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Resumo: Este trabalho tem como objetivo refletir sobre a ocupação territorial com destaque 
para o cenário urbano brasileiro das últimas décadas. Diante das discussões acerca do 
território enquanto conceito e uso optou-se por um levantamento bibliográfico de autores de 
diferentes áreas do conhecimento. Os resultados apontam que mesmo com os avanços e 
conquistas constitucionais e do Estatuto da Cidade, percebe-se que a confusão registrária não 
acontece por acaso, sendo funcional às relações de poder.  
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Abstract: This paper aims to reflect on territorial occupation especially the Brazilian urban 
setting in decades. Given the discussions about the territory as a concept and it was decided to 
use a literature of authors from different areas of knowledge. The results show that even with 
advances and constitutional achievements and the Statute of the City, it is seen that the formal 
registration confusion does not happen by accident, and functional relations of power. 
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1. INTRODUÇÃO 

Nos últimos anos o interesse pelo conceito território tem sido utilizado e debatido em vários 

campos do conhecimento de maneira a responder a diferentes necessidades interdisciplinares. 

Apesar de ser um conceito central para a geografia, a dimensão territorial tem ganhado 

destaque em áreas como da antropologia, da ciência política e da sociologia.  

Para compreender o território enquanto um espaço vivido é necessário recorrer aos estudos de 

Milton Santos que nos chama a atenção sobre a importância de interpretar o espaço humano 

como fato histórico (SANTOS, 1978). A evolução da sociedade se dá de maneira diferencial, 

em relação às suas características internas e externas. Ou seja, os lugares se diferenciam 

como resultado do arranjo espacial do modo de produções particulares onde “o valor de cada 

local depende de níveis qualitativos e quantitativos dos modos de produção e da maneira como 

eles se combinam. Assim, a organização local da sociedade reproduz a ordem internacional” 

(SANTOS, 1978, pg. 14).  
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2. OBJETIVO 

Sendo as políticas urbanas e habitacionais tensionadas pelos interesses do grande capital 

internacional (SANTOS, 2001), no qual é orientador das ações do Estado, este trabalho tem 

como objetivo refletir sobre a ocupação territorial pelas políticas sociais, especialmente no que 

se refere a política habitacional, destacando-se nesse processo o cenário urbano brasileiro das 

últimas décadas.  

 

3. JUSTIFICATIVA 

Considera-se que o espaço social e sua formação são importantes objetos de estudo para as 

Ciências Sociais, dentre os quais o Serviço Social, pois fatores como, a reconfiguração do 

espaço social e seus diversos recortes, evidenciam as expressões da questão social, 

principalmente em relação ao direito a moradia. Sendo assim, compartilhamos do conceito de 

espaço utilizado por Marcotti e Marcotti (2005) compreendido como um conjunto de diferentes 

usos da terra justapostos entre si que se, apresenta simultaneamente fragmentado e 

articulado, onde cada umas das partes se relacionam com as demais, em diferentes 

intensidades.  

No decorrer do desenvolvimento da sociedade humana, o homem ocupou-se de territórios, 

transformando-os em espaços diferenciados. Nesse contexto, Lefebvre (1999), considera que a 

separação entre a cidade e o campo é consequência das primeiras formas da divisão no 

sistema capitalista de produção e, a divisão social do trabalho no decorrer do tempo ocasionou 

a organização espacial, transformando-o de forma diferenciada. Nessa perspectiva, SANTOS 

(2001) apud Marcotti e Marcotti (2005) aponta para o fato de que nenhuma produção, por mais 

simples que possa ser, pode ser realizada sem que se disponha dos meios de trabalho, sem 

vida em sociedade e sem a divisão do trabalho. 

Assim, na cidade, a produção e a reprodução do espaço urbano resultam da ação direta de 

agentes, tais como, os proprietários dos meios de produção, os proprietários fundiários, os 

promotores imobiliários, o Estado e por último os grupos sociais (CORREA, 1999). O espaço 

urbano capitalista  é um produto social, resultado de ações acumuladas através do tempo, e 

engendradas por agentes que produzem e consomem espaço. São agentes sociais concretos, 

com significações culturais, no qual é expressa e possível de observar na forma de 

organização do uso do solo, nas materialidades denotadas através das suas construções ou 

também nas suas relações econômicas, sociais, redes técnicas e informacionais.  

Sabe-se, que o processo de urbanização tem se acelerado, devido às mudanças decorrentes 

da forma de produção agrícola e no modelo de desenvolvimento, no qual contém na indústria e 

no comércio atividades predominantemente urbanas. Com isso, a maioria da população da 
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cidade é urbana, revelando os diferentes tipos de usos do espaço, processo esse denominado 

por Santos (2002) como território usado.  Para o autor o território “não é apenas o conjunto do 

dos sistemas naturais e de sistemas de coisas superpostas” mas “é o chão mais a identidade 

(...) é o sentimento de pertencer àquilo que nos pertence. O território é o fundamento do 

trabalho, o lugar da residência, das trocas materiais e espirituais e do exercício da vida 

(SANTOS, 2002, p. 10). 

O território-usado vai muito além do que uma delimitação geográfica, como bem analisa Milton 

Santos sendo compreendido como um lugar vivo, lugar que ganha sentido pelo simples habitar 

de seus moradores. Sob esse aspecto, Koga (2011) considera que o território também 

representa o chão do exercício da cidadania, pois nele as  “desigualdades sociais tornam-se 

evidentes entre cidadãos, as condições de vida entre moradores de uma mesma cidade 

mostram-se diferenciadas, a presença/ausência dos serviços públicos se faz sentir e a 

qualidade destes mesmos serviços apresentam-se desiguais”, (KOGA, 2011,p. 33) 

Neste sentido, o território pode identificar vulnerabilidades - físicas e sociais - e orientar ações e 

práticas no âmbito das políticas sociais. Daí o argumento defendido por Koga (2011) que o 

território “é o chão das políticas sociais” embora carregue em si elementos da contrariedade 

pois caracteriza-se como um terreno clássico de lutas políticas e urbanas. Conhecer essa 

realidade e apreender os jogos de interesses e disputas, assim como os limites e 

potencialidades permite que ele se torne ponto de partida e não de chegada no processo de 

elaboração de políticas sociais.  

4. METODO EMPREGADO 

Diante da quantidade de discussões acerca do território enquanto conceito e uso, optou-se por 

um levantamento bibliográfico de autores de diferentes áreas do conhecimento tendo em vista 

que as contribuições nesses textos – quer seja em livros, artigos ou pesquisas concluídas – 

permitiram o alcance do objetivo proposto nesse trabalho. Considerada a importância e 

relevância deste debate no contexto atual, neste trabalho será abordado, em primeiro 

momento, um aproximação conceitual sobre território e espaço urbano. Em segundo momento, 

discute-se sobre o resgate histórico das políticas sociais, destacando-se nesse processo a 

política de habitação e as conquistas alcançadas na Constituição Federal de 1988 e no 

Estatuto da Cidade. 

5  A POLÍTICA HABITACIONAL NO BRASIL: UM DIREITO SOCIAL? 

Destacado o território enquanto um espaço de disputa de poder onde se materializam 

interesses contraditórios, torna-se necessário compreender as diferentes configurações do 

espaço urbano, cenário que evidencia a desigualdade social. Conforme Bonduki (2008), a 
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desigualdade social das cidades brasileiras tem sua origem nas formas na qual a sociedade foi 

organizada, principalmente, na maneira em que o Estado brasileiro foi construído, marcado 

pelo patrimonialismo, sem distinção de interesse público e o privado. 

Nas dinâmicas de exploração do trabalho impostas pelas elites dominantes desde a colônia e, 

principalmente, no controle absoluto dessas elites sobre o processo de acesso a terra, tanto 

rural quanto urbana o Estado assume características de um mero distribuidor de isenções 

clientelistas a grupos privados e religiosos e estes concentravam o atendimento a população 

empobrecida. A pobreza era tida como uma fatalidade e as práticas assistenciais ficavam a 

cargo das iniciativas da igreja, de cunho doutrinador e caritativo. 

No âmbito da habitação social no que tange o direito a moradia, não havia iniciativas do 

governo que prouvesse à habitação ou a regulamentação do mercado na locação residencial. 

Segundo Ozório (2004), em 1850, foi instituída a Lei 601/1850, conhecida como “Lei das 

Terras” determinando que o acesso a terra se daria unicamente pela compra, impossibilitando 

a aquisição de terras por posse ou ocupação, fazendo com que a desigualdade social fosse 

intensificada no planejamento urbano. 

Um agravante maior se deu em 1888 com a abolição dos escravos. Somente com a 

industrialização, iniciada a partir da segunda metade do século XIX foi que o país viveu o fim 

da escravidão, a transição do modo de produção agrário para o industrial e a chegada dos 

imigrantes estrangeiros que aos poucos foram substituindo os escravos. O grande número de 

indústrias que se instalaram nos centros urbanos, absorveu a mão de obra dos escravos 

libertos e dos imigrantes por serem consideradas baratas.  

Os escravos livres que optaram por não permanecer nas áreas rurais saíram em busca da 

própria manutenção, nas cidades. As cidades não estavam preparadas e não existiam políticas 

públicas capazes de atendê-los. Esse processo fez com que as cidades crescessem 

desordenadamente, pois, houve um aumento no nível populacional sem acesso a moradia, 

levando muitas pessoas a habitarem em cortiços.  

Conforme aponta Koga (2004), os olhares dos interessados pelo desenvolvimento do Brasil e 

da Europa reconhecem os cortiços como áreas ilegais das cidades, considerando-os como 

locais altamente contaminados, foco da pobreza, do vício, propiciador da violência. Porém, 

jamais reconheceram esses lugares como moradia de pessoas carentes, vítimas da 

desigualdade e injustiça social e desamparados pelas políticas públicas. 

Segundo Iamamoto e Carvalho (1983, p. 129), no início do século XX, as condições de 

existência e trabalho do proletariado industrial são de marginalização em todos os aspectos 

dentro das cidades. Amontoam-se em bairros insalubres junto às aglomerações industriais, em 

casas infectadas, carentes, sem água, esgoto ou luz. As empresas onde trabalhavam não 
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ofereciam as mínimas condições de higiene e segurança, tornando freqüente o número de 

acidentes. Mesmo com vários membros da família trabalhando, o salário era tão baixo que era 

incapaz de manter a subsistência do trabalhador, com isso, houve a inserção de mulheres e 

crianças sujeitas à mesma jornada e ritmo de trabalho e, porém, ao invés de melhorar a renda, 

serviu como mecanismo de reforço para a redução do salário.  

Nesse aspecto, rumo ao desenvolvimento surge uma ideologia higienista, sob a proteção de 

uma “política urbana”, famílias foram desalojadas e expulsas de suas casas, sob a justificativa 

de um combate a doenças endêmicas, sendo que, o real interesse da classe burguesa, era a 

especulação imobiliária para a obtenção de vantagens para o comércio de importação e 

exportação. 

A partir disso, as cidades brasileiras iniciam a construção de grandes avenidas e implantação 

do saneamento básico para composição paisagística. “Esse tipo de intervenção no território 

“popular” complementava o projeto urbanístico municipal de construção de uma nova imagem 

pública para a cidade, aquela de um cenário limpo e ordenado correspondia à respeitabilidade 

com a qual a elite do café se identificava”. (KOGA, 2011,p. 49). Contudo, esse processo de 

higienização deu abertura ao surgimento de áreas ilegais, dando início a periferização e a 

favelização. Isso porque, não estava nos planos do governo construir habitações populares 

suficientes para acomodar os trabalhadores que moravam em cortiços. 

Mesmo no inicio do processo de industrialização é possível observar que a questão social1 já 

existia no território brasileiro, manifestando o pauperismo, em especial evidenciado pela 

dificuldade dos escravos libertos incorporarem-se ao mundo do trabalho. Convém destacar que 

por questão social compreendemos como: 

Nesse sentido o Estado passa a intervir nas relações entre empresariado e classe trabalhadora 

por meio de políticas sociais que com vistas a gerir, organizar e prestar serviços sociais. É 

fundamental compreender que a criação dos direitos sociais no Brasil é resultante das lutas 

mediante ao enfrentamento das forças predominantes. O reconhecimento de políticas sociais 

se deu de forma lenta, gradativa. Foi a revolução de 1930 que conduziu a questão social no 

centro da agenda pública. 

Neste sentido, considerada uma “estratégia governamental de intervenção nas relações 

sociais, as políticas sociais surgiram apenas a partir das pressões dos movimentos populares 

no século XIX. Elas foram implantadas como forma de respostas, ainda que incipientes, aos 

                                                 
1 Por questão social compreendemos as expressões do processo de formação e desenvolvimento da classe operária 
e seu ingresso no cenário político da sociedade exigindo o seu reconhecimento como classe por parte do 
empresariado e do Estado. É a manifestação, no cotidiano da vida social, da contradição entre o proletariado e a 
burguesia, a qual passa a exigir outros tipos de intervenção, mais além da caridade e da repressão. (IAMAMOTO, 
1983, p.77). 
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problemas inerentes à questão social”. (YASBECK, 2006.). A partir dessas mobilizações o 

Estado passa a incorporar algumas políticas sociais, porém, com objetivo de apaziguar, 

controlar as manifestações. 

Analisando esses períodos é importante ressaltar que a habitação social era única e 

exclusivamente responsabilidade da iniciativa privada. Com a emergência do trabalho livre, as 

empresas privadas recebem incentivos do poder público para construção das vilas operárias. 

Essas são consideradas pelo Estado e pela elite dominante como uma iniciativa exemplar, por 

representar condições dignas de moradia se comparadas aos cortiços. No entanto, as vilas 

operárias são construídas a partir da necessidade dos industriais fixarem seus operários 

próximos às fábricas, mantendo-os sob controle moral, político e ideológico a fim de afastar 

qualquer situação de revolta ou manifestação dos trabalhadores. Com base nisso, o autor 

complementa que 

Estas iniciativas tiveram um impacto importante em várias cidades brasileiras, pois são 
os primeiros empreendimentos habitacionais de grande porte construídos no país [...] 
mas cabe ressaltar que muitos industriais agiam, na verdade, como qualquer outro 
investidor, que buscava rentabilizar seus capitais em um negócio altamente lucrativo 
como era o aluguel das casas. (BONDUKI, 2004, p. 715). 

É nesse período, “no primeiro governo de Vargas que foram construídos os primeiros conjuntos 

habitacionais, mas somente para determinadas categorias profissionais, utilizando-se recursos 

dos novos Institutos de Aposentadoria e Pensões” (OZORIO, 2004). Nesse período destaca-se 

no cenário o populismo de Getúlio Vargas (1930 – 1945), portador de um perfil que se 

alternava, ora, um controlador e autoritário, ora, carismático e caridoso, todavia, era 

popularmente conhecido como “pai dos pobres”. 

No entanto, é importante registrar que a implantação dessa incipiente política social nada tem 

haver com a caridade ou bondade do governante. Entendemos que somente com a partir da 

emergência da classe operária e de suas reivindicações e mobilizações que surgem medidas 

de proteção aos trabalhadores e suas famílias, através das legislações sociais e trabalhistas. 

Segundo YASBEK (2006, p. 125), mesmo com um cunho assistencialista, patrimonialista e 

controlador as primeiras legislações de proteção social surgiram para regular as tensões entre 

as classes sociais. Medidas foram tomadas como a efetivação e consolidação das leis do 

trabalho, o salário mínimo, o ministério do trabalho, indústria e comércio, e ainda, os institutos 

de aposentadorias e pensões (IAPs), criada em 1934. Peças de um sistema de previdência 

social baseado na lógica do seguro. Importante destacar que essa lógica de proteção é na 

modalidade de seguro social, contributivo e cobria apenas o trabalhador formal, deixando sem 

proteção social os trabalhadores informais e da área rural. 

Posteriormente, o governo de Juscelino Kubitschek em 1950, visando o crescimento abrem as 

portas do país para o capital internacional, principalmente à indústria automobilística, 
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acelerando o processo de industrialização. É importante lembrar que as crises do comércio 

internacional em 1929, conhecida como a quebra da Bolsa de Nova York e o movimento de 

outubro de 1930 representam um marco importante na trajetória da sociedade brasileira, 

responsável por redesenhar as atividades econômicas no país. Com isso, urge a necessidade 

de transformação partindo da reorganização das esferas estatal. O centro de acumulação 

capitalista deixa de pautar-se nas atividades de agro exportação para outras atividades. 

Conforme Pastor e Brevilheri (2009), esse governo foi considerado um período democrático na 

história brasileira, aconteceu grandes discussões na área da saúde a nível nacional, como 

também avanços em termos de educação profissionalizante. Houve também uma valorização 

da política econômica voltada ao desenvolvimento. No entanto, essa “febre desenvolvimentista” 

ocultava as condições precárias que viviam a maioria da população brasileira. 

Devido a isso, o Brasil passou a compor uma população predominantemente urbana, advinda 

no êxodo rural, agravando os problemas sociais, principalmente no que diz respeito à moradia, 

com consequente crescimento das áreas ilegais e uma extensão desordenada na malha 

urbana, atribuindo a essas as periferias como local de moradia da população carente de renda 

e de proteção social. Nessa época, “o processo de provisão habitacional era fortemente 

controlado pelo Estado, que legislava sobre concessões de créditos para a indústria da 

construção civil e regulação dos aluguéis privados” (OZÓRIO, 2004). Segundo a autora, no 

período de 1940 a 1960 a população brasileira passou de 41 milhões para 70 milhões de 

habitantes, com a taxa de urbanização aumentando de 31% para 45%.  

Nos governos subsequentes de Jânio Quadros e de João Goulart em nada acrescentou as 

políticas sociais, mesmo que no governo de Goulart tenha recebido apoio popular por causa do 

discurso de reformas de base. No entanto, com base nos riscos que os movimentos populares 

ofereciam ao capital internacional, justificado pelas revoluções de Cuba e da China, aconteceu 

o golpe militar de 1964, como forma de conter tais movimentos. 

Logo após a tomada de poder pelos militares, frente à necessidade de um maior investimento 

em habitações, criou-se o Sistema Financeiro de Habitação (SFH), regido pela Lei nº 4.380/64. 

O gigantesco investimento de recursos financeiros no setor ocasionou a mudança no perfil das 

grandes cidades por meio da verticalização das edificações (OZÓRIO, 2004). No centro deste 

sistema estava o Banco Nacional da Habitação, aparelho estatal no âmbito da produção e 

distribuição habitacional no período de 1964 a 1986. Ainda, conforme a autora esse sistema 

constitui-se num forte mercado imobiliário, pois, baseava-se na concessão de crédito 

habitacional com fonte de recursos próprios, provindo da poupança voluntária e do Fundo de 

Garantia de Tempo de Serviços (FGTS). 
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Como disse Ozório (2004), o SFH visava atender a dois segmentos, a classe média e alta, 

administrados por agentes privados ligados a construção civil e o outro destinado à classe de 

baixa renda, no qual era operacionalizado por agentes promotores públicos, através de 

Companhias Estaduais e Municipais de Habitação. 

No entanto, o sistema de financiamento era igual para ambos os lados, no sentido de que havia 

a necessidade que o requerente provasse sua capacidade de pagamento. Porém isso 

prejudicava os requerentes de baixa renda, por estes, não ter a capacidade de provar que os 

seus ganhos seriam suficientes para pagar a dívida. “Assim, a segmentação do acesso 

implicou a segregação espacial daqueles com menor capacidade econômica de se integrar ao 

sistema”. (OZÓRIO, 2004).  

Além disso, segundo a autora citada acima, tinha como política a remoção das áreas ilegais 

para a construção das habitações sociais. Analisando o contexto pelo qual o Brasil passava em 

1980 e 1990, com crises econômicas, arrocho salarial e perda do poder aquisitivo, a relação 

contratual sendo corrigidas em desalinho com o aumento salarial, acarretou uma inadimplência 

acentuada.  

Esse processo atingiu o SFH, acarretando a extinção do BNH, em 1986. Neste contexto 

surgem e consolidam-se os “movimentos mutuários” exigindo mudanças na política 

habitacional vigente. Hotz e Monteiro (2008),afirmam ainda que, o crescimento descomedido 

do espaço urbano ilegal, a exclusão social e a indiferença do poder público em relação ao 

enfrentamento das questões habitacionais, acarretou no ressurgimento da questão urbana por 

meio dos movimentos sociais que a partir daí reivindicaram por infraestrutura e regularização 

das áreas ilegais e esses movimentos alcançaram um novo ordenamento constitucional. 

Contudo, até o momento em que a Constituição Federal de 1988 entrou em vigor, não existiam 

mecanismos constitucionais específicos para direcionar o processo de desenvolvimento urbano 

e para demarcar as condições de gestão urbana. Ambos os autores Ozório (2004) e Fernandes 

(2010),destacam que o processo constituinte havia sido objeto de um grau sem precedentes de 

participação popular e por isso grande parte do capítulo constitucional foi fundada na Emenda 

Popular de Reforma Urbana que tinha sido anteriormente elaborada, debatida, difundida e 

assinada depor intermédio da articulação e militância de agentes envolvidos no Movimento 

Nacional de Reforma Urbana,  

E ainda segundo Fernandes (2010), essa Emenda Popular apresentava a proposta para o 

reconhecimento constitucional da autonomia do governo municipal, como a gestão democrática 

das cidades, o direito social de moradia, o direito a regularização de assentamentos informais 

consolidados, à função social da propriedade urbana e ao combate a especulação imobiliária 

nas áreas urbanas. 
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A Lei é uma conquista social cujo desenrolar se estendeu durante décadas. Sua história 
é, portanto, exemplo de como setores de diversos extratos sociais (movimentos 
populares, entidades profissionais, sindicais e acadêmicas, pesquisadores, ONG’s, 
parlamentares e prefeitos progressistas) podem persistir muitos anos na defesa de uma 
ideia e alcançá-la, mesmo num contexto adverso. (MARICATO, 2010, p. 5). 

Segundo Ozório (2004) a articulação e a militância desses segmentos sociais, resultaram, em 

1987, na inserção no texto da Constituição federal de 1988, os artigos 182 e 183. Essa nova 

legislação reconheceu o direito à moradia como um direito fundamental, adotando diretrizes e 

instrumentos de combate a exclusão social mediante a efetivação da Reforma urbana.  

Ainda segundo autora, com a finalidade de proteger o direito à moradia das pessoas que vivem 

em assentamentos precários a Constituição Federal adotou o sistema de usucapião urbano e a 

concessão especial de uso para fins de moradia.  

No estabelecimento da nova Constituição o país alcançou, também, um novo e promissor 

patamar com a incorporação, na lei fundamental, da participação popular nas decisões de 

interesse público. Este direito vem aos poucos sendo incorporado pelo poder público para levar 

adiante suas ações. 

A Constituição Federal de 1988 também inovou ao reforçar o papel do município como gestor 

da política de desenvolvimento urbano estabelecendo a função social da cidade e da 

propriedade urbana, onde “pela primeira vez na história do Brasil, a Constituição Federal 

passou a contar com um capítulo dedicado ao tema das cidades e incorporar a função social 

da cidade e a função social da propriedade”. (MARICATO, 2010, p.16). Porém, deixou em 

aberto essa regulamentação desses direitos. 

Reali e Alli (2010, p. 39), complementam que da mesma forma ficaram sem regulamentação 

instrumentos importantíssimos para a execução dessa política inseridos na Constituição, como, 

o plano diretor, o parcelamento e edificação compulsórios, o imposto predial e territorial urbana 

(IPTU) progressivo no tempo, a subsequente desapropriação com pagamento mediante títulos 

da dívida pública, o usucapião e a concessão de uso. 

Segundo Maricato (2010, p. 16), a confusão registrária ou cadastral de imóveis e propriedades 

nas cidades periféricas, não acontece por acaso, ela é apenas funcional para o papel incerto 

que exerce a terra sobre as relações de poder, a escala local de poder está bastante 

interligada com os grandes empresários e proprietários de terras e imóveis. 

Nesse aspecto, a autora aponta a retenção de terras ociosas e a consequente extensão 

horizontal das periferias formadas por moradias pobres condicionantes que elevam o custo no 

processo de urbanização e sua insustentabilidade. Essa extensão horizontal, pontuada por 

terras vazias que aguardam valorização, amplia os custos de urbanização de cidades cujos 

orçamentos são restritos para a dimensão das necessidades sociais. 
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Com base nisso, sobre a “função social da propriedade” é fundamental ressaltar que a mesma 

está relacionada a imóveis localizados na chamada “cidade formal” que geralmente contém 

infraestrutura urbana, sendo elas, água, luz e esgoto, dentre outros, mantida pelo poder 

público.  

Outro fator importante que cabe destacar são os imóveis vazios, prática comum dos 

especuladores, no qual representa um alto custo social, portanto, exercer a função social da 

propriedade não é nada além de dar-lhes uso, tal como nos apontam os estudos de Milton 

Santos, destacados no inicio deste trabalho. Segundo (Maricato, 2010, p. 25), se existe uma 

trava para a questão do avanço da reforma urbana, essa é a enorme concentração de terra 

urbana e a força que a propriedade privada possui num modelo de cidade excludente e 

concentrador de riquezas e bens. (MARICATO, 2010, p. 25). 

Neste sentido, reconhecer a importância do fortalecimento do município na gestão da política 

de desenvolvimento urbano promovido no texto constitucional permite o reconhecimento 

institucional de que é no âmbito da cidade que emergem os conflitos urbanos e as demandas 

por terra e moradia. Para complementar é “a cidade que proporciona a interlocução direta dos 

atores envolvidos na disputa pelo solo urbano, possibilitando a administração local exercer um 

papel de mediação e promover a elaboração do Plano Diretor e sua gestão por meio de 

processos participativos”. (REALI; ALLI, 2010, p. 39). 

Cabe ressaltar que, no início do ano 2000 houve um avanço simbólico por intermédio da força 

de uma emenda constitucional inserindo a moradia entre os Direitos Sociais, equiparando-a a 

educação, à saúde, ao trabalho, ao lazer, à segurança, dentre outros. Contudo, em 10 de julho 

de 2001, após doze anos de tramitação é aprovado o Estatuto da Cidade referente à Lei nº 

10.257, na qual oferece aos governos municipais e aos movimentos sociais um conjunto 

expressivo de instrumentos que, na prática, buscam materializar o "direito à cidade” definida na 

própria lei como o direito à terra urbana, à moradia, ao saneamento ambiental, à infraestrutura 

urbana, ao transporte e aos serviços públicos, ao trabalho e ao lazer, para as presentes e 

futuras gerações.  

Segundo Fernandes (2010, p. 55) essa Lei abarca de forma vigorosa a agenda sócio-política 

da reforma urbana, no qual se propôs a dar suporte jurídico consistente e inequívoco à ação 

dos governos e da sociedade organizada para controle de uso, ocupação, parcelamento e 

desenvolvimento urbano. Respalda principalmente, a apoiar os governos municipais que se 

tem empenhado no enfrentamento das graves questões urbanas, por meio de instrumentos 

urbanísticos, tributários e jurídicos que podem garantir efetividade ao Plano Diretor, 

responsável pelo estabelecimento da política urbana na esfera municipal e pelo pleno 
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desenvolvimento das funções sociais da cidade e da propriedade urbana, como preconiza o 

artigo 182 da Constituição Federal. 

Ainda que, mecanismos legais “isoladamente” não sejam capazes de transformar estruturas 

sociais, o Estatuto da Cidade pode ser especialmente útil para a imensa e interminável tarefa 

de reduzir as desigualdades sociais expressas nas cidades brasileiras, visto que na realidade 

brasileira as áreas centrais das cidades são altamente valorizadas e assim recebem melhor 

tratamento urbanístico. Sendo assim, Hotz e Monteiro (2008) a população que tem condições 

de pagar e adquirir imóvel na “cidade formal” enquanto aqueles que não tem condições de 

pagar, habita à “cidade informal”, com isso, conclui-se  que “a ilegalidade é subproduto da 

regulação tradicional e das violações contra os direitos à terra e a moradia”. (OZÓRIO, 2004). 

Com base nisso, ressalta-se que a regularização fundiária passa a ser objetivo da política 

habitacional social. Hotz e Monteiro (2008) parte de análises de alguns dispositivos 

constitucionais para levar a compreensão relevante da regularização fundiária como política de 

habitação social, ressaltando que tais dispositivos acionaram o surgimento do Estatuto da 

Cidade e assim, disponibilizou aos municípios instrumentos jurídicos e urbanísticos para o 

combate às ilegalidades urbanas, exigindo o cumprimento da função social da propriedade e 

assim, garantir às populações, sobretudo de baixa renda, o exercício fundamental da 

cidadania. 

 

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Diante das considerações elencadas no decorrer deste trabalho, podemos constatar que o 

acesso a política de habitação não está relacionado apenas à regularização de terrenos, mas 

compreende um espaço de luta e disputa de poder. Isso porque, historicamente, a intervenção 

do Estado na área social, inscreveu-se no interior das relações capital x trabalho. Percebe-se 

que as complexas e desarticuladas políticas sociais brasileiras evidenciaram um funcionamento 

incerto na perspectiva de acomodar interesses da classe trabalhadora e daquela possuidora 

dos meios de produção, pois as precárias intervenções das políticas públicas no campo social 

evidenciam carências que afetam a vida de muitos trabalhadores, o que resulta na 

precarização das condições de vida destes sujeitos, tornando-os demandas crescentes nas 

áreas sociais como, educação, saúde, habitação, emprego entre outros. Com isso tornam-se 

evidentes necessidades que se constituem em direito a ser alcançado por grande parte da 

população da sociedade brasileira.  

Sabe-se que a área social sempre foi organizada em detrimento da área econômica e política. 

O Estado, alheio às demandas sociais, investiu constantes esforços na economia do país e, 

quando era pressionado pelas camadas populares reivindicantes, acabava adotando na 

maioria das vezes medidas relativas, em forma de políticas sociais para respondê-las.  
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Mesmo com os avanços e conquistas constitucionais e do Estatuto da Cidade, percebe-se que 

a confusão registrária ou cadastral de imóveis e propriedades nas cidades periféricas, não 

acontece por acaso, ela é apenas funcional para o papel incerto que exerce a terra sobre as 

relações de poder, a escala local de poder está bastante interligada com os grandes 

empresários e proprietários de terras e imóveis. Exercer a função social da propriedade não é 

nada além de dar-lhes uso devendo esse conceito ser considerado no processo de elaboração 

e implementação de políticas públicas.  
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