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Resumo: Este artigo tem por objetivo proporcionar um entendimento acerca da realidade 
urbana brasileira. Identificou-se como o direito à propriedade reflete na formação do espaço 
urbano brasileiro, desde os primórdios no cenário mundial e nacional até os dias atuais. 
Quanto aos meios de investigação, classifica-se a pesquisa como bibliográfica, cujo 
desenvolvimento se assentou na análise de dados secundários coletados junto às fontes 
básicas e na literatura científica e especializada sobre gestão urbana. Concluiu-se que a 
desigualdade socioespacial urbana no Brasil não decorre somente de aspectos econômicos, 
mas, principalmente, do processo de urbanização precário. 
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Abstract: This article aims to provide an understanding about the Brazilian urban reality. It 
was identified how the right to property reflects in the formation of the Brazilian urban space, 
from the beginnings in the world and national scenario to the present day. As for the means 
of research, the research is classified as bibliographical, whose development was based on 
the analysis of secondary data collected from the basic sources and the scientific and 
specialized literature on urban management. It was concluded that the urban socio-spatial 
inequality in Brazil does not only derive from economic aspects, but mainly from the process 
of precarious urbanization. 
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1 INTRODUÇÃO 

Muitos não compreendem os fatores geradores do excesso de desigualdade 

socioespacial nas cidades, da presença marcante das ocupações irregulares e periferias, da 

precariedade no oferecimento de serviços públicos, da falta de habitação, da ausência de 

garantias mínimas de qualidade de vida da população. 

O artigo procura apontar o conjunto que delineou esse cenário no Brasil visto que 

para compreender todos os pontos destacados acima é necessário voltar ao passado e 

analisar o que é propriedade e como esse instituto assumiu diversas facetas no cenário 

mundial ao longo da história até assumir o atual princípio da sua função social representado 

na Carta Magna de 1988.  

Desse modo, é imprescindível demonstrar que a formação desordenada do espaço 

urbano brasileiro e ausência de atenção do Poder Público para problemas urbanos diversos 

prejudicaram diretamente a garantia do direito à propriedade. 

2 HISTÓRICO GERAL DA PROPRIEDADE E SUA FUNÇÃO SOCIAL 

A propriedade na antiguidade apresentava um valor espiritual para o homem, isto é, 

não estava atrelada apenas a posse de bens materiais, mas “a ideia de propriedade estava 

na própria religião” (ALVES, 1992, p.70). Assim, as premissas desse fenômeno estavam 

moduladas como algo sagrado: 

“[...] onde os deuses eram louvados, onde o chão se prestava para o 
repouso eterno dos membros da família, túmulo que nunca se deslocava do 
lugar original, e onde as libações eram ritualizadas, geração após geração, 
evidentemente que o homem antigo havia de preservar este lugar como 
seu, propriedade sua.” (CARNEIRO,1998, p.26) 

Assim, segundo Coulanges (1987), desde a antiguidade já se encontrava 

devidamente fundada e estabelecida três coisas: a religião doméstica, a família e a 

propriedade. O direito alienável e imprescritível à propriedade e seu limite era legitimada 

pela divindade e, portanto, permanecia enquanto perseverasse a religião. 

Engels (1984), em seus escritos, revela a noção de propriedade como algo comunal 

vinculada estritamente aos agrupamentos humanos e familiares, sendo instrumento de 

subsistência e conexa à rotina dos indivíduos.  

Estudos revelam que em Roma, existiam duas noções acerca da propriedade 

comunal: a da cidade (gens) e a da família. A propriedade ser da cidade deixa clara a noção 

de que tudo que era produzido naquelas terras pertenciam a todos e, além disso, a 

propriedade não era protegida pela inalienabilidade, sendo revestidos desse caráter apenas 

os bens móveis.  
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Contudo, no tempo da República foi fortalecida a propriedade familiar e a figura do 

pater familias, daí há considerações sobre as possíveis etapas de desenvolvimento da 

propriedade privada: 

(1) apresenta-se, em primeiro lugar, uma propriedade individual sobre os 
objetos constitutivos do domínio necessário à existência de cada um; (2) 
Surge, em seguida, a propriedade individual sobre os objetos produzidos 
para o uso do indivíduo suscetíveis de serem trocados com outras pessoas, 
embora de uso particular; (3) decorre dessa evolução a propriedade dos 
meios de produção, assegurando-se a alguns indivíduos a propriedade de 
tudo quanto lhes fosse necessário à produção de mercadorias. (LEAL, 
1998, p.41) 

No entanto, a cultura romana não estabeleceu uma definição absoluta de 

propriedade, mas sim apenas noções conceituais que se aproximaram do domínio. Em 

contrapartida, na Idade Média, conforme Meira (1996), os juristas definiram a propriedade 

como o direito de usar (jus utendi), fruir (jus fruendi) e abusar (jus abutendi) da coisa (res). 

No contexto Medieval, houve a valorização do solo e uma estreita relação entre 

poder político e propriedade de terras, isto é, entre soberania e propriedade. Esse período 

foi marcado pelo domínio direto de propriedade do senhor feudal e o domínio útil do vassalo. 

Portanto, a propriedade nesse período era marcada pela “superposição de titulações de 

domínios, de densidades diferentes, que se mantinham paralelas umas às outras” (Leal, 

1998, p.42). 

Nesse sentido, ainda no contexto medieval, mesmo sem o conceito formado de 

função social da propriedade, cabe salientar a importância da igreja católica medieval e sua 

doutrina:  

[...] desde Santo Ambrósio, propugnando por uma sociedade mais justa com 
a propriedade comum, ou Santo Agostinho, condenando o abuso do homem 
em relação aos bens dados por Deus, e Santo Tomás de Aquino, que vê na 
propriedade um direito natural que deve ser exercido com vistas ao bonum 
commune, até aos sumos pontífices que afinal estabeleceram as diretrizes 
do pensamento católico sobre a propriedade, sempre em todas as 
oportunidades, a Igreja apreciou a questão objetivando humanizar o 
tratamento legislativo e político do problema. (ARAÚJO, 1977, p.7) 

Ainda segundo Araújo (1977), a Igreja, como instituição de grande influência da 

época, pregava a característica principal e intrínseca a sua função social, cuja apreensão 

individual apresentaria um risco para o bem geral. O acontecimento marcante dessa época 

foi com a Encíclica Rerum Novarum, do Papa Leão XIII, que iniciou a discussão sobre a 

contribuição proporcionada ao bem comum, que deveria ser realizada pelo uso da 

propriedade.  

Nessa mesma direção pregava São Tomás Aquino, no que concerne ao uso, o 

homem não deveria possuir os bens exteriores como próprios, mas como comuns, de tal 

forma que facilmente os comunique nas necessidades dos outros. 
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Porém, com o advento do Mercantilismo o modelo feudal é enfraquecido uma vez 

que com essa “Revolução Comercial” a noção de propriedade é alterada para uma noção 

produtiva, ou seja, a propriedade seria um objeto de crescimento econômico. Sendo, pois, 

adquiridas de forma gradual pelos burgueses – classe que estava em ascensão naquele 

período, e vendidas pelos nobres europeus. Nessa realidade, explica Leal: 

Tais negócios jurídicos tomam duas formas bem distintas. A primeira indo 
de encontro à divisão entre domínio direto e domínio indireto, pois o 
comprador burguês adquiria ambos os domínios, em dinheiro ou sob a 
forma de aluguel perpétuo da terra. Graças a esse meio, antigas terras 
senhoriais foram retiradas do sistema feudal. No segundo caso, o burguês 
comprava somente o domínio direto a dinheiro ou sob a forma de aluguel e , 
às vezes, adquiria mesmo o título de nobreza do senhor, o que o colocava 
em seu lugar no sistema feudal. Assim, já no início do século XVII, cerca de 
três quartos das famílias nobres da França haviam adquirido os seus títulos. 
(LEAL, 1998, p.45) 

Para entender o processo de evolução desse fenômeno da antiguidade até o 

Século XXI é mister ressaltar o acontecimento que deu início às primeiras noções de 

propriedade como algo individual e privado. Este foi o advento da produção de subsistência 

e atividades agrícolas, com tal evento a propriedade comunal foi “transformada em 

propriedade privada, sendo pautado este processo pela luta de interesses conflitantes entre 

produtores e posseiros proprietários” (LEAL, 1998, p.39). 

Assim, Engels deixa claro o desenvolvimento desse fenômeno vinculado ao 

mercado e ao próprio capitalismo: 

De tudo o que dissemos, infere-se que a civilização é o estágio de 
desenvolvimento da sociedade em que a divisão do trabalho, a troca entre 
indivíduos dela resultando, e a produção mercantil atingem seu pleno 
desenvolvimento e ocasionam uma revolução em toda a sociedade anterior. 
Nesse modo de produzir, foi-se introduzindo lentamente a divisão do 
trabalho. Minou a produção e a apropriação em comum, erigiu em regra 
dominante a apropriação individual, criando, assim, a troca entre indivíduos. 
(ENGELS, 1984, p.141) 

Já em Relação à Idade Moderna, a noção de propriedade pode ser dividida em dois 

momentos: pré e pós Revolução Francesa. No Início da Idade Moderna, como consequência 

do crescimento econômico, expansão comercial e do ciclo manufatureiro: 

[...] a nova forma de propriedade que ganha relevo em pouco tempo é a 
propriedade industrial, que vem a se unir à propriedade imobiliária, todas de 
caráter absolutamente individuais e destinadas a atender expectativas 
particulares e setoriais de uma parcela da sociedade, sendo idealizadoras 
de que esta propriedade tenha um fim em si mesma, ou seja, servir de 
capital para gerar mais capital (LEAL, 1998, p.46). 

Nesse cenário, essas novas perspectivas acerca da propriedade são marcadas 

pela tendência liberal clássica e pelo capitalismo vigente. Porém, com o advento da 

Revolução Francesa e do Código Napoleônico (que regulou a propriedade como instituto) se 

inicia o ponto histórico crucial do debate desse trabalho. 
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Este foi o acontecimento da história que introduziu um novo pensamento sobre a 

propriedade – o pensamento social –, isto é, abolição de privilégios e extinção de direitos 

perpétuos. Destacam-se pensadores como Josserand (1939) e Dugit (1960) que 

acrescentam elementos políticos e sociais à propriedade, superando a visão egoística e 

identificando o abuso quando o direito à mesma é desviado de sua utilidade econômica e 

social. 

Duguit, citado por Orlando Gomes (1961), defende a liberdade ao possuidor da 

propriedade de constituir riqueza, porém, com o objetivo de cumprir com uma função social. 

Sua afirmação é fundamentada nos estudos de Durkheim e sua teoria de solidariedade.  

É visto que essa noção de propriedade tem sua legitimidade pela autonomia do 

indivíduo como um direito absoluto limitado à função social. Além disso, com a consolidação 

e internacionalização dos direitos humanos, o direito à propriedade é limitado por direitos 

relacionados à dignidade humana como o direito ao trabalho e o direito à vida. Dessa forma: 

No tocante ao direito à vida, o direito de propriedade deve ser subordinado, 
pois todos os seres humanos- que não o proprietário- tem sobre a coisa de 
propriedade destes direitos virtuais, aos quais o legislador concede eficácia 
no caso de necessidade, obrigando-o a utilizar a coisa em função das 
necessidades sociais. (LOPES, 1997, p.297) 

A Revolução Francesa consolida o direito à propriedade como um direito 

fundamental e ainda inviolable et sacré, forma que o Código Napoleônico inseriu acerca do 

instituto. Percebe-se que após toda essa evolução durante o processo de individualização 

da propriedade, esta, por último, adquiriu uma concepção mais social. 

Por fim, a propriedade privada tida como direito absoluto irá vigorar até meados do 

século XX com o advento das constituições sociais e do processo de constituição e 

ocupação do espaço urbano que promovem certa flexibilização acerca deste instituto. 

3 PROPRIEDADE URBANA E A FORMAÇÃO DO ESPAÇO URBANO BRASILEIRO 

O Brasil é um país marcado pela desigualdade não apenas regional ou racial, mas 

também pela desigualdade urbana na qual a minoria da população da cidade tem acesso 

aos equipamentos públicos, infraestrutura e mobilidade, enquanto, em contrapartida, a 

maioria dos cidadãos encontra-se à margem da cidade localizados em periferias e 

ocupações irregularidades, sem acesso aos direitos básicos e distantes dos grandes 

centros. Destarte, este cenário decorre da herança colonial vivida pelo país, conforme será 

explanado. 

O início da colonização no Brasil se deu, até meados do século XIX, mediante as 

sesmarias nas quais as terras, ainda sem valor comercial, eram concedidas pela Coroa para 

fins de ocupação, produção e povoamento do país. Segundo Maricato (1997), esse período 

favoreceu a consolidação dos latifúndios, a detenção do poder nas mãos de grandes 
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proprietários rurais em detrimento dos pequenos posseiros e, consequentemente, da 

distribuição desigual de terras. 

No entanto, conforme Ferreira (2005), com o advento da Lei das Terras, de 1850, a 

terra passou a ser considerada uma mercadoria uma vez que a Coroa passou a vender 

partes do território nos quais não possuíam dono, com exceção dos grandes latifundiários 

que já detinham a terra em razão das sesmarias. Desse modo, para ter o acesso à terra 

agora seria necessário pagar o seu valor, desse modo surge a propriedade privada do solo 

brasileiro. 

O autor ainda comenta que a citada Lei das Terras surgiu em um cenário político-

econômico que uma vez marcado pela proximidade da proibição do tráfico de escravos 

implantava, por consequência, o trabalho assalariado. Além disso, a lei proporcionou a 

transferência do poder, antes medido pela quantidade de escravos, agora indicado pela 

terra que passou a possuir valor econômico e tornou-se um instrumento de demonstração 

de riqueza e de hegemonia da classe latifundiária. 

Nesse cenário, o advento da ventilada lei promoveu a distribuição desigual da terra 

uma vez que apenas os grandes latifundiários e donos de escravos possuíam poder 

aquisitivo para adquiri-la, enquanto, a outra parte da sociedade, composta de escravos e 

imigrantes, não tinha como obter, por seus próprios meios, o acesso à propriedade. 

Portanto, essa realidade influenciará na segregação sócio espacial urbana durante o 

período de industrialização. 

No contexto, em relação ao surgimento da cidade, o Brasil teve a formação tardia 

do seu espaço urbano. Sabe-se que nos países desenvolvidos os cidadãos viviam uma 

economia de mercado e, em contrapartida, países subdesenvolvidos como o Brasil ainda 

tinham sua economia voltada para subsistência. 

Nesse cenário, o povoamento no Brasil também foi realizado tardiamente e 

direcionado à agricultura, como para o cultivo de cana-de-açúcar no século XVI, ciclo de 

ouro e, mais tarde, a produção de café. Assim, a maioria das cidades como Salvador e 

Pernambuco preocupava-se apenas com o comércio com a metrópole e a Europa. 

Contudo, o primeiro marco da expansão da vida urbana foi em São Paulo a partir 

do momento em que os habitantes ali localizados passaram a buscar outras povoações para 

fixar suas residências. Concorrentemente a este evento, o ciclo de mineração foi deslocado 

das capitais mencionadas e fez nascer novas cidades no interior de Minas Gerais e, 

posteriormente, no Mato Grosso e Goiás. 

Nesse sentido, percebe-se que o Brasil tem o surgimento de suas cidades e centros 

de povoações todos decorrentes das atividades produtivas da época, em que o auge 

econômico da cidade a tornava capital e foco dos interesses migratórios. Dessa forma, 



 

7 

Londrina PR, de 04 a 07 de Julho de 2017. 

Salvador – capital da cana de açúcar – é trocado pelo Rio de Janeiro como capital uma vez 

que este havia se tornado o principal centro exportador do ouro. Leal explica:  

Até este período, as capitais refletem-se qualitativa e quantitativamente no 
processo urbano. O Brasil configura-se, ao longo dos séculos, como um 
grande arquipélago, formado por subespaços que evoluem segundo lógicas 
próprias. Este quadro somente é quebrado a partir da produção do café, 
quando o estado de São Paulo se torna o pólo dinâmico da área que 
abrange os estados do sul, além de Rio de Janeiro e Minas Gerais. Trata-
se, porém, de uma integração limitada (do espaço e do mercado) de que 
participa apenas uma parcela do território nacional. (LEAL, 1998, p.68) 

Essas duas cidades além de possuírem os limites já citados, possuíam também 

limitações físicas, como no Rio de Janeiro, onde o terreno era marcado por ruas estreitas e 

Salvador que tinha seus dois níveis ligados por caminhos íngremes. Assim, surgem os 

primeiros resquícios da cultura da desordenação do solo urbano. 

Posteriormente, com o advento da família real ao Rio de Janeiro, produção de café, 

proibição da escravidão e independência do Brasil, mudanças significativas são percebidas 

na realidade urbana do país. Houve a construção de rodovias o que favoreceu a conexão 

entre as redes urbanas, as exportações geraram melhorias dos serviços públicos, a 

importância da cidade São Paulo devido ao café promoveu o crescimento da cidade em 

vários distritos e núcleos e o Rio de Janeiro, como capital, também foi alvo de melhorias 

urbanas. 

O grande avanço dessas duas cidades se dá, especialmente, pelo cenário 

econômico e pelo comércio internacional da época, em especial nas relações do Brasil com 

a Inglaterra, que incutiu às autoridades públicas a necessidade de modernização das 

cidades brasileiras como sinais da economia vivida pelo país. 

Nesse ínterim, Ferreira (2005) aponta como o processo de urbanização nas cidades 

de São Paulo e Rio de Janeiro influenciaram diretamente na hegemonia da classe 

latifundiária e na segregação socioespacial urbana, esta última baseada em dois fatores: 

localização e participação do Estado. 

Segundo o mencionado autor, a localização é que vai determinar o valor do solo 

urbano, isto é, se o solo é um espaço produzido pelo trabalho social, ele terá seu valor 

medido pelo trabalho social empreendido para torná-lo edificável, pelas construções 

existentes no local, pela sua acessibilidade e demanda, sendo estes qualitativos, 

verdadeiros atributos da localização. Portanto, são estes que irão dar destaca-la dentro de 

determinada cidade e para Ferreira: 

A localização é um fator de diferenciação espacial por motivos óbvios: 
terrenos com uma vista privilegiada, ou situados em locais de fácil acesso, 
ou muito bem protegidos, ou próximos a rodovias ou ferrovias, tornam-se 
mais valiosos para interesses variados. São mais agradáveis para o uso 
habitacional, ou melhor situados para escoar a produção de uma fábrica, ou 
para atrair mais consumidores para uma loja, e assim por diante. Nas 
cidades brasileiras do início do século passado, que acabamos de 
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descrever, os bairros centrais, que tinham boa infraestrutura, concentravam 
mais gente, dispunham de linhas de bonde, eram próximos das estações de 
trem, eram os bairros privilegiados onde acontecia a vida urbana (...). 
(FERREIRA, 2005, p.6) 

Nesse cenário, as zonas residenciais naquela época se dividiram, enquanto os 

ricos buscavam morar no sul mais perto dos serviços públicos, os pobres se abrigavam na 

zona oeste, totalmente mais vulneráveis aos problemas urbanos, da industrialização e 

distantes dos serviços públicos. 

Esta criação urbana, contudo, trata-se muito mais de geração de cidades do 
que de um verdadeiro processo de urbanização, sendo a mecanização do 
trabalho e da indústria o vetor de um novo impulso a este fenômeno, que 
conhece sua primeira aceleração no século XIX. 

 
 (LEAL, 1998, p.67) 

A industrialização, indiscutivelmente, estimula o processo de urbanização, e está 

estreitamente relacionada com crescimento demográfico das cidades, especialmente ao 

processo migratório campo-cidade. Portanto, a industrialização gera a inversão das 

residências dos indivíduos passando a ser a cidade o lugar de habitação da população 

brasileira. Gerando, pois, súplicas emergenciais acerca de infraestrutura urbana, serviços 

públicos, entre outros. 

O outro fator é a participação do Estado que insistiu em investir, desde àquela 

época, em regiões que beneficiariam à classe rica. Desse modo, iniciou os investimentos 

urbanos para atender a demanda da crescente produção industrial como serviços de água, 

esgoto e transportes ferroviários. Porém, em relação à acumulação da massa trabalhadora 

nas periferias da cidade, 

O Estado, por sua vez, especialmente em nível de prefeituras, mantém-se 
afastado desta problemática, não se comprometendo a levar infraestrutura a 
esta periferia urbana nascente, pois não possui recursos públicos para tal, 
em decorrência do próprio modelo de desenvolvimento elitista e voltado 
para o mercado externo que é praticado. Ironicamente, a clandestinidade do 
parcelamento do solo urbano aqui configurada – na verdade loteamentos 
que a prefeitura não conhece oficialmente – dá ao Poder Público o mote 
para não instalar os equipamentos urbanos faltantes e imprescindíveis: 
pavimentação, luz, água, esgoto, canalização de águas pluviais e de cursos 
d‟água. (LEAL, 1998, p.71) 

Portanto, a relação existente entre propriedade privada e cidade está no acesso à 

terra e na segregação sócio espacial decorrente da localização e da intervenção estatal. O 

cenário histórico delineado desde o início do capítulo aponta o acesso desigual à terra rural 

e, posteriormente, urbana, de maneira que favorecia apenas a classe que detinha o poder e 

a riqueza. 

Noutro momento, com o fortalecimento da exportação cafeeira e início da 

industrialização, os ricos buscavam o solo urbano com localização atrativa para seus 

negócios enquanto a parcela pobre da cidade se aglomerava nas periferias distantes dos 

centros urbanos. Sendo ainda a participação estatal instrumento de valorização da 
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localização uma vez que investia em serviços públicos justamente nos locais onde residia a 

classe nobre da sociedade. 

Nesse ínterim, resta ainda estabelecer um passeio pelas décadas históricas do 

Brasil a fim de constatar o processo gradual do urbanismo no país. Assim, no período entre 

as décadas de 30 e 40 ocorreu a elaboração do primeiro Plano Diretor do Brasil, o da cidade 

do Rio de Janeiro que influenciou diretamente a criação dos demais nas cidades de Curitiba 

e Porto Alegre. Esse acontecimento foi decorrente de um modelo de urbanização atrelado 

ao projeto de modernização do industrialismo que objetivava a monumentalidade e o 

embelezamento do espaço urbano. 

A década de 50 foi marcada pela dualidade da sociedade tanto na relação 

tradicional versus moderno (campo-cidade), como entre os cidadãos integrados e os 

marginalizados, dentro do próprio espaço urbano, sendo a questão da cidade a ser tratada 

como uma questão de desenvolvimento, enquanto o eixo central se desloca para a 

economia, como bem assevera Leal (1998) 3. 

Esse modelo de desenvolvimento proporciona um estímulo aos setores produtivos 

da cidade em detrimento dos setores sociais. Assim, com o Governo Kubitschek e seu 

programa de governo (prosperar 50 anos em 5) agravou de forma significativa a realidade 

brasileira uma vez que as capitais se concentraram apenas em criação de estradas, 

aeroportos, hidrelétricas e indústrias de base, gerando migrações desordenadas e inchaço 

populacional nas cidades. 

Nas décadas de 60 e 70 o panorama da política urbana brasileira é alterado, a 

partir de uma série de movimentos sociais que voltam à questão da cidade em prol da 

dignidade humana. Ou seja, habitar e/ou ter uma propriedade, não significa apenas ocupar 

um lugar, mas deve ser garantido ao cidadão urbano o mínimo que significa habitar com 

dignidade. Essa dignidade está muito além do caráter de ser proprietário ou não de uma 

propriedade privada, mas em esta propriedade ser uma moradia e ter a sua disposição 

serviços essenciais de saúde, transporte, segurança, pavimentação, dentre outros. 

Porém, o Estado marcado por políticas privatistas e conservadoras ainda 

configuram como impedimentos para o atendimento das demandas sociais. Inicia-se, 

portanto, uma série de questionamentos acerca da legitimidade do Estado, gerando assim 

resolução de conflitos e certa “normatividade própria e informal”, segundo Leal (1998) por 

parte da população brasileira em face da ordem estatal. Assim, ele expõe: 

Os conflitos sociais surgidos no campo e na cidade, unidos à crise de 
identidade e legitimidade do Estado de Direito em geral, em especial do 

                                                 
3
 O autor, além de esclarecer tais características dessa época, ressalta também que durante esse período ocorreu a 

Semana do Urbanismo (1935) e a instituição do Escritório de Plano de Urbanismo (1935) em Salvador. Ambos 

realizados por interventores nomeados por Vargas. Porém, não foram efetivados, o que gerou um abismo entre” 

cidade real e a cidade legal” assim denominado por Jacobi (1984,p.114) 
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Estado brasileiro, enquanto evidenciam a existência de opiniões, 
comportamentos, desejos e crenças múltiplos e contraditórios, convivendo 
no mesmo tecido social e revelando uma profunda marginalização humana, 
denunciam o profundo questionamento do poder e da ordem 
estabelecida.(LEAL, 1998, p.76) 

Assim, o advento da década de 80 tem como principal característica a implantação 

da reforma urbana modernizadora – a Reforma Urbana Redistributiva é um exemplo – em 

que a habitação e a cidade são objetos de inclusão nas reformas de base. Isto é, o 

planejamento torna-se um importante instrumento aliado às camadas populares para o 

enfrentamento das suas principais tensões. Um exemplo é a Reforma Redistributiva já 

citada, cujo objeto é a participação direta das camadas populares na gestão da cidade, 

intervenção na propriedade privada da terra e uso do solo urbano. Cidades como Curitiba e 

Paraná foram as primeiras precursoras. 

Ressalta-se que todo esse processo de modernização no contexto da política e 

planejamento urbano sempre prevaleceu sobre a questão social. A Reforma Urbana 

Redistributiva quebrou esse paradigma e ainda foi elemento de planejamento em planos 

diretores como o de São Paulo e Rio de Janeiro, tornando, a questão social o centro das 

atenções reformadoras. 

Desigualdade urbana é marca de décadas da história do Brasil. Esta consiste em 

situações diferenciadas vividas em zonas dentro da cidade. Ou seja, há um déficit enorme 

na oferta de infraestrutura e serviços na maior parte da cidade. A obtenção do mínimo para 

um cidadão urbano em serviços públicos torna-se privilégio de poucos indivíduos localizados 

em certos bairros. Assim, esta é a raiz do problema de diferenciação imobiliária no Brasil, 

realidade do país em plena década de 90.  

Portanto, fica clara a relação dialética entre valorização e periferização, uma vez 

que: 

[...] a carência dos serviços urbanos, sintoma visível do congestionamento, 
recai sobre as camadas mais pobres da população, pois o mercado 
imobiliário encarece o solo das áreas bem servidas, que ficam deste modo 
„reservadas‟ aos indivíduos dotados de mais recursos e às empresas, 
naturalmente. (SINGER, 1990, p.35) 

Porém, ainda na concepção atual acerca do problema urbano e em relação à 

propriedade privada urbana imersa na cidade há tensões decorrentes de décadas e 

agravados gradativamente. Amaral Jr expõe a realidade: 

As áreas urbanas em todo o mundo são consideradas locais privilegiados 
para a geração de emprego, para a inovação, para ampliar as 
oportunidades econômicas. Os centros urbanos revelam uma enorme 
agilidade na construção de uma rede de relações no plano da economia, da 
política, da cultura, conectando zonas rurais, pequenas e médias cidades. 
Em alguma face deste espaço urbano, entretanto, estão os excluídos, 
aqueles que não satisfazem suas necessidades materiais básicas. Em 
outras palavras, por um lado, criam-se espaços públicos e se socializa a 
vida urbana e, por outro, crescem as zonas privatizadas (áreas comerciais, 
grupos residenciais); aumenta a oferta de serviços públicos e equipamentos 
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coletivos, mas também o número de pessoas que vivem ilhadas em áreas 
degradadas ou periféricas, sem meios para informar-se e para ter acesso a 
estes equipamentos. (AMARAL JR, 1995, p.328) 

Essa desigualdade vivida na atual realidade urbana tem aspecto não só social, mas 

como assevera o autor, uma desigualdade até em relação ao viver uma vida urbana. Seria 

crítico apontar, que após essas análises, apenas uma parte da população vive o direito à 

cidade, enquanto outros estão submersos ainda a uma vida precária e indigna que até 

mesmo não poderia ser chamada de vida urbana.  

Por fim, Leal (1998) apresenta algumas propostas a serem perseguidas pelo Poder 

Público, como instituição política e jurídica garantidora, para enfrentar tais problemas e com 

o objetivo de uma reestruturação da dinâmica urbana: 

1)Uma gestão democrática da cidade que garanta condições de moradia 
digna, infraestrutura básica e equipamentos sociais eficazes ao conjunto da 
população e que se constitua em instrumento de integração de uma grande 
massa de excluídos urbanos; 2)Uma concepção de zoneamento urbano e 
de ocupação do solo que permita a convivência entre usos residenciais, 
industriais e comerciais e favoreça a utilização mais intensa de transporte 
não motorizado.3)A utilização de instrumentos jurídicos existentes e a 
criação de novos, que deem cobertura e mesmo viabilidade ao exercício do 
Poder de Estado, para dar concretude à ideia de função social da 
propriedade e da cidade (...). (LEAL, 1998, p. 83) 
 

Enfim, a formação do espaço urbano brasileiro, sem dúvida, foi realizada de forma 

avulsa, sem participação estatal e políticas urbanas superficiais o que gerou um espaço 

totalmente usado e ocupado de forma irregular e um ambiente caótico para se viver. A 

análise de toda a formação aponta e deixa nítidas as causas da atual realidade vivida e dos 

novos desafios que não só o Estado, mas toda a sociedade se apodera.  

O fruto dessa evolução histórica, mesmo com mudanças atuais, precisa 

irremediavelmente de mudanças no seu tratamento não só pelos juristas, mas por todo um 

conjunto de profissionais interdisciplinares que devem voltar o seu olhar para essa 

problemática. 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Diante do exposto, constata-se a importância do estudo acerca do instituto da 

propriedade e sua evolução histórica como um pré-requisito básico para compreensão não 

apenas do fenômeno da sua função social introduzida no ordenamento jurídico, mas 

também para a acepção da atual realidade urbana do Brasil. 

Nesse cenário, foi possível verificar que a propriedade passou por três estágios 

básicos: comunal, produção e, por fim, com função social. Desse modo, a Revolução 

Francesa foi um grande acontecimento que formou o conceito acerca da propriedade como 

um direito fundamental e as Constituições Sociais, promulgadas a partir do século XX, que 

contribuíram, indiscutivelmente, para consolidação do aspecto social da propriedade.  
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No mais, constatou-se que a formação do espaço urbano brasileiro esteve 

diretamente vinculada à produção e comércio da época. Inicialmente, com o ciclo de açúcar, 

ouro e café e, posteriormente, com a indústria. Assim, os povoados foram de forma gradual 

e desordenada se tornando pequenos centros urbanos. 

Nesse interím, a industrialização foi o grande marco no processo de urbanização 

brasileiro. Este fenômeno gerou o êxodo dos campos e, consequentemente, inchaço 

populacional e pressão ao Estado por melhorias na qualidade de vida e na oferta de 

serviços públicos. 

Por fim, restou consubstanciado que a desigualdade socialespacial no Brasil não 

decorre só de aspectos econômicos, mas, principalmente, do processo de urbanização 

precário, após o advento da família real, que privilegia áreas do país como o Sul. Além 

disso, centraliza-se apenas na zona sul do estado a oferta de serviços públicos, o que 

geraou a especulação imobiliária, segregando, desde já, os de baixa renda. 
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