
Campanha pela Função Social 
da Cidade e da Propriedade

“Começamos a construir uma proposta de cidade quando 
falamos em redução de desigualdades. É inaceitável 
termos vivências urbanas e acesso aos bens tão desiguais. 
Não podemos ter cidades construídas pelos interesses 
do mercado. Outras formas de construir, se relacionar e 
produzir a cidade têm que ser promovidas, defendidas e 
resistir a que tudo vire mercadoria. Queremos espaços de 
convivência coletiva, de produção do trabalho e geração 
de renda, de cultura e lazer”, defende Evaniza Rodrigues, 
militante de movimentos populares de moradia.

Pensar em oportunidades iguais a todos, em cidades 
justas e inclusivas, é a base para se compreender o que 
é o Direito à Cidade, que “é o direito de todo cidadão a 
ter a cidade, e tudo o que ela representa, como elemento 
central de sua cidadania. A possibilidade de habitar com 
dignidade, de ter emprego, trabalho próximo à moradia, 
de acessar atividades culturais, de ter autonomia”, 
explica o professor da Faculdade de Arquitetura e 
Urbanismo da USP, João Whitaker.

Como um dos elementos a se considerar na cidade, 
está o Direito à Moradia, que significa que “todas as 
pessoas devem ter o direito de morar de forma adequada, 
com relação às condições de habitabilidade, se os locais 
onde as pessoas moram têm acesso ao trabalho, cultura, 
infraestrutura, para que haja qualidade de vida”, explica 
o advogado do Instituto Pólis, Nelson Saule Jr.

Apesar de fundamentais, os direitos à cidade e à 
moradia não vêm sendo cumpridos, pois a “pobreza na 
história econômica brasileira é funcional, necessária. 
Isso gera uma lógica urbana que tem como base 
a desigualdade. Não temos cidades que oferecem 
possibilidades iguais a todos, e não temos um Estado 
que tente desfazer esse desequilíbrio”, diz Whitaker.

FUNÇÃO SOCIAL DA CIDADE
Como parte da defesa de que todos devem ter direito 

à cidade e à moradia, surge a luta para que se respeite e 
efetive a função social da cidade. “A cidade desempenha 
uma função social. Quando falamos de espaços públicos, 
falamos de áreas públicas que também têm que ser 
priorizadas para cumprir uma função social”, enfatiza 
Saule.

Como parte dessa luta, é lançada no dia 5 de outubro, a 
“Campanha pela Função Social da Cidade e da Propriedade 
– A terra é um direito, mas está na mão de quem?”. A 
iniciativa tem o objetivo de sensibilizar a sociedade de 
que outras cidades são possíveis, além de pressionar 
pela implementação e efetivação dos instrumentos do 
Estatuto da Cidade  que garantem a adequada utilização 
dos imóveis urbanos. (Do FNRU)

“Todos têm 
direito à cidade”

Fórum Nacional de Reforma Urbana - 2015

função social e mobilidade

Na mobilidade urbana, a principal afronta à função social da 
propriedade pública é a apropriação desigual do espaço das vias. 
Isso porque mais de 80% da via pública é ocupada pelos automóveis, 
que transportam apenas 30% das pessoas, enquanto deslocamentos 
a pé,  de bicicleta e transporte público transportam 70%.

Esse fato faz com que a população tenha calçadas estreitas, que 
as ciclovias e ciclofaixas praticamente não existam e que os ônibus 
fiquem parados em congestionamentos de automóveis.

A lei da Política Nacional da Mobilidade Urbana, no artigo 5º, 
deixa claro que deve existir a “justa distribuição dos benefícios e 
ônus no uso dos diferentes modos e serviços”. Também completa 
que deve haver “equidade no uso do espaço público de circulação, 
vias e logradouros”. Isso significa que devem ser revistos os privilégios 
de universalizar o uso e a propriedade do automóvel como 
política estatal. A lei também determina que a Política Nacional de 
Mobilidade Urbana deve dar “prioridade dos modos de transportes 
não motorizados sobre os motorizados e dos serviços de transporte 
público coletivo sobre o transporte individual motorizado”.

É urgente que se garanta a função social da via pública e que ela 
seja democratizada. Essa proposta parece impossível, no entanto, ao 
ser implantada em sua totalidade, a qualidade de vida nas cidades 
melhoraria a um baixíssimo custo.

*Por Nazareno Affonso, do MDT|ANTP
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Um terreno ou imóvel abandonado 
em uma área urbanizada é um  sinal 
de que algo não está certo. “Quando 
falamos do combate aos imóveis 
vazios, falamos que esse local, no 
qual toda a sociedade pagou por sua 
infraestrutura, não seja desperdiçado 
em seu uso”, afirma a militante da 
União Nacional de Moradia Popular 
(UNMP), Evaniza Rodrigues.

Como pano de fundo dessa disputa 
nas cidades está a ideia de função 
social da propriedade, que “significa 
que, de forma coletiva, nós, habitantes 
da cidade, temos o direito de exigir 
que as propriedades sejam ocupadas 
e utilizadas para uma finalidade 
social, que atendam ao interesse 
coletivo”, explica o advogado Nelson 
Saule Jr, do Instituto Pólis.

A função social da propriedade 
está prevista na Constituição de 1988 
como um direito fundamental e como 
um do princípio de ordem econômica. 
Ela determina a possibilidade de 
intervenção do Estado na propriedade 
para a garantia do cumprimento de 
sua função social.

Quem define qual imóvel cumpre 

a finalidade em prol da sociedade 
ou não é o Plano Diretor de cada 
município, que deve ser elaborado 
de forma participativa por todos os 
cidadãos e se configura enquanto uma 
lei municipal. Nesse processo, deve-se 
levar em conta o Estatuto da Cidade, 
que é uma lei que define a política 
urbana do país.

Dentro desse estatuto está prevista 
a garantia de que todos têm direito à 
terra urbana, moradia, saneamento 
ambiental, infraestrutura urbana, 
transporte e aos serviços públicos, 
trabalho e lazer. Também estabelece 
o direito das populações de baixa 
renda, moradoras de favelas, cortiços, 
loteamentos clandestinos e irregulares, 
à regularização fundiária. Além de 
proibir a especulação imobiliária e 
determinar que a valorização dos 
imóveis deve ser revertida para toda 
coletividade.

Dessa forma, “pode-se exigir que 
imóveis e terrenos que se configurem 
como abandonados e vazios passem a 
ter alguma destinação, que de alguma 
forma atendam ao interesse coletivo”, 
explica Saule.

OCUPAÇÕES
Já que muitas vezes os gestores das 

cidades não implementam medidas 
para o cumprimento da função social da 
propriedade, uma das formas de fazer 
valer esse princípio são as ocupações 
de imóveis e terrenos.

“Só ocupou porque estava vazio. Se 
não estivesse vazio, ninguém tinha 
ocupado. Aí é quando a luta do povo faz 
o combate, na prática, da especulação, 
e faz valer a função social”, defende 
Evaniza.

Lembrando  que, muitas vezes, são 
as famílias em situação de ocupação as 
criminalizadas, e não os proprietários 
de imóveis abandonados, a militante 
popular acrescenta: “Quem deve ser 
punido é quem deixa o terreno vazio 
ou prédio deteriorar, e não quem está 
dando função social a ele”.

O não cumprimento da função 
social de imóveis e a falta de moradia 
nas cidades é um problema de todos. 
Isso é o que defende o coordenador 
da Campanha pela Função Social da 
Propriedade, Paulo Romeiro. 

“Uma propriedade que não cumpre 
sua função social prejudica todos os 
moradores. Isso porque diminui a oferta 
de terra e, em consequência, aumenta 
os preços dos imóveis influencia nos 
aluguéis”, diz.

“Um prédio ou um terreno vazio em 
área com infraestrutura, não pode ficar 
vazio. Isso representa uma violação do 
direito à cidade e prejudica o acesso à 
moradia e a outras atividades, como 
trabalho, cultura e lazer”, finaliza 
Romeiro. (Do FNRU)

REFORMA URBANA JÁ

A função social da 
propriedade é um direito 

e um princípio que 
promovem o direito à 

cidade para todos

Aquele que está vazio, sem uso, em uma área urbana 
com infraestrutura, serviços e equipamentos, ou 
seja, com exploração e atividades já consolidadas; 
assim se configura a necessidade de viabilizar a 
utilização desse imóvel.

Aquele que possui uma finalidade social, para 
atividades de interesse da coletividade, como, 
por exemplo, para moradia, trabalho, lazer, 
cultura, entre outras; de acordo com o que é 
definido pelo Plano Diretor do município.

Imóvel SEM função social Imóvel COM função social

Função Social da Propriedade 
“Só ocupou porque 
estava vazio”


