactos e Convênios 
internacionais  de Direitos Humanos, por todos os habitantes tais como: o direito ao trabalho e às 
condições dignas de trabalho; o direito de constituir sindicatos; o direito a uma vida em família; o direito 
à previdência ; o direito a um padrão de vida adequado; o direito à alimentação e vestuário; o direito a 
uma habitação adequada; o direito à saúde; o direito à água; o direito à educação; o direito à cultura; o 
direito à participação política; o direito à associação, reunião e manifestação; o direito à segurança 
pública; o direito à convivência pacifica entre outros. 
 
Entretanto, além de garantir os direitos humanos às pessoas, o território das cidades, seja urbano ou rural, 
é espaço e lugar de exercício e cumprimento dos direitos coletivos como forma de assegurar a 
distribuição e uso  eqüitativo, universal, justo, democrático e sustentável dos recursos, riquezas, serviços, 
bens e oportunidades das cidades. Dessa forma, é relevante ressaltar que a Carta de direitos coletivos que 
estão sujeitos os habitantes das cidades: o direito ao meio ambiente; o direito a participação no 
planejamento e na gestão das cidades; o direito ao transporte e mobilidade pública; o direito a justiça. 
 
Na cidade, a correlação entre esses direitos e a necessária contrapartida de deveres é exigível de acordo 
com as diferentes responsabilidades e situação de seus habitantes, como forma de promover a justa 
distribuição dos benefícios e ônus do processo de urbanização; a distribuição da renda urbana, a 
democratização do acesso a terra e dos serviços públicos para a população pobre. 
 
Convidamos a todos as pessoas, organizações da sociedade civil, governos locais e nacionais, organismos 
internacionais a participar deste processo no âmbito local, nacional, regional e global, contribuindo com a 
construção, difusão e implementação da carta mundial pelo direito à cidade como um dos paradigmas 
deste milênio de que um mundo melhor é possível. 
 
Parte I. Disposições Gerais  
 
ARTIGO I. DIREITO À CIDADE 
1. Todas as pessoas devem ter o direito a uma cidade sem discriminação de gênero, idade, raça, etnia e 
orientação política e religiosa, preservando a memória e a identidade cultural em conformidade com os 
princípios e normas que se estabelecem nesta carta. 

2. O Direito a Cidade é definido como o usufruto eqüitativo das cidades dentro dos princípios  de 
sustentabilidade, democracia e justiça social; é um direito que confere legitimidade à ação e organização, 
baseado em seus usos e costumes, com o objetivo de alcançar o pleno exercício do direito a um padrão de 
vida adequado. O Direito à Cidade é interdependente a todos os direitos humanos internacionalmente 
reconhecidos, concebidos integralmente e inclui os direitos civis, políticos, econômicos, sociais, culturais 
e ambientais Inclui também o direito a liberdade de reunião e organização, o respeito às minorias e à 
pluralidade ética, racial, sexual e cultural; o respeito aos imigrantes e a garantia da preservação e herança 
histórica e cultural. 

3. A cidade é um espaço coletivo culturalmente rico e diversificado que pertence a todos os seus 
habitantes.  
4. As Cidades em co-responsabilidade com as autoridades nacionais, se comprometem a adotar medidas 
até o máximo de recursos que disponha, para conseguir progressivamente, por todos os meios 
apropriados, inclusive em particular a adoção de medidas legislativas e normativas, a plena efetividade 
dos direitos econômicos, sociais, culturais e ambientais sem afetar seu conteúdo mínimo essencial.  
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5.Para os efeitos desta carta se denomina cidade toda vila, aldeia, capital, localidade, subúrbio, município, 
povoado organizado institucionalmente como uma unidade local de governo de caráter Municipal ou 
Metropolitano, e que inclui as proporções urbanas, rural ou semi rural de seu território. 
6. Para os efeitos desta carta se considera cidadãos(ãs) todas as pessoas que habitam de forma permanente 
ou transitória as cidades.  

 

ARTIGO II. PRINCIPIOS E FUNDAMENTOS ESTRATÉGICOS DO DIREITO A 
CIDADE 
 
São princípios do Direito à Cidade: 
 
1. EXERCÍCIO PLENO A CIDADANIA E A GESTAO DEMOCRÁTICA À CIDADE: 
1.1 As cidades devem ser um espaço de realização de todos os direitos humanos e liberdades 
fundamentais, assegurando a dignidade e o bem estar coletivo de todas as pessoas, em condições de 
igualdade, equidade e justiça, assim como o pleno respeito a produção social do habitat. Todas as pessoas 
têm direito a encontrar nas cidades as condições necessárias para a sua realização  política, econômica, 
cultural, social e ecológica, assumindo o dever a solidariedade .  
1.2 Todas as pessoas têm direito a participar através de formas diretas e representativa na elaboração, 
definição e fiscalização da implementação das políticas públicas e do orçamento municipal nas cidades 
para fortalecer a transparência, eficácia  e autonomia das administrações públicas locais e das 
organizações populares. 
 
2. FUNÇÃO SOCIAL DA CIDADE E DA PROPRIEDADE: 
2.1 A  cidade tem como fim principal atender a uma função social, garantindo a todas as pessoas o 

usufruto pleno da economia e da cultura da cidade, a utilização dos recursos e a realização de projetos e 

investimentos em seus benefícios e de seus habitantes, dentro de critérios de equidade distributiva, 

complementaridade econômica, e respeito a cultura e sustentabilidade ecológica; o bem estar de todos 

seus habitantes em harmonia com a  natureza, hoje e para as futuras gerações. 

2.2. Os espaços e bens públicos e privados da cidade e dos cidadãos(ãs) devem ser utilizados priorizando 
o interesse social, cultural e ambiental. Todos os cidadãos(ãs) têm direito a participar da na propriedade 
do território urbano dentro de parâmetros democráticos, de justiça social e de condições ambientais 
sustentáveis. Na formulação e implementação de políticas urbanas se deve promover o uso socialmente 
justo, com equidade entre os gêneros, do uso ambientalmente equilibrado do solo urbano, em condições 
seguras.   
2.3. Os cidadãos têm direito a participar das rendas extraordinárias (mais -valias) geradas pelos 
investimentos públicos que é capturada pelos privados, sem que estes tenham efetuado nenhuma ação 
sobre esta propriedade. 
 
3.  IGUALDADE, NÃO DISCRIMINAÇÃO: 
Os direitos enunciados nesta carta serão garantidos para todas as pessoas que habitem de forma 
permanente ou transitória as cidades sem nenhuma discriminação em relação a idade, gênero, orientação 
sexual, idioma, religião, opinião, origem étnica racial, social, nível de rendam cidadania ou situação 
migratória. 
As cidades devem assumir os compromissos adquiridos, com respeito a implementação de políticas 
públicas publicas para a Igualdade de oportunidades para as mulheres nas cidades, expressas ns CEDAW 
(matéria já disciplinada Constitucionalmente em muitos países ), como nas Conferencias de Meio 
Ambiente ( 1992), Beijing ( 1995) e Habitat ( 1996 ), entre outras. Fixar recursos dos orçamentos 
governamentais para a efetivação destas políticas e para o estabelecimento de mecanismos e indicadores 
qualitativos e quantitativos para o monitoramento de seu cumprimento no tempo.    
 
4. PROTEÇÃO ESPECIAL DE GRUPOS E PESSOAS VULNERÁVEIS:  
4.1. Os  grupos e pessoas mais vulneráveis devem ter o direito a medidas especiais de proteção e 
integração, evitando os reagrupamentos discriminatórios. 
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4.2.Para efeitos desta carta considera-se grupos mais vulneráveis as pessoas e grupos em situação de 
pobreza, de risco ambiental ( ameaçados por desastres naturais ou vitimas de desastres ambientais gerados 
pelo homem), vitimas de violência, os incapazes,    imigrantes e refugiados e todo grupo que segundo a 
realidade de cada cidade esteja em situação de desvantagem a respeito dos demais habitantes. Nestes 
grupos serão objeto de maior atenção os  idosos ou pessoas da terceira idade, mulheres, em especial as 
chefes de família e as crianças.  
4.3. As Cidades, mediante políticas de afirmação positiva aos grupos vulneráveis devem suprir os 
obstáculos de ordem política, econômica e social que limitam a liberdade, equidade e de igualdade dos 
cidadãos(ãs), e que impedem o pleno desenvolvimento da pessoa humana e a participação efetiva na 
organização política, econômica, cultural e social da cidade. 
 
5. COMPROMISSO SOCIAL DO SETOR PRIVADO  
As cidades devem promover que os agentes econômicos do setor privado participem em programas 
sociais e empreendimentos econômicos com a finalidade de desenvolver a solidariedade e a plena 
igualdade entre os habitantes de acordo com os princípios previstos nesta Carta. 
 
6. IMPULSO A ECONOMIA SOLIDARIA E A POLÍTICAS IMPOSITIVAS E PROGRESIVAS.  
As cidades deverão promover e valorizar condições políticas e programas de economia solidária.  
 
 
Parte II. Direitos relativos ao Exercício da Cidadania e da Participação no  Planejamento, Produção e 
Gestão da Cidade 
 
ARTICULO  III.  PLANEJAMENTO E GESTÀO DAS CIDADES 
1. As cidades se comprometem a ter espaços institucionalizados para a participação ampla, direta, 
eqüitativa e democrática dos cidadãos no processo de planejamento, de elaboração, aprovação, gestão e 
avaliação democrática de políticas e orçamentos públicos, planos, programas e ações por meio de órgãos   
colegiados, audiências, conferencias, consultas e debates públicos, iniciativa popular de projetos de lei e 
de planos de desenvolvimento urbano. 
2. Las ciudades, de conformidad con los principios fundamentales de su ordenamiento jurídico, formulará 
y aplicará políticas coordinadas y eficaces contra la corrupción que promuevan la participación de la 
sociedad y reflejen los principios del imperio de la ley, la debida gestión de los asuntos públicos y los 
bienes públicos, la integridad, la transparencia y la obligación de rendir cuentas. 
3. Las ciudades, para salvaguardar el principio de transparencia, se comprometen a organizar la estructura 
administrativa de modo tal que garantice la efectiva responsabilidad de sus gobernantes frente a los 
ciudadanos(as), así como la responsabilidad de la administración municipal ante los órganos de gobierno, 
complementando la gestión democrática. 
 
ARTIGO IV . PRODUÇÃO SOCIAL DO HABITAT  
As cidades se comprometem a estabelecer mecanismos institucionais e desenvolver os instrumentos 
jurídicos, financeiros, administrativos, programáticos, fiscais e de capacitação necessários para apoiar as 
diversas modalidades de produção social do habitat e da habitação, com especial atenção aos processos de 
auto-gestão individuais, familiares e coletivamente organizados. 
 
ARTIGO V. DESENVOLVIMENTO URBANO EQUITATIVO E SUSTENTÁVEL 
1. As cidades se comprometem a regular e controlar o desenvolvimento urbano, mediante políticas 
territoriais que priorizem a produção de habitação de interesse social e o cumprimento da função social da 
propriedade pública e privada em observância aos interesses sociais, culturais e ambientais coletivos 
sobre os individuais. Para tanto as cidades se obrigam a adotar medidas de desenvolvimento urbano, em 
especial a reabilitação das habitações degradadas e marginais, promovendo uma cidade integrada e 
eqüitativa. 
2.O Planejamento da cidade e dos programas e projetos setoriais deverão integrar o tema da seguridade 
urbana como um atributo do espaço público. 
3. As cidades se comprometem a garantir que os serviços públicos dependam do nível administrativo 
mais próximo da população com a participação dos cidadãos(ãs) na gestão e na fiscalização. Devendo 
estes serem tratados com um regime jurídico de bem público impedindo sua privatização. 
4. As cidades estabelecerão sistemas de controle social da qualidade dos serviços das empresas públicas 
ou privadas em especial em relação ao controle de qualidade e ao valor de suas tarifas.    
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ARTIGO VI. DIREITO A INFORMAÇÃO PÚBLICA  
1. Toda pessoa tem direito de solicitar e receber informação completa, veraz, adequada e oportuna, de 
qualquer órgão da administração da cidade, do Poder Legislativo ou Judicial, em quanto sua atividade 
administrativa e financeira e das empresas e sociedades privadas ou mistas que prestem serviços públicos.  
2. Os funcionários do governo da Cidade ou o setor privado requerido tem a obrigação de criar e produzir 
informações referidas a sua área de competência mesmo que não disponha das mesmas no momento do 
pedido. O único limite ao acesso a informação pública é em respeito ao direito de intimidade das pessoas. 
3. As cidades se comprometem a garantir que todas as pessoas acessem a informação pública eficaz e 
transparente, para tanto promoveram acessibilidade a todos os setores da população e a aprendizagem de 
tecnologias de informação, seu acesso e a atualização periódica.  

4. Toda a pessoa ou grupo organizado têm direito a obter informações sobre a disponibilidade y 
localização do solo,  e sobre os programas habitacionais que se desenvolvem a cidade, com especial 
atenção com a orientação aos setores que auto-produzem sua habitação e outros componentes do habitat.  
 
ARTIGO VII. LIBERDADE A INTEGRIDADE 
Todas as pessoas têm o direito a liberdade e a integridade, tanto física como espiritual. As cidades se 
comprometem a estabelecer garantias e proteções que assegurem que esses direitos não sejam violados 
por indivíduos ou instituições de qualquer natureza. 

 
ARTIGO VIII. A PARTICIPAÇÃO POLÍTICA 
1. Todos(as) os(as) cidadãos(ãs), conforme a lei que regulamenta seu exercício têm direito a participação 
na vida política local mediante a eleição livre e democrática dos representantes locais em toda as decisões 
que afetem as políticas locais relativas a cidade, incluído políticas e serviços de planejamento, 
desenvolvimento, gestão, renovação ou melhora de vizinhança.  
2. As cidades deverão garantir o direito as eleições livres e democráticas dos representantes locais, a 
realização de plebiscitos e iniciativas legislativas populares e o acesso eqüitativo aos debates e audiências 
públicas nos temas relativos ao direito à cidade. 
3. As cidades devem implementar políticas afirmativas de cotas para representação e participação política 
das mulheres e minorias em todas as instancias locais eletivas e de definição de suas políticas públicas.    
  
ARTIGO IX. DIREITO DE ASSOCIAÇÃO, REUNIÃO, MANIFESTAÇÃO E USO DEMOCRATICO 
DO ESPAÇO PÚBLICO URBANO 
Todas as pessoas têm direito de associação, reunião e manifestação. As cidades se comprometem a dispor 
de espaços públicos para a organização de reuniões abertas e encontros informais. 

 
ARTIGO X. DIREITO A JUSTIÇA 
1. As cidades signatárias se comprometem a adotar medidas destinadas a melhorar o acesso de todas as 
pessoas ao direito e a justiça. 
2. As cidades devem  fomentam a resolução dos conflitos civis, penais, administrativos e trabalhistas 
mediante a implementação de mecanismos públicos de conciliação, transação e mediação. 
3. As cidades se obrigam a garantir o acesso ao serviço de justiça estabelecendo políticas especiais em 
favor dos grupos mas empobrecidos da população e fortalecendo os sistemas de defesa pública gratuita.  

  

ARTIGO XI. SEGURANÇA PÚBLICA E A CONVIVENCIA PACIFICA SOLIDÁRIA E 
MULTICULTURAL  
1. As cidades se comprometem a criação de condições para a conveniência pacífica, ao desenvolvimento 
coletivo e ao exercício da solidariedade, para tanto garantirá o pleno usufruto da cidade, respeitando a 
diversidade e preservando a memória e a identidade cultural de todos os cidadãos sem discriminação. 
2. As forças de segurança têm entre suas principais  missões o respeito e proteção dos direitos dos(as) 
cidadãos(ãs). As cidades garantem que as forças de segurança pública sob suas ordens somente exercerão 
o uso da força estritamente de acordo com as previsões legais e com controle democrático. 
3. As cidades garantirão a participação de todos os cidadãos(ãs) no controle e avaliação das forças de 
segurança 
 

Parte III. Direito ao Desenvolvimento Econômico, Social, Cultural e Ambiental das Cidades  
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ARTIGO XII.  DIREITO A ÁGUA, AO ACESSO E  ADMINISTRAÇAO  DOS SERVIÇOS 
PÚBLICOS DOMICIARES E URBANOS  
1. As cidades garantirão o direito a todos os(as)  cidadãos(ãs) de acesso permanente aos serviços públicos 
de água potável, saneamento, coleta de lixo, instalações de atendimento médico, escolas, a fontes de 
energia e telecomunicação em co-responsabilidade com outros organismos públicos ou privados de 
acordo com o marco jurídico de cada país. 
2. As cidades garantirão que os serviços públicos, ainda que estejam privatizados  em  gestão anterior a 
esta carta, estabelecerão  uma tarifa social exeqüível  e a prestação do serviço público adequado para as 
pessoas e grupos vulneráveis ou aos desempregados. 
 
ARTIGO XIII. DIREITO AO TRANSPORTE PÚBLI CO E MOBILIDADE URBANA   
1. As cidades garantem o direito a mobilidade e circulação na cidade através um sistema e transporte 
públicos acessíveis a todas as pessoas segundo um plano de deslocamento urbano e interurbano,  e com 
base nos meios de transportes adequados as diferentes necessidades sociais ( de gênero, idade, 
incapacidade )  e ambientais,  com preços adequados a renda dos cidadãos(ãs). Será estimulado o uso de 
veículos não contaminantes e reservando áreas aos pedestres de maneira permanente a certos momentos 
do dia. 
2. As cidades promoverão a remoção de barreiras arquitetônicas para a implantação dos equipamentos 
necessários ao sistema de mobilidade e circulação e a adaptação  de todas as edificações públicas ou de 
uso público, dos locais de trabalho, para garantir a acessibilidade das pessoas  portadoras de necessidades 
especiais. 
   
ARTIGO XIV. DIREITO À MORADIA 
1. As cidades, no marco de suas competências, se comprometem a adotar medidas para garantir a todos 
(as) os (as) cidadãos ( ãs) que os custos da habitação será proporcional ao valor da renda de cada cidadão( 
ã). As habitações que contenha condições de habitabilidade deverão se acessíveis, deverão ser bem 
localizadas em lugar adequado e deverão se adaptar as características culturais de quem as habitem. 
2.  As cidades se obrigaram a facilitar uma oferta adequada de habitação e equipamentos de bairro para 
todos os(as) cidadãos(ãs) e de garantir as famílias em situação de pobreza, planos de financiamento e de 
estruturas de serviços para a assistência a infância a velhice .  
3. As cidades garantem aos grupos  vulneráveis prioridade nas leis e nas políticas de habitação. As 
cidades se comprometem a estabelecer programas de subsidio e financiamento para aquisição de terras ou 
imóveis, e regularização fundiária e melhoramentos de bairros precários, assentamentos e ocupações 
informais para fins habitacionais.  
4. As cidades se comprometem a incluir as mulheres beneficiarias nos documentos de posse ou 
propriedade expedidos e registrados, independente de seu estado civil, em todas as políticas públicas de 
distribuição e titulação de que terras, e de habitação que se desenvolvam. 
5. Todos(as) os(as) cidadãos(ãs), em forma individual, casais ou grupos familiares sem lar tem o direito 
de exigir a provisão imediata pelas autoridades públicas da Cidade de habitação suficiente, independente 
e adequada. Os albergues, os refúgios e os alojamentos com cama e café da manhã poderão ser adotados 
com medidas provisórias de emergência, sem prejuízo da obrigação de promover uma solução definitiva 
de habitação.  
6. Todas as pessoas têm o direito a segurança da posse sobre sua habitação por meio de instrumentos 
jurídicos que garantam o direito a proteção frente aos desalocamentos,  desapropriação e despejos 
forçados e arbitrários.  
7. As cidades se comprometem a impedir a especulação imobiliária mediante a adoção de normas urbanas 
para uma justa distribuição de cargas e de benefícios gerados pelos processos de urbanização e de 
adequação dos instrumentos de políticas econômicas, tributaria e financeira e dos gastos públicos os 
objetivos e desenvolvimento urbano.  
8. As cidades promulgaram a legislação adequada e estabeleceram mecanismos e sanções destinados a 
garantir o pleno aproveitamento de solo urbano e de imóveis públicos e privados no edificados, não 
utilizados ou sub-utilizados ou não ocupados, par ao fim de cumprimento da função social da 
propriedade. 
9. As cidades protegem os inquilinos dos juros e dos despejos arbitrários, regulamentando os aluguéis de 
imóveis para habitação de acordo com a Observação Geral nº 7 do Comitê de Direitos Econômicos, 
Sociais e Culturais da Organização das Nações Unidas.  
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10. O presente artigo será aplicável para todas as pessoas, incluindo famílias, grupos, ocupantes sem 
títulos, sem tetos e aquelas cujas circunstância de habitação variam, em particular aos nômades e 
viajantes.  
11. As cidades promoverão a instalação de albergues e habitações sociais para locação das mulheres 
vítimas da violência conjugal 
  
ARTIGO XV. DIREITO A O TRABALHO  
1. As cidades, em co-responsabilidade com seus Estados Nacionais, contribuirão, na medida de suas 
possibilidades, na consecução do pleno emprego na cidade. Assim mesmo promoverão a atualização e a 
requalificação dos trabalhadores empregados ou não através da formação permanente. 
2. As cidades promoverão a criação de condições para que as crianças possam desfrutar da infância, 
combatendo o trabalho infantil.  
3. As cidades em colaboração com os demais entes da administração pública e da empresas, desenvolvem 
mecanismos para assegurar da igualdade de todos diante ao trabalho, impedindo qualquer discriminação.   
4. As cidades promoverão em igual acesso das mulheres ao trabalho mediante a criação de creches  e 
outras medidas, e para as pessoas  portadoras de necessidades especiais mediante a implementação de 
equipamentos apropriados. Para melhorar as condições de emprego, as cidades estabelecerão programas 
de melhoria de habitações urbanas utilizadas por mulheres “chefes de família” e grupos vulneráveis como 
espaços de trabalho.  As cidades se comprometem a promover a integração progressiva do comercio 
informal que realizam as pessoas com pouca renda ou desempregadas, evitando a eliminação e disposição 
de espaços para o exercício de políticas adequadas para sua incorporação na economia urbana.   

 
ARTIGO XVI. DIREITO AO MEIO AMBIENTE  
1. As cidades se comprometem a adotar medidas de prevenção frente a ocupação desordenada do 
território e de áreas de proteção e a contaminação , incluindo acústica, economia energética, a gestão e 
reutilização dos resíduos, reciclagem e a recuperação das vertentes para ampliar e proteger os espaços 
verdes.   
2. As cidades se comprometem a respeitar o patrimônio natural, histórico, arquitetônico, cultural e 
artístico e a promoção da recuperação e revitalização das áreas degradadas e dos equipamentos urbanos. 
 

Parte IV. Disposições Finais   

 

ARTIGO XVII. OBRIGAÇÕES E REPONSABILIDADES DO ESTADO NA PROMOÇÃO, 
PROTEÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO DIREITO À CIDADE 

1. Os organismos internacionais, governos nacionais, estaduais, regionais, metropolitanos, municipal e 
locais são atores responsáveis pela efetiva aplicação dos direitos positivos previstos nesta Carta, assim 
como os direitos humanos civis, políticos, econômicos, sociais e culturais, para todos os habitantes das 
cidades, com base no sistema de direito internacional de direitos humanos e o sistema de competências 
vigentes em respectivo país.  
2. A implementação dos direitos previstos nesta Carta, e sua aplicação em desacordo com os princípios e 
diretrizes das  normas internacionais e nacionais de direitos humanos vigentes no País, pelos governos 
responsáveis, decorrerá em caracterizar em violação ao Direito à Cidade que somente poderá parar 
mediante a implementação de medidas necessárias para a reparação ou reversão do ato o da omissão que 
deram causa. As medidas deverão garantir que os efeitos negativos aos danos derivados sejam reparados 
ou revertidos do ato ou da omissão que deram causa. Essas medidas deverão garantir que seus efeitos 
negativos e danos derivados sejam reparados ou revertidos na forma de garantir que os efeitos negativos 
ou danos derivados sejam reparados ou revertidos de forma a garantir a todos os cidadãos e todas cidadãs 
a efetiva promoção, proteção e garantia aos direitos humanos previstos nesta Carta.   
 

ARTIGO XVIII. MEDIDAS DE IMPLEMENTAÇÃO E SUPERVISÃO DO DIREITO À CIDADE 
1. As cidades devem adotar todas as medidas necessárias, na forma adequada e imediata, para assegurar o 

direito à cidade para todas as pessoas, conforme o disposto nesta Carta. As cidades garantirão a 
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participação dos cidadãos e das organizações da sociedade civil nos processos de revisão normativa. As 

cidades estão obrigadas a utilizar o máximo de seus recursos disponíveis para cumprir as obrigações 

jurídicas estabelecidas nesta carta. 

2. As cidades proporcionarão a capacitação e educação em direitos humanos a todos os agentes 
públicos relacionados com a implementação do direito à cidade e com suas respectivas deveres e 
obrigações correspondentes, em especial aos funcionários públicos empregados por órgãos públicos 
cujas as políticas influam de alguma maneira na plena realização do direito à cidade. 

3. As cidades promoverão o aprendizado do direito à cidade nas escolas públicas e universidades e 
pelos meios de comunicação. 

4. Os(as) Cidadãos(ãs) supervisionarão e avaliarão com regularidade e globalmente o grau de respeito 
as obrigações e aos direitos presentes nesta Carta. 

5. As cidades estabelecerão mecanismos de avaliação e monitoramento das políticas de 
desenvolvimento urbano e inclusão social implementadas com base em um sistema eficaz de 
indicadores do direito à cidade com diferenciação de gêneros para assegurar o direito a cidade com 
base nos princípios e normas desta Carta.  

 

ARTIGO XIX.  LESÃO DO DIREITO Á CIDADE 

1. Constitui  lesão ao Direito à Cidade as ações e omissões, medidas legislativas, administrativas e 
judiciais, e práticas sociais que resultem no impedimento, em recusa,  em dificuldade e 
impossibilidade de: 

- realização dos direitos estabelecidos nesta Carta; 

- na participação política coletiva de habitantes e mulheres e grupo sociais na gestão da cidade; 

- no cumprimento das decisões e prioridades definidos nos processos participativos que integram a 
gestão da cidade; 

- manutenção da identidades culturais, formas de convivência pacífica, produção de habitação 
social, assim como formas de manifestação e ação de grupos sociais e cidadãos(ãs), em especial os 
grupos vulneráveis e desfavorecidos com base nos usos e costumes. 

2. As ações e omissões podem expressar-se no campo administrativo, por elaboração e execução de 
projetos, programas  e planos; na esfera legislativa, através da edição de leis, controle de recursos 
públicos e ações do governo; na esfera judicial, nos julgamentos e decisões judiciais sobre conflitos 
coletivos e difusos referente a temas de interesse urbano. 

  

ARTIGO XX. EXIGIBILIDADE DO DIREITO À CIDADE 
Toda pessoa tem direito a recursos administrativos e judiciais eficazes e completos relacionados 
com os direitos e deveres enunciados na presente Carta, desde que não desfrute destes direitos. 

 

ARTIGO XXI. COMPROMISSOS PROVENIENTES DA CARTA MUNDIAL DO DIREITO À 
CIDADE 

 

I –  As redes e organizações sociais se comprometem a:  

1. Difundir amplamente esta Carta e potencializar a articulação internacional pelo Direito à Cidade 
no contexto do Foro Social Mundial,  nas conferencias e nos foros internacionais com o objetivo de 
contribuir para o avanço dos movimentos sociais e das redes de ONGs e na construção de uma vida 
digna nas cidades. 

2. Construir plataformas de exigibilidade do direito à cidade, documentar e disseminar experiências 
nacionais e locais que apontem para a construção deste direito. 
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3. Apresentar esta Carta do Direito à Cidade nos distintos organismos e agencias do Sistema das 
Nações Unidas e dos Organismos Regionais, para iniciar um processo que tenha como objetivo o 
reconhecimento do direito à cidade como um direito humano. 

 

II – Os Governos nacionais e locais se comprometem a: 

1.Elaborar e promover marcos institucionais que consagrem o direito à cidade, assim como 
formular, com caráter de urgência,  planos de ação para um modelo de desenvolvimento sustentável 
aplicado nas cidades, em concordância com os princípios enunciados nesta Carta. 

2. Construir plataformas associativas, com ampla participação da sociedade civil, para promover o 
desenvolvimento sustentável nas cidades. 

3. Promover a ratificação e aplicação dos pactos de direitos humanos e outros instrumentos 
internacionais que contribuam na construção do direito à cidade. 

 

III – Os Organismos Internacionais se comprometem a: 

1. Empreender todos esforços para sensibilizar, estimular e apoiar os governos na promoção de 
campanhas, seminários e conferencias, e facilitar publicações técnicas apropriadas que conduzam a 
adesão aos compromissos desta Carta. 

2. Monitorar e Promover a aplicação dos pactos de direitos humanos e otros instrumentos 
internacionais que contribuam na construção do direito à cidade. 

3. Abrir espaços de participação nos organismos consultivos e decisórios do sistema das Nações 
Unidas que facilitem a discussão desta iniciativa.    
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Declaração Universal dos Direitos do Homem 

Preâmbulo 

Considerando que o reconhecimento da dignidade inerente a todos os membros da família humana e dos 
seus direitos iguais e inalienáveis constitui o fundamento da liberdade, da justiça e da paz no mundo; 

Considerando que o desconhecimento e o desprezo dos direitos do homem conduziram a actos de 
barbárie que revoltam a consciência da Humanidade e que o advento de um mundo em que os seres 
humanos sejam livres de falar e de crer, libertos do terror e da miséria, foi proclamado como a mais alta 
inspiração do homem;  

Considerando que é essencial a protecção dos direitos do homem através de um regime de direito, para 
que o homem não seja compelido, em supremo recurso, à revolta contra a tirania e a opressão;  

Considerando que é essencial encorajar o desenvolvimento de relações amistosas entre as nações; 

Considerando que, na Carta, os povos das Nações Unidas proclamam, de novo, a sua fé nos direitos 
fundamentais do homem, na dignidade e no valor da pessoa humana, na igualdade de direitos dos homens 
e das mulheres e se declaram resolvidos a favorecer o progresso social e a instaurar melhores condições 
de vida dentro de uma liberdade mais ampla; 

Considerando que os Estados membros se comprometeram a promover, em cooperação com a 
Organização das Nações Unidas, o respeito universal e efectivo dos direitos do homem e das liberdades 
fundamentais; 

Considerando que uma concepção comum destes direitos e liberdades é da mais alta importância para dar 
plena satisfação a tal compromisso: 

A Assembleia Geral  

Proclama  a presente Declaração Universal dos Direitos do Homem como ideal comum a atingir por todos 
os povos e todas as nações, a fim de que todos os indivíduos e todos os órgãos da sociedade, tendo-a 
constantemente no espírito, se esforcem, pelo ensino e pela educação, por desenvolver o respeito desses 
direitos e liberdades e por promover, por medidas progressivas de ordem nacional e internacional, o seu 
reconhecimento e a sua aplicação universais e efectivos tanto entre as populações dos próprios Estados 
membros como entre as dos territórios colocados sob a sua jurisdição. 

Artigo 1.º 

Todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidade e em direitos. Dotados de razão e de 
consciência, devem agir uns para com os outros em espírito de fraternidade. 

Artigo 2.º 

Todos os seres humanos podem invocar os direitos e as liberdades proclamados na presente Declaração, 
sem distinção alguma, nomeadamente de raça, de cor, de sexo, de língua, de religião, de opinião política 
ou outra, de origem nacional ou social, de fortuna, de nascimento ou de qualquer outra situação. Além 
disso, não será feita nenhuma distinção fundada no estatuto político, jurídico ou internacional do país ou 
do território da naturalidade da pessoa, seja esse país ou território independente, sob tutela, autónomo ou 
sujeito a alguma limitação de soberania. 

Artigo 3.º 
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Todo o indivíduo tem direito à vida, à liberdade e à segurança pessoal. 

Artigo 4.º 

Ninguém será mantido em escravatura ou em servidão; a es cravatura e o trato dos escravos, sob todas as 
formas, são proibidos. 

Artigo 5.º 

Ninguém será submetido a tortura nem a penas ou tratamentos cruéis, desumanos ou degradantes. 

Artigo 6.º 

Todos os indivíduos têm direito ao reconhecimento em todos os lugares da sua personalidade jurídica. 

Artigo 7.º 

Todos são iguais perante a lei e, sem distinção, têm direito a igual protecção da lei. Todos têm direito a 
protecção igual contra qualquer discriminação que viole a presente Declaração e contra qualquer 
incitamento a tal discriminação. 

Artigo 8.º 

Toda a pessoa tem direito a recurso efectivo para as jurisdições nacionais competentes contra os actos que 
violem os direitos fundamentais reconhecidos pela Constituição ou pela lei. 

Artigo 9.º 

Ninguém pode ser arbitrariamente preso, detido ou exilado. 

Artigo 10.º 

Toda a pessoa tem direito, em plena igualdade, a que a sua causa seja equitativa e publicamente julgada 
por um tribunal independente e imparcial que decida dos seus direitos e obrigações ou das razões de 
qualquer acusação em matéria penal que contra ela seja deduzida. 

Artigo 11.º 

1. Toda a pessoa acusada de um acto delituoso presume-se inocente até que a sua culpabilidade 
fique legalmente provada no decurso de um processo público em que todas as garantias 
necessárias de defesa lhe sejam asseguradas.  

2. Ninguém será condenado por acções ou omissões que, no momento da sua prática, não 
constituíam acto delituoso à face do direito interno ou internacional. Do mesmo modo, não será 
infligida pena mais grave do que a que era aplicável no momento em que o acto delituoso foi 
cometido.  

Artigo 12.º 

Ninguém sofrerá intromissões arbitrárias na sua vida privada, na sua família, no seu domicílio ou na sua 
correspondência, nem ataques à sua honra e reputação. Contra tais intromissões ou ataques toda a pessoa 
tem direito a protecção da lei. 

Artigo 13.º 
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1. Toda a pessoa tem o direito de livremente circular e escolher a sua residência no interior de um 
Estado.  

2. Toda a pessoa tem o direito de abandonar o país em que se encontra, incluindo o seu, e o direito 
de regressar ao seu país.  

Artigo 14.º 

1. Toda a pessoa sujeita a perseguição tem o direito de procurar e de beneficiar de asilo em outros 
países.  

2. Este direito não pode, porém, ser invocado no caso de processo realmente existente por crime de 
direito comum ou por actividades contrárias aos fins e aos princípios das Nações Unidas.  

Artigo 15.º 

1. Todo o indivíduo tem direito a ter uma nacionalidade.  
2. Ninguém pode ser arbitrariamente privado da sua nacionalidade nem do direito de mudar de 

nacionalidade.  

Artigo 16.º 

1. A partir da idade núbil, o homem e a mulher têm o direito de casar e de constituir família, sem 
restrição alguma de raça, nacionalidade ou religião. Durante o casamento e na altura da sua 
dissolução, ambos têm direitos iguais.  

2. O casamento não pode ser celebrado sem o livre e pleno consentimento dos futuros esposos.  
3. A família é o elemento natural e fundamental da sociedade e tem direito à protecção desta e do 

Estado.  

Artigo 17.º 

1. Toda a pessoa, individual ou colectiva, tem direito à propriedade.  
2. Ninguém pode ser arbitrariamente privado da sua propriedade.  

Artigo 18.º 

Toda a pessoa tem direito à liberdade de pensamento, de consciência e de religião; este direito implica a 
liberdade de mudar de religião ou de convicção, assim como a liberdade de manifestar a religião ou 
convicção, sozinho ou em comum, tanto em público como em privado, pelo ensino, pela prática, pelo 
culto e pelos ritos. 

Artigo 19.º 

Todo o indivíduo tem direito à liberdade de opinião e de expressão, o que implica o direito de não ser 
inquietado pelas suas opiniões e o de procurar, receber e difundir, sem consideração de fronteiras, 
informações e ideias por qualquer meio de expressão. 

Artigo 20.º 

1. Toda a pessoa tem direito à liberdade de reunião e de associação pacíficas.  
2. Ninguém pode ser obrigado a fazer parte de uma associação.  

Artigo 21.º 

1. Toda a pessoa tem o direito de tomar parte na direcção dos negócios públicos do seu país, quer 
directamenmte, quer por intermédio de representantes livremente escolhidos.  

2. Toda a pessoa tem direito de acesso, em condições de igualdade, às funções públicas do seu país.  
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3. A vontade do povo é o fundamento da autoridade dos poderes públicos; e deve exprimir-se 
através de eleições honestas a realizar periodicamente por sufrágio universal e igual, com voto 
secreto ou segundo processo equivalente que salvaguarde a liberdade de voto.  

Artigo 22.º 

Toda a pessoa, como membro da sociedade, tem direito à segurança social; e pode legitimamente exigir a 
satisfação dos direitos económicos, sociais e culturais  indispensáveis, graças ao esforço nacional e à 
cooperação internacional, de harmonia com a organização e os recursos de cada país. 

Artigo 23.º 

1. Toda a pessoa tem direito ao trabalho, à livre escolha do trabalho, a condições equitativas e 
satisfatórias de trabalho e à protecção contra o desemprego.  

2. Todos têm direito, sem discriminação alguma, a salário igual por trabalho igual.  
3. Quem trabalha tem direito a uma remuneração equitativa e satisfatória, que lhe permita e à sua 

família uma existência conforme com a dignidade humana, e completada, se possível, por todos 
os outros meios de protecção social.  

4. Toda a pessoa tem o direito de fundar com outras pessoas sindicatos e de se filiar em sindicatos 
para defesa dos seus interesses.  

Artigo 24.º 

Toda a pessoa tem direito ao repouso e aos lazeres e, especialmente, a uma limitação razoável da duração 
do trabalho e a férias periódicas pagas. 

Artigo 25.º 

1. Toda a pessoa tem direito a um nível de vida suficiente para lhe assegurar e à sua família a saúde 
e o bem-estar, principalmente quanto à alimentação, ao vestuário, ao alojamento, à assistência 
médica e ainda quanto aos serviços sociais necessários, e tem direito à segurança no 
desemprego, na doença, na invalidez, na viuvez, na velhice ou noutros casos de perda de meios 
de subsistência por circunstâncias independentes da sua vontade.  

2. A maternidade e a infância têm direito a ajuda e a assistência especiais. Todas as crianças, 
nascidas dentro ou fora do matrimónio, gozam da mesma protecção social.  

Artigo 26.º 

1. Toda a pessoa tem direito à educação. A educação deve ser gratuita, pelo menos a 
correspondente ao ensino elementar fundamental. O ensino elementar é obrigatório. O ensino 
técnico e profissional deve ser generalizado; o acesso aos estudos superiores deve estar aberto a 
todos em plena igualdade, em função do seu mérito.  

2. A educação deve visar à plena expansão da personalidade humana e ao reforço dos direitos do 
homem e das liberdades fundamentais e deve favorecer a compreensão, a tolerância e a amizade 
entre todas as nações e todos os grupos raciais ou religiosos, bem como o desenvolvimento das 
actividades das Nações Unidas para a manutenção da paz.  

Artigo 27.º 

1. Toda a pessoa tem o direito de tomar parte livremente na vida cultural da comunidade, de fruir 
as artes e de participar no progresso científico e nos benefícios que deste resultam.  

2. Todos têm direito à protecção dos interesses morais e materiais ligados a qualquer produção 
científica, literária ou artística da sua autoria.  
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Toda a pessoa tem direito a que reine, no plano social e no plano internacional, uma ordem capaz de 
tornar plenamente efectivos os direitos e as liberdades enunciadas na presente Declaração. 

Artigo 29.º 

1. O indivíduo tem deveres para com a comunidade, fora da qual não é possível o livre e pleno 
desenvolvimento da sua personalidade.  

2. No exercício deste direito e no gozo destas liberdades ninguém está sujeito senão às limitações 
estabelecidas pela lei com vista exclusivamente a promover o reconhecimento e o respeito dos 
direitos e liberdades dos outros e a fim de satisfazer as justas exigências da moral, da ordem 
pública e do bem-estar numa sociedade democrática.  

3. Em caso algum estes direitos e liberdades poderão ser exercidos contrariamente aos fins e aos 
princípios das Nações Unidas.  

Artigo 30.º 

Nenhuma disposição da presente Declaração pode ser interpretada de maneira a envolver para qualquer 
Estado, agrupamento ou indivíduo o direito de se entregar a alguma actividade ou de praticar algum acto 
destinado a destruir os direitos e liberdades aqui enunciados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


