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RESUMO: Inicialmente cunhado pelo filósofo francês Henry Lefebvre, o direito à 
cidade evoluiu conceitualmente, passando, atualmente, por uma certa crise de 
identidade, não só em âmbito nacional, mas também no cenário internacional. 
Percebe-se que tal crise não se deve à uma hipotética ausência de mecanismos a 
serem aplicados para a sua efetivação, mas sim à uma evidente insuficiência de 
comprometimento político, cuja suavização poderia ser encontrada na implementação 
de uma eficaz prática de justiça ambiental. Com isso, objetiva-se, por meio deste 
ensaio, apresentar ao leitor fatos e argumentos que levarão à concretização deste 
raciocínio. 
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ABSTRACT: Initially coined by the French philosopher Henry Lefebvre, the right to the 
city evolved conceptually, passing, currently, by a certain identity crisis, not only 
nationally, but also internationally. It is felt that such a crisis is not due to a hypothetical 
absence of mechanisms to be applied to its effectiveness, but to a clear lack of political 
commitment, whose smoothing could be found in the implementation of an effective 
practice of environmental justice. Thus, the objective is to, through this paper, introduce 
the reader facts and arguments that will lead to achieving this reasoning. 
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1. INTRODUÇÃO 

A Constituição cidadã acompanhou a tendência do constitucionalismo moderno ao 

positivar garantias e direitos de primeira (ligados às prestação negativas do Estado), 

segunda (ligados às prestações positivas do Estado) e terceira gerações (ligados à 

vulnerabilidade, solidariedade e progresso) – nesses incluída a preocupação, ao 

menos formal, de uma política urbana sustentável (Título VII), que passa, 

inevitavelmente, pela discussão acerca do real alcance do direito à cidade. 

Tal direito, vale dizer, é intrinsecamente ligado aos estudos dos outros direitos 

relacionados com o tema, como a moradia, o lazer e a acessibilidade, afinal, é por 

meio da sua verdadeira e efetiva aplicação que os chamados direitos de terceira 

geração atrelados à análise da viabilidade e sustentabilidade das cidades passam do 

campo teórico para a prática, permitindo, assim, com que políticas públicas amenizem 

o descompasso existente entre o positivado pela Constituição e o cenário observado 

na realidade diária, recheado de mazelas que colocam em xeque a dignidade da 



pessoa humana1, tão esfacelada no ambiente urbano, onde mais da metade dos sete 

bilhões de habitantes do planeta já vivem (ONU, 2012)2. 

E é nesse contexto que a preocupação com o meio ambiente também ganha 

relevância uma vez que a gestão da urbe passa, indubitavelmente, pelo desafio de, ao 

mesmo tempo, ser sustentável e também garantir a efetivação dos comandos 

constitucionais relacionados à essa situação, até mesmo porque o espaço urbano se 

corporifica a partir de inúmeras relações sociais que, a partir da intervenção humana, 

modificam sensivelmente a natureza. 

Para tanto, a discussão aqui proposta, qual seja, a demonstração da relação de 

interdependência existente entre a noção de justiça ambiental – adiante explanada, 

mas que se relaciona diretamente com a análise e o estudo da equalização da 

profundidade do poder de decisão dos variados grupos sociais que materializam as 

condições urbanas e ambientais no espaço urbano – e de direito à cidade, revela-se 

extremamente necessária quando se percebe que, ao consolidar a propriedade como 

direito fundamental, o ordenamento pátrio consentiu com as relações sociais as 

relações sociais definidoras do modo de produção capitalista e, assim, a reprodução 

das contradições que o substanciam, origem e fundamento das desigualdades 

socioespaciais que interditam a realização dos princípios da chamada justiça 

ambiental (COUTINHO, PEREIRA, 2014, p. 271). 

 

2. A NOÇÃO DE DIREITO À CIDADE 

O pressuposto para um seguro mergulho no estudo do direito à cidade é relembrar 

que, usualmente, as cidades surgiram, em regra, da concentração social e geográfica 

do produto excedente, sendo, portanto, a urbanização um fenômeno de classe, já que 

o excedente é extraído de algum lugar e de alguém, enquanto o controle sobre sua 

distribuição repousa em umas poucas mãos (HARVEY, David. 2012, p. 74).  

Antes desse mérito, contudo, imprescindível o destaque, já inicialmente ressaltado, da 

conceituação inaugurada por Henri Lefebvre acerca do direito à cidade, assim 

resumido: 

 

                                                 
1 “Temos por dignidade da pessoa humana a qualidade intrínseca e distintiva de cada ser 
humano que o faz merecedor do mesmo respeito e consideração por parte do Estado e da 
comunidade, implicando, neste sentido, um complexo de direitos e deveres fundamentais que 
assegurem a pessoa tanto contra todo e qualquer ato de cunho degradante e desumano, como 
venham a lhe garantir as condições existenciais mínimas para uma vida saudável, além de 
propiciar e promover sua participação ativa co-responsável nos destinos da própria existência e 
da vida em comunhão dos demais seres humanos” (SARLET, 2001, p. 60) 
 
2 Estima-se que em 2030 a população urbana chegue a 60% (ONU, 2012). 



(...) certos direitos abrem caminho, direitos que definem a 
civilização (na, porém frequentemente contra a sociedade 
– pela, porém frequentemente contra a “cultura”). (...) 
Entre esses direitos em formação figura o direito à cidade 
(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. (2006, p. 143). 

 

Essas palavras revelam o que já foi acima noticiado: a relação carnal observada entre 

o direito à cidade e os direitos sociais, destacada da seguinte maneira por 

CAVALLAZZI: 

 

Consideramos o direito à cidade, expressão do direito à 
dignidade da pessoa humana, o núcleo de um sistema 
composto por um feixe de direitos que inclui o direito à 
moradia – implícita a regularização fundiária –, à 
educação, ao trabalho, à saúde, aos serviços públicos – 
implícito o saneamento –, ao lazer, à segurança, ao 
transporte público, à preservação do patrimônio cultural, 
histórico e paisagístico, ao meio ambiente natural e 
construído equilibrado – implícita a garantia do direito às 
cidades sustentáveis como direito humano na categoria 
dos interesses difusos. (2007, p. 56). 

 

Veja, então, que o raciocínio inicialmente exposto neste item está, depois das citações 

acima formuladas, definitivamente a elas alinhado, afinal, não por outra razão, a justa 

preocupação com os elementos que compõem o estudo do direito à cidade (como o 

feixe de direitos citados) revela, talvez, a origem das deficiências deflagradas no 

espaço urbano: o desenvolvimento caótico do capitalismo. Veja o que HARVEY diz a 

respeito: 

 

Os capitalistas têm de produzir excedente para obter 
mais-valia; esta, por sua vez, deve ser reinvestida a fim 
de ampliar a mais-valia. O resultado do reinvestimento 
contínuo é a expansão da produção de excedente a uma 
taxa composta – daí a curva lógica (dinheiro, produto e 
população) ligada à história da acumulação de capital, 
paralela à do crescimento da urbanização sob o 
capitalismo (2012, p. 74). 

 

Essa maneira de pensar, de certa forma, coincide, ainda que tangencialmente, com a 

ratio essendi do Estatuto da Cidade (Lei nº 10.257/01) uma vez que ao longo do corpo 

de seu texto se encontram princípios, regras e instrumentos que objetivam a extensão 

universal do direito à cidade para todos os seus habitantes, destacando, inclusive, o 



“uso da propriedade urbana em prol do bem coletivo, da segurança e do bem-estar 

dos cidadãos, bem como do equilíbrio ambiental”. (art. 1º, parágrafo único). 

Mas não é só. Por esse viés legal, também se encontra no corpo do Código Civil a 

preocupação com a real função social da propriedade, revelando, assim, um poderoso 

instrumento de efetivação do direito à cidade, afinal, inequívoco que combate, ainda 

que não plenamente, distorções relacionadas ao seu mau uso que, por conseqüência, 

impactam negativamente no espaço urbano, prejudicando e alimentando, de maneira 

negativa, as acessibilidades esperadas para um cenário ideal de urbe. 

Veja a letra do Código: 

 

Art. 1.228. (...). §1º. O direito de propriedade deve ser 
exercido em consonância com as suas finalidades 
econômicas e sociais e de modo que sejam preservados, 
de conformidade com o estabelecido em lei especial, a 
flora, a fauna, as belezas naturais, o equilíbrio ecológico 
e o patrimônio histórico e artístico, bem como evitada a 
poluição do ar e das águas. 
§2º. São defesos os atos que não trazem ao proprietário 
qualquer comodidade, ou utilidade, e sejam animados 
pela intenção de prejudicar outrem. 

 

Ou seja, em outras palavras, tem-se que a concretização do direito à cidade sem uma 

efetiva política regulatória e fiscalizatória do exercício do direito da propriedade 

urbana, consagrado como direito fundamental deflagrado pelo modo de produção 

capitalista, está fadado ao fracasso. 

De qualquer forma, sem pretender aprofundar a exposição para cada um dos direitos 

sociais que levam à noção de direito à cidade, quer-se deixar claro que o 

desenvolvimento histórico das cidades passou por um viés quase que exclusivo de 

cunho economicista, sem a preocupação com a qualidade de vida e com o respeito às 

garantias constitucionais, e que, hodiernamente, a percepção da profundidade do 

direito à cidade ganha uma acepção corretiva, no sentido de servir como meio para se 

corrigir eventuais distorções historicamente criadas. 

Enfim, pretendendo apenas apresentar a noção de direito à cidade, o raciocínio 

desenvolvido até o presente momento intentou apresentar ao leitor que o ideal utópico 

de direito à cidade inicialmente deflagrado por LEFREBVRE, mais voltado à uma 

perspectiva de ruptura com a ordem urbana capitalista3, possui, ao inaugurar a 

                                                 
3 “(...) 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 



discussão do tema, grande relevância histórica, mas não hodierna, mais próxima de 

uma preocupação instrumental lógica e jurídica que visa remediar as segregações 

socioespaciais e a degradação urbanístico-ambiental. 

 

3. JUSTIÇA AMBIENTAL NAS CIDADES 

De início, importante levar, ao leitor, o fato de que a justiça ambiental é, antes de tudo, 

um movimento social nascido nos anos 60 nos Estados Unidos da América, e 

corporificado na Carolina do Norte, onde o governo local decidiu, em 1982, jogar 6.000 

toneladas de bifenil policlorado em um dos aterros do território, gerando, assim, 

grande insatisfação da parcela pobre da região, composta predominantemente de 

negros, elevando a recém criada noção de justiça ambiental à condição central na luta 

pelos direitos civis (ACSELRAD, 2002, pp. 50-51). 

No Brasil, o movimento chega ao Brasil no início do século XXI, já com a roupagem 

acadêmica, ventilada, principalmente, por PACHECO, para quem o debate da justiça 

ambiental não se resume apenas ao racismo urbano direcionado à população negra, 

mas também a outras populações vulneráveis, como índios, nordestinos e ribeirinhos. 

Veja: 

 

O fato é que as injustiças sociais e ambientais não só têm 
origens comuns, como se alimentam mutuamente. É 
precisamente essa lógica que, de um lado, forja 
condições de degradação crescente para uns; de outro, 
propicia lucro abusivo para outros. É a submissão a um 
modelo de desenvolvimento cada vez mais excludente 
que faz com que as autoridades optem pela conivência 
ou, pelo menos, pela omissão, ignorando o desrespeito 
às leis, trabalhistas e ambientais; subsidiando ou 
diminuindo impostos para atrair empresas, ainda que 
nocivas ao meio ambiente e aos próprios trabalhadores; e 
realizando o que poderíamos chamar de verdadeiros 
leilões de recursos humanos e naturais. (2006, p. 5). 

 

Nesse ponto vale destacar ALIER, citado por COUTINHO e PEREIRA, que, 

analisando o nascimento da ecologia política nos anos 80, afirma que desde o século 

XIX existem conflitos que, embora não denominados ecológicos, seriam casos típicos 

do “ecologismo dos pobres” (2014, p. 284).  

A intenção do autor é, segundo COUTINHO e PEREIRA, demonstrar que uma série de 

casos históricos, como o da mineração de cobre no Japão, Peru, Chile, que ensejou 

contaminação no solo, nas águas e no ar, acabando com a produção agrícola e o 

                                                                                                                                               
valores sociopolíticos ou humanitários, mas desde dentro da própria ordem legal” (Fernandes, 
2007, p. 208). 



modo de sobrevivência tradicional da maioria da população, nada mais são do que 

casos de injustiça social, facilmente compreendidos como de injustiça ambiental 

(2014, p. 284). 

A conclusão é reveladora: 

 

Logo, o que podemos destacar é que existe uma prática 
social bem clara nos países capitalistas: quem pode 
pagar vive em local privilegiado, quem não pode, “se 
vira”. Esta é uma afirmação aparentemente trivial, mas 
que pode ser aplicada à lógica da moradia, do acesso 
aos serviços básicos, à infraestrutura, bem como a áreas 
de lazer e também a indústrias poluentes, lixões, 
presídios. No caso norte-americano ficou comprovado, 
mediante um estudo nacional, que a raça era uma 
questão central para a definição da localização de 
empreendimentos desagradáveis. Essa afirmação não 
nega, entretanto, a ideia de que a injustiça – econômica, 
social, espacial, ambiental ou racial – se produz a partir 
das desigualdades que dividem a sociedade em classes 
sociais, especificamente, entre pobres e ricos. 
(COUTINHO. PEREIRA. 2014, pp. 284-285). 

 

Oportuno, aqui, então, é, antes de inserir a justiça ambiental na discussão do direito à 

cidade, evoluir na apresentação da sua noção separando-a da dimensão comum 

atrelada ao estudo ordinário ambiental. Para tanto, cita-se ACSELRAD, que muito bem 

debate o tema: 

 

A noção de justiça ambiental promove uma articulação 
discursiva distinta daquela prevalecente no debate 
ambiental corrente - entre meio ambiente e escassez. 
Neste último, o meio ambiente tende a ser visto como 
uno, homogêneo e quantitativamente limitado. A idéia de 
Justiça, ao contrário, remete a uma distribuição equânime 
de partes e à diferenciação qualitativa do meio ambiente. 
Nesta perspectiva, a interatividade e o inter-
relacionamento entre os diferentes elementos do 
ambiente não querem dizer indivisão. A denúncia da 
desigualdade ambiental sugere uma distribuição desigual 
das partes de um meio ambiente de diferentes qualidades 
e injustamente dividido (2002, p. 54). 

 

Veja, portanto, que a acepção moderna da justiça ambiental está intimamente atrelada 

a uma busca por justiça social, passando, por óbvio, não só pela dimensão ambiental, 

mas também pela redução da pobreza, desenvolvimento econômico e melhoria na 

qualidade de vida – tanto é que o próprio CANOTILHO (1996) defende a ideia de um 

Estado de Justiça Ambiental, caracterizado pela vedação à distribuição não equitativa 



dos benefícios e malefícios do aproveitamento dos recursos naturais, em que o 

princípio do acesso equitativo aos recursos naturais, segundo o qual os bens 

ambientais devem ser distribuídos de forma equânime entre os habitantes do planeta, 

ganha extrema relevância de nível constitucional. 

E é justamente nesse caminho de raciocínio que se percebe a correlação entre a 

justiça ambiental e o direito à cidade, afinal, a sua essência também passa pela 

discussão sobre uma distribuição espacial mais equânime dos riscos ambientais, 

verificada, principalmente, dentro do espaço urbano, onde, invariavelmente, as 

populações mais carentes (negros, índios, ribeirinhos) – economicamente mais frágeis 

e, portanto, longe da efetivação dos respectivos de direitos de aquisição de 

propriedades privadas – habitam locais próximos a indústrias poluentes e aterros 

sanitários. 

Sobre isso, SANTOS (2009, p. 58) afirma que a desigualdade socioespacial presente 

na maioria das cidades não é fruto do acaso ou da vontade divina, mas resultado da 

ação dos homens e de seus múltiplos interesses, que vão se materializar através de 

seus objetos naturais e técnicos. 

Sob outra visão, importante destacar também que a desigualdade se dá na forma com 

que cada classe social usufrui dos chamados riscos ambientais (COUTINHO. 

PEREIRA. 2014, p. 287), tratados por BECK segundo a visão de que, atualmente, 

vive-se uma sociedade de risco porque todos, independente do lugar, da cor da pele, 

da etnia ou da renda, estão sujeitos aos mesmos perigos (COUTINHO. PEREIRA. 

2014, p. 287) – o que deve ser visto com ressalvas, afinal, tal exposição não parece 

ser igualitária, principalmente quando se verifica as diferentes exposições aos riscos 

por classes sociais. 

Veja: 

 

Tomando como referência a demanda por moradia 
(direito social fundamental, posto que todos precisam de 
uma), podemos notar que a apropriação privada do solo 
urbano gera uma segregação residencial. Isto porque, 
conforme já anteriormente explicitado, alguns lugares 
serão mais valorizados que outros, tanto por conta de 
questões ligadas à natureza e sua transformação quanto 
pela presença – ou não – de infraestrutura urbana e 
acesso a serviços essenciais. Na verdade, a segregação 
residencial é típica da vida urbana, bem como a pobreza 
nas cidades tem características próprias (SOUZA, 2011), 
manifestando-se na construção de favelas, vazios 
urbanos, cidades-dormitórios, e no surgimento de meios 
de vida próprios, tais como o comércio ambulante, de 
produtos piratas, o aliciamento dos jovens pobres para o 
tráfico de drogas, etc. Portanto, em um sistema 



econômico no qual o valor de troca tem como equivalente 
geral o dinheiro, a configuração socioespacial é explicada 
a partir da capacidade econômica das pessoas 
adquirirem sua propriedade em solo nobre ou não 
(COUTINHO. PEREIRA. 2014, p. 287) 

 

É preciso, diante desse cenário, sintetizar o tema: a justiça ambiental, com a sua 

roupagem doutrinária, tem se revelado um habilidoso instrumento para a efetivação do 

direito à cidade, afinal, consegue identificar pontos frágeis que impossibilitam a sua 

concretização, sendo exemplo dessa situação a discussão acima apresentada, em 

que a análise da lógica mercantil associa fortemente o valor da terra e a pobreza dos 

residentes, revelando, assim, um diferencial de poder entre os diversos grupos sociais 

que deságua em diferentes níveis de possibilidades e capacidades de fuga dos riscos 

ambientais. 

Com isso, a análise desses elementos teóricos aqui discutidos permite aferir que os 

espaços urbanos crescem (por vezes, sem qualquer regulamentação e planejamento 

de infraestrutura) baseados em uma lógica lucrativa calcada no “arranjo jurídico da 

propriedade privada e do Poder Político difuso” (COUTINHO. PEREIRA. 2014, p. 289), 

revelando, outrossim, as desigualdades econômicas que o capitalismo cria, deixando 

que aqueles que não podem pagar por um pedaço de terra construam seus próprios 

meios de sobrevivência, em espaços precários e periféricos (COUTINHO. PEREIRA. 

2014, p. 289). 

Dessa forma, torna-se primordial que a legislação ambiental brasileira dialogue com as 

normas urbanísticas já que ambas incidem sobre o mesmo espaço e têm como 

premissa a função socioambiental da propriedade privada do solo urbano. Isso porque 

não se tem como possível pensar a cidade como a soma de propriedades privadas, 

mas sim como espaço de moradia, produção e circulação de riquezas, que deve 

garantir a sobrevivência de todos, tal qual previsto na Constituição ao abordar a 

função social da cidade (COUTINHO. PEREIRA. 2014, p. 289).  

 

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

De todo o exposto, pode-se inferir que a interpretação do direito à cidade enquanto 

parte do grande círculo dos direitos sociais tem a sua efetivação prática barrada, não 

raras vezes, por questões essencialmente de cunho político já que os instrumentos 

normativos disciplinadores do tema, acima destacados (Estatuto da Cidade e Código 

Civil, por exemplo), encontram dificuldades de aplicabilidade prática quando se 

deparam com um espaço urbano quase que plenamente tomado por uma injustiça 

ambiental (e, por que não, social). 



Sobre essa, a propósito, a leitura do ensaio pretendeu fazer com que o leitor 

visualizasse que o aspecto socioeconômico possui grande relevância quando 

confrontado com o tema da (in)justiça ambiental, afinal, a distribuição de riqueza e 

poder é inversamente proporcional à distribuição dos riscos e danos ambientais dentro 

do espaço urbano. 

Ou seja, o cenário desanimador parece ser este mesmo: a insuficiência de recursos 

restringe o gozo dos direitos sociais, mas é motivo ainda mais relevante quando o 

assunto é acesso ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. 

 

REFERÊNCIAS 

ACSELRAD, Henri. Justiça Ambiental e Construção Social de Risco. In: 
Desenvolvimento e Meio Ambiente. n. 5. p. 49-60. Curitiba: Editora UFPR, 2002. 
 
CANOTILHO, José Joaquim Gomes. Privatismo, associacionismo e publicismo no 
Direito do Ambiente: ou o rio da minha terra e as incertezas do Direito Público. 
Ambiente e Consumo, Lisboa, Centro de Estudos Jurídicos, 1996, v. I. 
 
CAVALLAZZI, Rosangela Lunardelli. O estatuto epistemológico do Direito Urbanístico 
brasileiro: possibilidades e obstáculos na tutela do direito à cidade. In: COUTINHO, R.; 
BONIZZATO, L. Direito da Cidade: novas concepções sobre as relações jurídicas no 
espaço social urbano. Rio de Janeiro: Lúmen Juris, 2007. 
 

COUTINHO, Ronaldo. PEREIRA, Tatiana Cotta Gonçalves. Justiça Ambiental nas 
Cidades. In Justiça Ambiental: Direito e justiça ambiental [recurso eletrônico]: diálogos 
interdisciplinares sobre a crise ecológica. Orgs. Carlos E. Peralta, Luciano J. 
Alvarenga, Sérgio Augustin. Caxias do Sul, RS: Educs, 2014. 
 
FERNANDES, E. 2007. “Constructing the ‘right to the city’ in Brazil”. Social & Legal 
Studies, v.16, n.2, pp.201-19. 
 
LEFEBVRE, Henry. O direito à cidade. São Paulo: Centauro, 2006. 
 
ONU. Organização das Nações Unidas (Brasil). Fatos sobre as cidades, 2012. 
Disponível em: 
<http://www.onu.org.br/rio20/cidades.pdf>. Acesso em: 29 abr. 2015. 
 
PACHECO, Tania. Desigualdade, injustiça ambiental e racismo: uma luta que 
transcende a cor, 2006. 
Disponível em: < http://racismoambiental.net.br/textos-e-artigos/desigualdade-injustica-
ambiental-e-racismo-uma-luta-que-transcende-a-cor/ >. Acesso em: 29 abr 2015. 
 
SANTOS, Milton. A natureza do espaço: técnica e tempo, razão e emoção. 4. ed. São 
Paulo: Edusp, 2009. 
 
SARLET, Ingo Wolfgang. A eficácia dos direitos fundamentais. 2ª ed. Porto Alegre: 
Livraria do Advogado, 2001. 
 
HARVEY, David. The Right to the City. Tradução: Jair Pinheiro. In: Lutas Sociais, n. 
29, p.73-89. São Paulo, SP, jul./dez. 2012 


