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O presente artigo tem como objetivo analisar sobre a política urbana brasileira no 
cenário atual, os desmontes das políticas governamentais e espaços de gestão 
democrática das cidades, após o golpe de 2016. Pretende-se abordar neste artigo o 
conceito de Direito à Cidade na perspectiva sócio-histórica, ressaltando a luta dos 
movimentos sociais e suas conquistas que culminaram nos marcos jurídicos-
administrativos após a Constituição de 1988. A pesquisa pretende realizar um estudo 
exploratório bibliográfico, que apresente os marcos legais da política urbana seus 
avanços e desafios.  Abordará sobre as políticas e a ideologia neoconservadora que 
impactam na construção da política urbana e no acesso ao direito à cidade. Como 
resultados da análise, apresenta-se um cenário de retrocesso de direitos, que 
demanda organização criativa e articulada de diversos coletivos que tem como 
horizonte a efetivação da Reforma Urbana. 
 
Palavras-chaves: Direito à Cidade. Política Urbana. Movimentos Sociais. Gestão 

Democrática.  

 

1. INTRODUÇÃO  

  

Este artigo tem como objetivo apresentar o debate sobre o direito à cidade em 

tempos de desmontes de direitos e avanços do neoliberalismo nas políticas públicas 

e sociais brasileiras. A escassez de debate do Direito à Cidade e Política Urbana no 

governo Bolsonaro representam expressivos retrocessos, pois após a extinção do 

Ministério das Cidades e do Conselho Nacional das Cidades, o cenário atual indica 

uma política urbana de forma fragmentada e na lógica privatista.  

O avanço do neoliberalismo significa um reordenamento no aparelho do 

Estado, em que o sistema capitalista passa a se apropriar das empresas estatais, 

utilizando as riquezas socialmente produzidas para subsistir pela lógica de mercado. 
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Assim, o Estado atribui ao capital o seu dever de promover  a cidade e outras políticas 

o que passa a ser:   

reorganizado e dinamizado de conformidade com as injunções e as 
possibilidades da dinâmica dos processos de concentração e centralização, 
compreendendo o desenvolvimento desigual, contraditório e combinado, 
operando em escala mundial. [...] Isto significa que o Estado se transforma 
crescentemente em aparelho administrativo das estruturas mundiais de poder, 
divorciando-se crescentemente de amplos setores sociais da sociedade 

nacional. (IANNI, 1998, p.30). 

 

Portanto, em tempos de desmontes de direitos, o Direito à Cidade passa a ser 

uma ação secundária pelo governo, responsabilizando os indivíduos a acessarem 

condições de habitabilidade e acesso a bens e serviços urbanos. Neste processo o 

governo se exime de exercer mecanismos para garantir a função social de acesso à 

terra urbana e demais direitos.     

Ao falar sobre a função social do acesso à terra, os territórios brasileiros são 

marcados pela desigualdade socioespacial, e essa realidade é agravada pela falta de 

incidência de políticas públicas e gestão democrática na tomada de decisão e 

planejamento da cidade. As cidades são construídas de forma coletiva e devem ser 

usufruídas por todos os cidadãos (LEFEBVRE, 2001) entretanto a realidade brasileira 

é marcada pelas disputas de interesses do capital. Carvalho aborda que o “o Brasil 

contemporâneo é marcado por essa disputa de projetos em que a hegemonia 

neoliberal parece querer “sufocar” às conquistas democráticas, em meio a lutas e 

resistências, enraizadas na política cultural [...]” (CARVALHO, 2004, p. 9). Deste 

modo, esses projetos em disputa se acirram no âmbito urbano, em que há um projeto 

em defesa do direito à cidade como direito humano e outro projeto que entende a 

cidade na lógica do capital e o acesso à terra, bens e serviço urbano como mercadoria.  

 Para relacionar os temas apontados, este artigo busca contribuir para o 

debate do Direito à Cidade com ênfase na gestão democrática e ressaltando a 

importância da participação dos movimentos sociais na luta por direitos. Para isso, o 

texto está dividido em três seções: “O direito à cidade: conceito, marcos legais e luta 

histórica”, “A estruturação da política urbana no Brasil: criação do ministério da cidade 

e espaços de gestão democrática das cidades” e “Desmontes da política pós golpe: 

principais aspectos dos retrocessos em curso”. 

  

2.  O DIREITO À CIDADE: CONCEITO, MARCOS LEGAIS E LUTA HISTÓRICA 

 



 

O debate sobre direito à cidade tem construção histórica e é protagonizado 

por diversos movimentos sociais de luta por moradia, sujeitos coletivos  e profissionais 

de diversas que integram a mobilização social pela luta, defesa e garantia da terra 

como um direito coletivo e fundamental a existência humana.  

As premissas que esses sujeitos defendem vincula o direito à cidade ao 

respeito à função social da terra, à vida urbana, a participação popular, e à dignidade 

humana. Entende-se a terra como um espaço de construção coletiva, marcada por 

vivências sociais e políticas, deve permitir aos indivíduos a socialização da terra e das 

riquezas. O geógrafo David Harvey aborda que: 

O direito à cidade está muito longe da liberdade individual de acesso a 
recursos urbanos: é o direito de mudar a nós mesmos pela mudança da cidade. 
Além disso, é um direito comum antes de individual já que esta transformação 
depende inevitavelmente do exercício de um poder coletivo de moldar o 
processo de urbanização. A liberdade de construir e reconstruir a cidade e a 
nós mesmo é, como um procuro argumentar, um dos mais preciosos e 
negligenciados direitos humanos. (HARVEY, 2008, p. 74) 
  

A partir dessa análise a construção das cidades se faz de forma coletiva, pois 

são “centros de vida social e política, onde se acumulam não apenas as riquezas como 

também os conhecimentos, as técnicas e as obras (obras de arte, monumentos)” 

(LEFEBVRE, 2001, p.12).  

O contexto brasileiro é marcado pela luta histórica pelo direito à cidade e 

reforma urbana. Esta luta perpassa desde a colonização e construção do país houve 

desigualdade sócio-espacial e centralização da terra na mão da classe dominante, o 

que produziu “um processo histórico-estrutural de segregação espacial” (WHITAKER 

FERREIRA, 2005, p.17). Para constituição desse processo a industrialização e 

urbanização foram determinantes, e possibilitaram ao capitalismo a exploração e 

enriquecimento através das cidades. 

Ao falar sobre o enfrentamento dos graves problemas de terra no Brasil, em 

1963 no Seminário Nacional de Habitação e Reforma Urbana, tentou-se refletir sobre 

parâmetros para delinear o crescimento das cidades, devido o grande fluxo de 

migração da área rural para a área urbana, mas a ditadura militar “desmontou a 

mobilização da sociedade civil em torno das grandes reformas sociais, inclusive a 

urbana, substituindo-a por um planejamento urbano centralizador e tecnocrático” 

(WHITAKER FERREIRA, 2005, p.15)  

Com o acirramento do período de ditadura militar os movimentos populares 

pela reforma urbana tiveram maior adesão da sociedade civil, e assim iniciaram suas 



 

organizações de luta pela reforma urbana. Nos anos 1970, os excluídos do “milagre 

econômico” começaram a se mobilizar novamente pela reforma urbana, e 

reivindicaram a regularização dos loteamentos clandestinos, a construção de 

equipamentos de educação e saúde, implantação de infraestrutura nas favelas, etc. 

(BRAGA, PESSALI, 2915; WHITAKER FERREIRA, 2005, p.16). 

Uma grande conquista dos movimentos populares pela luta da Reforma 

Urbana foi estabelecer por emenda popular na Constituição Federal de 1988, os 

artigos 182 (que aborda sobre a função social da cidade e propriedade urbana) e 183 

(que explicita sobre o usucapião urbano, tendo como ênfase o direito à posse e a 

regularização das áreas de ocupação). Deste modo, a política urbana delimitou o 

controle público da produção do espaço urbano e introdução do princípio da função 

social do acesso à terra.  

 Apesar desses dois artigos estarem instituídos na Constituição Federal de 

1988, a efetivação desses instrumentos só foi concretizada 11 anos depois, com 

aprovação da Lei n°10.257/2011 (Estatuto da Cidade). O Estatuto implementou 

diretrizes e instrumentos urbanísticos para o cumprimento da função social da cidade, 

direito à cidade e a gestão democrática, o que significou avanços legais para a 

regulamentação direito à cidade. Porém, é importante destacar que toda luta pelo 

direito à cidade brasileiro é marcado pelo Estado privilegiando a burguesia, ou seja, a 

política urbana sempre foi pensada sem alterar a hegemonia das elites, evitando 

assim a reforma urbana e aumentando a desigualdade sócio-espacial. Para romper 

com essa estrutura Whitaker Ferreira aborda que: 

[...] tais instrumentos só poderão ter alguma eficácia se houver, ao mesmo 
tempo em que são criados, uma vontade política muito determinada no sentido 
de promover a reversão do quadro de desigualdade urbana em que vivemos, 
enfrentando portanto os poderosos interesses que hegemonizam hoje a 
produção do espaço urbano. (WHITAKER FERREIRA, 2005, p. 17). 
 

Portanto, o Estatuto das Cidades representou avanço na dimensão normativa 

na construção de territórios mais justos e participativos, responsabilizou o Estado para 

promoção de habitação de interesse social, e introduziu a sociedade civil e poder 

público no debate conjunto para a decisão e direção do planejamento das cidades.  

No contexto brasileiro após a  promulgação do Estatuto da Cidade, gerou-se 

um cenário que impactou na construção da política nacional de desenvolvimento 

urbano, mas entrelaçado a um processo que fortaleceu políticas neoliberais e ainda a 

lógica de interesses restritivos que culmina na apropriação da defesa do acesso à 



 

terra urbana na perspectiva mercadológica e na concentração de terra na mão de 

poucos. (WHITAKER FERREIRA, 2005; ROLNIK, 2009). 

É necessário salientar que a política urbana no Brasil está pautada na gestão 

democrática das cidades através de fóruns, conferências e conselhos, assim,  esses 

espaços tem o intuito de incluir a sociedade civil na deliberação, planejamentos e 

ordenamentos das cidades. Deste modo, os avanços normativos e as lutas populares 

criaram um cenário que busca a diminuição das desigualdades históricas no acesso 

à cidade e direito a terra, que se antagoniza com a disputa de interesses elitistas, que 

são pautados na isenção da atuação do Estado e no fortalecimento do mercado 

imobiliário e na financeirização do capital (MARICATO, 2014).  

Para Maricato (2014), a financeirização do capital sobre a política urbana é 

extremamente rentável e “[...] é necessário à produção e ao consumo da moradia. À 

produção porque se trata de imobilização do capital significativo durante longo período 

de tempo, e ao consumo porque habitação é uma mercadoria especial, de alto preço, 

que exige crédito para sua compra” ( MARICATO, 2014, p. 74).   

Desse modo, é fundamental a participação da sociedade civil para se alcançar 

uma nova forma de sociabilidade humana, que esteja pautada na dignidade da pessoa 

humana, no livre acesso a moradia, na sociabilidade das riqueza, etc. Para isso, é 

necessário romper com o sistema de exploração da força de trabalho que o 

capitalismo instituiu.  

 

3. A ESTRUTURAÇÃO DA POLÍTICA URBANA NO BRASIL: CRIAÇÃO DO 

MINISTÉRIO DA CIDADE E ESPAÇOS DE GESTÃO DEMOCRÁTICA DAS 

CIDADES 

 

Após aprovação do Estatuto da Cidade em 2001, é criado o Ministério das 

Cidades, 2003, com foco na formulação e implementação da Política Urbana. 

Segundo Rolnik a criação do Ministério significou: 

a possibilidade de avançar na democratização da gestão urbana, fazendo dela 
um dos pilares institucionais de sua agenda, ampliando os espaços de 
democracia participativa, até então experimentados sobretudo no âmbito local. 
(ROLNIK, 2009, p.35) 
 

A atuação do ministério tinha como base a promoção de políticas públicas de 

desenvolvimento urbano, habitação, transporte urbano, trânsito, e ações de 



 

urbanização e saneamento básico ambiental com ênfase na participação popular 

através de conselhos, conferências, e plano diretor participativo.  

No que refere-se a participação da população como elemento essencial para 

a formulação da política urbana, 2003 foi realizado a primeira Conferência Nacional  

das Cidades. Foi aprovado nesta conferência a criação do Conselho Nacional das 

Cidades, realização de conferências municipais, estaduais e federais, e outorgou os 

princípios e diretrizes da Política Nacional de Desenvolvimento Urbano - PNDU.    

O Ministério instituiu que cidades com mais de 20.000 habitantes teriam que 

elaborar planos diretores contendo: Plano de Mobilidade Urbana, Plano de 

Saneamento Básico, Plano de Habitação de Interesse Social e Planejamento Urbano 

e Territorial. Assim, o “plano diretor transformou-se em condição para que 

instrumentos de validação da função social da propriedade pudesse ser 

implementados” (ROLNIK, 2009, p. 35). 

O Plano de Mobilidade Urbana é um instrumento norteador de planejamento 

e é composto por um conjunto de objetivos e metas, que visam a melhoria da 

mobilidade urbana da cidade, a fim de pensar e implementar políticas de 

democratização dos espaços urbanos, bem como priorizar ações de acessibilidade 

física e social da população.  

Já Plano de Saneamento Básico institui aos municípios elaboração e 

implementação de objetivos e metas para o abastecimento de água potável, 

esgotamento sanitário, manejo de resíduos sólidos e drenagem e manejos das águas 

pluviais urbanas. Esses quatro pilares são fundamentais para garantir a saúde pública, 

pois são o responsáveis pelo tratamento da água que os habitantes da cidade irão 

consumir, portanto é essencial a participação social nesses espaços de planejamento.   

Ainda, Plano de Habitação de Interesse Social, prevê ação pautada em 

desenvolver habitação digna para a população, principalmente a que vive em 

desigualdade socioespacial. Tendo como foco principal o programa do governo 

federal “Minha Casa, Minha Vida”, que proporcionou a produção de moradias 

populares.  

E o Planejamento Urbano e Territorial é um instrumento que vai decidir 

questões ligadas ao uso do solo, e também deve conter objetivos e metas de curto, 

médio e longo prazo. É importante frisar que essas ações são deliberadas no Plano 

Diretor Participativo, portanto é importantíssimo que a sociedade civil esteja nesses 



 

espaços deliberando o planejamento da cidade, já que, é um ponto em que o mercado 

intensifica forças em prol de faturamento sobre a apropriação de terras. 

Contudo, mesmo com o avanço trazido pelo Estatuto da Cidade, Ministério da 

Cidade, conferências, conselhos e fóruns, ainda não foi possível reverter o quadro de 

exclusão socioterritorial e o acesso às cidades de forma equânime. Assim, é 

fundamental ampliar estratégias que proporcionem, a sociedade civil, condições de 

participação ativa para deliberar a efetivação de espaços mais humanos, que atenda 

interesses sociais e cumpram de fato com a função social da terra.   

 

4. DESMONTES DA POLÍTICA PÓS-GOLPE: PRINCIPAIS ASPECTOS DOS 

RETROCESSOS EM CURSO 

 

Conquistas como a presença do usucapião na Constituição Federal, a Política 

Nacional de Desenvolvimento Urbano, Plano Diretor Participativo e o Ministério das 

Cidades são resultado de lutas de diversos movimentos sociais ligados ao direito à 

cidade e a terra durante os anos, porém o capital e suas crises cíclicas colocam em 

cheque muitas dessas vitórias.  

Após o golpe, e a entrada do presidente interino Michel Temer em 2016, 

ampliou-se uma agenda de ataques e cortes na educação, saúde, cultura e outras 

áreas. Agenda essa, que ainda não tinha sido efetuada anteriormente pela baixa 

popularidade da ex-presidente no Congresso. 

Uma das primeiras ações do ex presidente Temer foi a redução de 10 

ministérios, incluindo o Ministério da Reforma Agrária - onde os movimentos do campo 

e setores organizados se manifestavam a favor da reforma agrária e contra o 

impeachment de Dilma. É visível que o sistema capitalista e seus interesses destoam 

do processo de participação popular, que é um dos passos para democratização das 

políticas públicas e do próprio Estado. Dessa maneira, é colocado dois projetos 

políticos opostos em disputa, da defesa da cidade como direito versus a cidade como 

mercadoria.   

Seguindo uma lógica de desmonte e esvaziamento dos espaços de 

participação popular, em junho de 2017 foi instituído um Decreto n° 9.076 (BRASIL, 

2017) pelo governo Federal adiando a 16° Conferência Nacional das Cidades, 

prejudicando as eleições dos próximos conselheiros e remanejando a conferência 

para 2019. Houve assim, uma alteração do intervalo de tempo entre uma conferência 



 

e outra, passando de 3 para 4 anos. Além disso, foi retirado a competência da 

conferência de eleger os representantes do Conselho de Cidades (ConCidades), ou 

seja, a participação social e o processo democrático é desrespeitado e alvo de 

aniquilação. 

Todos os ataques descritos contra o direito de participação popular e efetivação 

de uma gestão democrática na política urbana brasileira têm como pano de fundo 

disputas de diferentes projetos políticos presentes no Estado e na sociedade como 

um todo. O projeto neoliberal, que está em ascensão a nível mundial,  caracteriza-se 

num Estado “rearticulado mais abertamente às exigências e às possibilidades da 

globalização do capitalismo” (IANNI, 1998, p. 30) e mais distante dos anseios da 

sociedade civil, rompendo-se assim a relação de Estado-sociedade. 

Apesar do fim do governo Temer, os ataques perante os movimentos sociais e 

os espaços democráticos não cessaram. Jair Bolsonaro e sua campanha para as 

eleições 2018 com caráter conservador e antissistêmico seduziu uma classe 

trabalhadora decepcionada com a “velha política”. Em meio a sua campanha política, 

o então candidato à presidência se referiu aos Movimento de Trabalhadores Rurais 

Sem Terra (MST) e Movimento dos Trabalhadores Sem Teto (MTST) como "marginais 

que devem ser tratados como terroristas" (PENNAFORT, 2019). Uma clara afronta 

aos principais movimentos sociais que lutam pelo direito à terra e a cidade e 

criminalização desses, já evidenciando o rosto reacionário do seu futuro governo. 

O governo ameaçou extinguir por meio de um decreto, em abril de 2019, uma 

série de conselhos instituídos pela Política Nacional de Participação Social (PNPS), 

incluindo o Conselho das Cidades. A proposta era reduzir o número de canais de 

participação de 700 para 50 (MOTTA, 2019). 

Uma série de conselhos, comitês, comissões, fóruns e outros espaços de 

deliberação da sociedade civil foram extintos. Segundo o ministro-chefe da casa civil, 

Onyx Lorenzoni, esses “resultavam em gastos com pessoas que não tinham nenhuma 

razão para estar aqui, além de consumir recursos públicos e aparelhar o Estado 

brasileiro” (MOTTA, 2019, s/p). 

O avanço do conservadorismo e neoliberalismo não tem planos de acabar tão 

precocemente, a conjuntura brasileira apresenta dezenas de desafios perante a 

política urbana. Com os espaços democráticos ameaçados e uma política de 

austeridade instituída pelo governo Bolsonaro, é necessário uma forte mobilização e 

reivindicação da participação popular em espaços deliberativos como o Conselho das 



 

Cidades e suas conferências, e para além disso uma massiva ocupação da classe 

trabalhadora nos movimentos sociais. 

 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Esse artigo buscou realizar uma análise cronológica, partindo do golpe de 

2016, da política urbana brasileira, pautando suas conquistas legais históricas e a 

participação dos movimentos sociais, além de expor os projetos políticos em disputa, 

desmontes e ataques contra o direito à cidade. 

A política urbana brasileira obteve um grande salto institucional com a CF/88, 

e posteriormente com instrumentos legais como o Estatuto das Cidades, o Ministério 

das Cidades e o Conselho das Cidades, que foram capazes de concretizar a 

participação popular em campos nunca pensados entre a classe trabalhadora. Porém, 

não foi somente legislações que concretizaram os direitos que nos orgulhamos na 

atualidade, movimentos sociais como o MTST e MST fazem parte da história de uma 

luta pela Reforma Urbana e pela Reforma Agrária . 

O direito à cidade deve ser alvo de atenção de toda a nação brasileira. 

Governos ultraliberais, com caráter reacionário e possuidores de uma linha tenûe com 

o autoritarismo, como o atual, minam direitos já conquistados historicamente com 

muita luta. 

O debate realizado no presente artigo enfatiza a necessidade dos espaços 

democráticos e de participação popular serem ocupados e reivindicados pela classe 

trabalhadora, de modo, que estes atendam verdadeiramente os interesses do coletivo. 

E que para além disso, os movimentos sociais e suas reivindicações não sejam alvo 

de criminalização do Estado, e sim um levante contra os ataques e desmontes 

impostos pela lógica capitalista presente nas cidades. 

Concluímos com uma citação de Marx, no sentido de engajarmos na 

efetivação do Projeto Ético-Político na dimensão de uma nova sociabilidade: 

“Horrorizai-vos porque queremos abolir a propriedade privada. Mas em vossa 

sociedade a propriedade privada já está abolida para nove décimos de seus membros” 

(MARX, K.; ENGELS, F., 1999) 
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