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Resumo: O direito à cidade, desenvolvido por Henri Lefebvre é compreendido como 
plataforma política a ser alcançada. Ao formular o conceito, o filósofo francês não se propôs 
a instrumentalizá-lo, mas sim elaborou o arcabouço cultural, ideológico e político para sua 
compreensão. A instrumentalização do direito à cidade é resultado de análises 
contemporâneas, que têm como objetivo principal, não a negação da essência do conceito e 
sim a complementação da problematização realizada pelo filósofo. Neste sentido, a função 
social ou socioambiental da propriedade, conjugada com outros direitos coletivos é o 
instrumento que possibilitará a efetivação do direito à cidade. 
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Abstract: The right to the city, developed by Henri Lefebvre are understood as a political 
platform to be achieved. When formulating the concept, the French philosopher was not to 
instrumentalize it, but prepared the cultural, ideological and political framework for your 
understanding. The instrumentalization of the right to the city is the result of 
contemporaneous analysis, whose main objective is not the negation of the essence of the 
concept, but the complementation of the questioning conducted by the philosopher. At this 
sense, social or environmental function of property, together with other collective rights, is 
the instrument that will enable the realization of the right to the city. 
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1. INTRODUÇÃO 

Apesar de muito se falar em direito à cidade na atualidade e por quase tudo poder ser 

alcançado por esse direito, é indispensável que a essência do conceito não se perca nas 

proposições. Atualizações conceituais e problematizações são válidas, desde que partam de 

pressupostos delimitados.  

Diante disso, a primeira parte deste trabalho se preocupará em fazer um resgate teórico 

acerca do direito à cidade. Buscando no filósofo francês Henri Lefebvre a elaboração inicial 

do conceito e como ele é compreendido como uma plataforma política a ser conquistada, 

tendo como pressuposto a superação da própria sociedade capitalista. Como plataforma 

política, o filósofo não se propôs a instrumentalizá-lo, apenas forneceu as bases 

socioeconômicas, políticas, ideológicas e culturais para a compreensão do conceito. 

No entanto, mesmo imerso na contemporaneidade capitalista, é importante pensar o direito 

à cidade a fim de criar instrumentos para a construção de um espaço urbano menos 
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predatório. É a proposta apresentada pelo jurista e urbanista Edésio Fernandes, 

preenchendo uma importante lacuna teórica e contribuindo para o debate do direito à cidade 

em termos jurídicos-institucionais. 

A grande pedra angular para a materialização do direito à cidade, para o autor, é o princípio 

da função social ou socioambiental da propriedade, assegurado constitucionalmente e 

regulamentado pelo Estatuto da Cidade. Arcabouço jurídico este que inaugura diversos 

direitos coletivos que, conjugados com outras ações mais amplas, podem assegurar a 

materialização do direito à cidade. 

2. O DIREITO À CIDADE 

A sociedade contemporânea é uma sociedade urbana, onde atualmente quase 80% da 

população mundial vive nas cidades. Configurando-se como locus de conflitos, natural que o 

tema das cidades tenha cada vez mais visibilidade nas variadas áreas do conhecimento. 

Espalhando-se internacionalmente, é objeto de estudo de diversos autores e, 

principalmente, tema de discussão nas esferas políticas e socais. O conceito de direito à 

cidade foi desenvolvido em 1960, pelo filósofo e sociólogo francês Henri Lefebvre no livro, 

intitulado originalmente “Le Droit à la Ville”, o Direito à Cidade.  

A discussão realizada por Lefebvre é bem marcada por determinados elementos. Enquanto 

filósofo marxista, analisa a sociedade pela perspectiva das classes sociais, organizada a 

partir dos interesses de uma elite dominante e sendo a classe proletária potencialmente 

revolucionária, dada sua condição de explorada.  

A cidade para Lefebvre (2001, pg. 22) é o local do conflito, “a vida urbana pressupõe 

encontros, confrontos das diferenças, conhecimentos e reconhecimentos recíprocos 

(inclusive no confronto ideológico e político) dos modos de viver, dos ‘padrões’ que 

coexistem na Cidade”. 

O grande ponto a ser observado, na definição de cidade para Lefebvre, é a oposição entre 

valor de uso da cidade (a cidade e a vida urbana, o tempo urbano) e o seu valor de troca (os 

espaços comprados e vendidos, o consumo dos produtos, dos bens, dos lugares e dos 

signos). Como é possível perceber, os tentáculos da sociedade capitalista não poupam a 

produção do espaço urbano. 

Dessa forma, a construção do direito à cidade, proposto por Lefebvre, pressupõe a 

superação da condição de sociedade capitalista e a prevalência do valor de uso sobre o 

valor de troca. Pensar o direito a cidade é uma sociedade dirigida por valores distintos, não 

é a mera garantia de acesso aos bens urbanos.  
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Trindade (2012, pg. 142) destaca que o direito à cidade para Lefebvre está relacionado “ao 

direito de experimentar e usufruir da centralidade urbana no ritmo do valor de uso em 

oposição ao valor de troca, o que exige necessariamente o rompimento com a lógica 

capitalista de produção do espaço”. Isto posto, o direito à cidade para Lefebvre (2001, pg. 

139) é o direito: 

Não à cidade arcaica mas à vida urbana, à centralidade renovada, aos 
locais de encontro e de trocas, aos ritmos de vida e empregos do tempo que 
permitem o uso pleno e inteiro desses momentos e locais etc. A 
proclamação e a realização da vida urbana como reino do uso (da troca e 
do encontro separados do valor de troca) exigem o domínio do econômico 
(do valor de troca, do mercado e da mercadoria) e por conseguinte se 
inscrevem nas perspectivas da revolução sob a hegemonia da classe 
operária.  

Inspirado nas proposições feitas por Lefebvre, Harvey (2013, pg. 28) aponta que o direito à 

cidade somente pode ser pensado enquanto um “renovado e transformado direito à vida 

urbana”. A vida urbana pressupõe participação nas diversas atividades que a comunidade 

urbana proporciona, acesso aos serviços públicos, trânsito desimpedido, atividades culturais 

e de lazer, trocas econômicas, entre outras. Harvey (2013, pg. 28) expande a compreensão 

do direito à cidade e a liberdade da cidade e afirma que este é “muito mais que um direito de 

acesso àquilo que já existe: é o direito de mudar a cidade mais de acordo com o desejo de 

nossos corações”. 

As análises realizadas por Lefebvre possuem um alto grau de abstração, quando refletem 

uma imaginada sociedade que se organiza de forma diferente, num modo de produção não 

capitalista. Neste sentido, se faz importante destacar a ressalva realizada por Trindade 

(2102, pg. 141) que ao analisar o direito à cidade na obra de Lefebvre, aponta que “as 

preocupações de Lefebvre estavam voltadas para uma perspectiva de ruptura com a ordem 

urbana capitalista (e consequentemente com o próprio modelo de organização social 

inerente a esse modo de produção)”. Tratava-se do resultado de uma complexa elaboração 

teórica e filosófica anti-capitalista.  

Com base na lógica de acumulação, o processo de crescimento econômico e 

desenvolvimento das cidades foi atrelado a um processo de exclusão e segregação das 

camadas mais pobres da população para áreas cada vez mais distantes. A sociedade que 

se desenvolve, bem como o espaço construído, são subsumidos à lógica do capital, ou seja, 

a construção do espaço urbano ocorre inserido no quadro geral do capitalismo. 

Lefebvre, no entanto, não desenvolve sua análise do direito à cidade dentro da lógica de 

uma sociedade capitalista, como Souza (apud TRINDADE, 2012, pg. 141) aponta: 

O direito à cidade não se refere ao direito a uma vida melhor e mais digna 
na cidade capitalista, mas sim a uma vida muito diferente, onde a lógica de 
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produção do espaço urbano esteja subordinada ao valor de uso e não ao 
valor de troca. 

Neste sentido, ao refletir sobre o direito à cidade na obra de Lefebvre, Trindade (2012, pg. 

140) aponta que “o direito à cidade é uma utopia, uma plataforma política a ser construída e 

conquistada pelas lutas populares contra a lógica capitalista de produção da cidade, que 

mercantiliza o espaço urbano e o transforma em uma engrenagem a serviço do capital”. Não 

se propondo o autor a realizar uma problematização do cunho prático do direito à cidade. 

Já a proposta apresentada por Edésio Fernandes é de pensar o significado do Direito à 

cidade dentro da lógica de uma sociedade capitalista e, em termos jurídicos, quais 

elementos integrariam esse direito, como ele poderia ser definido e aplicado. Neste sentido, 

Fernandes (2007, apud TRINDADE, 2012) aponta para a importância de pensar o direito à 

cidade nas suas implicações legais e jurídicas: 

 [...] o fato é que o conceito de “direito à cidade” de Henri Lefebvre foi muito 
mais uma plataforma político-filosófica e não explorava diretamente como, 
ou em que medida, a ordem legal determinava o padrão excludente de 
desenvolvimento urbano. Aos argumentos sociopolíticos de Lefebvre, deve 
ser acrescentada uma outra linha, ou seja, argumentos jurídicos que nos 
permitam construir uma crítica à ordem legal não apenas na perspectiva de 
valores sociopolíticos ou humanitários, mas desde dentro da própria ordem 
legal. 

Trindade (2012, pg.144) afirma que o objetivo esperado dessa inclusão da perspectiva 

jurídica é “preencher uma importante lacuna teórica e contribuir com o debate atual sobre o 

direito à cidade em um aspecto que ainda recebe pouca atenção dos estudiosos, mas que 

ocupa uma dimensão crucial no combate a toda e qualquer forma de desigualdade”. 

3. UMA PERSPECTIVA JURÍDICA DO DIREITO À CIDADE 

Edésio Fernandes propõe uma análise do significado do direito à cidade em termos 

jurídicos-institucionais, ou seja, dentro das instituições jurídicas capitalistas, sob as quais a 

sociedade ocidental está organizada. Conforme destaca Trindade (2012, pg. 143) “tem-se 

debatido muito pouco a respeito das implicações legais e jurídicas desse termo, o que, em 

parte, deve-se ao fato de que a definição do próprio Lefebvre não se volta para essas 

questões”.  

Dado que Lefebvre não se propôs a realizar uma reflexão a partir de uma perspectiva 

jurídica ou institucional e sim apresentar uma reflexão filosófica sobre o direito à cidade, não 

há que se surpreender que essa perspectiva não esteja presente em seus textos. Fernandes 

(apud TRINDADE, pg. 144) aponta “que a obra de Henri Lefebvre em seu conjunto nos 

fornece elementos socioeconômicos, políticos, ideológicos e culturais essenciais para o 

entendimento acerca da urbanização, mas não articula com a dimensão jurídico-institucional 
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do problema”. Dessa forma, a análise realizada posteriormente por Fernandes se torna 

importante no preenchimento desse vazio teórico.  

O direito à cidade concebido e discutido nos termos de Lefebvre, como já foi apresentado, 

recebe um roupagem diferente quando refletido em termos jurídicos-institucionais. A 

principal diferença que poderia ser destacada é que não se privilegia a faceta revolucionária 

antes desenvolvida, pelo contrário, o direito à cidade é pensado inserido em uma ordem 

jurídica contemporânea e capitalista. O direito à cidade é pensando, portanto, dentro dos 

limites de uma sociedade capitalista. 

Neste quadro, de acordo com Trindade (2012), o Estado é o principal agente responsável 

pela adoção de políticas urbanas voltadas à garantia do direito à cidade às camadas mais 

vulneráveis da população, por serem balizadas pelos interesses coletivos em detrimento dos 

interesses individuais.  

Cabe então, que o elemento jurídico-institucional analisado por Fernandes do direito à 

cidade, na importante tentativa de preencher a lacuna teórica da discussão feita por 

Lefebvre no Direito à cidade, se consubstancia na incorporação do princípio da função social 

da propriedade no desenvolvimento das mais variadas políticas urbanas. 

Neste sentido Trindade (2012, pg. 149) destaca que a incorporação do princípio da função 

social da propriedade deve ter “o intuito de regular o uso da propriedade e do solo urbano, 

coibindo assim a prática da especulação imobiliária”. Na legislação brasileira, a incorporação 

do princípio da função social da propriedade ocorre em decorrência do fortalecimento dos 

movimentos sociais durante o processo de redemocratização do país e está intimamente 

ligada a luta dos movimentos sociais por moradia. 

No entanto, o direito à cidade em si e o direito à moradia não devem ser confundidos. 

Oliveira (2009, pg.137) afirma que “o acesso à moradia constitui o principal elemento de 

efetividade do direito à cidade”, que seria, de acordo com seu entendimento, nada mais do 

que a apropriação da dimensão humana, social, econômica e cultural do espaço urbano. 

Já Trindade (2012, pg.149) aponta de modo claro as diferenças entre um e outro, “ter direito 

à cidade significa poder usufruir das vantagens, dos serviços e oportunidades oferecidas 

pelas boas localidades do sistema urbano”. Dessa forma, o direito à cidade seria mais amplo 

e complexo do que o direito à moradia, “o primeiro é muito mais amplo e complexo, pois 

considera a localização do indivíduo no sistema urbano em seu conjunto e a possibilidade 

de acesso às melhores localizações da cidade”.  

Neste sentido, mais do que a garantia de uma moradia, o direito à cidade o engloba e 

amplia, mas não se confundindo com ele. O Estatuto da Cidade, Lei n. 10.257 de 2001 é um 
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dos mais importantes marcos jurídicos para se pensar na institucionalização da função 

social da propriedade na legislação brasileira. 

3.1. O estatuto da cidade e a função social ou socioambiental da propriedade 

O processo de redemocratização do país, iniciado na década de 1980, foi marcado por 

intensas movimentações sociais, como seguimentos que reivindicavam a reforma urbana no 

país. Como resultado de uma intensa articulação e mobilização de forças, a Constituição de 

1988 é promulgada, trazendo em seu texto, pela primeira vez na história constitucional do 

país, um capítulo específico sobre política urbana, composto pelos artigos 182 e 183. 

No entanto, dada a particular historicidade da sociedade brasileira no que diz respeito ao 

conservadorismo com o qual a propriedade é tratada, sendo por muito tempo entendida 

como irrestrita e absoluta, apenas treze anos depois de promulgada a Constituição é que a 

propriedade urbana seria regulamentada por uma legislação específica sobre seu 

desenvolvimento. 

Em 2001, é aprovada a Lei n. 10.257, mais conhecida como Estatuto da Cidade, 

consolidando o que vem a ser chamado de nova ordem jurídico-urbanística. De acordo com 

Fernandes (2010, pg. 61) “o Estatuto da Cidade regulamentou e expandiu os dispositivos 

constitucionais sobre política urbana, além de ter explicitamente reconhecido o ‘direito à 

cidade sustentável’ no Brasil”.  

A grande contribuição atrelada à Constituição de 1988 e ao Estatuto da Cidade é a proposta 

de alteração de perspectiva em relação à propriedade, Fernandes (2010, pg. 61) afirma que 

eles “propõem uma mudança de ‘olhar’, substituindo o princípio individualista do Código Civil 

pelo princípio das funções sociais da propriedade e da cidade”. 

Fernandes (2010, pg. 61) aponta para o importante papel destinado ao poder público, em 

especial aos municípios na formulação de políticas urbanas, lhes sendo “dado o poder de, 

por meio de leis e diversos instrumentos jurídicos, urbanísticos e financeiros, determinar a 

medida desse equilíbrio possível entre interesses individuais e coletivos quando à utilização 

desse bem não renovável essencial ao desenvolvimento sustentável da vida nas cidades, 

qual seja, o solo urbano”. 

Em seu artigo 39, o Estatuto da Cidade deixa claro que: 

A propriedade urbana cumpre sua função social quando atende às 
exigências fundamentais de ordenação da cidade expressas no plano 
diretor, assegurando o atendimento das necessidades dos cidadãos quanto 
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à qualidade de vida, à justiça social e ao desenvolvimento das atividades 
econômicas, respeitadas as diretrizes previstas no art. 2º desta Lei1. 

 

Tem-se perceptível que cabe aos municípios a materialização da nova visão sobre a 

propriedade, sob sua responsabilidade é colocado o mais importante princípio do novo 

paradigma jurídico-urbanístico: o da função social e socioambiental da propriedade e da 

cidade, expressão da função pública mais ampla do direito urbanístico. Para Fernandes 

(2006, pg. 11) “a ordem urbanística não é determinada tão-somente pela ordem dos direitos 

individuais, não sendo reduzível tão-somente à ordem dos interesses estatais”. 

Para o autor, essa nova ordem urbanística, materializada no princípio da função 

socioambiental da propriedade, que pode ser compreendida nas palavras de Leite e Ayala 

(2011, pg. 35) como o “uso desta de acordo com os interesses da coletividade, incluindo o 

uso, e não abuso, do bem pelo proprietário, consubstanciado na proteção dos bens 

ambientais indispensáveis, considerando a preservação do bem comum de todos”. 

Traduzindo-se em direitos coletivos novos e inter-relacionados. Os principais são: direito ao 

planejamento urbano; direito social de moradia; direito à preservação ambiental; direito à 

                                                 
11 Art. 2º A política urbana tem por objetivo ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e da 

propriedade urbana, mediante as seguintes diretrizes gerais: I – garantia do direito a cidades sustentáveis, 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; II – gestão democrática por meio da participação da população e 
de associações representativas dos vários segmentos da comunidade na formulação, execução e 
acompanhamento de planos, programas e projetos de desenvolvimento urbano; III – cooperação entre os 
governos, a iniciativa privada e os demais setores da sociedade no processo de urbanização, em atendimento ao 
interesse social; IV – planejamento do desenvolvimento das cidades, da distribuição espacial da população e das 
atividades econômicas do Município e do território sob sua área de influência, de modo a evitar e corrigir as 
distorções do crescimento urbano e seus efeitos negativos sobre o meio ambiente; V – oferta de equipamentos 
urbanos e comunitários, transporte e serviços públicos adequados aos interesses e necessidades da população 
e às características locais; VI – ordenação e controle do uso do solo, de forma a evitar: a) a utilização 
inadequada dos imóveis urbanos; b) a proximidade de usos incompatíveis ou inconvenientes; c) o parcelamento 
do solo, a edificação ou o uso excessivos ou inadequados em relação à infra-estrutura urbana; d) a instalação de 
empreendimentos ou atividades que possam funcionar como pólos geradores de tráfego, sem a previsão da 
infra-estrutura correspondente; f) a deterioração das áreas urbanizadas; g) a poluição e a degradação ambiental; 
VII – integração e complementaridade entre as atividades urbanas e rurais, tendo em vista o desenvolvimento 
socioeconômico do Município e do território sob sua área de influência; VIII – adoção de padrões de produção e 
consumo de bens e serviços e de expansão urbana compatíveis com os limites da sustentabilidade ambiental, 
social e econômica do Município e do território sob sua área de influência; IX – justa distribuição dos benefícios e 
ônus decorrentes do processo de urbanização; X – adequação dos instrumentos de política econômica, tributária 
e financeira e dos gastos públicos aos objetivos do desenvolvimento urbano, de modo a privilegiar os 
investimentos geradores de bem-estar geral e a fruição dos bens pelos diferentes segmentos sociais; XI – 
recuperação dos investimentos do Poder Público de que tenha resultado a valorização de imóveis urbanos; XII – 
proteção, preservação e recuperação do meio ambiente natural e construído, do patrimônio cultural, histórico, 
artístico, paisagístico e arqueológico; XIII – audiência do Poder Público municipal e da população interessada 
nos processos de implantação de empreendimentos ou atividades com efeitos potencialmente negativos sobre o 
meio ambiente natural ou construído, o conforto ou a segurança da população; XIV – regularização fundiária e 
urbanização de áreas ocupadas por população de baixa renda mediante o estabelecimento de normas especiais 
de urbanização, uso e ocupação do solo e edificação, consideradas a situação socioeconômica da população e 
as normas ambientais; XV – simplificação da legislação de parcelamento, uso e ocupação do solo e das normas 
edilícias, com vistas a permitir a redução dos custos e o aumentos da oferta dos lotes e unidades habitacionais; 
XVI – isonomia de condições para os agentes públicos e privados na promoção de empreendimentos e 
atividades relativos ao processo de urbanização, atendido o interesse social. 
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captura das mais-valias urbanísticas e direito à regularização fundiária de assentamentos 

informais consolidados. 

Fernandes (2006, pg. 11) afirma que o planejamento urbano coletivo, com bases em 

critérios econômicos e socioambientais, “ganhou expressão na sua determinação 

constitucional da obrigação dos municípios com mais de 20.000 habitantes de formularem 

seus Planos Diretores como condição mesma de reconhecimento dos direitos individuais de 

propriedade imobiliária urbana”.  

O processo de construção dos Planos Diretores pressupõem para o autor, outro direito de 

todos, o direito coletivo à participação democrática no processo de construção da ordem 

urbanística. É neste sentido que Trindade afirma (2012, pg. 150) “o Estatuto da cidade não 

se baseia unicamente no princípio da função social da propriedade, o que significa dizer 

que, em termos jurídicos, o direito à cidade não se traduz apenas por meio de tal norma”.  

Há na ordem jurídico-urbanística brasileira, por outro lado, um complexo conjunto de normas 

que, articuladas com estratégias mais abrangentes, permitirão a construção de espaço 

urbano no qual os interesses coletivos prevalecerão sobre os interesses individuais. 

4. CONCLUSÕES 

O direito à cidade tal qual desenvolvido por Lefebvre remete a uma realidade distinta da 

realidade capitalista contemporânea. Os pressupostos dos quais o autor parte para o 

desenvolvimento do seu conceito remetem a superação da sociedade capitalista e dos 

conflitos que ela engendra. A cidade construída nessa realidade não seria o lugar no qual o 

valor econômico prevaleceria, muito pelo contrário, a cidade seria o local de realização do 

ser humano enquanto indivíduo. 

No entanto, as formulações feitas pelo autor caracterizam-se mais por elaborações de 

cunho político-filosófico, sem que ele tenha se proposto a uma sistematização instrumental 

para o direito à cidade. Dessa forma, o que se percebe nas produções de Edésio Fernandes 

é a tentativa de realizar o preenchimento da perceptível lacuna instrumental no conceito de 

direito à cidade. 

O princípio da função social pode ser entendido como o núcleo irradiador para a 

materialização do direito à cidade. É nele que o autor foca a análise instrumental referente a 

este direito. O arcabouço jurídico-institucional brasileiro pode ser observado como um rico 

complexo de normas que regulam a construção do espaço urbano.  

A partir da Constituição de 1988 e, em especial, a partir da promulgação do Estatuto da 

Cidade em 2001 é possível a delimitação de novos instrumentos e novos paradigmas para a 
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construção de uma cidade menos desigual e mais sustentável. A prevalência dos interesses 

coletivos, sociais e socioambientais sobre os interesses individuais e econômicos é um fio 

condutor que permeia boa parte da nova ordem jurídica-institucional e merece ampla 

discussão e difusão. 
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