
campanha pela 
função social  
da cidade  
e da propriedade 



A partir do século XX, 
o Brasil vivenciou um 
processo de urbanização 
intenso. 

O censo de 2010 
evidencia, no entanto, que 
a urbanização brasileira 
se dá cada vez mais em 
patamares extremamente 
desiguais. 

Entre o ano 2000 e 2010 
enquanto a população 
brasileira cresceu 12,3% 
a população moradora em 
vilas, favelas, comunidades, 
etc – cresceu 75%. Em 10 
anos passou de 6,5 milhões 
para 11,4 milhões. 



A urbanização brasileira é 
marcada pela construção 
de espaços profundamente 
desiguais. 

As favelas, vilas, 
comunidades, geralmente 
destinadas aos espaços 
mais distantes do centro das 
cidades, são tomadas pela 
ausência de equipamentos 
públicos, como escolas 
e postos de saúde, de 
infraestrutura e de qualidade 
ambiental.



Frente à ausência de 
provimento habitacional pelo 
Poder Público, aliado aos 
altos preços da casa própria 
e aluguel nos centros das 
cidades, à população pobre 
tem restado a única opção 
de ocupação de áreas mais 
afastadas, em sua maioria, 
ambientalmente frágeis 
ou mesmo áreas de risco, 
sujeitas a inundações, 
desmoronamentos e 
desabamentos, para 
moradia. 



Com isso, a realidade das 
moradias de baixa renda é 
a da insegurança jurídica, 
dos despejos violentos 
sem qualquer provimento 
habitacional e da violência 
policial. 

As favelas são comumente 
associadas a espaços 
criminosos pelo Poder 
Público, que, por sua vez, 
disponibiliza todo o seu 
aparato militar para sitiar o 
espaço, faz uso constante 
da violência física e da 
intimidação, impede a livre 
circulação da população e 
impõe restrições de uso e de 
horário do território, numa 
evidente afronta aos direitos 
humanos, especialmente, ao 
direito à cidade.



Os assentamentos de 
baixa renda geralmente 
se localizam distantes dos 
postos de trabalho e que 
contam com baixíssima 
oferta pública de transporte 
de massas. 

Vivemos em cidades 
caóticas, com tráfego 
intenso. Vivemos a 
escassez e má qualidade 
de ônibus e trens e 
metrôs, a superlotação dos 
transportes, elevado tempo 
de espera e as altas tarifas 
de transporte – é possível 
afirmar que a população 
que utiliza transporte público 
gasta mais da metade 
da jornada de trabalho 
esperando o transporte e 
dentro dele.



As cidades, cada vez mais, 
estão sujeitas aos mandos 
e desmandos do mercado; 
isto é, a serviço do Capital, 
principalmente o imobiliário, 
de maneira direta. 
 
Nesse contexto, a cidade, 
enquanto espaço de 
exercício da cidadania e da 
radicalidade democrática de 
toda a população deixa de 
existir e passa a viver como 
uma cidade de negócios, 
mercantilizadas, manejável 
pelos interesses imobiliários.



Os espaços públicos nas 
cidades, que deveriam ser 
espaços de encontro e de 
vivência, estão se tornando 
um luxo, restritos apenas às 
classes mais abastadas. 

Privatizações de parques 
e estádios, fechamentos 
de ruas e praças, presença 
de espaços comerciais e 
residenciais exclusivos vão 
conformando o processo de 
segregação das cidades.



campanha pela  
função social  
da cidade  
e da propriedade

a cidade  
 não é um negócio 
a cidade
 é de todos nós  

É nesse contexto, 
na luta por cidades 
democráticas, 
igualitárias e com 
condição de vida 
digna a todas e 
todos, que o Fórum 
Nacional de Reforma 
Urbana impulsiona a 



O ponto de partida da 
campanha é a luta pela 
concretização do Direito à 
Cidade. 

O direito à cidade é o direito 
de todos e todas de ter 
acesso à habitação e a 
todos os equipamentos e 
serviços relacionados à vida 
urbana necessários ao bem 
estar coletivo, reconhecendo 
a cidade com um bem 
comum. 

É também o direito de dizer 
em que cidade queremos 
viver, ou seja, inclui o direito 
de recriar as cidade. 



O Fórum Nacional de Reforma Urbana (FNRU) é uma articulação de organizações brasileiras que promove e defende o direito à cidade. 
Contato: secretaria.fnru@gmail.com| (11) 2174-2017

Jornal do Fórum Nacional de Reforma Urbana - 2015

Campanha pela Função Social 
da Cidade e da Propriedade

Entidades que compõem o Fórum Nacional de Reforma Urbana:
Central de Movimentos Populares (CMP), Confederação Nacional de Associações de Moradores (Conam), União Nacional por Moradia Popular (UNMP), Movimento Nacional de Luta pela Moradia (MNLP), Movimento 

de Luta nos Bairros, Vilas e Favelas (MLB), Instituto Pólis, Terra de Direitos, Centro de Direitos Econômicos e Sociais (CDES), Habitat para a Humanidade Brasil, Ibase, Fundação Bento Rubião, Fase, Cendhec, 
Cearah Periferia, ActionAid do Brasil, Cáritas Brasileira, Centro de Assessoria e Autogestão Popular, Federação Nacional das Associações de Empregados da Caixa Econômica (Fenae), Federação Interestadual dos 
Sindicatos de Engenheiros (Fisenge), Associação Nacional de Transportes Públicos (ANTP), Associação dos Geógrafos Brasileiros (AGB), Conselho Federal de Serviço Social (CFESS), Associação Brasileira de Ensino 

de Arquitetura e Urbanismo (ABEA), Federação Nacional de Arquitetos (FNA), Federação Nacional dos Estudantes de Arquitetura e Urbanismo do Brasil (FeNeA), Observatório das Metrópoles.
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 O Direito à Cidade, 
portanto, pressupõe que 
as cidades cumpram uma 
função social, garantindo 
a todos os seus habitantes 
o usufruto pleno de seus 
recursos.  
 
Para satisfazer a função 
social da cidade, é preciso 
que seus componentes, 
em especial a propriedade 
urbana, seja ela pública ou 
privada, também cumpram 
com a sua função social. 
Isso significa que o direito à 
propriedade urbana estará 
submetido ao interesse 
coletivo social. 



a função social da cidade 
e da propriedade significa 
que todas e todos, de forma 
coletiva, temos o direito de 
exigir que as propriedades 
públicas e privadas sejam 
ocupadas e utilizadas para 
uma finalidade social, para que 
atendam ao interesse coletivo. 



a cidade é uma construção 
coletiva, é para todos e 
todas, portanto, é essencial 
construirmos cidades que 
permitam vivências urbanas e 
acesso aos bens de maneira 
igualitária. 



o que é função 
social da cidade e da 
propriedade? 



É ter moradia adequada, bem 
localizada, com acesso aos serviços 
públicos e às redes de infraestrutura.  

Toda pessoa tem o direito a um nível 
de vida adequado para si próprio e 
para sua família. 

Morar dignamente implica que vários 
direitos sejam garantidos, entre 
eles o direito ao saneamento e a 
uma moradia localizada e com boa 
habitabilidade. 

1.



É ter garantia legal que não será 
removido.  

Todas as pessoas tem o direito de 
morar sem medo de sofrer remoção, 
ameaças indevidas ou inesperadas. 

A segurança jurídica da posse é 
um dos componentes do direito a 
moradia e deve ser respeitado.  

2.



É dar função aos imóveis vazios e 
ociosos. 

Toda pessoa tem o direito a um nível 
de vida adequado para si próprio e 
para sua família. 

Morar dignamente implica que vários 
direitos sejam garantidos, entre 
eles o direito ao saneamento e a 
uma moradia localizada e com boa 
habitabilidade. 

3.



Aplicar o princípio da função social 
das áreas públicas. 

promover a imediata destinação 
de áreas públicas para usos que 
favoreçam toda coletividade, 
como sistemas de mobilidade 
urbana, áreas de lazer, áreas para 
manifestações culturais e habitação 
de interesse social.

4. Aplicar o princípio da função social 
das áreas públicas. 

promover a imediata destinação 
de áreas públicas para usos que 
favoreçam toda coletividade, 
como sistemas de mobilidade 
urbana, áreas de lazer, áreas para 
manifestações culturais e habitação 
de interesse social.

4.



Combater qualquer forma de 
despejo. 

garantir a permanência das pessoas 
e das comunidades no território 
por meio da implementação de 
políticas de regularização fundiária 
e urbanização de assentamentos 
informais.

5.



Garantir a segurança jurídica da 
posse 

viver sobre a constante ameaça de 
ser retirado de seu local de moradia 
é condição que fere a dignidade 
humana e não pode ser tolerado, por 
isso deve-se reconhecer as diversas 
formas de ocupação e criar espaços 
para mediar conflitos pela posse, 
garantindo o respeito ao direito das 
família a uma moradia digna. 

6.



Garantir o direito à mobilidade

implementar plano de mobilidade 
que reconheça o direito social 
à mobilidade como essencial à 
efetivação do direito à cidade, 
priorizando um transporte público de 
qualidade e com preços acessíveis 
para todos e todas, garantindo 
a integração modal (motorizado 
e não motorizado), tarifária e 
metropolitana.  

7.



Garantir o respeito à diversidade

implementar políticas urbanas 
afirmativas no planejamento 
e na gestão das cidades, que 
reconheçam os diferentes grupos 
que mais sofrem com violências e 
discriminações, para garantir que 
o espeço urbano seja acessado 
igualitariamente por mulheres, 
homens, negros, brancos, 
homo, hetero, bi, transexuais e 
transgêneros. 

 

8.



Promover ampliação dos espaços 
públicos

para fins culturais e de lazer, 
com incentivo e valorização da 
diversidade artística e cultural nas 
cidades, bem como a garantia 
da democratização do acesso à 
produção cultural e ao lazer, com a 
promoção de parques, bibliotecas, 
museus, rádios comunitárias, 
saraus, ocupações culturais e 
demais espaços, geridos de forma 
pública e democrática.

9.



Promover a gestão democrática e 
participativa das cidades

adotar mecanismos, procedimetos e 
políticas que garantam uma efetiva 
produção democrática da cidade, 
através de práticas efetivamente 
participativas, garantindo processos 
continuados e não pontuais de 
participação da população na gestão 
e planejamento do espaço urbano. 

 

10.



para mais informações 
e materiais, acesse: 
funcaosocial.org.br


