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Resumo: O presente artigo aborda a questão habitacional a partir das discussões sobre o 
território, urbanização, direito à moradia e política social pública de habitação brasileira. 
Busca identificar os avanços na legislação nacional acerca do debate da reforma urbana e 
as dificuldades da materialização desses em políticas que alterem o cotidiano das grandes 
cidades. Por fim, propõe uma reflexão sobre os caminhos trilhados pela política de 
habitação a fim de identificar os limites e conquistas das intervenções públicas na área da 
habitação, centralizados hoje na esfera federal através do Programa Minha Casa Minha 
Vida.  
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Abstract:  This article discusses the housing issue since the discussions about the territory, 
urbanization, housing rights and Brazilian housing public social policy. It seeks to identify the 
advances in national legislation regarding the urban reform debate and the difficulties of 
materializing these debates in policies that alter the daily life in large cities. Finally, it 
proposes a reflection on the paths trodden by the housing policy in order to identify the limits 
and achievements of public interventions in this issue, now centralized at the federal level 
through the Minha Casa Minha Vida program.                                            
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1. Introdução: 
 

O presente trabalho busca recuperar a concepção de território para subsidiar o 

debate sobre o processo de urbanização, questão habitacional, aglomeração e segregação 

social, temas considerados pertinentes para a reflexão dos mecanismos e caminhos 

adotados pela política de habitacional brasileira. O título faz alusão à música “Velha Roupa 

Colorida” do compositor Belchior, como forma a ilustrar a necessidade de rupturas e 

superações no âmbito das estratégias de enfrentamento da questão habitacional no Brasil.  

São as relações capitalistas, com base na apropriação parcial das riquezas 

socialmente produzidas, que estabelecem os contornos dos espaços produzidos nos últimos 
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séculos, espaços que servem de cenário para uma realidade composta por fortes conflitos e 

contradições entre os antagônicos interesses das classes sociais. Na linha do tempo, 

diferenciam-se na estrutura organizacional da realidade urbana, momentos de acumulação 

mercantil, industrial e financeira, como força social de organização do espaço. Nessas 

distintas etapas, observa-se a insistente manutenção - e agravamento, da segregação 

socioespacial, das precárias condições de acesso à moradia da classe trabalhadora e da 

captura da funcionalidade social do território urbano. 

O território é o palco onde são expressas as contradições do modo de produção 

capitalista. A cidade, por sua característica de aglutinação, reúne os diferentes atores em 

disputa, deflagrando o confronto entre os interesses do capital e da classe trabalhadora. A 

produção do espaço urbano é, portanto, permeada por contradições e geradora de tensões 

entre os distintos segmentos que a constituem. Assim, o território é também espaço da 

resistência. No Brasil, cotidianamente são travados embates pelo acesso e permanência 

nos territórios, rurais e urbanos. Populações indígenas, quilombolas, em situação de rua, 

sem teto, sem-terra, residindo em ocupações irregulares, são alguns exemplos dos 

mecanismos de exclusão e da resistência e luta pela função social da cidade e acesso à 

terra. 

Como forma de mediar o conflito da disputa de interesses na sociedade dividida em 

classes, emergem as políticas sociais. Na sociedade capitalista essas são caracterizadas 

pelo elemento da contradição. Como instrumento do Estado podem servir simultaneamente 

de estímulo para a distribuição ou acumulação de riquezas. Gerar mobilização ou apatia 

social. Compreender seus limites e possibilidades na construção da cidadania pressupõe 

desocultar a estrutura e a dinâmica do modo de produção capitalista. A política habitacional, 

nesse sentido, compõe os instrumentos do Estado na mediação do conflito de interesses na 

apropriação do território urbano. 

 

2. O território, a urbanização e as formas de enfrentamento da questão habitacional 

 

O debate acerca da questão territorial está para além da demarcação de um 

determinado espaço físico, o território é considerado o espaço de sentimentos, de emoções, 

pois quando se deixa um lugar e se direciona para outro, carrega-se bagagens materiais e 

imateriais, o território é o espaço onde se torna possível reinventar-se e renovar-se. Para 

Santos “[...] o território, visto como unidade e diversidade é uma questão central da história 

humana e de cada país e constitui o pano de fundo do estudo das suas diversas etapas e do 

momento atual [...]” (Santos, 2012, p.20). Podemos afirmar que: 
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O território não é apenas o resultado da superposição de um conjunto de sistemas 
naturais e um conjunto de sistemas de coisas criadas pelo homem. O território é o 
chão e mais a população, isto é, uma identidade, o fato e o sentimento de pertencer 
àquilo que nos pertence. O território é a base do trabalho, da residência, das trocas 
materiais e espirituais e da vida, sobre os quais ele influi (SANTOS, 2001, p.96). 
 

Ao se apropriar do espaço, a sociedade o transforma em território. Dessa forma, o 

território se constitui no processo de espacialização da sociedade. Por território entende-se, 

geralmente, a extensão apropriada e usada. A territorialidade humana pressupõe 

preocupação com o destino, construção do futuro, o território “é um nome político para o 

espaço de um país” (SANTOS, 2012, p. 21). É o lugar onde a história do homem 

plenamente se realiza, a partir das manifestações da sua existência. 

 
O território tem que ser entendido como território usado, não o território em si. O 
território usado é o chão mais a identidade. A identidade é o sentimento de pertencer 
àquilo que nos pertencem. O território é o fundamento do trabalho; o lugar da 
residência, das trocas materiais e espirituais e do exercício da vida. (SANTOS, 2011, 
p.14) 
 

A configuração territorial tem sua realidade vinda da materialidade, portanto, tem 

existência material própria, e sua existência social é determinada pelas relações sociais que 

nela se desenvolvem. Inicialmente, a configuração territorial era tão somente o conjunto dos 

complexos naturais, à medida que a história avança, essa configuração foi dada pelas obras 

dos homens. Desse modo, a configuração territorial cada vez mais é resultado de uma 

“produção histórica e tende a uma negação da natureza natural, substituindo-a por uma 

natureza inteiramente humanizada” (SANTOS, 2012a, p. 62). 

A moradia é uma necessidade básica da humanidade, a casa se constitui como 

representação do abrigo, o espaço onde se estabelecem as mais íntimas relações 

cotidianas, e é, também, o lugar do cuidado, de proteção. Para Bachelard (2000), a casa, 

por sua funcionalidade –valor de uso-, é ninho e concha. 

Por outro lado, a moradia expressa pelo conceito da habitação ou unidade 

habitacional, engloba outras dimensões, condicionadas predominantemente às relações 

comerciais que implicam nos limites de uso e ocupação do solo. Esses determinantes são 

fruto da formação sócio-histórica de um determinado tempo e espaço. É por essa razão que 

“as condições do local de moradia, ou de sua construção, estão submetidas à mesma 

dinâmica das relações sociais estabelecidas ao longo da história” (ARAÚJO, 2005, p.95). Na 

sociedade capitalista, a casa se constitui em um bem de consumo, uma mercadoria, 

identificada por seu valor de troca. Sob essa perspectiva, o acesso a casa é mediado pelos 

interesses do mercado imobiliário, da construção civil e da apropriação da terra. 

 

O porão dos pobres é uma habitação hostil, que a ele resiste como potência 
estranha, que apenas se lhe entrega na medida mesma em que ele entrega a ela 
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seu suor e sangue, que ele não pode considerar como seu lar – onde ele pudesse 
finalmente dizer: aqui estou em casa – onde ele se encontra, antes, como estando 
na casa de um outro, numa casa estranha, que diariamente está à espreita e o 
expulsa, se não pagar o aluguel. Do mesmo modo ele sabe a qualidade de sua 
habitação em oposição com a habitação humana residente no outro lado, no céu da 
riqueza. (MARX, 2012, p. 146) 
 

O processo de urbanização reconfigurou as relações estabelecidas nos territórios, 

sendo responsável pela criação de uma realidade contraditória à medida que propiciou, “de 

um lado, através da produção, a agregação do trabalhador na fábrica e, de outro lado, a 

concentração social segregadora da moradia no âmbito da residência popular” (SILVA, 

1989, p.17). Nessa contraditória relação de aglomeração e segregação, a cidade se torna 

palco para a prática da cidadania. Nela se produz política, se realizam as atividades 

econômicas, se organiza a vida institucional, se constituem novos sujeitos sociais.  

Castells (2011) ressalta que as relações de produção, ou seja, o trabalho 

assalariado se encontra em certa massa uniforme do crescimento da população e assim, 

gerando os diferentes lugares ocupados na sociedade, que no espaço, causa a real 

segregação, onde afasta e marca os diversos espaços residenciais, ocupando o largo 

território que fica sendo, simbólico.  

No Brasil, a industrialização tardia, refletiu no acelerado e mal planejado processo 

de urbanização, acarretando problemas de insuficiência de infraestrutura, habitação e 

disponibilidade de serviços. O processo migratório em direção às cidades brasileiras 

agravou o cenário de desigualdade social e exclusão territorial. Em relação ao acesso à 

moradia, o contingente populacional que chegou às cidades encontrou a apropriação 

privada do solo urbano como um determinante da questão habitacional.  

 Na conformação das cidades, Lojkine (1997) afirma que num primeiro momento o 

pedaço de terra na parte central possui maior valor do que na periferia, haja vista que são 

nas regiões centrais que os serviços de infraestrutura urbana são inicialmente instalados, 

assim, podemos visualizar a renda da família de acordo com a localização onde mora. Num 

segundo momento, o crescimento da separação das zonas mais reservadas, ou seja, das 

mais burguesas e das mais isoladas, das proletárias. No terceiro momento, o zoneamento, 

que nada mais é do que diferentes zonas de: escritórios, indústrias, moradia, etc., onde se 

têm os centros, as periferias (onde temos visivelmente o esfacelamento generalizado, ou 

seja, a dificuldade de deslocamento), comércios, por exemplo, a região central assume outra 

função, deixa de ser espaço para moradia e acaba prioritariamente sendo o centro de 

convivência para a produção e consumo, típico na sociedade de capitalismo exacerbado. 

Assim, a questão habitacional se constitui em um dos principais problemas sociais 

urbanos no Brasil. O acesso à habitação é uma expressão da questão social ao revelar as 

formas de ordenamento das relações sociais capitalistas na conformação da sociedade 
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brasileira. Nesse contexto, a habitação é compreendida não apenas por seu valor de uso — 

como espaço onde se realizam as relações cotidianas necessárias à sobrevivência —, mas 

essencialmente por seu valor de troca, que a caracteriza como mercadoria, estabelecendo 

indissociável relação entre a renda e o acesso. “Ao estudar a questão habitacional, 

entendemos que ela se constitui como parte do complexo e contraditório processo de 

estruturação urbana da sociedade capitalista” (PINTO, 2004, p. 93). Pode-se dizer que a 

questão habitacional é a fusão entre a propriedade privada e o capital, configurando uma 

expressão da seletividade e segregação social que se ampliam na organização da cidade 

(MARICATO, 1997). 

Como mercadorias caras, a habitação e a infraestrutura urbana não são acessíveis 

para as classes populares. A necessidade de morar, em geral, é suprida através da 

ocupação de espaços ociosos e autoconstrução das unidades habitacionais. Assim se 

conforma a periferia urbana, espaço de residência da classe trabalhadora ou das camadas 

populares, constituída por pequenas casas construídas em pequenos lotes, localizadas em 

vastas áreas, geralmente distantes da zona central das grandes cidades. 

O Estado brasileiro, predominantemente liberal até a década de 1930, manteve 

apenas um tipo de relação com o espaço onde se aglomerava a classe trabalhadora, o 

território popular: medidas repressivas, via legislação sanitária, e ação policial. As condições 

de moradia no processo de urbanização brasileiro sempre estiveram condicionadas 

exclusivamente às regras do mercado. Assim surgem as distintas soluções habitacionais, 

tanto por seu porte e relação fundiária quanto em sua localização territorial. 

Sobre as estratégias de enfrentamento da questão habitacional, Bonduki (2011) a 

intervenção estatal na habitação a partir do Governo Vargas se responsabilizava por garantir 

um espaço habitacional para os trabalhadores da cidade, compatibilizando o bem imóvel 

com os salários da classe trabalhadora, essa medida, contudo, vinha de um intenso 

consenso com a elite. O projeto nacional-desenvolvimentista tinha dois pontos como 

principais: primeiro, que a habitação deveria fazer parte da força de trabalho, pois, geraria 

desenvolvimento econômico e seria uma grande estratégia de industrialização para o país e, 

em segundo, que seria vista como formação ideológica, política e moral do trabalhador. 

 
Em resumo, durante quase vinte anos de intensa urbanização e de agravamento do 
problema da moradia, sucessivos governos revelaram-se incapazes de formular uma 
proposta para atender ao leque cada vez mais diversificado de necessidades 
habitacionais do país. A trajetória da Fundação da Casa Popular e, de maneira 
geral, a produção estatal de moradias, mostram que, no Brasil, a questão nunca 
esteve no centro das preocupações dos governos populistas. (BONDUKI, 2011, 
p.125). 
 

Bonduki (2011) aborda as perspectivas de ilusão, de ascensão social e de 

estabilidade da família desde a Era Vargas até os desafios que deverão de ser enfrentados 
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no século XXI, o autor, perpassa pelo processo de urbanização, industrialização, 

desemprego, exclusão social, vulnerabilidade, produção rentista, produção Estatal, Lei do 

Inquilinato que nada mais é do que a avaliação das produções de moradia entre o 

proprietário da propriedade privada e o inquilino, como também o Banco Nacional de 

Habitação (BNH) que foi uma empresa pública que financiava nos mesmos moldes que a 

Caixa Econômica Federal faz hoje.  

Já nos anos de ditadura militar, a intervenção do Estado na situação habitacional 

ocorre via Sistema Financeiro da Habitação e o Banco Nacional da Habitação (BNH). O 

denso investimento em construções de novas unidades habitacionais foi financiado 

basicamente pelo Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS). Nesse período, foi a 

classe média a maior beneficiada pelos subsídios contidos nos financiamentos habitacionais 

pelo FGTS. Além de atingir mais amplamente as camadas de renda média da sociedade, o 

BNH tinha por característica a construção de loteamentos em zonas distantes das áreas 

urbanizadas, a exemplo da comunidade carioca Cidade de Deus1. 

A questão da moradia no capitalismo integra as diferentes formas de enfrentamento 

“temporais e territoriais do próprio capitalismo em relação às suas crises endógenas nos 

espaços urbanos” (PEREIRA, 2009, p.377). Nesse sentido, é possível afirmar que as 

medidas adotadas pelo Estado para equalizar a questão habitacional, ao longo da história 

do país, abordaram a questão de forma superficial, sem atingir a raiz do problema: a 

apropriação privada do solo urbano que exige renda monetária para adquiri-lo. Esse fato 

explica o adensamento do déficit se manter exclusivamente entre as populações de menor 

renda2. 

No Brasil as discussões sobre a questão urbana assumem importante destaque nas 

décadas de 1980 e 1990. O processo de redemocratização da política brasileira 

proporcionou a confluência de diversas forças, como os movimentos sociais que lutam por 

moradia, regularização fundiária e políticas públicas, com destaque para o Movimento 

Nacional pela Reforma Urbana. A Constituição Federal de 1988 fortaleceu o poder local e 

descentralizou a competência sobre a Política de Desenvolvimento Urbano. A incorporação 

constitucional da questão urbana permitiu a inclusão nas constituições estaduais e nas leis 

orgânicas municipais de propostas democráticas sobre a função social da propriedade e da 

cidade. 

                                                
1 No Rio de Janeiro na década de 1960, o Governador Carlos Lacerda deu início a uma política de remoção das 
favelas situadas na zona sul da Cidade, construindo um conjunto habitacional na baixada de Jacarepaguá. O 
surgimento da Cidade de Deus é um caso típico de remoção massiva de famílias de baixa renda para áreas 
distantes das regiões urbanizadas e, portanto, distantes das possibilidades de trabalho, transporte e serviços.  
2 Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas (IBGE), o déficit habitacional brasileiro é 
majoritariamente urbano (81%). Em 2012, aproximadamente 74% do déficit habitacional era composto por 
famílias com faixa de renda de até três salários mínimos, um aumento de 4% se comparado ao índice de 2007. 
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O direito à moradia esteve subentendido na Constituição Federal brasileira em 

diversos artigos, a exemplo do artigo 182 que estabelece como atribuição do município 

“ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e garantir o bem-estar de 

seus habitantes” (BRASIL, 1988). A inclusão desse direito inscrito de forma expressa ainda 

é recente na história urbana do país, só ocorreu em 14 de fevereiro de 2000, através da 

emenda constitucional número 26 que, ao alterar a redação do artigo 6º, incluiu a moradia 

como um direito social fundamental na Carta Magna brasileira. 

Um importante avanço atribuído à luta dos movimentos sociais foi a aprovação do 

Estatuto da Cidade, em 2001, que prevê instrumentos de garantia à democratização do 

direito à cidade, tornando constitucional o direito social à moradia. Além da criação do 

Estatuto, em 2003, no Governo Lula, é criado o Ministério das Cidades, na perspectiva de 

combate às desigualdades sociais, transformação das cidades em espaços mais 

humanizados com a ampliação do acesso à moradia, saneamento e transporte. O Ministério 

das Cidades foi fruto de um amplo movimento social progressista e sua criação ampliou as 

expectativas para a construção de outro cenário para as cidades brasileiras.  

No ano de 2004 houve a aprovação da Política Nacional de Habitação que, de 

acordo com o Ministério das Cidades (2004), tem como seus objetivos principais a garantia 

das condições de moradia com qualidade para todas as camadas da população, 

especialmente para os que possuem renda baixa.  Em 2006 cria-se o Plano Diretor de cada 

cidade que, conforme documento do Ministério das Cidades permite a definição de como se 

darão os processos de acesso à terra para produção de moradia, a partir de documentos 

urbanísticos, dentre eles: Zonas Especiais de Interesse Social (ZEIS); Parcelamento, 

Edificação e Utilização; Compulsórios – PEUC IPTU Progressivo no Tempo; Desapropriação 

com Títulos da Dívida Pública; Consórcio Imobiliário. 

 Após o lançamento do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) no ano de 

2007, que tem a meta de promover os recursos econômicos, e aqui, ressalta-se a ênfase no 

apoio às grandes construtoras e empreiteiras, em 2008 que surge o Programa do Governo 

Federal Minha Casa Minha Vida, pretendendo abranger famílias com até 10 salários 

mínimos. Segundo o material produzido pelo Ministério das Cidades é a oportunidade de os 

municípios verem, planejarem as melhores formas habitacionais. 

 O Programa MCMV a partir de 2009 alavancou exponencialmente os índices de 

investimento em habitação no país. Comparado aos anos iniciais do PAC, os valores 

investidos multiplicaram por dez, atingindo uma escala quantitativa histórica na política 

habitacional brasileira. Segundo os dados do Ministério das Cidades, em 2014 os números 

atingiram aproximadamente 1,8 milhões de novas unidades habitacionais. 
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Quantitativamente o PMCMV assume destaque histórico no cenário da política 

habitacional brasileira, contudo, no que se refere ao avanço em escala qualitativa, muito 

ainda há que se trilhar. Dentre as críticas ao extinto sistema do BNH, o mais relevante 

investimento na área até o PMCMV, possui destaque a localização dos empreendimentos, 

construídos fora do tecido urbano:  os conjuntos habitacionais promoveram o acesso à 

habitação em detrimento do não acesso aos bens e serviços da cidade. Esse, entre outros 

aspectos históricos da política habitacional no Brasil, ainda não foram devidamente 

superados. 

No município de Porto Alegre, em razão dos altos preços das áreas urbanas centrais, 

os empreendimentos do PMCMV, para famílias com renda de zero a três salários mínimos, 

tem se concentrado em locais mais distantes, por exemplo o bairro Restinga, localizado a 30 

km de distância do centro da cidade, conforme se constata no quadro 1:  

 

Programa Minha Casa 

Minha Vida Porto Alegre 

Unidades habitacionais entregues para 

famílias de 0 a 3 salários mínimos 

Bairro do 

empreendimento 

2011 492 UH Restinga 

2012 916 UH Restinga 

2014 160 UH Partenon 

Em construção 760 UH Restinga 

Quadro 1 - Unidades Habitacionais entregues pelo PMCMV em Porto Alegre por localização. Fonte: 

Site DEMHAB3. Dados sistematizados por MUNHOZ, 2015. 

 

Diante desse cenário é possível imaginar que o risco de haver repetição da 

experiência vivenciada nos tempos do BNH é latente. Os municípios ao assumirem a 

responsabilidade da disponibilização de áreas para a construção dos empreendimentos 

habitacionais, devem fazer valer a legislação de função social dos territórios urbanos, para 

que seja possível garantir a permanência das famílias em suas regiões de origem ou 

proximidades. Do contrário, prevalece os interesses da especulação imobiliária, que 

mantem importantes áreas centrais desocupadas para fins de aguardar futura valorização.  

 
3. Considerações 

 

No que se refere à política habitacional, o repasse de parte do custo para as 

famílias atendidas por meio de financiamentos subsidiados pelo governo reproduz a lógica 

                                                
3 Departamento Municipal de Habitação de Porto Alegre Disponível em: 
<http://www2.portoalegre.rs.gov.br/demhab/default.php?p_secao=133>. Acesso em novembro de 2014. 
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de financeirização imobiliária. Esse limite tênue (ou ausência de limite) entre mercado e 

política pública tem garantido a satisfação de prefeitos e empreiteiras, especialmente nas 

remoções ocorridas nos últimos anos, ditas necessárias para sediar os megaeventos ou 

ainda para a garantia da esterilização dos centros urbanos necessária aos interesses 

comerciais.  

Dessa forma, os impressionantes números apresentados pelo Ministério das 

Cidades, o estímulo à construção civil (que resultou no crescimento econômico e refletiu na 

criação de inúmeros postos de trabalho) e o investimento pesado (histórico) na construção 

de milhares de unidades habitacionais são motivos de celebração, ainda que não se possa 

perder de vista que o programa não representa nenhuma ameaça ao dilema que está na 

raiz da segregação socioterritorial: a questão fundiária. 

O real enfrentamento da questão habitacional tem como premissa: romper com a 

lógica patrimonialista, o combate à especulação imobiliária e a defesa da função social da 

terra. Em outras palavras, trata-se de uma disputa histórica da classe trabalhadora que está 

longe de findar. 

 
E o direito de morar? Confundido em boa parte da literatura especializada com o 
direito de ser proprietário de uma casa, é objeto de um discurso ideológico cheio, as 
vezes, de boas intenções e, mais frequentemente, destinado a confundir os 
espíritos, afastando cada vez mais pra longe uma proposta correta que remedeie a 
questão. Por enquanto, o que mais se conseguiu foi consagrar o predomínio de uma 
visão imobiliária da cidade, que impede de enxergá-la como uma totalidade. O mito 
do direito à propriedade da casa levou, num primeiro momento, a que se 
construíssem casas e apartamentos para a classe média. Mesmo assim, os preços 
geralmente eram exorbitantes, ainda quando os imóveis são construídos com o 
dinheiro público, dinheiro acumulado pela contribuição obrigatória de todos os 
trabalhadores (SANTOS, 2012, p. 61) 
 

Protagonizam, nesse cenário de disputa por espaço na cidade, os movimentos 

sociais vinculados ao direito à moradia. São longas e consistentes as trajetórias desses 

movimentos — Movimentos dos Trabalhadores Sem Teto, Movimento Nacional de Luta pela 

Moradia, entre tantos outros. Esses movimentos deflagram cotidianamente que a questão 

do déficit habitacional está para além da construção de novas moradias. Em muitas cidades 

o número de imóveis vazios supera a demanda por habitação. As ocupações desses 

espaços ociosos, organizadas pelos movimentos, trazem à tona a possibilidade real de 

atendimento da política habitacional em regiões urbanizadas e centrais, próximas aos 

recursos necessários para a realização do direito à cidade. 

As possibilidades de materialização da legislação atual dependem da consolidação 

da “função social” da “propriedade”, um paradoxo. Constata-se assim que, a base da 

sociedade burguesa é o próprio limite da concretização do direito à moradia. A cultura 

patrimonialista garante direito ilimitado ao proprietário. O sistema judiciário, via de regra, 
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sobrepõe o direito à propriedade privada às tentativas de validação da função social do 

espaço, e frequentemente enquadra como ilegítimas e/ou ameaçadoras à ordem, as 

tentativas da sociedade civil em defender a vida e os direitos humanos fundamentais 

previstos constitucionalmente. 

A habitação sempre foi um tema central na discussão da organização urbana, 

contudo, é o acesso à moradia das famílias de baixa renda que possui uma identificação 

com a imagem do território excluído nas grandes cidades. Permanece latente a análise de 

Engels (2013) sobre a situação da classe trabalhadora no século XIX, no que se refere à 

associação entre os processos de industrialização e urbanização, relação essa que reflete e 

ainda se reproduz nas formas contemporâneas de segregação socioespacial.  

Relevante ressaltar que a conquista pela atual legislação é fruto de um cenário de 

intensas e significativas disputas, uma vez que essa representa uma proposta de 

enfrentamento de ordem estrutural. Materializá-la é o desafio. Apesar do inconteste avanço 

proporcionado pela criação de uma regulamentação da questão urbana, o instrumento legal 

por si só não é suficiente para alavancar a reforma urbana preconizada pelos movimentos 

sociais. A participação popular efetiva nos fóruns que discutem a questão urbana ainda está 

em processo de consolidação. Os avanços quantitativos, ainda que significativos, reforçam a 

ideia de cidadania condicionada à lógica do mercado, que reduz o cidadão a consumidor. 
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