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RESUMO: As contradições presentes na formação da vida e do espaço urbanos têm transbordado e 
resultado em uma série de insurgências, em cidades de todo o mundo, trazendo à reflexão a relação 
entre urbanidade e participação cívica. O agravamento dos conflitos urbanos e a significativa piora 
na qualidade de vida urbana, percebidos nas cidades brasileiras, provocam descrença nas instituições 
democráticas representativas, insatisfação com os serviços públicos e com as injustiças sociais. Dessa 
forma, o presente trabalho pretendeu analisar a cidadania e o direito à cidade, enquanto direitos sociais 
ativos que demandam um esforço coletivo ao redor de solidariedades sociais, na busca por uma nova 
trajetória para as cidades brasileiras. A pesquisa bibliográfica e documental realizada possibilitou 
identificar que, frente à realidade vivida no Brasil, exercer o direito à cidade só pode acontecer através 
do exercício da cidadania. Os dois direitos estão entrelaçados, à medida em que devem ser conquistados 
pela prática da reivindicação e da apropriação dos espaços, desde que, aos cidadãos, esteja assegurado o 
direito de reivindicar seus direitos. As reflexões propostas indicaram que a cidade brasileira não efetiva 
os valores da cidadania, na medida em que as demanda da sociedade são atropeladas pelos interesses 
do capital. Portanto, para que a cidade se ofereça à toda a população de forma mais justa e equilibrada, 
é necessário, antes, distribuir cidade. Esse horizonte desejado não se alcançará apenas por meio da 
legislação, mas também por uma profunda transformação sociocultural e política, o que só pode ser 
atingido com a intensificação das lutas sociais.
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INTRODUÇÃO

As contradições presentes na formação do espaço e da vida urbanos tem transbordado e resultado 
em uma série de insurgências, em cidades do Brasil e do mundo, trazendo à reflexão a relação entre 
urbanidade e participação cívica. Nesse sentido, discutir o direito à cidade demanda explicitar o conceito 
de cidadania, uma vez que apresentam uma relação íntima, e ainda analisar o universo dos direitos 
sociais que se interligam a eles.

O termo cidadania tem sido apropriado com sentidos e intenções diferentes, indicando, por 
um lado, um reconhecimento na sociedade, e, por outro, a necessidade de precisar e delimitar o 
seu significado. Assim, as urgentes transformações na produção do espaço urbano não podem ser 
fundamentadas, tampouco alcançadas, sem a construção de uma sociedade cidadã e, portanto, ciente 
dos conflitos e das contradições nos quais está inserida, mas principalmente do seu próprio papel de 
agente sócio-espacial.

O presente trabalho procura se colocar nesse debate relacionando a cidadania e o direito à cidade, 
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enquanto direitos ativos que demandam luta e esforço coletivos, ao redor de solidariedades sociais, na 
busca por uma nova trajetória para as cidades brasileiras.

CIDADANIA

O termo cidadania é um conceito que demanda uma atenção específica em sua conceituação e em 
sua construção histórica. É possível delinear concepções diferentes, algumas vezes opostas, entretanto 
procura-se aqui entender a cidadania não como uma apreensão estanque, mas como fruto de um processo 
dialético, em constante transformação na sociedade. Segundo Martines,

a palavra cidadania deriva-se do latim civis, civitas e activa civitatis para designar 
os laços que prendem um cidadão a uma organização política, dotando-o de 
prerrogativas de influir nas decisões políticas e obrigando-o a seguir o que 

fora decidido pelas instancias legais. Representa a qualidade auferida aos seus 
detentores de ser cidadãos, membros de uma determinada comunidade política 

organizada, tornando-se os autores e destinatários do ordenamento jurídico 
delineado. (2000, apud AGRA, 2013, p. 119)

Nas múltiplas definições de cidadania que tem existido até o presente, pode-se observar diferentes 
maneiras de abordar dinâmicas de inclusão e exclusão, por um lado, e de direitos e responsabilidades, 
por outro. Na tradição liberal, a noção de cidadania tem girado ao redor da contribuição de Marshall, 
que distinguiu direitos civis, políticos e sociais. Sua teoria é objeto de várias críticas, dentre elas a de 
que a cidadania não deve ser entendida pura e exclusivamente como status (direitos), mas também 
como a participação ativa e criativa em processos substantivos de deliberação e de tomada de decisões, 
lembrando a concepção de cidadania grega. Na noção de cidadania social, “Marshall encontra o ponto de 
apoio para uma lógica promotora de igualdade capaz de se contrapor à lógica da economia de mercado 
que favorece a produção da desigualdade”. (FERREIRA, 1993)

Nessa direção, é importante a distinção feita por Bobbio (1992), na qual os direitos e as liberdades 
civis, também chamados de “direitos individuais tradicionais”, consistem essencialmente em obrigações 
negativas, uma vez que exigem a não interferência do poder estatal para sua realização efetiva; por sua 
vez, os direitos sociais consistem em obrigações positivas, pois só podem se concretizar a partir da 
intervenção direta do aparelho estatal na economia e na sociedade, ao inevitavelmente restringir certas 
liberdades individuais. Para Bobbio, os direitos individuais podem ser entendidos de fato enquanto 
liberdades, ao passo em que os direitos sociais devem ser classificados como poderes: “Quanto mais 
aumentam os poderes dos indivíduos, tanto mais diminuem as liberdades dos mesmos indivíduos” 
(BOBBIO, 1992).

A partir dessas proposições, é possível inferir que a luta pela cidadania na sociedade moderna se 
configura a partir do conflito entre liberdades individuais e poderes coletivos, que brigam por instrumentos 
garantidores de uma proteção mínima aos cidadãos diante da dinâmica excludente e concentradora de 
riqueza do mercado capitalista.

Para Demo (1995) a cidadania é uma competência humana de fazer-se sujeito, para fazer história 
própria e coletivamente organizada, e destaca que, para o processo de sua formação, são cruciais os 
componentes: educação, organização política, identidade cultural, informação, comunicação e, sobretudo, 
o processo emancipatório.

Neste mesmo sentido, esclarece Oliveira (2000), que a cidadania seria um estado pleno de 
autonomia. Em outras palavras, significa “saber escolher, poder escolher e efetivar as escolhas”. Para o 
autor, um cidadão pleno será “consciente e ativo dos seus direitos, dos direitos individuais e dos direitos 
coletivos”, demonstrando, com isso, como o conceito é abrangente e difícil de precisar.

Observa-se, dessa forma, que a cidadania se evidencia mais na sua forma de manifestação, ou 
pelo modo como é exercida na prática, do que pelo seu próprio conceito. Assim, percebe-se a cidadania 
deve ser construída como um trabalho constante de reinvenção das instituições através das quais o 



6 7

sujeito expressa sua autonomia. Segundo Oliveira (2000),

um cidadão só pode efetivar o pleno gozo de sua cidadania mediado pelo espaço 
público, só pode efetivar o pleno gozo de sua autonomia mediado por instituições. 
Ele não existe, portanto, sem a produção coletiva destas mediações. O indivíduo, 

então, não se realiza sem a sua expressão coletiva. (2000, apud AGRA, 2013, p.119),

Com isso, não se pode falar da cidadania desvinculando-a das dimensões espaciais e temporais, 
uma vez que suas questões centrais se manifestam no cotidiano.

Se analisado na esfera constitucional, o exercício da cidadania se identifica através de 
instrumentos colocados à disposição do cidadão para sua efetiva participação nas decisões políticas. 
Assim, compreende-se que, apesar da cidadania ser entendida como um conceito amplo na doutrina, o 
próprio Estado estabelece limites, impondo dificuldades para que a vontade do cidadão seja externada 
dentro dos padrões institucionais. Nessa linha, Salgado

esclarece que:(2012) 

A Constituição brasileira traz como tempero de sua configuração democrática 
algumas formas de participação direta na formação da vontade política do Estado, 
como o plebiscito, o referendo, a iniciativa popular de leis, as audiências públicas 

e os conselhos gestores. Esses instrumentos, no entanto, têm travas legais ou 
procedimentais que afastam o cidadão (SALGADO, 2012, p. 28).

Os direitos sociais que foram incorporados à Constituição de 1988 como um horizonte a ser 
alcançado, historicamente nunca chegaram a se consolidar como referência de uma “norma civilizada” 
nas relações sociais. Segundo Telles (1996), as conquistas sociais alcançadas estão sendo devastadas pela 
avalanche neoliberal. Para a autora, a destituição dos direitos também significa a erosão das mediações 
políticas entre mundo do trabalho e as esferas públicas e estas, por isso mesmo, se descaracterizam 
como esferas de explicitação de conflitos e dissensos, de representação e negociação. É por via dessa 
destituição e dessa erosão de direitos e das esferas de representação que o governo procura construir o 
consenso de que o mercado é o único e exclusivo princípio estruturador da sociedade e da política, que 
diante de seus imperativos nada há a fazer, a não ser administrar tecnicamente suas exigências.

CIDADE COMO LUGAR DO CONFLITO

Nos últimos anos, as cidades brasileiras acompanharam um agravamento dos conflitos urbanos e 
constatam hoje que houve uma significativa piora na qualidade de vida urbana. Desse cenário, emergiram 
gritos e protestos demandando atenção ao que se tornaram essas cidades, ocupando as ruas a partir da 
descrença nas instituições democráticas representativas, da insatisfação com os serviços públicos e com 
as injustiças sociais.

As manifestações que eclodiram em junho de 2013 e que inspiraram uma série de ações populares 
evidenciaram o protagonismo da questão urbana no quadro nacional de adversidades, levando as pessoas 
a se questionaram para quem as cidades são feitas e que cidade elas querem. O aumento das tarifas de 
ônibus foi o estopim para que começassem os movimentos, mas, com ele, abriram-se discussões sobre 
os espaços públicos, ocupações, habitação, enfim, sobre a produção da cidade, que se constitui uma 
dimensão fundamental para a reprodução da vida.

As cidades precisam ser entendidas em sua complexidade, como uma arena de disputas, como 
uma plataforma que abriga as dinâmicas e que dialeticamente se transforma também, com seus capitais 
sociais, ambientais, simbólicos, políticos, econômicos e culturais. Para Harvey

, quando uma sociedade é concebida desigualmente, as cidades não podem expressar o contrário, (2013) 
e complementa que

o direito à diferença é um dos mais preciosos direitos dos citadinos. A cidade 
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sempre foi um lugar do encontro, da diferença e da interação criativa, um lugar 
onde a desordem tem seus usos e visões, formas culturais e desejos individuais 

concorrentes se chocam. (HARVEY, 2013)

Segundo Maricato (2012), há uma questão central sobre as cidades que é frequentemente 
ignorada. Trata-se do poder sobre o “chão”, ou seja, o poder sobre como se dá a produção e a apropriação 
do espaço físico. Das diversas mazelas percebidas nas cidades, uma grande parte se relaciona com o 
“espaço urbano” ou com as formas de uso e ocupação do solo, de modo que se manifestam no cotidiano, 
mas permanecem ocultas para o Estado e para a sociedade. Para a autora, assim como no campo, a terra 
urbana (pedaço de cidade) é o nó na sociedade patrimonialista.

A lógica em que se baseia a produção do espaço urbano está ligada ao papel financeiro estratégico 
que o solo representa. O valor da terra e dos imóveis é tanto maior quanto forem os investimentos 
realizados em seus entornos. No jogo de poder entre os cidadãos que demandam espaços públicos, ou 
que atendam a uma função social, e os interessados na obtenção de rendas, lucros e juros, o planejamento 
urbano é o encarregado de encobrir o verdadeiro negócio.

As reflexões propostas indicam que a cidade não efetiva os valores da cidadania, na medida em 
que as demanda da sociedade são derrubadas pelos interesses do capital. Percebe- se, nesse contexto, 
que, para que a cidade se ofereça à toda a população de forma mais justa, é preciso “distribuir cidade”, 
ou seja, distribuir terra urbanizada. Quanto melhores forem as localizações urbanas, melhores serão as 
oportunidades oferecidas e mais efetivo será o direito à cidade.

O DIREITO À CIDADE E OS DIREITOS NA CIDADE

O objetivo deste trabalho é demonstrar que, frente à realidade vivida nas cidades brasileiras, 
exercer o direito à cidade só pode acontecer através do exercício da cidadania. Os dois direitos estão 
entrelaçados à medida em que devem ser conquistados, não recebidos como um presente, nem de forma 
tutelada. Para Covre (1995), só existe cidadania, se houver a prática da reivindicação, da apropriação 
de espaços, da pugna para fazer valer os direitos do cidadão. Mas o primeiro pressuposto dessa prática 
é que esteja assegurado o direito de reivindicar os direitos, e o conhecimento deste se estenda cada vez 
mais a toda a população”.

Nesse contexto, cabe resgatar o que significa o direito à cidade. Em Lefèbvre ([1968] 2008), o 
direito à cidade é 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. Ademais, o direito à cidade, para o autor, refere-se, sobretudo, ao 
direito de experimentar e usufruir da centralidade urbana no ritmo do valor de uso em oposição ao valor 
de troca, demandando, portanto, o rompimento com essa dinâmica.

O direito à cidade se torna mais amplo e complexo a partir do momento que considera a 
localização do indivíduo no sistema urbano e as possibilidades de acesso aos equipamentos coletivos, à 
moradia, aos serviços e à infraestrutura urbana de modo geral. No entanto, para assegurar que as camadas 
mais vulneráveis do ponto de vista socioeconômico tenham acesso a esses direitos, é necessária uma 
adoção, por parte do Estado, de uma política urbana pautada na defesa dos interesses coletivos. Dessa 
forma, a luta pelo estabelecimento do direito à cidade reproduz o conflito entre direitos sociais e direitos 
individuais.

CONCLUSÕES POSSÍVEIS

O raciocínio fundamental que perpassa esse artigo baseia-se na ideia exposta pelo sociólogo 
Jorge Luiz Souto Maior, segundo a qual

a função do direito social é distribuir a riqueza, para fins não apenas de eliminar, 
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por benevolência, a pobreza, mas para compor o projeto de uma sociedade na qual 
todos possam, efetivamente, adquirir, em sua significação máxima, o sentido da 

cidadania, experimentando a beleza da condição humana, sendo certo que um dos 
maiores problemas que agridem a humanidade é a injustiça. (SOUTO MAIOR, 

2013, p.80)

Nesse sentido, quando se interpreta o direito à cidade como um direito social, percebe- se como 
sua aplicação efetiva é uma questão delicada do ponto de vista político. Se por um lado o Estatuto da 
Cidade representa um avanço legal, a garantia de uma aplicação efetiva e sem deturpações atravessa um 
caminho cheio de obstáculos.

No Brasil, impera a concepção do direito de propriedade privada como algo sagrado e inviolável, 
inclusive por aqueles que não a detém, fazendo com que esse horizonte desejado não se alcance apenas 
por meio da legislação, mas também por uma profunda transformação sociocultural e política, o que só 
pode ser atingido com a intensificação das lutas sociais.

Isso implica dizer que a instauração dos direitos sociais é um processo complexo. Nos termos 
de Harvey (2013), “A luta pelo direito à cidade merece ser realizada. Deve ser considerada inalienável. 
A liberdade da cidade ainda precisa ser alcançada.” Por conseguinte, tanto a cidadania quanto o direito 
à cidade, devem ser tomados “pelo movimento político”, uma vez que, com eles, vem também o direito 
de mudar a cidade.
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