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RESUMO

O presente trabalho busca estudar como o princƒpio da igualdade Š
operacionalizado no planejamento urbano brasileiro. A desigualdade socioespacial e a
segrega‚•o urbana s•o, geralmente, problemas de suma relevˆncia das cidades brasileiras.
Entretanto, n•o se consubstanciam na mera distribui‚•o espacial de pobres. A posi‚•o que
cada indivƒduo ocupa no espa‚o se torna um nexo de possibilidades e de nega‚‰es sociais,
econ…micas e culturais. O planejamento urbano mostra-se como um instrumento capaz de
auxiliar na mudan‚a deste cen†rio, especialmente porque parte dos problemas urbanos
brasileiros s•o oriundos de formas de planejamento excludentes anteriormente adotadas. A
exig‹ncia social de que o planejamento urbano seja realizado de forma inclusiva vai ao
encontro dos comandos constitucionais que determinam os objetivos a serem alcan‚ados
pela polƒtica urbana. Os objetivos a serem perseguidos por cada processo de planejamento
urbano local, bem como os princƒpios constitucionais que o orientam, no entanto, devem
ser subsumidos da realidade concreta de cada Municƒpio. As aglomera‚‰es que
apresentarem um quadro de desigualdade socioespacial e segrega‚•o urbana crƒtico – o que
ocorre em grande parte dos Municƒpios brasileiros – ter•o como um de seus principais
objetivos a diminui‚•o destes problemas. Todavia, a busca da redu‚•o das desigualdades
socioespaciais e da segrega‚•o urbana atravŠs do planejamento urbano, garantindo o pleno
desenvolvimento das fun‚‰es sociais da cidade e o bem-estar de seus habitantes, resulta em
uma forma de igualdade extremamente diversa da que Š apresentada tradicionalmente pela
Ci‹ncia do Direito. Embora respeite o paradigma tradicional de tratar igualmente os iguais
e desigualmente os desiguais na medida de sua desigualdade, o princƒpio da igualdade
abandona uma postura unidimensional e est†tica, adotando uma perspectiva dinˆmica e
multidimensional.
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URBANA.

ABSTRACT

The present study analyses how the principle of equality is implemented in
urban planning in Brazil. Sociospatial inequality and urban segregation are usually
problems of paramount importance in Brazilian cities. However, they do not merely
embody the spatial distribution of the poor. The position that each individual occupies in
the space becomes a nexus of social, economic and cultural possibilities and negations.
Urban planning is a tool that can help change this scenario, especially because part of the
problems comes from Brazilian exclusionary urban planning forms previously adopted.
The social demand that urban planning be conducted in an inclusive way meets the
constitutional provisions that determine the objectives to be achieved by urban policy. The
objectives to be pursued by each local urban planning process, as well as the constitutional
principles that guide it, nevertheless, should be subsumed under the concrete reality of
each municipality. In the urban areas that present a framework of critical sociospatial
inequality and urban segregation – what happens in most Brazilian municipalities –, the
reduction of these problems is one of its major objectives. However, the attempt to reduce
socio-spatial inequalities and urban segregation by urban planning, ensuring the full
development of the social functions of the city and the welfare of its inhabitants, results in
an extremely diverse form of equality from the one traditionally presented by the
Jurisprudence. Although it respects the traditional paradigm of treating equals equally and
unequals unequally in extent of their inequality, the principle of equality abandon onedimensional and static posture, adopting a dynamic and multidimensional perspective.
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RIASSUNTO

Questo studi analizza come il principio di uguaglianza • implementato nella
pianificazione urbana in Brasile. La disuguaglianza socio-spaziale e la segregazione urbana
sono di solito problemi di fondamwentali importanza nella citt€ brasiliane. Tuttavia, non si
limiterebbe a sancire la distribuzione spaziale dei poveri. La posizione che ogni individuo
ocupa nello spazio diventa un nesso di possibilit€ e negazioni della vita sociale, economica
e culturale. La pianificazione urbana • uno strumento che pu‘ contribuire a cambiare
questo scenario, soprattutto perchŠ alcuni dei problemi provengono da brasiliani forme di
pianificazione urbana di esclusione precedentemente adottati. La domanda sociale che la
pianificazione urbana viene condotta in modo inclusivo • coerente con le disposizioni
costituzionali che determinano gli obiettivi da raggiungere per la politica urbana. Gli
obiettivi da perseguire da ogni processo locale di pianificazione urbana e dei principi
costituzionali che la guidano, tuttavia, dovrebbe essere ricondotta nella realt€ concreta di
ogni comune. Le aree urbane che presentano un quadro di disuguaglianza socio-spaziale e
segregazione urbana critica – che si verifica nella maggior parte dei comuni brasiliani hanno come uno dei suoi principali obiettivi la riduzione di questi problemi. Tuttavia, il
tentativo di ridurre socio-spaziali disuguaglianze e segregazione urbana attraverso la
pianificazione urbana, garantendo il pieno sviluppo delle funzioni sociali della citt€ e il
benessere dei suoi abitanti, si traduce in una forma di uguaglianza estremamente diversa da
quella tradizionalmente presentata dalla Scienza del diritto. Pur rispettando il paradigma
tradizionale di trattare le uguali in modo uguale e le disuguali in modo disuguale nella
misura della loro disuguaglianza, il principio di uguaglianza abbandona la postura
unidimensionale e statiche, adottando una prospettiva dinamica e multidimensionale.

PAROLE CHIAVE: PIANIFICAZIONE URBANISTICA. SEGREGAZIONE URBANA.
DISUGUAGLIANZE SOCIALI. PRINCIPIO DI UGUAGLIANZA.
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INTRODU‚ƒO

O presente trabalho avalia como as estruturas jurƒdicas se comportam quando
s•o utilizadas como instrumentos auxiliares na redu‚•o das desigualdades sociais.
Especificamente ir† analisar como o princƒpio da igualdade Š operacionalizado no
planejamento urbano local brasileiro quando este Š utilizado com o objetivo de reduzir as
desigualdades socioespaciais.
A desigualdade socioespacial e a segrega‚•o urbana s•o, geralmente,
problemas de suma relevˆncia das cidades brasileiras. N•o se consubstanciam, entretanto,
numa mera distribui‚•o espacial da pobreza. O espa‚o Š um nexo de possibilidades e
nega‚‰es sociais, econ…micas e culturais que impacta diretamente na vida de cada
indivƒduo, dependendo da localiza‚•o em que reside.
A extrema desigualdade socioespacial encontrada nas cidades brasileiras Š
resultado tanto de uma intensa migra‚•o campo-cidade como de formas de planejamento
urbano excludentes adotadas durante o sŠculo XX. Contudo, uma mudan‚a na utiliza‚•o do
planejamento urbano pode lev†-lo a ser um elemento essencial para interromper o ciclo
segregacionista e iniciar um processo de efetiva redu‚•o das desigualdades socioespaciais.
A defini‚•o de tais objetivos como centrais do planejamento urbano local est†
em consonˆncia com o disposto na Constitui‚•o Federal, a partir de uma interpreta‚•o
principiol‡gica. Todavia, deve corresponder tambŠm €s necessidades de cada localidade, o
que exigir† uma avalia‚•o concreta da realidade de cada Municƒpio.
As

municipalidades

que

apresentarem

um

quadro

de

desigualdade

socioespacial e segrega‚•o urbana crƒtico – o que ocorre em grande parte dos Municƒpios
brasileiros – ter•o como um de seus principais objetivos a diminui‚•o destes problemas.
A fim de reduzir a desigualdade socioespacial e a segrega‚•o urbana, o
planejamento urbano pode se valer de diversos instrumentos previstos pelo ordenamento
jurƒdico, de tŠcnicas desenvolvidas pelo Urbanismo e de uma gest•o especificamente
voltada para tais fins. A presen‚a da tŠcnica, entretanto, n•o deve jamais afastar a
necessidade de participa‚•o popular efetiva, de forma a que o planejamento reflita os reais
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anseios e necessidades das popula‚‰es diretamente impactadas pela polƒtica urbana.
A mobilidade urbana, a produ‚•o de valoriza‚•o imobili†ria pelo Estado, a
especula‚•o imobili†ria e o funcionamento do mercado imobili†rio exigem que a cidade
seja vista como ela Š: com pessoas de diferentes classes sociais que possuem diferentes
exig‹ncias. Em consequ‹ncia, a igualdade a ser buscada no planejamento urbano ser† a de
satisfa‚•o. Ou seja, dever† garantir que as necessidades dos diferentes grupos sociais sejam
atendidas de forma a permitir uma maior igualdade no direito € cidade.
Na busca destes objetivos, contudo, emerge uma forma de igualdade
extremamente diversa da que Š apresentada tradicionalmente pela Ci‹ncia do Direito.
Embora respeite o paradigma tradicional de tratar igualmente os iguais e desigualmente os
desiguais na medida de sua desigualdade, o princƒpio da igualdade foge da cl†ssica
dicotomia existente entre igualdade dos postos de largada e igualdade dos postos de
chegada. O princƒpio da igualdade observado no planejamento urbano abandona a postura
unidimensional e est†tica e adota uma perspectiva dinˆmica e multidimensional.
“ preciso ressaltar que, embora o trabalho se insira no tema do direito como
instrumento auxiliar na redu‚•o das desigualdades sociais, ele n•o buscar† responder se o
planejamento urbano efetivamente realiza tal objetivo. N•o diminuindo, em absoluto, a
importˆncia e a necessidade de tal avalia‚•o, o trabalho ir†, diversamente, verificar os
efeitos propriamente jurƒdicos de quando o direito procura atuar desta forma. Em
especƒfico, averiguar† as caracterƒsticas do princƒpio da igualdade no planejamento urbano
local, que atua – ou sup‰e-se atuar – com tal escopo.
Ademais, o objeto de estudo tratado Š o planejamento urbano local brasileiro.
Em consequ‹ncia, n•o ser•o tratadas as quest‰es acerca do planejamento urbano nacional e
regional. Apesar da importˆncia de tais temas, Š no ˆmbito local que os instrumentos de
combate € segrega‚•o espacial t‹m efic†cia. Afinal, o planejamento urbano nacional e
regional tem como foco o sistema de cidades, avaliando as rela‚‰es entre elas, o
desenvolvimento equilibrado e conjunto das diferentes aglomera‚‰es urbanas e a redu‚•o
das desigualdades entre as cidades. Ou seja, foge do assunto a ser ora tratado.
De igual forma, o trabalho n•o ir† tratar da quest•o metropolitana de forma
especƒfica. Ainda que diversas quest‰es de relevo surjam deste tema, principalmente acerca
da dificuldade de coordenar a a‚•o e os interesses de diversas municipalidades sem a
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exist‹ncia de um ente federativo especƒfico com poder de impor normas, nenhuma delas
altera as conclus‰es do presente trabalho.
A fim de efetuar tais an†lises, em primeiro lugar ser† realizada uma avalia‚•o
introdut‡ria da realidade vivenciada pela sociedade brasileira. Neste momento ser†
avaliado o grau de desigualdade existente nas cidades. Ser† ainda apresentado o problema
da segrega‚•o urbana e as raz‰es que levaram as cidades brasileiras € sua configura‚•o
atual.
Em seguida, ser† abordada a rela‚•o espa‚o-homem. As novas abordagens
acerca do espa‚o ser•o trazidas a fim de que se possa compreender porque o espa‚o n•o
pode ser considerado um elemento neutro na sociedade.
A seguir, ser† analisado o funcionamento b†sico do setor imobili†rio, entendido
como o setor da produ‚•o e circula‚•o do marco construƒdo. O objetivo Š compreender
como os agentes de mercado operam, quais os interesses existentes e quais os seus efeitos.
De posse destas informa‚‰es, ser† mais f†cil compreender como o planejamento urbano
pode atuar para produzir cidades mais igualit†rias.
Posteriormente, haver† um estudo sobre a forma de planejamento urbano
instaurada pela ordem jurƒdica p†tria. Para tanto, em primeiro lugar ser† avaliada a rela‚•o
entre planejamento e direito e entre planejamento urbano e norma jurƒdica. A seguir, ser†
estudada a estrutura jurƒdico-institucional brasileira orientadora do planejamento urbano,
com destaque para os princƒpios estabelecidos pela Constitui‚•o Federal.
Ap‡s as avalia‚‰es precedentes, que auxiliaram a identificar a situa‚•o da
realidade brasileira e a esclarecer os princƒpios jurƒdicos que determinam os fins e
objetivos do planejamento urbano (logo, um dever ser jurƒdico), o estudo tomar† o
caminho de desvendar como efetivamente pode ser realizado o planejamento urbano. Ou
seja, ser•o analisados os mŠtodos, tŠcnicas e instrumentos de que o planejamento se vale
para atingir os fins determinados na Constitui‚•o Federal, em especial a redu‚•o das
desigualdades socioespaciais.
Em seguida, ser† analisado como o princƒpio jurƒdico da igualdade Š
operacionalizado no planejamento urbano. Incialmente ser† efetuada uma introdu‚•o ao
tema da igualdade, apresentando-se as principais formas com que ela Š utilizada nos
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diferentes discursos. Ser† avaliado como a igualdade Š diferentemente apropriada pelas
diferentes teorias igualit†rias e quais os elementos essenciais a serem observados para
compreender o campo de a‚•o de uma teoria igualit†ria. Posteriormente, ser•o analisadas
as quest‰es pertinentes ao princƒpio da igualdade. O estudo partir† da divis•o
tradicionalmente utilizada entre igualdade formal e material, mas demonstrar† a
insufici‹ncia desta separa‚•o. Em seu lugar ser† apresentada uma classifica‚•o que leva
em conta uma abordagem mais rica acerca dos campos de aplica‚•o do princƒpio da
igualdade. Em sequ‹ncia ser† avaliado como o princƒpio da igualdade se coaduna com
posi‚‰es t•o diversas e como ele Š tratado pelo ordenamento jurƒdico brasileiro. Por fim,
analisar-se-† como o princƒpio da igualdade Š operacionalizado no planejamento urbano,
seguindo-se para uma conclus•o.
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1. AS DESIGUALDADES SOCIOESPACIAIS

1.1. A Sociedade Brasileira Desigual

A sociedade brasileira é caracterizada, em diversos aspectos, como uma das
mais desiguais do mundo. É possível afirmar, por exemplo, quanto aos rendimentos, que os
10% mais ricos da população do país concentram aproximadamente 43% da renda
nacional, ao passo os 10% mais pobres possuem apenas 1,1% do total da renda (PNUD,
2009, p. 196).
Com esta estrutura, o Brasil situa-se como o oitavo país num ranking de
desigualdade econômica composto por todos os países do mundo. Sua desigualdade é
menor apenas do que na África do Sul, Angola, Bolívia, Colômbia, Comores, Haiti e
Honduras (PNUD, 2011, pp. 141-144). Este ranking é produzido com base no coeficiente
de Gini, parâmetro usado internacionalmente para identificar a concentração de renda. Tal
coeficiente varia de zero – que representa a situação em que todos os indivíduos teriam
uma renda igual – a 1,00 – situação em que um indivíduo concentra toda a renda da
sociedade. O índice brasileiro foi de 0,539 em 2011, segundo o relatório do Programa das
Nações Unidas para o Desenvolvimento sobre o IDH – índice de desenvolvimento humano
(2011, p. 142).
O Brasil já chegou a ser o país com a maior desigualdade de renda do mundo,
mas quedas graduais nos anos 2000 o tiraram desta posição. Houve, por exemplo, uma
queda no índice de Gini em comparação aos Relatórios de 2007 e 2009, nos quais o Brasil
apresentava, respectivamente, um coeficiente de 0,57 (PNUD, 2007, p. 284) e um
coeficiente de 0,55 (PNUD, 2009, p. 196), o que representa uma melhora no nível de
distribuição de renda no país. Contudo, o Brasil subiu uma posição no ranking de países
mais desiguais do mundo entre 2007 e 2009 e mais outras duas posições entre 2009 e 2011
(PNUD, 2007; 2009; 2011). Tal subida, como é evidente, não é positiva e demonstra como
o Brasil ainda combate sua desigualdade a um ritmo muito lento, muitas vezes de forma
bem inferior ao de outros países.
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Em outro estudo, que compara a desigualdade em 32 paƒses ricos e em
desenvolvimento, a desigualdade brasileira Š apresentada de forma ainda mais espantosa
(GRIMM, 2008). Na pesquisa, a popula‚•o destes paƒses foi separada em cinco faixas, de
acordo com a renda dos indivƒduos. Ap‡s isto, os n”meros do IDH foram calculados para
cada faixa da popula‚•o. No Brasil, a parte da popula‚•o mais rica apresentou um IDH de
0,997, muito pr‡ximo do m†ximo (1,000). Tal n”mero supera o IDH da Noruega (0,943),
paƒs com o maior ƒndice atualmente (PNUD, 2011), e Š maior do que o valor
correspondente aos 20% mais ricos de todos os paƒses presentes no estudo, incluindo a
Austr†lia (0,969) e o Canad† (0,967).
Ou seja, a faixa de popula‚•o mais rica do Brasil apresenta um IDH maior do
que as faixas de popula‚•o mais rica de todos os outros paƒses presentes no estudo.
Ademais, embora o Brasil como um todo possua um IDH de 0,807, o segmento da
popula‚•o composta pelos indivƒduos de menor renda apresenta, pelo mesmo estudo, um
IDH de 0,610, ficando abaixo da faixa mais pobre do Vietn• (0,626) ou da IndonŠsia
(0,613) (GRIMM, 2008). O estudo deixa claro que n•o apenas a renda difere muito entre as
classes, mas tambŠm as condi‚‰es de vida.
Como agravante, tal estrutura tem se mantido ao longo dos anos com mudan‚as
muito pequenas. Ainda que cada vez menos pessoas estejam abaixo da linha da misŠria e
da pobreza, a divis•o de renda permanece praticamente inalterada (Gr†fico 1). A raz•o
torna-se inequƒvoca: o Brasil n•o consegue produzir um desenvolvimento realmente
inclusivo. Ou melhor, embora a popula‚•o pobre consiga um ligeiro aumento em sua
renda, o substrato mais abastado da popula‚•o continua a enriquecer quase na mesma
propor‚•o.
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Gr„fico 1: Evolu…†o da renda apropriadapelos cent‡simosda distribui…†o
Fonte:Estimativasproduzidascom base na PesquisaNacionalpor Amostrade Domicílios(PNAD)de 1976a
2004,ressalvando
-se os anosde 1980, 1991,1994e 2000,em que a PNADnão foi a campo.

Ora, mas a diminuição do número de indivíduos abaixo da linha da pobreza
não representa uma evolução socioeconômica? Sim, mas não completamente. Em primeiro
lugar, porque a estrutura da sociedade brasileira permanece inalterada. Em segundo lugar,
porque a classificação de pobres e miseráveis é realizada através de um padrão
arbitrariamente construído. Desta forma, não capta as múltiplas dimensões da pobreza, não
leva em conta e não reflete corretamente as reais necessidades das populações em cada
localidade, não se configurando numa medida eficiente. A própria verificação do nível de
pobreza através unicamente da renda familiar subestima as diferentes formas de privação a
que os indivíduos estão expostos e que são essenciais para compreensão real do fenômeno
da desigualdade socioeconômica. Além disso, muitas vezes o cálculo das linhas de pobreza
tem por base apenas o necessário para o funcionamento e reprodução do sistema operante,
ao invés de verificar as necessidades essenciais à existência digna dos indivíduos.
Uma das razões é que a pobreza não deve ser avaliada apenas em termos
absolutos, mas também em termos relativos. Ora, a pobreza “refere-se a situações de
carência em que os indivíduos não conseguem manter um padrão mínimo de vida
condizente com as referências socialmente estabelecidas em cada contexto histórico”
(BARROS; HENRIQUES; MENDONÇA, 2000, p. 22). Ou seja, a pobreza está
relacionada às condições de vida dos indivíduos (logo, apenas indiretamente relacionada à
renda). Além disso, por depender das referências socialmente estabelecidas, está vinculada
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à qualidade de vida real dos outros indivíduos da sociedade (e indiretamente do nível de
riqueza desta sociedade), através da definição do que esta sociedade considera como um
padrão de vida mínimo. O Relatório PNUD sobre o IDH de 2002 apresentou este fator
preocupante: a pobreza é relativa.
À medida que um país fica mais rico, os seus habitantes exigem que bens
e serviços mais caros façam parte da vida normal. As crianças podem não
conseguir participar em conversas nas aulas se os pais não tiverem uma
televisão; um operário da construção civil pode não conseguir trabalho
sem um carro. Esses bens, outrora de luxo, tornam-se necessidades à
medida que proliferam na sociedade (2002, pp. 20 e s).

A comparação da pobreza em diferentes locais e épocas, portanto, deve ser
realizada com muita cautela. Em cada sociedade (ou seja, em cada momento histórico e em
cada região) o padrão de valores e o nível de escassez dos objetos são complemente
diversos. A comparação entre a pobreza na cidade e no campo, ou entre a pobreza hoje e
nas sociedades antigas, por exemplo, é limitada.
Em consequência, observa-se que a desigualdade é um componente intrínseco
da construção da ideia de pobreza em cada sociedade. No caso da sociedade brasileira, que
ostenta o título de sexta maior economia planetária, e que suas elites apresentam um IDH
com valor acima de qualquer outro país do mundo, o impacto de ser o país com a oitava
pior distribuição de renda é devastador sobre a pobreza e sobre as condições de vida reais
dos indivíduos pobres.
Além do aspecto relativo, a pobreza também deve ser observada quanto à sua
distribuição espacial, pois quanto menor for o espaço físico considerado, maiores serão os
impactos das diferenças e maior será a pobreza relativa. E tal assunção pode ser observada
na sociedade brasileira: embora a incidência da pobreza atinja até 69% na zona rural do
Nordeste e apenas 6% na região metropolitana de São Paulo, a distância social entre pobres
e não pobres – avaliada pelo quociente das rendas familiares per capita destes grupos – é
de 4,8 naquela área, ao passo que é de 17,6 nesta (ALBUQUERQUE, 1995, p. 78).
Observa-se, com isso, que a desigualdade socioeconômica atinge os níveis
mais elevados principalmente nas grandes aglomerações urbanas. Dado que a pobreza deve
ser avaliada também pela sua feição relativa, conforme mencionado acima, a desigualdade
nas cidades se torna um grande problema, produtor de uma enorme instabilidade social. Na
desigualdade urbana, o Brasil é novamente um dos destaques negativos: num estudo que
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compara a desigualdade em diversas cidades do mundo (UN-HABITAT, 2008), as cidades
brasileiras de Goiˆnia (coeficiente de Gini 0,65), Brasƒlia, (coeficiente de Gini 0,64), S•o
Paulo (coeficiente de Gini 0,61), Fortaleza (coeficiente de Gini 0,61), Belo Horizonte
(coeficiente de Gini 0,61), Rio de Janeiro (coeficiente de Gini 0,6) e Curitiba (coeficiente
de Gini 0,59) est•o entre as cidades mais desiguais do mundo. Juntamente com a cidade
colombiana Bogot† (coeficiente de Gini 0,61), apenas “perdem” para as cidades sulafricanas de Bloemfontein, Cidade do Cabo, Durban, East London, East Rand,
Joanesburgo, Pietermaritzburg, Port Elizabeth e Pret‡ria no ranking de cidades mais
desiguais do mundo.
H†, ainda, um fator agravante da desigualdade na distribui‚•o de renda:
conforme evid‹ncias apresentadas em alguns estudos1 , ela est† inversamente associada ao
crescimento econ…mico dos paƒses. Ou melhor, uma grande desigualdade de renda poderia
atrapalhar o crescimento econ…mico. E isto ocorre por v†rias raz‰es, como pelo fato de que
tais paƒses possuem um perfil de demanda que impede um aproveitamento de economias
de escala, pelos impactos da desigualdade no acesso € educa‚•o e servi‚os p”blicos, e pela
cria‚•o de instabilidade institucional e polƒtica.
Independente dos benefƒcios ao crescimento econ…mico, todavia, a redu‚•o das
desigualdades socioecon…micas Š um objetivo em si, determinado pela Constitui‚•o
Federal (artigo 3—, III). Os n”meros apresentados s•o preocupantes e demonstram a
necessidade de a‚•o do Estado brasileiro na situa‚•o. Apesar da dificuldade de se alcan‚ar
nƒveis satisfat‡rios de igualdade em diversos campos, o Brasil torna-se um exemplo de que
as desigualdades podem conviver ao lado umas das outras. E n•o apenas no ˆmbito
econ…mico, mas tambŠm no polƒtico e social.

1.2. A Segrega…†o Urbana

Conforme visto acima, a desigualdade Š um elemento essencial na
compreens•o da pobreza devido ao aspecto relativo que esta apresenta. AlŠm disso, Š
relevante a distribui‚•o espacial dos indivƒduos e classes para a gravidade dos impactos da
1

Ver, por exemplo, Alesina e Perotti (1994), Benabou (1997) e Birdsall e Londono (1997).
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desigualdade, chegando a situa‚‰es mais preocupantes especialmente nas aglomera‚‰es
urbanas, que refletem fisicamente a distˆncia social existente: “Š impossƒvel esperar que
uma sociedade como a nossa, radicalmente desigual e autorit†ria, baseada em rela‚‰es de
privilŠgio e arbitrariedade, possa produzir cidades que n•o tenham essas caracterƒsticas”.
(MARICATO, 2001, p. 51)
Esta enorme desigualdade n•o permanece indiferente na sociedade, como uma
mera estatƒstica, como uma fotografia da realidade. Ela Š um elemento fundamental na
constru‚•o de barreiras entre as classes, estimulando a exclus•o social. A desigualdade gera
exclus•o, mas a exclus•o tambŠm gera mais desigualdade, num processo autossustentado
de segrega‚•o. Esta exclus•o, alŠm disso, n•o ocorre de forma dispersa no territ‡rio, mas
de acordo com a localiza‚•o dos indivƒduos, obedecendo a fronteiras implƒcitas ou, em
muitos casos, explƒcitas. De qualquer forma, nas cidades brasileiras cada um sabe qual Š o
“seu” lugar no espa‚o social. Caracteriza-se, assim, uma aut‹ntica segrega‚•o urbana, com
consequ‹ncias socioecon…micas marcantes.
A segrega‚•o est† diretamente relacionada € exclus•o social. N•o se trata de
uma mera quest•o de diferen‚a, mas de aut‹ntica separa‚•o. Por exemplo, no passado,
havia a obrigatoriedade, nos Estados Unidos, de que os negros ocupassem apenas os
”ltimos assentos de …nibus. De igual forma, existiam bairros de brancos e bairros de negros
na „frica do Sul. Observa-se, assim, que a segrega‚•o est† intimamente ligada € exist‹ncia
de espa‚os especƒficos, delimitados, para diferentes grupos de pessoas. No caso da
segrega‚•o urbana, h† uma demarca‚•o de espa‚os na cidade para determinadas fun‚‰es
ou para a utiliza‚•o por agrupamentos de pessoas que compartilham alguma caracterƒstica.
Em alguns casos, chega a aproximar-se de um exƒlio dentro da pr‡pria cidade. Castells
define segrega‚•o urbana como “a tend‹ncia € organiza‚•o do espa‚o em zonas de forte
homogeneidade social interna e com intensa disparidade social entre elas, sendo esta
disparidade compreendida n•o s‡ em termos de diferen‚a, como tambŠm de hierarquia”
(2009, p. 250).
Diversas s•o as formas com que a segrega‚•o urbana se d†. Lojkine (1997, p.
189) elenca tr‹s tipos de segrega‚•o urbana: uma entre †reas centrais e perifŠricas, outra
entre zonas reservadas €s camadas sociais mais privilegiadas e zonas onde as camadas
mais populares podem se localizar, e uma terceira pela especializa‚•o geogr†fica de
fun‚‰es urbanas. O primeiro Š o padr•o de segrega‚•o mais corriqueiro. As †reas centrais,
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mais bem servidas de infraestrutura e servi‚os, s•o ocupadas pelas classes com maior
poder aquisitivo, enquanto a periferia (com infraestrutura prec†ria, baixa oferta de servi‚os
e distante dos centros principais), Š ocupada pelas classes com menor renda. Apesar de
comum, este modelo n•o deve ser tomado como um padr•o universal. No Brasil, por
exemplo, as classes de alta renda tambŠm ocupam terras perifŠricas e baratas, como
Alphaville, em S•o Paulo, e o Recreio dos Bandeirantes, no Rio de Janeiro (VILLA•A,
2001, p. 146). AlŠm disso, tambŠm h† moradias populares em bairros centrais.
O segundo tipo de segrega‚•o indicado, que reserva regi‰es €s camadas sociais
mais privilegiadas, auxilia a entender este fato. Mesmo quando popula‚‰es de baixa renda
ocupam regi‰es mais centrais, existem espa‚os vedados a eles, n•o ocorrendo uma
aut‹ntica heterogeneidade2 . Nas cidades brasileiras, as classes mais abastadas tendem a
localizar-se em setores circulares especƒficos (ou seja, ocupam uma “fatia de pizza” da
cidade). Tal configura‚•o, associada aos sistemas vi†rios radiais, permite o acesso desta
popula‚•o €s †reas centrais da cidade, mesmo quando residindo em regi‰es distantes
(VILLA•A, 2001), transitando apenas por “bairros de iguais”, como o setor sudoeste do
Municƒpio de S•o Paulo. AlŠm disso, difundem-se cada vez mais os condomƒnios fechados:
espa‚os fisicamente delimitados por muros e port‰es, que hoje se mostram quase como
pequenas cidades, protegidas do resto da cidade em que est•o encravados. Em
consequ‹ncia, as cidades brasileiras apresentam um padr•o de segrega‚•o peculiar, em que
a quest•o centro periferia convive com a segrega‚•o por setores e a exist‹ncia de regi‰es
exclusivas, permitindo que as classes mŠdia e alta residam em bairros elitizados e
autossuficientes, garantindo-lhes um isolamento do resto da popula‚•o. Ao mesmo tempo,
popula‚‰es de baixa renda vivem em guetos: locais esquecidos pelo restante da sociedade,
inclusive pelo Estado, sendo-lhes negado o direito de pertencer € cidade.
Por fim, a segrega‚•o pode dar-se atravŠs da especializa‚•o geogr†fica de
fun‚‰es urbanas. Ou seja, determinadas †reas s•o voltadas primordialmente ou
exclusivamente para determinados usos e atividades. Em consequ‹ncia, s•o criadas †reas
residenciais, †reas industriais, †reas comerciais, †reas de servi‚os etc. A segrega‚•o de
atividades Š muitas vezes defendida com base no argumento de que as atividades e usos
divergentes t‹m impactos negativos uns nos outros e que atividades assemelhadas
possuiriam certa complementariedade. Ou seja, a presen‚a de ind”strias junto a resid‹ncias

2

Ver, por exemplo, Ribeiro (2008).
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traria muitos malefícios aos ocupantes destas moradias; já a proximidade entre diversas
indústrias levaria a uma vantagem econômica devido às complementariedades entre elas.
Apesar de razoabilidade do argumento, uma segregação rígida de funções urbanas faz com
que a mobilidade seja a única forma de se alcançar a acessibilidade dentro das cidades3 , o
que pode potencializar as outras formas de segregação.
A segregação, todavia, não é um fenômeno estático. Em consequência, não
pode ser analisada apenas como fato, mas também como processo, como uma tendência
(VILLAÇA, 2001, p. 149). Ou seja, apesar da presença da população menos privilegiada
em áreas não periféricas, ela tende a diminuir e se concentrar em pequenas porções nessas
áreas. O padrão centro-periferia volta a mostrar-se como uma tendência crescente,
portanto.
A segregação urbana é um processo histórico que se desenrola dialeticamente.
Logo, o isolamento de um grupo provoca, simultaneamente e pela mesma ação, a
segregação dos demais, não podendo se falar em segregação voluntária e involuntária
como modalidades independentes (VILLAÇA, 2001, pp. 147-148). O parâmetro da
voluntariedade apenas destaca se o processo se desenrola, para cada indivíduo, de acordo
com a sua vontade ou independentemente dela, não constituindo elemento caracterizador
de processos de segregação diferenciados.
Dentre os problemas que os diversos tipos de segregação provocam, destaca-se,
primordialmente, o enfraquecimento das relações sociais e da tolerância, levando a uma
baixa coesão social. Esta, por sua vez, implica numa dificuldade de construção de
consensos, objetivos, expectativas e valores em comum, podendo resultar, inclusive, em
um bloqueio comunicativo. Quando isto acontece, as classes não conseguem mais sequer
interagir adequadamente umas com as outras, tendo em vista que o nexo de valores de cada
grupo é muito diverso.
Além desta situação limite, comum a distintas formas de segregação, outros
problemas também podem advir da segregação urbana. É possível verificar, de pronto,
3

Apesar de relacionadas, a mobilidade e a acessibilidade são distintas. A acessibilidade é a possibilidade de
acesso a ambientes, bens, serviços e atividades. Está relacionada à noção daquilo que é perto. A mobilidade,
em contrapartida, diz respeito à possibilidade de movimentar-se de forma adequada. Em geral está vinculada
às formas possíveis de se chegar a um determinado lugar. A mobilidade é apenas uma das formas de se
alcançar a acessibilidade, que pode ser atingida pela confluência de usos e atividades variados em
determinada região ou dentro de um mesmo lote, por exemplo, ou através da utilização de padrões de
ocupação mais densos, conforme se verá em detalhes à frente.
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contrastes evidentes entre uma parte da cidade que Š “urbanizada” (com pavimenta‚•o,
arboriza‚•o, com infraestrutura) e outra que n•o apresenta estrutura urbana adequada.
Analisando-se sob outro ˆngulo, verifica-se que a configura‚•o espacial impede ou
dificulta que o grupo segregado tenha acesso a direitos, benefƒcios, bens e servi‚os, ainda
que privados. “ obstado, por exemplo, o direito € sa”de, ao lazer, € educa‚•o e € cultura, a
possibilidade de adquirir bens de consumo em centros de compras variados, a frui‚•o de
servi‚os de limpeza e coleta de lixo etc. Isto ocorre porque a segrega‚•o urbana se opera
tanto pela escassez ou inexist‹ncia de infraestrutura e de oferta de bens e servi‚os, quanto
por meio da acessibilidade a eles.
Tendo em vista que dificilmente as †reas est•o providas de todos os tipos de
bens e servi‚os (algo que atŠ certo ponto Š perfeitamente normal), os usufruem apenas
aqueles que t‹m condi‚‰es de se dirigir aos lugares onde referidos bens e servi‚os s•o
oferecidos. Desta forma, os indivƒduos com mobilidade restrita est•o relegados a n•o
utilizarem toda a gama de bens e servi‚os ofertados (SANTOS, 2007b, p. 116). Observa-se,
ent•o, que o terceiro tipo de segrega‚•o urbana elencado por Lojkine (1997, p. 189), acima

mencionado, de segrega‚•o por especializa‚•o geogr†fica das fun‚‰es urbanas, pode ajudar
a ampliar os malefƒcios advindos das outras formas de segrega‚•o urbana.
Por conseguinte, a segrega‚•o urbana tambŠm opera por meio das formas de
locomo‚•o na cidade, tendo em vista o nƒvel de mobilidade a que est•o sujeitos os seus
habitantes. Mobilidade esta que Š avaliada atravŠs da facilidade ou dificuldade de
movimenta‚•o, levando em conta o tempo, o custo e o conforto dos deslocamentos na
cidade. Enquanto uma parte da popula‚•o – a parte rica – disp‰e de equipamentos urbanos
e bens privados que, em conjunto, permitem uma circula‚•o mais eficiente (carros, ruas,
avenidas, ciclovias, cal‚adas e sistemas de transporte de massa, como …nibus e metr…), a
outra est† praticamente abandonada, com poucos equipamentos de baixa qualidade e, em
geral, inadequados aos principais deslocamentos demandados por esta faixa da popula‚•o
(linhas de …nibus demoradas, trens superlotados, ruas e avenidas com pavimenta‚•o
inexistente ou inadequada etc.). Para esta parte da popula‚•o apenas os eixos de
deslocamento casa-trabalho-casa s•o considerados – por motivos nada obscuros – e,
mesmo assim, com custo e tempo de trajeto elevados, alŠm de um baixƒssimo nƒvel de
conforto. Do outro lado, h† complexos sistemas de mobilidade interligando resid‹ncias,
†reas comerciais e de escrit‡rios, centros de estudo e de lazer etc. H†, por exemplo, na
cidade de S•o Paulo, ciclofaixas conectando parques p”blicos localizados em †reas nobres

24

da cidade. N•o que esta infraestrutura seja inadequada. Pelo contr†rio! Contudo, apenas
uma parte dos habitantes da cidade tem acesso a ela.
“ importante destacar ainda que o custo de transporte n•o deve ser meramente
reduzido ao pre‚o de combustƒvel e ao custo de manuten‚•o de veƒculos, no caso de
transporte particular, e ao pre‚o das tarifas, no caso de transporte p”blico, mas deve
considerar o peso relativo de tais custos na renda de cada grupo de indivƒduos (VILLA•A,
2001, p. 181), o que torna o transporte ainda mais caro para as pessoas pobres.
Em consequ‹ncia, os indivƒduos localizados na periferia sofrem duplamente,
pois t‹m € disposi‚•o um sistema de transporte ineficiente, custoso, demorado e de pouca
qualidade e conforto. As classes mais abastadas, no entanto, mesmo quando residem em
locais distantes, t‹m € disposi‚•o grandes rodovias e avenidas que, aliadas € propriedade
privada de veƒculos automotores, lhes garantem meios mais c…modos, baratos e r†pidos de
circularem na cidade.
Tal forma de exclus•o est† alŠm da mera representa‚•o das desigualdades
socioecon…micas no espa‚o. Ela Š um elemento privilegiado de reprodu‚•o dessas
desigualdades (MARICATO, 2003, p. 152), intensificando as dificuldades da popula‚•o
presente nas †reas segregadas (WACQUANT, 2005, p. 32). A popula‚•o pobre segregada
permanece com um acesso restrito a oportunidades de trabalho e lazer. Enquanto isso, as
melhores chances de desenvolvimento intelectual, polƒtico, profissional, cultural e
esportivo ficam adstritas €s †reas nobres das cidades.
Deste modo, somada € pobreza resultante do modelo econ…mico, que separa o
mercado de trabalho e as classes sociais, est† a pobreza oriunda da dinˆmica territorial. Ou
seja, “um estigma referente ao lugar sobrep‰e-se assim ao j† universal estigma da pobreza”
(WACQUANT, 2005, p. 172). Morar na periferia, ent•o, Š estar duplamente condenado €
pobreza, pois a disposi‚•o espacial indica quem ser† mais ou menos pobre, apenas por
morar em determinado lugar (SANTOS, 2007b, p. 143).
Consequentemente, a segrega‚•o urbana torna o espa‚o segregado ocupado
pela parcela mais pobre da popula‚•o um nexo de nega‚‰es e impedimentos a ela. Tal
grupo populacional n•o disp‰e nem de uma infraestrutura b†sica, nem de meios de acesso
a uma outra realidade. Mais do que isso, o estigma de ser pobre, no meio de uma sociedade rica
como a brasileira, tem consequ‹ncias mais severas, pois a dignidade social est† diretamente ligada
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à participação nas diversas esferas sociais, inclusive na do consumo. Tais áreas relegadas são

constituídas, então, por indivíduos que são apenas arremedos de cidadãos perante o resto
da sociedade:
A possibilidade de ser mais, ou menos, cidadão, depende, em larga
proporção, do ponto do território onde se está. Enquanto um lugar vem a
ser condição de sua pobreza, um outro lugar poderia, no mesmo
momento histórico, facilitar o acesso àqueles bens e serviços que lhe são
teoricamente devidos, mas que, de fato, lhe faltam (SANTOS, 2007b, p.
107, grifos no original).

É claro que com isso não se ousa insinuar que apenas o consumo de bens e
serviços transforme uma pessoa em cidadão. Afinal,
O consumidor não é o cidadão. Nem o consumidor de bens materiais,
ilusões tornadas realidades como símbolos: a casa própria, o automóvel,
os objetos, as coisas que dão status. Nem o consumidor de bens
imateriais ou culturais, regalias de um consumo elitizado como o turismo
e as viagens, os clubes e as diversões pagas; ou de bens conquistados para
participar ainda mais do consumo, como a educação profissional, pseudoeducação que não conduz ao entendimento do mundo (SANTOS, 2007b,
p. 56, grifos no original).

O cidadão é aquele que realiza “inteiramente suas potencialidades como
participante ativo e dinâmico de uma comunidade” (SANTOS, 2007b, p. 56). Ele é
multidimensional. Não há como se negar, contudo, que aqueles que não têm acesso nem
aos direitos mais básicos, mesmo quando são elementos ativos da sociedade, são
considerados como cidadãos de segunda classe. Esta indignidade pessoal carregada pelos
moradores de áreas segregadas de baixa renda toma uma expressão relevante de suas vidas,
com reflexos negativos nas relações interpessoais e nas oportunidades nos diferentes
círculos sociais, como nas escolas, trabalho, e na aquisição de bens (WACQUANT, 2005,
p. 33).
O isolamento provocado pelo processo segregador tem reflexos em diversos
setores da vida dos indivíduos, inclusive no âmbito sociocultural. São formados valores,
visões de mundo, cultura, formas de sociabilidade e interesses diversos dos existentes no
restante da cidade. Trata-se, realmente de mundos independentes numa mesma cidade. E
viver em cada um desses mundos influencia de forma distinta as chances de “vencer na
vida”, através do chamado “efeito vizinhança”. Sant’’Anna (2009), por exemplo,
demonstrou que as condições de vizinhança impactam no desempenho escolar de crianças,
sendo que aquelas que residiam em comunidades segregadas distantes do centro obtiveram,
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em mŠdia, um rendimento inferior aos demais. Rendimento escolar que impacta de forma
relevante na renda futura dos indivƒduos. O efeito vizinhan‚a erige-se, portanto, como mais
um elemento que torna os espa‚os segregados ocupados pelas camadas mais pobres um
nexo de amplia‚•o exponencial das desigualdades e de manuten‚•o do status quo social, na
medida em que influenciam o capital social e cultural dos indivƒduos. Neste sentido, a
segrega‚•o Š um instrumento de poder que auxilia a domina‚•o de classes e a reprodu‚•o
das rela‚‰es sociais.
Em contrapartida, as comunidades segregadas tambŠm podem permitir, em
alguns casos, uma prote‚•o aos indivƒduos nelas residentes, atravŠs das redes sociais
formadas. Os exemplos mais contundentes s•o os bairros Štnicos formados por imigrantes
de determinada regi•o ou cultura, que permitem uma maior sociabilidade, devido €
proximidade com indivƒduos que partilham os mesmos costumes, lƒnguas e valores.
Outra consequ‹ncia importante Š que a segrega‚•o leva a uma vis•o acerca das
†reas ocupadas pelas popula‚‰es carentes como †reas degradadas a serem evitadas pelas
outras camadas da popula‚•o. Passam a ser ignoradas pelo resto da sociedade: por
indivƒduos, pelos mercados e pelo Estado, o que lhes impinge uma conota‚•o
extremamente negativa. Em consequ‹ncia, forma-se um cƒrculo vicioso que aumenta a
segrega‚•o urbana e o abandono das †reas marginalizadas (WACQUANT, 2005, p. 33). A
hostilidade e a desconfian‚a se ampliam pela crescente desconex•o entre as institui‚‰es
dominantes e a sociedade segregada dominada, aumentando o abismo econ…mico, social e
cultural entre ricos e pobres, e diminuindo a legitimidade da ordem social, que passa a
depender da utiliza‚•o do aparato repressivo da polƒcia (WACQUANT, 2005). Os recentes
casos da desocupa‚•o violenta do bairro Pinheirinho, no Municƒpio de S•o JosŠ dos
Campos, e da atua‚•o policial na regi•o conhecida como Cracolˆndia, no Municƒpio de
S•o Paulo, ambas no Estado de S•o Paulo e ocorridas em janeiro de 2012, s•o apenas
novos exemplos de uma rela‚•o pautada pela aus‹ncia de solu‚‰es polƒticas mediadas entre
as popula‚‰es marginalizadas e a sociedade que as rejeitam. As solu‚‰es escolhidas pelo
poder p”blico s•o pautadas pela repress•o e pela viol‹ncia, o que dificulta ainda mais a
coes•o social. Tais formas de resolu‚•o n•o s•o privilŠgio brasileiro, contudo. Na Fran‚a,
as revoltas de jovens nos sub”rbios das cidades, em 2005, voltaram a se repetir em 2010 e
nada mais foram do que reprises de outras que ocorreram na dŠcada de 90 do sŠculo XX.
Os problemas segregacionistas permanecem sem solu‚•o em tais locais, entretanto.
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A violência do aparato estatal não é a única presente nas áreas segregadas
ocupadas pela população de baixa renda. Diferentes formas de violência maculam tais
áreas de forma mais perversa do que em outras áreas das cidades. Estudos atestaram, por
exemplo, que há uma correlação entre os índices de homicídios e os índices de exclusão
territorial (ROLNIK, 1999).
É preciso ressaltar que o fenômeno segregacionista não se restringe
necessariamente aos municípios de forma isolada. Os fenômenos sociais não obedecem às
fronteiras políticas estabelecidas. Desta forma, nas áreas urbanas contínuas, compostas por
diversos municípios, como é o caso das regiões metropolitanas, a segregação ocorre na
região como um todo e deve ser assim analisada. Logo, uma aparente diminuição da
segregação em uma cidade, poderia ser, na realidade, apenas uma mudança de parâmetro
espacial para áreas mais extensas, como a metropolitana, por exemplo.
A segregação urbana gera, portanto, múltiplas sequelas: diminui a coesão
social e intensifica a desagregação entre as classes; dificulta o acesso a bens, serviços e
oportunidades; produz classes de cidadãos e de indivíduos, hierarquizados de acordo com o
lugar em que estão situados fisicamente nas cidades; e é um elemento de reforço e
propagação da desigualdade social. Embora a segregação urbana esteja intimamente
relacionada com a desigualdade socioeconômica, não é possível traçar uma relação de
causa e efeito simples entre elas. Os mecanismos que atuam no processo segregacionista
são complexos e necessitam de avaliação cuidadosa.
As posições acerca das razões que causam a segregação espacial são bem
diversas. Lojkine (1997, p. 188), por exemplo, credita a segregação urbana ao mecanismo
de formação de preços do solo. Já Villaça acredita que os preços do solo é que são, na
realidade, consequência da segregação, elegendo as condições de deslocamento espacial do
homem enquanto consumidor como o elemento principal na produção da segregação
urbana (2001). Apesar da autoridade das opiniões, deve-se relembrar que a tendência
segregacionista é um processo social e, como tal, atuam sobre ela razões de diversas
ordens. Torná-la dependente de um único agente é limitar a riqueza dos processos sociais.
Há, na realidade, causas de ordem econômica, social, cultural, afetiva, político-jurídica e
ideológica. Algumas podem ser presumidas das análises acima realizadas, como o impacto
das redes sociais, por exemplo. Entretanto, dois vetores podem ser destacados como de
fundamental importância para a compreensão da segregação urbana brasileira: o
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funcionamento do mercado imobili†rio, que ser† analisado em detalhes no capƒtulo 3, e a
atua‚•o estatal. Apesar de costumeiramente se demonizar o mercado acerca dos problemas
sociais, Š preciso admitir que neste caso, o pr‡prio Estado foi um agente ativo na produ‚•o
de segrega‚•o urbana. Conforme asseverou Milton Santos, “a lista de causas do
subdesenvolvimento e da pobreza no Terceiro Mundo n•o pode estar completa antes que se
d‹ a devida ‹nfase € importˆncia do papel desempenhado pelo planejamento” (2007a, p.
13).

1.3. O Planejamento Urbano e a Constru…†o da Segrega…†o Urbana Brasileira

A principal teoria comumente aceita acerca da segrega‚•o urbana nas cidades
brasileiras Š, de certa forma, intuitiva, quando analisada a hist‡ria brasileira recente: a
extremamente r†pida migra‚•o campo-cidade fez com que os migrantes, com parcos
recursos, se alojassem em regi‰es distantes dos centros das cidades. Isto porque a terra em
tais †reas afastadas seria mais barata devido € aus‹ncia de qualquer tipo de equipamento
urbano. Ao mesmo tempo, as for‚as de mercado teriam concentrado as classes abastadas
em †reas especƒficas da cidade. O senso comum ainda incorpora a esta resposta a ideia de
que a situa‚•o das cidades brasileiras Š fruto da aus‹ncia de planejamento.
Ou seja, justifica-se a segrega‚•o espacial com base no seguinte trin…mio:
migra‚•o campo-cidade, mercado imobili†rio e aus‹ncia de planejamento. Apesar dos
intensos volumes de migrantes que chegaram €s cidades, e apesar da real importˆncia do
mercado imobili†rio, dificilmente se poderia estar mais longe da verdade. Em primeiro
lugar porque a raz•o exposta acima n•o esclarece todo o real processo que leva €
segrega‚•o e € exclus•o. Em segundo lugar porque as cidades brasileiras n•o sofrem da
falta de planejamento urbano. Pelo contr†rio, esta realidade Š fruto de um planejamento
especƒfico:
Sem o planejamento teria sido impossƒvel atingir-se uma intromiss•o t•o
r†pida e brutal do grande capital nessas na‚‰es. N•o cremos que seja
exagero afirmar que o planejamento tem sido um instrumento
indispens†vel € manuten‚•o e ao agravamento do atraso dos paƒses
pobres, assim como ao agravamento ou € exacerba‚•o de disparidades
sociais (SANTOS, 2007a, p. 13).
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Desta forma, uma grande parte da responsabilidade pela atual conjuntura das
cidades brasileiras cabe ao modelo de planejamento urbano adotado por estas mesmas
cidades. Com maior precis•o: parte da responsabilidade cabe € fun‚•o que Š usualmente
dada a este planejamento, conforme ser† visto posteriormente.
Embora a migra‚•o campo-cidade tenha sido intensa no Brasil do sŠculo XX,
ela sozinha n•o pode explicar o modelo de ocupa‚•o urbana. As cidades se valeram de
planejamentos urbanos baseados num zoneamento que impediu os pobres de se alojarem
nas †reas servidas de infraestrutura. Visto que, no zoneamento, parˆmetros singulares de
uso e de ocupa‚•o do solo s•o determinados para cada local do espa‚o urbano (NERY
J˜NIOR, 2005, p. 172)4 , tal exclus•o se deu de forma bem sutil: impedindo as principais
configura‚‰es de ocupa‚•o utilizadas pelas camadas mais pobres da popula‚•o naquelas
†reas (e, muitas vezes, em todas as †reas).
Pessoas com menos recursos econ…micos utilizam-se de sistemas de ocupa‚•o
que permitem o barateamento e a dilui‚•o do custo do solo e da constru‚•o. No modelo de
moradia unifamiliar, por exemplo, os lotes devem ser pequenos, pois apenas uma ”nica
famƒlia arcar† com os custos do im‡vel. Afinal, neste modelo, lotes grandes s•o utilizados
para a constru‚•o de grandes casas e mans‰es, voltados para as classes mŠdia e alta.
J† no modelo de moradia plurifamiliar, as classes mais baixas podem utilizar
lotes um pouco maiores, tendo em vista que o custo do solo (e da infraestrutura urbana) Š
suportado por um n”mero maior de famƒlias. Quando tal modelo Š concretizado a partir da
utiliza‚•o de prŠdios de apartamentos, os edifƒcios contam com poucos pavimentos, pois os
elevadores – essenciais em prŠdios mais altos – encareceriam demais a obra. AlŠm disso,
h† a reuni•o de usos diversos num mesmo lote, com comŠrcio no primeiro pavimento e
moradias nos demais, por exemplo. “ preciso ressaltar, ainda, que o terreno Š utilizado de
forma intensiva em qualquer desses casos, sem grandes recuos e muitas vezes com a
impermeabiliza‚•o completa do solo.
Entretanto, com vistas a uma cidade ideal, as leis de zoneamento das cidades
brasileiras n•o permitiram essas formas de ocupa‚•o em †reas com razo†vel infraestrutura
urbana. Em muitos casos, algumas dessas formas eram proibidas em quaisquer lugares.

4

Os instrumentos de uso e ocupa‚•o do solo ser•o avaliados em detalhes € frente, no capƒtulo 5.
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Foram estabelecidos, por exemplo, tamanhos mínimos de lotes com valores expressivos5 e
grandes recuos; foram erigidas poucas restrições ao remembramento de lotes pequenos, o
que tornavam os poucos existentes em alvo do capital incorporador; e foram instituídas
inúmeras restrições ao uso intensivo do solo, a usos mistos num mesmo lote e à moradia
plurifamiliar, exceto se em prédios de apartamentos tipicamente voltados para as classes
médias.
A parte da cidade com infraestrutura era fiscalizada, ainda que em alguns casos
apenas parcialmente (leia-se: ainda que somente para alguns fins). Como consequência, a
solução para as camadas mais pobres da população foi a de alocar-se nos espaços com
custo do solo menor e pouco fiscalizados. Foram parar, então, nas áreas que não eram do
interesse da camada mais rica da população e do capital incorporador, bem como naquelas
que não poderiam ser utilizadas formalmente por estes. Ou seja, lugares desprovidos de
infraestrutura e/ou vedados à ocupação.
Em geral, eram vedadas à ocupação as áreas de proteção ambiental (como
mananciais, mangues e matas) e as áreas impróprias para fixação humana (com alta
declividade, como encostas de morros, ou sujeitas a constantes alagamentos, como várzeas
de rios). Embora não tenham sido utilizadas pelo mercado formal, elas têm sido
intensamente ocupadas6 .
É justamente nesses espaços delicados que os aspectos contraditórios da
regulação urbanística se tornam mais evidentes. Nestas áreas, as fortes restrições à
ocupação levam à sua desvalorização fundiária. Sendo desinteressantes economicamente,
estas áreas não são fiscalizadas, o que permitiu sua intensa utilização pelo mercado
informal.
Resultado: a ausência de locais destinados às classes mais baixas e a
precariedade da fiscalização em porções consideráveis das cidades, fez com que áreas que
deveriam ser protegidas, fossem ocupadas de forma insustentável (ambiental e
5

A Lei federal nº. 6.766/79, por exemplo, estabelece em seu artigo 4º que os lotes terão área mínima de cento
e vinte e cinco metros quadrados, salvo quando o loteamento se destinar a urbanização específica ou
edificação de conjuntos habitacionais de interesse social, previamente aprovados pelos órgãos públicos
competentes. Entretanto, as legislações municipais estabeleceram regras ainda mais severas, estipulando
áreas ainda maiores como o mínimo a ser observado pelos particulares
6
Ressalta-se que a ocupação de áreas de proteção ambiental não se deu exclusivamente pelas camadas mais
pobres, havendo diversos loteamentos irregulares de alto padrão em torno de mananciais, por exemplo. No
Brasil, sempre que fosse do seu interesse, os mais abastados se valeram do mercado informal e da
ilegalidade.
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socialmente). A inexist‹ncia ou inadequa‚•o do saneamento b†sico nessas regi‰es torna a
situa‚•o ainda pior. A degrada‚•o ambiental, com rios, lagos e praias poluƒdas, bem como a
crise de abastecimento de †gua que se segue, Š apenas a consequ‹ncia l‡gica dos fatos.
Embora os habitantes dessas regi‰es sofram o pior impacto, toda a cidade Š penalizada.
Evidencia-se, assim, que o modelo instituƒdo tendo em vista uma ocupa‚•o
perfeita acaba produzindo uma cidade dual, em que a legalidade de certas †reas convive
com a ilegalidade (e da ilegalidade) de outras, levando a resultados contr†rios €queles
previstos no modelo ideal. A regula‚•o urbanƒstica construiu a muralha que protege a
cidade rica e provoca a segrega‚•o urbana (ROLNIK, 1999, p. 105).
Aliado a uma regula‚•o urbanƒstica excludente est† o desenvolvimento de uma
estrutura de mobilidade baseada no transporte rodovi†rio, sob pneus. Trata-se de um
sistema que garante maior liberdade de locomo‚•o, pois permite o livre deslocamento por
qualquer trajeto nas ruas e avenidas, o que leva a uma expans•o difusa sem limites da
cidade. Entretanto, apenas os indivƒduos providos financeiramente t‹m real mobilidade
neste sistema, com grande conforto e liberdade, atravŠs de formas de deslocamento
individuais. A maior parte da popula‚•o, todavia, sofre com um sistema de transporte de
massa prec†rio: lento, desconfort†vel e limitado. O balan‚o final Š o de um sistema
poluidor de alto consumo energŠtico que n•o resolve a quest•o da mobilidade da popula‚•o
carente, mas auxilia ainda mais na constru‚•o de cidades excludentes.
A atua‚•o segregacionista do Estado, portanto, n•o se deu apenas atravŠs da
regulamenta‚•o urbanƒstica, mas tambŠm atravŠs da produ‚•o de infraestrutura e da
localiza‚•o dos aparelhos de Estado. A maior parte dos investimentos do Estado foi,
indiscutivelmente, realizada nas †reas ocupadas pelas classes altas, ainda que fosse a regi•o
mais bem servida de infraestrutura. As principais raz‰es para tal discrepˆncia est•o no
poder da ideologia.
AtravŠs da ideologia os interesses da classe dominante s•o transfigurados em
interesse coletivo, pois toda nova classe no poder Š obrigada, para alcan‚ar seus fins, a
transfigurar os seus interesses particulares como os interesses comuns de toda a sociedade
(MARX e ENGELS, 2009, p. 48). Na atua‚•o urbanƒstica do Estado, uma das principais
formas ideol‡gicas, com impacto relevante sobre a segrega‚•o, Š a que identifica a cidade
toda como a parte da cidade onde se encontram as camadas mais abastadas (VILLA•A,
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2001, p. 348). “ neste setor, por exemplo, que se constroem (fƒsica e socialmente) os
espa‚os de refer‹ncia da cidade e os sƒmbolos que a representam. Esta ideologia facilita a
concentra‚•o do investimento p”blico em poucas †reas da cidade e o estabelecimento de
preconceitos em rela‚•o €s demais regi‰es.
Outra forma ideol‡gica muito utilizada Š a naturaliza‚•o de processos sociais,
em que se procura mostrar uma certa inevitabilidade de certos fen…menos sociais,
independentemente da a‚•o humana, ou atŠ contra ela. A intensa migra‚•o campo-cidade,
por exemplo, Š ainda muito utilizada como raz•o da segrega‚•o das cidades brasileiras e do
caos urbano, apesar de ser apenas parte do problema, conforme visto acima.
Desta forma, a principal raz•o para a constru‚•o de cidades exclusivistas n•o
foi a falta de planejamento, mas a exist‹ncia de polƒticas urbanas baseadas em formas de
zoneamento e de investimento estatal direcionadas. Ambos, zoneamento e investimentos
consideraram apenas a parte rica da cidade, ignorando as demais regi‰es (e, em especial, os
interesses das classes mais baixas). Para tanto, esconderam-se em discursos ideol‡gicos e
pretensamente cientƒficos.
Contudo, conforme referido anteriormente, n•o cabe culpar o zoneamento
(paradigma de planejamento adotado pelas cidades brasileiras) pelo caos urbano existente.
Visto que ele Š apenas um instrumento da polƒtica urbana, pode ser utilizado para diversos
fins. Cabe responsabilizar, ent•o, o escopo que comumente tem se dado a ele no Brasil: o
de preservar o valor das propriedades imobili†rias.
Com raras exce‚‰es, n•o Š com outro objetivo que tem se utilizado do
zoneamento. Nem para uma ocupa‚•o sustent†vel, nem para uma adequa‚•o de usos e
ocupa‚‰es, nem muito menos para uma polƒtica de justi‚a territorial. O zoneamento
implantado no Brasil buscava manter os valores das propriedades na medida em que
limitava o tipo de vizinhan‚a que as por‚‰es mais ricas e bem equipadas das cidades
poderiam ter. Veja, por exemplo, parte da exposi‚•o de motivos do Ato n—. 127/1931 do
municƒpio de S•o Paulo, que deixava claro os fins almejados pelo zoneamento:
“considerando mais que Š preciso proteger os capitaes invertidos em immoveis urbanos,
evitando a intromiss†o de edifˆcios impr‰prios ou de usos impr‰prios de edifˆcios em
determinadas situa‚‰es” (sem grifos no original).
Ao determinar padr‰es urbanƒsticos alcan‚†veis apenas por pessoas mais ricas,

33

impede-se a ocupa‚•o de †reas com infraestrutura por pessoas pobres e, assim, uma
eventual desvaloriza‚•o devido € mudan‚a de perfil da vizinhan‚a. Ao permitir uma
verticaliza‚•o que apenas pode ser bancada pelas classes mŠdia e alta, a †rea permanece
valorizada.
A solu‚•o para os problemas de desigualdade socioecon…mica e de segrega‚•o
espacial passa, portanto, obrigatoriamente pela atua‚•o do Estado, sendo dele a
responsabilidade moral e jurƒdica para tanto. Neste sentido, o Estado deve n•o apenas
abster-se das pr†ticas que possam de alguma forma levar a um aumento desses males, mas
tambŠm exercer uma postura ativa na busca de sua redu‚•o. O planejamento urbano, que
mostrou-se como uma das principais causas destes problemas, erige-se como um dos
instrumentos possƒveis a serem utilizados pelo Estado para minimiz†-los. Obviamente n•o
Š a ”nica ferramenta disponƒvel, nem a solu‚•o de todos os problemas, que s•o complexos
e exigem, para sua solu‚•o, a integra‚•o de diversos elementos e a‚‰es, n•o podendo de
forma alguma se restringir a uma estratŠgia composta por um ”nico instrumento.
Contudo, para que o planejamento urbano possa efetivamente passar de vil•o a
her‡i s•o necess†rios diversos passos. O primeiro deles j† foi dado: o estabelecimento de
uma nova ordem institucional urbana instaurada pela Constitui‚•o Federal de 1988 e
desenvolvida na Lei n—. 10.257/2001, o Estatuto da Cidade. Todavia, apenas com a
aplica‚•o real dos objetivos estabelecidos constitucionalmente, considerando a cidade
inteira (inclusive a por‚•o ilegal), e com a participa‚•o efetiva de todas as camadas da
popula‚•o, o planejamento urbano mostrar-se-† um instrumento de justi‚a social.
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2. PRODU‚ƒO E REPRODU‚ƒO DO ESPA‚O SOCIAL

2.1. O Espa…o Social

A imagem tradicionalmente produzida pela sociedade acerca do espa‚o est†
ligada a duas perspectivas principais. A primeira, material, considera os aspectos fƒsicos do
espa‚o tratado: altitude, latitude, longitude, temperatura e umidade mŠdias, ƒndice de
precipita‚•o anual, exist‹ncia de declives, montanhas, planaltos, planƒcies, edifica‚‰es,
dentre outros. A segunda, uma perspectiva ideal, considera os espa‚os a partir da abstra‚•o
dos dados fƒsicos em conceitos genŠricos, que passam a ser utilizados pela geometria:
comprimentos, larguras, alturas, ˆngulos, raios e assim por diante.
Ambos os pontos de vista direcionaram a no‚•o de espa‚o a uma concep‚•o
cada vez mais abstrata, mais neutra, em que o espa‚o seria apenas algo a ser preenchido. O
espa‚o sideral, um grande vazio com corpos celestes esparsos, Š a pr‡pria met†fora da
concep‚•o de espa‚o usualmente evocada pelo homem. “ claro que tais perspectivas sobre
o espa‚o n•o negam que ele limita, dependendo do conjunto de caracterƒsticas que o
descrevem, as possibilidades de realiza‚•o dos objetos e atividades. Trata-se, contudo, de
uma limita‚•o passiva: o espa‚o continua a ser um simples suporte.
A filosofia kantiana auxiliou na constru‚•o desta concep‚•o de espa‚o como
uma tela em branco. Afinal, o entendimento formulado de que ele Š uma mera condi‚•o de
possibilidade de todos os fen…menos dos sentidos externos, um “a priori” (KANT, 2001),
ajudou na difus•o de uma vis•o abstrata do espa‚o. Em consequ‹ncia, o cartesianismo e a
neutralidade tomam o centro das aten‚‰es da maioria das concep‚‰es sobre o espa‚o.
Em sua rela‚•o com a sociedade, o espa‚o seria o substrato onde os
acontecimentos e as rela‚‰es sociais se perfazem: onde se localizam os objetos, onde os
homens habitam, onde o ser humano escreve sua hist‡ria. AlŠm disso, o espa‚o Š
comumente restringido ao seu aspecto estritamente visual. Ou seja, o espa‚o seria um
suporte inerte e passivo onde se desenrolam os fen…menos naturais e sociais.
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O espa‚o, contudo, n•o Š socialmente um elemento neutro. Pelo contr†rio, o
espa‚o Š parte do todo social, tendo impactos relevantes na sociedade e sendo por ela
impactado. N•o Š de hoje que o espa‚o tem sido pensado, projetado e construƒdo levandose em conta as implica‚‰es que ele pode gerar nos indivƒduos e na sociedade, mas Š recente
a interpreta‚•o do espa‚o como elemento essencial para se compreender as atividades e
fluxos sociais.
O espa‚o importa! Ele supera o esquema euclidiano e cartesiano, mostrando-se
como um instrumento de poder – poder polƒtico, econ…mico, social e cultural. Mais do que
isso, ele n•o Š um vazio a ser preenchido, mas uma constru‚•o social; n•o Š um mero
substrato previamente existente, mas um produto da a‚•o humana; com uma hist‡ria n•o
apenas fƒsico-natural, mas tambŠm social.
Na busca pela sobreviv‹ncia humana, o homem interage com a natureza e
produz os objetos que satisfazem as necessidades dos integrantes da sociedade. Pelo
mesmo processo produz simultaneamente novas rela‚‰es sociais, novas culturas e novas
formas de pensar, alŠm de uma natureza transformada (CARLOS, 2011). N•o h† produ‚•o
sem a exist‹ncia de uma natureza prŠvia (ainda que esta j† seja uma natureza artificial,
construƒda) e sem a forma‚•o de uma nova natureza, alŠm de novas rela‚‰es sociais.
Logo, na constru‚•o hist‡rica

humana s•o produzidos n•o

apenas

conhecimentos, objetos, mercadorias, rela‚‰es sociais e culturas, mas tambŠm espa‚os que
materializam as rela‚‰es sociais em cada instante de seu desenrolar. O espa‚o Š um
produto social porque s‡ existe atravŠs da experi‹ncia e reprodu‚•o da sociedade. Neste
sentido, n•o Š um mero reflexo ou resultado das outras instˆncias sociais (sejam
econ…micas, polƒticas ou culturais), mas parte constitutiva do todo social, interagindo
dialeticamente com cada fra‚•o dele: “o espa‚o Š produto, condi‚•o e meio do processo de
produ‚•o da sociedade em todos os seus aspectos” (CARLOS, 2011, p. 50). Em
consequ‹ncia, ele escapa € divis•o base-estrutura-superestrutura, n•o podendo se falar em
um determinismo econ…mico, social ou polƒtico sobre o espa‚o. As rela‚‰es entre ambos
n•o s•o ditadas pelo domƒnio ou predominˆncia de um sobre o outro, mas por m”ltiplas e
variadas interconex‰es:
Consideramos o espa‚o como uma instˆncia da sociedade, ao mesmo
tƒtulo que a instˆncia econ…mica e a instˆncia cultural-ideol‡gica. Isso
significa que, como instˆncia, ele cont„m e Š contido pelas demais
instˆncias, assim como cada uma delas o contŠm e Š por ele contida. A
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economia est… no espa‚o, assim como o espa‚o est… na economia. O
mesmo se d† com o polƒtico-institucional e com o cultural-ideol‡gico.
Isso quer dizer que a ess‹ncia do espa‚o Š social. Nesse caso, o espa‚o
n•o pode ser apenas formado pelas coisas, os objetos geogr†ficos,
naturais e artificiais, cujo conjunto nos d† a Natureza. O espa‚o Š tudo
isso, mais a sociedade: cada fra‚•o da natureza abriga uma fra‚•o da
sociedade atual. Assim, temos, paralelamente, de um lado um conjunto de
objetos geogr†ficos distribuƒdos sobre um territ‡rio, sua configura‚ƒo
geogr…fica ou sua configura‚ƒo espacial e a maneira como esses objetos
se d•o aos nossos olhos, na sua continuidade visƒvel, isto Š, a paisagem;
de outro lado o que d† vida a esses objetos, seu princƒpio ativo, isto Š,
todos os processos sociais representativos de uma sociedade em dado
momento. Esses processos, resolvidos em fun‚†es, realizam-se atravŠs de
formas (SANTOS, 2008b, p. 12, grifos no original).

Fruto da complexa rede de processos sociais, o espa‚o Š um objeto complexo e
multifacetado que expressa as contradi‚‰es que est•o na base da sociedade de que se
origina. No caso da sociedade brasileira, por exemplo, exp‰e a divis•o de classes e a
reparti‚•o inƒqua do produto social, atravŠs de uma apropria‚•o desigual da terra e da
exist‹ncia de uma segrega‚•o urbana aguda.
Na medida em que Š primordialmente um produto social, o espa‚o tambŠm
apresenta uma hist‡ria social, intensamente relacionada € sua pr‡pria hist‡ria fƒsicomaterial, mas superando-a. Cada sociedade, ent•o, apresentar† em cada Špoca um espa‚o
social diverso daqueles encontrados em outras sociedades, ainda que haja certa
similaridade.
Mas qual a raz•o do car†ter social do espa‚o ter ficado obscurecido por tanto
tempo? Lefebvre sugere que as perspectivas tradicionais do espa‚o s•o as principais
respons†veis por este equƒvoco, atravŠs de uma ilus•o de transpar‹ncia e de uma ilus•o
realƒstica do espa‚o (1974). Pela primeira, a substitui‚•o da realidade por termos abstratos
da geometria e da filosofia d•o ao espa‚o uma conota‚•o de transpar‹ncia, de aus‹ncia de
ciladas e obscuridades. Pela ilus•o realƒstica, a realidade Š resumida ao que Š concreto,
absorvendo unicamente as qualidades fƒsicas da terra.
Todavia, apesar de n•o deixar de ser material, o espa‚o n•o pode ser mais
compreendido apenas pelas suas caracterƒsticas fƒsicas, pois apresenta significados, fun‚‰es
e rela‚‰es que extrapolam o car†ter estritamente concreto. Tal fato se d† n•o apenas nos
locais efetivamente edificados, mas tambŠm nos ambientes naturais (como rios, desertos e
florestas), quando o homem os incorpora na sua hist‡ria, produzindo-os como parte de seu
processo social. AlŠm disso, o marco construƒdo interage dinamicamente com os diversos
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e

complementariedade. Tais rela‚‰es n•o s•o meras formas te‡ricas, ou tipos ideais, mas
aut‹nticos fen…menos reais, com influ‹ncia perceptƒvel. Ou seja, os espa‚os n•o s•o ilhas
isoladas. Estradas, portos e cidades relacionam-se com outros espa‚os que n•o os
apresentam, estejam estes mais pr‡ximos ou mais distantes, mais acessƒveis ou n•o, etc.
Mesmo os poucos sƒtios atualmente “livres” da presen‚a humana precisam ser hoje
analisados de acordo com a rela‚•o dialŠtica tempo-espa‚o que mant‹m com os outros
ambientes. Ademais, as sociedades dialogam com os espa‚os naturais “intocados”, quer
pela valoriza‚•o (e muitas vezes fetichiza‚•o) atravŠs da contempla‚•o e da frui‚•o desses
recintos virgens, quer pelas possibilidades que representam para a constru‚•o de novas
edifica‚‰es.
A concretude espacial produzida pelo homem materializa as rela‚‰es sociais,
sedimentando a pr‡pria hist‡ria em edifica‚‰es. Os espa‚os podem ser considerados,
assim, n•o apenas pelas constru‚‰es em si, mas pelas diferentes fun‚‰es que podem ser
executadas nelas e pela hist‡ria que elas carregam. Apesar de a dimens•o de v†rios tempos
estar impregnada na paisagem (CARLOS, 2011, p. 35), os seus significados se
transformam. Os antigos casar‰es ainda existentes na Avenida Paulista da cidade de S•o
Paulo, por exemplo, n•o s•o meros palacetes: alguns se tornaram centros culturais, outros
s•o utilizados para atividades comerciais e banc†rias, outros est•o abandonados. Todos,
entretanto, evocam a hist‡ria de uma avenida que concentrou as resid‹ncias da elite
paulistana e que foi substituƒda por edifƒcios de escrit‡rios – e que traz de forma ƒnsita o
questionamento acerca de onde se localiza elite paulistana hoje.
O espa‚o construƒdo Š, ent•o, continuamente reconstruƒdo pelo homem, ainda
que paredes n•o sejam derrubadas, pois o espa‚o social Š, conforme j† destacado, n•o
apenas as constru‚‰es em si, mas a intera‚•o dinˆmica entre elas e a sociedade que lhes d†
significado. Esta segunda natureza produzida pelo homem Š diariamente modificada e
reincorporada na sociedade, num processo incessante de produ‚•o de novas significa‚‰es e
de novas constru‚‰es. O espa‚o, portanto, Š sempre atual, apesar dos tra‚os deixados pelo
tempo (LEFEBVRE, 1974, p. 131).
A dialŠtica da perman‹ncia e mudan‚a do espa‚o, contudo, altera-se conforme
a perspectiva adotada. Os espa‚os particulares podem permanecer est†veis por muito
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tempo e sofrer s”bitas mudan‚as profundas7 . Contudo, quando a perspectiva se amplia para
uma cidade, ou regi•o, observa-se que o espa‚o est† em eterna transforma‚•o: “n•o h†
resultado final, mas apenas uma contƒnua sucess•o de fases” (LYNCH, 2006, p. 2).
O espa‚o Š social, mas tambŠm Š polƒtico. O espa‚o Š uma rede complexa
saturada de relacionamentos de poder/saber que se expressam em paisagens materiais e
discursos de domina‚•o e resist‹ncia. “ origem de poder, Š condi‚•o para exercƒcio de
poder, Š meio para expressar o poder, Š resultado de rela‚‰es de poder, e Š o pr‡prio poder
em a‚•o. Est†, assim sendo, repleto de ideologias e de estratŠgias que se digladiam. O
espa‚o Š um local sobre o qual h† constante intera‚•o e luta entre domina‚•o e resist‹ncia
polƒtica. Lutas que s•o travadas n•o apenas nas institui‚‰es polƒticas oficiais, mas na teia
social inteira, inclusive no espa‚o real.
De igual forma, o espa‚o tambŠm Š econ…mico. AlŠm de ter uma relevˆncia
enorme na produ‚•o, o espa‚o Š influenciado por esta. Cada sistema econ…mico engendra
um espa‚o diferenciado, com estratŠgias, fun‚‰es, significados diversos. No sistema
capitalista, por exemplo, s•o constantes as estratŠgias de utiliza‚•o e domina‚•o do espa‚o
para a manuten‚•o do status quo e garantir uma maior efici‹ncia econ…mica. O espa‚o
torna-se, nos dias de hoje, um elemento essencial para compreender a forma‚•o do lucro
capitalista e a perpetua‚•o do capital.
Observa-se, a partir do exposto atŠ ent•o, que a forma‚•o do espa‚o social se
d† a partir da conflu‹ncia de uma gama enorme de rela‚‰es de naturezas contradit‡rias. Ao
mesmo tempo em que se desenvolvem rela‚‰es cooperativas entre os indivƒduos e as
classes, florescem in”meras rela‚‰es competitivas e atŠ mesmo rela‚‰es conflituosas. As
aglomera‚‰es urbanas, por exemplo, permitem uma maior frequ‹ncia de contatos e
intercˆmbios entre os membros de uma sociedade. Tal fato permite a divis•o do trabalho e,
em consequ‹ncia, uma maior efici‹ncia econ…mica (o padeiro apenas pode concentrar-se
na atividade de produ‚•o de p•es porque sabe que poder† adquirir os outros bens
necess†rios € sua sobreviv‹ncia de outros profissionais que se especializaram na produ‚•o
de referidos bens). Em contrapartida, na mesma aglomera‚•o, os indivƒduos competem
pela aquisi‚•o de espa‚os com as caracterƒsticas almejadas. Por fim, h† ainda rela‚‰es de
conflito, como aquelas geradas pela segrega‚•o espacial urbana. Todas essas rela‚‰es, e
7

Na realidade, conforme observar-se-† logo € frente, mesmo quando a forma e a fun‚•o espacial est•o
est†veis, h† constante mudan‚a dos espa‚os, tendo em vista que devem ser analisados em rela‚•o a conjuntos
espaciais mais amplos.
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muitas outras alŠm destas, convivem simultaneamente. Seria um erro grave sustentar que a
conforma‚•o espacial depende exclusivamente de qualquer uma delas.
O espa‚o n•o apenas engendra rela‚‰es sociais concretas (assim como rela‚‰es
econ…micas e polƒticas concretas), como Š influenciado pelas percep‚‰es que os indivƒduos
e as coletividades t‹m acerca dele, formando uma imagem mental do que Š o espa‚o:
As imagens ambientais s•o o resultado de um processo bilateral entre o
observador e seu ambiente. Este ”ltimo sugere especificidades e rela‚‰es,
e o observador – com grande capacidade de adapta‚•o e € luz de seus
pr‡prios objetivos – seleciona, organiza e confere significado €quilo que
v‹. A imagem assim desenvolvida limita e enfatiza o que Š visto,
enquanto a imagem em si Š testada, num processo constante de intera‚•o,
contra a informa‚•o perceptiva filtrada. Desse modo, a imagem de uma
determinada realidade pode variar significativamente entre observadores
diferentes (LYNCH, 2006, p. 7).

Logo, as pessoas percebem, imaginam, valorizam e concebem o espa‚o
diferentemente. Embora algumas representa‚‰es possam ter certa semelhan‚a em
determinados grupos, e apesar da influ‹ncia dos setores dominantes (inclusive atravŠs da
mƒdia), o processo Š fundamentalmente individual: “cada cidad•o tem vastas associa‚‰es
com alguma parte de sua cidade, e a imagem de cada um est† impregnada de lembran‚as e
significados” (LYNCH, 2006, p. 1). Tais imagens relacionam-se com o repert‡rio de
representa‚‰es pessoais acerca de espa‚os paradigm†ticos (reais ou ficcionais), sƒmbolos
que n•o est•o sujeitos € coes•o ou coer‹ncia, estando saturados de significados,
lembran‚as e imagina‚‰es. A percep‚•o de uma torre, por exemplo, dialoga com a imagem
mental da Torre Eiffel (ou de outras torres referenciais); a imagem de um bosque, ao
contr†rio, pode relacionar-se com as imagens formadas acerca dos bosques de contos de
fada.
Todavia, as representa‚‰es do espa‚o tambŠm podem ter uma origem tŠcnica,
como o espa‚o euclidiano e o espa‚o cartesiano, concebidos e derivados de l‡gicas
particulares e de saberes tŠcnicos dos cientistas, urbanistas, planejadores, tecnocratas etc.
Tais representa‚‰es est•o impregnadas de conhecimento, que lhes concede um discurso de
verdade e que encobre as ideologias nelas presentes. S•o os espa‚os “legƒveis” de mapas,
estatƒsticas, diagramas, gr†ficos, que simplificam o espa‚o concreto.
Tais representa‚‰es simplificadas do espa‚o real n•o s•o apenas ”teis, mas
necess†rias em diversos casos. Deve-se atentar apenas para n•o reduzir o espa‚o real ao
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espa‚o representado, perdendo de vista o seu car†ter social, contradit‡rio e profundamente
ideol‡gico. Podem ser utilizadas para diversos fins que se fa‚am necess†rias, mas sempre
retomando, assim que possƒvel, as lutas, coopera‚‰es e ambiguidades do espa‚o real. A
perda das rela‚‰es sociais, econ…micas, polƒticas e culturais leva, conforme visto, a uma
abstra‚•o e desmaterializa‚•o do espa‚o, apoiada por argumentos cientƒficos que advogam
por uma representa‚•o pretensamente verdadeira.
Estas representa‚‰es podem ser feitas acerca do espa‚o presente, do espa‚o
passado e do espa‚o futuro (dentro deste, do espa‚o prov†vel, do espa‚o desej†vel, do
espa‚o possƒvel e do espa‚o impossƒvel). Como exemplo de representa‚‰es de espa‚os
futuros, encontram-se os planos urbanƒsticos, os projetos paisagƒsticos e as concep‚‰es
futurƒsticas. Os sistemas de informa‚•o geogr†fica (SIGs) s•o algumas das novas formas
de representa‚•o do espa‚o a partir de conhecimentos tŠcnicos especƒficos, atravŠs do uso
de tecnologias de informa‚•o. TambŠm neste caso as representa‚‰es poder•o ser ”teis,
contanto que n•o se abstraia do espa‚o real, devendo o conhecimento sempre retornar a
ele.
O espa‚o impacta sobre a vida das pessoas, portanto, em m”ltiplos planos.
Inclusive pelo aspecto fƒsico material, que tambŠm n•o pode ser desprezado. Os diversos
meios pelos quais os espa‚os s•o construƒdos impactam distintamente sobre as sociedades
e sobre os indivƒduos. Deste modo, as formas de ocupa‚•o, as tipologias residenciais, as
fachadas, a integra‚•o ou n•o com †reas externas, a exist‹ncia de espa‚os comuns ou de
espa‚os exclusivos, o paisagismo, dentre in”meras outras vari†veis ir•o influenciar a forma
com que as pessoas interagem entre si, como percebem o espa‚o, de como ele Š
reproduzido e de como ele Š apropriado e aproveitado pelas pessoas. A exist‹ncia de
espa‚os p”blicos, por exemplo, favorece a intera‚•o entre as pessoas e aumenta os nƒveis
de sociabilidade.
A pr‡pria distribui‚•o espacial da popula‚•o pode dar-se em formatos
distintos, considerando-se a mesma densidade populacional. A Figura 1, abaixo, ilustra
esta quest•o com algumas conforma‚‰es espaciais de distribui‚•o de uma mesma
popula‚•o. Nos esquemas 1 e 2, a configura‚•o Š tipicamente monoc‹ntrica, mas com
distribui‚‰es espaciais diversas, sendo a segunda menos concentrada; no modelo 3, h† uma
dispers•o em v†rios n”cleos concentrados; no modelo 4, h† uma dispers•o ainda maior;
nos modelos 5 e 6, a ocupa‚•o se d† de maneira menos contƒnua do que nos demais. As
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possibilidades s•o infinitamente maiores. N•o h† como negar que, em cada uma delas, as
vidas de seus habitantes seriam diferentes. As rela‚‰es sociais, a forma de intera‚•o com as
pessoas e com os lugares, o tipo de transporte necess†rio, a forma de perceber os espa‚os,
tudo seria distinto.

Figura 1: Diagramailustrativode distintas formas de ocupa…†o urbana
Fonte:OJIMA,2007,p. 280.

A vida dos indivƒduos Š completamente diferente dependendo da configura‚•o
espacial em que se situam. Neste sentido, a localiza‚•o de cada indivƒduo no todo espacial
tambŠm Š relevante. Em consequ‹ncia, o local de habita‚•o pode ter influ‹ncias relevantes
sobre as condi‚‰es de sa”de, educa‚•o, empregabilidade e seguran‚a (UN-HABITAT,
2006, p. 104). AtŠ mesmo as capacidades de consumir, de usufruir de momentos de lazer, e
de atuar como cidad•o pleno s•o impactadas pelo local onde os indivƒduos est•o situados.
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Duas das quest‰es que est•o mais em voga nas ”ltimas dŠcadas s•o a
“diminui‚•o” do mundo, devido aos avan‚os nas comunica‚‰es e nos transportes, e a
queda de barreiras geogr†ficas, em raz•o das rela‚‰es sociais, econ…micas e culturais que
extravasam as fronteiras dos territ‡rios. O que poderia parecer, num primeiro momento, o
fim da importˆncia do espa‚o, mostra-se, na realidade, como a ascens•o de sua importˆncia
a um patamar n•o imaginado anteriormente. Nunca a menor fra‚•o do espa‚o teve tanta
importˆncia; nunca as distˆncias min”sculas representaram distˆncias sociais t•o grandes.
O espa‚o importa. E importa muito mais nos dias de hoje.
Em resumo, o espa‚o social Š um objeto m”ltiplo. N•o se resume ao que Š
concretamente visƒvel, mas inclui as rela‚‰es sociais que ele engendra, as representa‚‰es
mentais que a sociedade forma acerca dele, alŠm de um conjunto de discursos e
representa‚‰es sociais. Assim como os atributos fƒsico-naturais, tais percep‚‰es, avalia‚‰es
e discursos tambŠm condicionam o relacionamento do homem com o espa‚o. Ambos os
lados se condicionam e se complementam formando um conjunto indissoci†vel, dinˆmico e
contradit‡rio. O espa‚o n•o Š apenas uma forma, nem apenas um conte”do: “n•o h† forma
sem conte”do. N•o h† conte”do sem forma. Aquilo que se oferece € an†lise Š sempre uma
unidade entre forma e conte”do” (LEFEBVRE, 2008, p. 91, grifos no original). O espa‚o
comp‰e-se, portanto, de formas-conte”do que est•o em constante modifica‚•o, gra‚as €s
altera‚‰es de significa‚•o produzidas pelos fluxos sociais existentes (SANTOS, 2008b,
pp.12 e s.).

2.2. An„lise do Espa…o

Estas mudan‚as na forma de ver o espa‚o alteram completamente a forma de
estud†-lo. Ele n•o pode ser mais um elemento que Š compreendido em profundidade
apenas com as an†lises de suas propriedades fƒsicas. Para ser compreendido, ele deve ser
inserido no ˆmbito dos processos sociais que o envolvem, como parte dos mesmos: “o
espa‚o produzido pela sociedade implica desconsiderar o espa‚o como uma exist‹ncia real
independente da sociedade” (CARLOS, 2011, p. 30).
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Embora cada um dos aspectos do espa‚o possa ser independentemente avaliado
por ci‹ncias parcelares, que t‹m como alvo cada um desses espa‚os especƒficos (como o
espa‚o material, que pode ser objeto das ci‹ncias naturais), a compreens•o do espa‚o como
fen…meno social envolve a compreens•o de todos esses aspectos, sob pena de negligenciar
dados importantes acerca do espa‚o, produzindo um conhecimento incompleto. As
conclus‰es tiradas de tal avalia‚•o s‡ poder•o ser, ent•o, parciais. Uma nova forma de ver
o espa‚o aproxima-se, ent•o, de uma vis•o cubista, procurando abarcar os diversos
aspectos sociais em um mesmo plano de significa‚•o.
De igual forma ocorrer† com uma an†lise que considere o espa‚o de uma
forma est†tica, como uma fotografia da realidade. O espa‚o tem uma historicidade que
precisa ser levada em conta no seu estudo. Afinal, o tempo se difere do espa‚o, mas dele
n•o se separa (LEFEBVRE, 1974, p. 204). O espa‚o n•o Š um fen…meno est†tico,
definitivo, n•o podendo ser avaliado como algo pronto e acabado (CARLOS, 2011, p. 57).
Contudo, deve-se ressaltar que as an†lises n•o devem ser historicamente minuciosas, mas
apenas apreender a dialŠtica da perman‹ncia e mudan‚a existente no espa‚o social. Nas
palavras de Milton Santos, “n•o se trata de efetuar uma prospec‚•o arqueol‡gica que seja,
em si mesma, uma finalidade. Trata-se de um meio” (2008b, p. 32).
“ importante atentar para o fato de que os fen…menos atuais n•o s•o o mero
reflexo de suas pr‡prias condi‚‰es pretŠritas, bem como n•o s•o o resultado apenas de
condi‚‰es exteriores a eles. Assim tambŠm Š o espa‚o, que n•o pode ser tomado como
“evolu‚•o” do espa‚o precedente, nem como a consequ‹ncia de um ”nico vetor (a
economia, por exemplo), mas de todo o complexo resultante dos processos, disputas e
contradi‚‰es sociais, econ…micas, culturais, polƒticas, jurƒdicas e fƒsicas8 .
Milton Santos elencou categorias analƒticas essenciais que definem o espa‚o
em rela‚•o € sociedade: forma (o aspecto concreto), fun‚•o (a atividade que Š executada),
estrutura (a inter-rela‚•o entre as parte de um todo) e processo (o desenrolar contƒnuo, a
historicidade) (SANTOS, 2008b, p. 69). A compreens•o de cada um desses aspectos, assim
como a conex•o entre eles, Š essencial para a compreens•o total do espa‚o. Neste caminho,
a forma s‡ toma relevˆncia quando executa uma fun‚•o, que deve ser observada n•o
8

O mesmo argumento Š v†lido para o pr‡prio direito: ele n•o Š o resultado do direito anteriormente vigente,
mas nele se insere, com resist‹ncias e inova‚‰es. De igual forma, o direito n•o Š determinado pela polƒtica ou
pela economia, mas de todo um complexo socioecon…mico em que o pr‡prio direito se inclui. Ver, por
exemplo, a concep‚•o da rela‚•o entre direito e economia exposta por Eros Roberto Grau (2008).
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apenas em si, mas em rela‚•o ao todo, sem perder o seu car†ter hist‡rico (em rela‚•o tanto
€s formas, quanto €s fun‚‰es e quanto €s estruturas).
Tais categorias devem ser analisadas n•o apenas em rela‚•o ao concreto
observ†vel, € paisagem. Esta envolve apenas alguns dos elementos do espa‚o. As
categorias analƒticas devem ser observadas em rela‚•o a todos os elementos espaciais: ao
meio ecol‡gico (o conjunto territorial que constitui a base fƒsica do trabalho humano), €s
infraestruturas (o trabalho humano materializado em determinado local, como casas,
planta‚‰es, estradas etc.)9 , aos seres humanos, €s firmas (que produzem bens, servi‚os e
ideias) e €s institui‚‰es (que produzem normas, ordens e legitima‚‰es) (SANTOS, 2008b).
O homem, por exemplo, tambŠm deve ser analisado sob as categorias analƒticas que
definem o espa‚o: a forma Š o ser humano corporificado (com dimens‰es reais e
necessidades fƒsicas); a fun‚•o do homem envolve as atividades por ele exercidas como
detentor de for‚a de trabalho, como consumidor, como agente polƒtico etc.; a estrutura
envolve a sociedade como um todo e a inser‚•o do homem nela; o processo Š a pr‡pria
hist‡ria do homem (tanto do homem individual, como da sociedade como um todo, como
das atividades exercidas pelo g‹nero humano em diferentes Špocas).
Cada elemento do espa‚o tem uma forma, fun‚•o e estrutura dependendo da
Špoca observada. Em consequ‹ncia, todo elemento espacial – assim como todo espa‚o –
tem um valor (econ…mico, social e polƒtico) especƒfico em cada momento hist‡rico. AlŠm
disso, apenas do contexto da inter-rela‚•o dos elementos Š que cada um deles adquire
significado pleno. N•o se trata, porŠm, de meras rela‚‰es bilaterais de causa e efeito ou
subsidiariedade, mas rela‚‰es generalizadas complexas. Ou seja, n•o Š possƒvel conhecelos em profundidade isoladamente, nem apenas na an†lise da rela‚•o entre os elementos,
pois parte de sua significa‚•o Š encontrada no todo que comporta cada um dos elementos
do espa‚o.
O espa‚o e seus elementos formam, portanto, um aut‹ntico sistema. Quando h†
altera‚•o de um elemento, ou da rela‚•o entre dois ou mais elementos, h† modifica‚•o do
todo, que implica em altera‚‰es nos outros elementos e novas mudan‚as no todo, que

9

Na realidade, a pertin‹ncia da divis•o entre meio ecol‡gico e infraestruturas Š colocada em d”vida pelo
pr‡prio autor da classifica‚•o, Milton Santos, pois as infraestruturas se somam e aderem ao meio ecol‡gico,
tornando-se parte insepar†vel dele: “a cada momento da evolu‚•o da sociedade o homem encontra um meio
de trabalho j† constituƒdo sobre o qual ele opera, e a distin‚•o entre o que se chamaria de natural e n•o
natural torna-se artificial” (SANTOS, 2008b, p. 19).

45

permanece em constante remodela‚•o. A altera‚•o pode ser oriunda ainda de agentes
externos, que s‡ ganham valores especƒficos como consequ‹ncia das condi‚‰es de seus
impactos (SANTOS, 2008b, p. 30). Estas transfigura‚‰es tambŠm modificar•o o todo, com
implica‚‰es em cada um dos elementos do espa‚o.
Apesar de a significa‚•o ser encontrada apenas no todo, ao invŠs de em suas
partes isoladamente, estas se mostram ao homem como elementos concretos, ao passo que
h† uma dificuldade em captar empiricamente a totalidade. Um bairro, uma comunidade, ou
uma edifica‚•o, por exemplo, apesar de sua exist‹ncia concreta, s‡ s•o plenamente
conhecidos ap‡s a sua valora‚•o em rela‚•o ao todo (de forma mais pr‡xima, a cidade, de
forma mais extensa, o mundo inteiro).
“ neste caminho que nasce a no‚•o de localiza‚•o, atravŠs do contexto da
inter-rela‚•o de todos os elementos do espa‚o total. Cada elemento do espa‚o adquire um
valor especƒfico dependendo do lugar. Contudo, o lugar apenas adquire significado pleno
quando integrados todos os elementos e verificados em rela‚•o ao espa‚o completo. Como
o valor de cada elemento de cada por‚•o do espa‚o est† em incessante muta‚•o, a
significa‚•o relativa dos espa‚os tambŠm n•o permanece constante. Em consequ‹ncia, “o
lugar pode ser o mesmo, as localiza‚‰es mudam. E lugar Š objeto ou conjunto de objetos.
A localiza‚•o Š um feixe de for‚as sociais se exercendo em um lugar” (SANTOS, 2008b,
p. 13). Uma †rea que recebe infraestrutura, por exemplo, n•o tem a mesma significa‚•o
perante o restante da cidade que tinha outrora. Em consequ‹ncia, no longo ou no mŠdio
prazo, h† uma mudan‚a no perfil e tipo de ocupantes, assim como nas atividades e nos usos
anteriormente realizados. Depois de certo perƒodo, a †rea Š outra perante o conjunto
espacial, podendo ser, ent•o, uma localiza‚•o privilegiada ou relegada, apesar de situar-se
no mesmo lugar que antes.
A an†lise do espa‚o exige, portanto, uma abordagem que leve em conta tanto
os aspectos fƒsicos quanto os aspectos sociais10 , analisados de forma integrada. Em
consequ‹ncia, na an†lise do espa‚o social, a separa‚•o entre ci‹ncias da natureza e ci‹ncias
humanas mostra-se um equƒvoco epistemol‡gico (SANTOS, 2009a)11 . A no‚•o de espa‚o

10

Tais aspectos j† foram chamados por Milton Santos (2009a) de sistemas de objetos e sistemas de a‚•o,
assim como de conjuntos de fixos e fluxos. PorŠm, o essencial a ser apreendido Š que ambos se sujeitam e se
complementam formando um conjunto indissoci†vel e dinˆmico.
11
Latour (1994) j† havia explicitado anteriormente a limita‚•o acerca da divis•o entre as ci‹ncias naturais e
sociais em diversos campos.
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social supera a separa‚•o rƒgida entre ci‹ncias da natureza e ci‹ncias humanas, pois a sua
an†lise exige uma abordagem sob as duas perspectivas.

2.3. Espa…o do Capital

A n•o neutralidade do espa‚o Š conhecida de longa data da Economia.
Todavia, este conhecimento apenas serviu para buscar uma maior valoriza‚•o do capital. “
possƒvel encontrar j† nos cl†ssicos da Economia observa‚‰es acerca das diferen‚as de
custos de produ‚•o dependendo dos locais em que se situam as unidades produtoras, as
unidades consumidoras e a infraestrutura de circula‚•o das mercadorias produzidas: “cada
lugar, ademais, tem, a cada momento, um papel pr‡prio no processo produtivo. Este, como
se sabe, Š formado de produ‚•o propriamente dita, circula‚•o, distribui‚•o e consumo”.
(SANTOS, 2008b, p. 13). Tal conhecimento tem sido utilizado desde ent•o pelas empresas
na busca da diminui‚•o dos custos e aumento dos lucros.
A cidade, como l‡cus de aglomera‚•o de unidades produtoras e de unidades
consumidoras, tornou-se um elemento chave para o desenvolvimento das for‚as produtivas
e do crescimento econ…mico. Isto porque permite a utiliza‚•o de uma infraestrutura por um
maior n”mero de empresas, garante ganhos atravŠs da complementaridade entre as
companhias, auxilia no acesso € m•o-de-obra, atenua os custos de transporte e de
comunica‚•o, garante de maneira mais f†cil e †gil o acesso € informa‚•o e ao
conhecimento (inclusive o tecnol‡gico):
A cidade Š condi‚•o geral da produ‚•o, e este fato imp‰e uma
determinada configura‚•o ao urbano, aparecendo enquanto fen…meno
concentrado, fundamentado numa complexa divis•o espacial do trabalho,
formando uma aglomera‚•o que, no capitalismo, tem em vista o processo
de acumula‚•o (CARLOS, 2011, p. 73).

Ademais, a pr‡pria cidade Š uma por‚•o do territ‡rio privilegiada,
instrumentalizada por recursos de conhecimento e instrumentos tecnol‡gicos. Tal estrutura
oferece maiores possibilidades de ‹xito econ…mico que outras †reas dotadas dos mesmos
recursos naturais, gra‚as ao uso mais eficiente dos recursos materiais e humanos
(SANTOS, 2009a, p. 242).

47

O espa‚o (e a cidade) Š condi‚•o do processo de produ‚•o. Produ‚•o que n•o
se esgota na fabrica‚•o de mercadorias e presta‚•o de servi‚os diretamente ao consumidor,
mas que inclui todo o conjunto de servi‚os a eles conexos, como os servi‚os financeiros,
jurƒdicos, publicit†rios etc. Tal fato exige pensar tambŠm a exist‹ncia de locais onde as
mercadorias alcan‚am o consumidor final, a circula‚•o das mercadorias para estes locais,
bem como a circula‚•o da for‚a de trabalho e do fluxo de capitais e informa‚‰es
necess†rios para a produ‚•o. Ou seja, a realiza‚•o do capital exige um complexo sistema
espacial concentrado:
A atividade produtora pressup‰e, consequentemente, a concentra‚•o
espacial para que a ind”stria possa se beneficiar daquilo que comumente
se chama “economia de aglomera‚•o” – infraestrutura, m•o de obra,
localiza‚•o de outras ind”strias complementares, mercado diversificado,
alŠm do fato de a localiza‚•o permitir a economia dos gastos de
produ‚•o. A ind”stria aproveita-se, ao m†ximo, dessas vantagens
enquanto socializa as desvantagens (polui‚•o, trˆnsito, etc.) (CARLOS,
2011, p. 75).

As caracterƒsticas do espa‚o s•o, portanto, relevantes para a produ‚•o. PorŠm,
tendo em vista que as parcelas do espa‚o n•o possuem as mesmas caracterƒsticas, elas n•o
s•o igualmente capazes de rentabilizar a produ‚•o (SANTOS, 2009a, p. 247). AlŠm do
mais, cada unidade produtora tem necessidades completamente diversas. Em consequ‹ncia,
h† localiza‚‰es adequadas para uma determinada produ‚•o, enquanto outras localiza‚‰es
s•o ideais para outro tipo de unidade produtora. Conforme Milton Santos asseverou,
Os lugares se distinguiriam pela diferente capacidade de oferecer
rentabilidade aos investimentos. Essa rentabilidade Š maior ou menor, em
virtude das condi‚‰es locais de ordem tŠcnica (equipamentos, infraestrutura, acessibilidade) e organizacional (leis locais, impostos, rela‚‰es
trabalhistas, tradi‚•o laboral). Essa efic†cia mercantil n•o Š um dado
absoluto do lugar, mas se refere a um determinado produto e n•o a um
produto qualquer (SANTOS, 2009a, pp. 247-248).

O espa‚o, porŠm, n•o Š apenas condi‚•o, mas meio de produ‚•o, pois atua
tanto como meio de trabalho (atravŠs das instala‚‰es prediais das f†bricas, escrit‡rios,
armazŠns), quanto como objeto de trabalho (elemento sobre o qual Š aplicado o trabalho
humano). Quanto a este ”ltimo, ele funciona como insumo da produ‚•o, correspondendo €s
terras agricult†veis, €s matŠrias-primas dele extraƒdas, ou atŠ como elemento pr‡prio para a
produ‚•o de produtos especƒficos: os espa‚os construƒdos – prŠdios de apartamentos e de
escrit‡rios, lojas, galp‰es etc.
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Por fim, o espa‚o Š produto econ…mico. “ produto em dois sentidos. Em
primeiro lugar, Š produto stricto senso: lotes, prŠdios, casas, silos, etc. Em segundo lugar, Š
produto do sistema econ…mico vigente, engendrando as rela‚‰es, coopera‚‰es, lutas e
disputas econ…micas referentes a uma sociedade. Ou seja, a disputa de classes est† presente
no espa‚o concreto e toda a cidade est† impregnada da for‚a de trabalho: “as condi‚‰es
materiais de produ‚•o se materializam no plano da cidade, no tra‚ado de suas ruas, no
desenho das estradas, na converg‹ncia das vias de acesso, etc.” (CARLOS, 2011, p. 74).
Contudo, nos produtos (o espa‚o incluƒdo) apagam-se as marcas das atividades
produtoras, os tra‚os dos trabalhadores que os produziram, atravŠs do acabamento
(LEFEBVRE, 1974, p. 244). A perfei‚•o da mercadoria est† justamente em acabar com as
marcas da atividade produtora. Nas cidades brasileiras, por exemplo, a for‚a de trabalho
oriunda da explora‚•o capitalista e do conflito de classes esconde-se sob as formas de
acabamento dos im‡veis utilizados pelas classes altas. Ao mesmo tempo, a aus‹ncia de
acabamento (ou a exist‹ncia de formas modestas de acabamento) demonstra uma
constru‚•o realizada fora das rela‚‰es de produ‚•o capitalistas. Em consequ‹ncia, a parte
da cidade construƒda sob a Šgide do lucro e atravŠs da explora‚•o da for‚a de trabalho de
uma popula‚•o que realiza uma atividade alienante Š visƒvel na cidade. Contudo, ela Š
identific†vel exatamente por esconder estas rela‚‰es atravŠs de um produto uno, acabado.
Logo, a classe trabalhadora, que produz a cidade, n•o a v‹ como sua, mas
como um local desconhecido (e muitas vezes proibido):
O homem produz um mundo com o qual parece n•o se identificar. O
espa‚o que ele produz, no processo de reprodu‚•o de sua vida, aparece
como algo externo a ele. O espa‚o Š produzido cada vez mais enquanto
condi‚•o geral da produ‚•o e o Estado tem um papel fundamental para a
reprodu‚•o do sistema e interfere produzindo infraestrutura e todo o
aparato necess†rio € reprodu‚•o ininterrupta do processo de acumula‚•o
do capital (CARLOS, 2011, p. 83).

“ preciso relembrar ainda que o espa‚o da moradia, como parte de um todo
urbano, tambŠm Š determinado, em certa medida, pela localiza‚•o do capital e das
unidades produtoras. AlŠm disso, a habita‚•o como mercadoria est† submetida € l‡gica da
produ‚•o capitalista e das necessidades e perspectivas de acumula‚•o do capital. Em
consequ‹ncia, a habita‚•o e acesso € pr‡pria cidade ser•o organizados de acordo com a
l‡gica do pre‚o e dos lucros almejados pelos detentores dos meios de produ‚•o. Os
espa‚os s•o consumidos e o s•o de forma diferenciada de acordo com as possibilidades de
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pagamento que cada indivƒduo possui. N•o apenas os espa‚os de habita‚•o, mas tambŠm
os espa‚os de lazer, de compras, de acesso aos servi‚os p”blicos etc.
Uma nova modalidade de produ‚•o do espa‚o merece destaque: a produ‚•o da
cidade como uma mercadoria a ser vendida. Tendo em vista as vantagens provocadas na
produ‚•o pelas diferentes localiza‚‰es, a cidade como um todo Š produzida tendo em vista
um mercado consumidor exclusivo: investidores solv†veis. A busca pela atra‚•o de formas
especƒficas de investimento leva as cidades a aplicarem seus recursos na infraestrutura
requisitada por tais formas de investimento, bem como na divulga‚•o das cidades pelo
mundo. Os grandes eventos inserem-se nessa problem†tica como meios capazes de
promover a cidade, como atravŠs de eventos esportivos (como olimpƒadas), exposi‚‰es,
congressos etc. Muitas vezes, entretanto, a preocupa‚•o com possƒveis investidores
externos Š acompanhada do descaso com as popula‚‰es locais, em especial aquelas que
poderiam trazer uma imagem inadequada € cidade. Como resultado, popula‚‰es s•o
removidas das †reas de promo‚•o e alocadas em †reas distantes e escondidas. Ademais, a
cidade torna-se cada vez mais estranha aos seus habitantes, n•o correspondendo
verdadeiramente a um habitat e se restringindo a um mero habitar.
A atra‚•o de novos capitais e a manuten‚•o dos existentes envolve, portanto, a
constru‚•o de uma rede de infraestrutura e amenidades que sejam atrativas €s empresas e
aos capitalistas, atravŠs de bons nƒveis de acessibilidade, variedade e qualidade de
equipamentos urbanos, exist‹ncia de espa‚os verdes, espa‚os de lazer, centros de cultura e
de compras etc.:
Para as coletividades locais, o desenvolvimento pela base se traduz pela
imperiosa necessidade de ser atrativo, em particular em rela‚•o €s
atividades tecnologicamente avan‚adas, o que pode se realizar apenas se
houver condi‚‰es de multiplicar as vantagens suscetƒveis de interessar e
de atrair as novas atividades. As coletividades s•o, pois, conduzidas a
oferecer vantagens de custo para criar espa‚os especƒficos, para
desenvolver externalidades de servi‚os... enfim, para criar um ambiente e
um meio capazes de responder €s exig‹ncias das novas atividades. Tudo
isso implica em que as coletividades devem estar em condi‚‰es de
satisfazer €s exig‹ncias que se pode chamar “imperativo sinŠrgico”: elas
devem oferecer €s empresas a possibilidade de se beneficiar da presen‚a
de todas as infra-estruturas, os equipamentos, os servi‚os € economia...
necess†rios € obten‚•o de sinergias locais permitindo promover a
inova‚•o e a cria‚•o tecnol‡gicas (FISCHER, 2008a, pp. 28-29).

Tal infraestrutura Š usualmente bancada pelo poder p”blico. O que representa
uma subven‚•o estatal indireta €s empresas que se localizarem na regi•o. O Estado, em
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consequ‹ncia, funciona como um instrumento de valoriza‚•o do capital e de manuten‚•o
da taxa de lucro dos capitalistas, atravŠs de uma estratŠgia espacial. A qualidade de vida
dos habitantes da regi•o seria melhorada indiretamente, atravŠs dos benefƒcios que as
novas empresas trouxessem (como atravŠs dos sal†rios, por exemplo).
Esta nova pr†tica, contudo, que exige investimentos pelo poder p”blico em
novas tecnologias urbanas, traz um problema relevante: ela n•o ajuda a aumentar as
desigualdades urbanas e regionais? Conforme AndrŠ Fischer:
As novas tecnologias n•o param de acentuar as clivagens qualitativas no
espa‚o geogr†fico enquanto que o discurso do ordenamento do territ‡rio
afirma, h† muito, a necessidade da luta contra os desequilƒbrios regionais!
Pode-se, deve-se, considerar a aposta tecnopolitana como a boa resposta a
esse dilema? (2008a, p. 49).

Tal pr†tica espacial Š incompatƒvel com o combate €s desigualdades sociais e
regionais? Ou Š apenas uma necessidade premente dos dias de hoje para evitar a fuga de
capitais? O Estado n•o pode se curvar passivamente €s necessidades do capital. Contudo,
este n•o deve ser previamente considerado como o dem…nio dos nossos dias. O
investimento do capital Š importante na sociedade atual e deve ser promovido. Apenas Š
necess†rio que os benefƒcios sejam colhidos por toda a sociedade, n•o podendo uma parte
dela ser relegada.

2.4. O Espa…o como Instrumento de Poder

O espa‚o sempre esteve, de uma forma ou de outra, conectado a variadas
formas de poder. Impossƒvel n•o lig†-lo de pronto ao poder polƒtico. Afinal, a primeira
limita‚•o ao exercƒcio dos poderes estatais Š espacial: o poder estatal pleno Š exercido
dentro de um territ‡rio especƒfico, demarcado, ainda que os poderes possam ser exercidos
limitadamente em outros locais, sob outras formas.
A propriedade e posse de terras, por outro lado, Š talvez a forma mais antiga e
simples de rela‚•o do espa‚o com o poder (e nem por isso menos ambƒgua ou menos
problem†tica). A propriedade privada garante ao seu titular um poder exclusivo sobre as
terras em seu domƒnio. O poder sobre o espa‚o, contudo, extravasa a outras formas de
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poder, tornando os detentores de extensas †reas, atŠ hoje, indivƒduos com not†vel poder
econ…mico, polƒtico, social e militar.
Todavia, o espa‚o tambŠm pode conotar o poder daqueles que o controlam. A
met†fora do castelo como sƒmbolo de poder Š evidente, mas n•o Š a ”nica: est†tuas,
monumentos, t”mulos, arranha-cŠus tambŠm incorporam e exibem sua face de sƒmbolos de
poder. Observa-se, portanto, que o monumental liga-se muitas vezes € afirma‚•o visual de
um poder. As pirˆmides egƒpcias, “simples” t”mulos fara…nicos, foram aut‹nticas
demonstra‚‰es de poder dos governantes que as construƒram, permanecendo no imagin†rio
atual como representantes do esplendor de toda uma sociedade poderosa. De igual forma,
as torres g‹meas do World Trade Center, em Nova York, evocavam a supremacia do poder
econ…mico na sociedade dominada pelo capitalismo financeiro, assim como a supremacia
do paƒs onde elas estavam localizadas. A pr‡pria queda das torres demonstrou a fragilidade
do poder econ…mico ante os desejos e necessidades humanas (sejam elas justas ou n•o).
A configura‚•o espacial permite, alŠm disso, o exercƒcio de poderes. O
pan‡ptico de Bentham Š o paradigma da utiliza‚•o espacial como instrumento de exercƒcio
do poder. Trata-se de uma constru‚•o que permitiria o controle contƒnuo de pessoas, seja
em pris‰es, escolas, ind”strias ou qualquer outro lugar em que o controle e a inspe‚•o
fossem necess†rios para a efic†cia dos objetivos pretendidos. Baseia-se n•o na aplica‚•o de
uma for‚a, mas em uma forma mais sutil de poder: de controlar e alterar comportamentos.
O princƒpio b†sico fundamenta-se na aparente onipresen‚a do olho vigia combinada com a
facilidade de sua real presen‚a (BENTHAM, 2000, p. 26). Para isso, colocam-se os
indivƒduos a serem vigiados (ou controlados) em uma posi‚•o que eles sintam que est•o
sob inspe‚•o o tempo todo, ainda que eventualmente n•o o estejam.
Daƒ o efeito mais importante do Pan‡ptico: induzir no detento um estado
consciente e permanente de visibilidade que assegura o funcionamento
autom†tico do poder. Fazer com que a vigilˆncia seja permanente em
seus efeitos, mesmo se Š descontƒnua em sua a‚•o (FOUCAULT, [2006?]
p. 166).

A edifica‚•o Š projetada a fim de que os pr‡prios vigias possam estar o tempo
todo sob controle. Os nƒveis de poder podem ser virtualmente quase infinitos, sendo
elaborados nas quantidades que fossem necess†rias. O fim do pan‡ptico, ressalta-se, n•o Š
espionar os indivƒduos controlados. Ao contr†rio, “o objetivo do princƒpio da inspe‚•o Š
exatamente o inverso: ele consiste em fazer n•o que eles suspeitem, mas que eles estejam
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certos de que seja l† o que fizerem ser† sabido mesmo que esse n•o seja o caso”
(BENTHAM, 2000, p. 71).
O princƒpio foi aplicado e continua a s‹-lo atŠ hoje nas mais variadas
institui‚‰es. Na busca por efici‹ncia, a disposi‚•o do espa‚o mostrou-se um fator essencial,
atravŠs da manuten‚•o da disciplina e do controle dos corpos. Foi utilizado, em menor ou
maior grau, nas pris‰es, nos hospitais, nas escolas, no ambiente de trabalho. Isto porque ele
Š o diagrama de um mecanismo de poder levado € sua forma ideal, sendo uma tecnologia
arquitetural de poder que pode ser utilizada com diversas finalidades (FOUCAULT,
[2006?]). A organiza‚•o do ambiente de trabalho Š um exemplo disso. A rƒgida linha de
montagem Š uma met†fora desta forma de utiliza‚•o. Contudo, n•o Š na linha de
montagem que se situa a base do sistema, mas na exist‹ncia de espa‚os amplos, sem
barreiras que obscureceriam a vis•o dos superiores, “tudo por uma simples idŠia de
arquitetura” (BENTHAM, 2000, p. 15). Desta forma, mais do que expressivo de um poder,
o espa‚o se faz repressivo em nome do poder, ou €s vezes mesmo sem nome (LEFEBVRE,
1974, pp. 413-414).
Pode-se concluir, portanto, com uma ora‚•o sintŠtica: o espa‚o importa! A
mesma frase, contudo, nos leva a mais um questionamento: se o espa‚o tem reflexos nas
rela‚‰es sociais, na economia, na cultura, na distribui‚•o e exercƒcio do poder, n•o poder†
impactar o direito? A Ci‹ncia Jurƒdica sempre tomou o espa‚o como um elemento neutro12 ,
mas ser† que n•o h† reflexos na forma de exercƒcio de direitos, no cumprimento de
obriga‚‰es, na aplica‚•o de princƒpios? Sobre estas quest‰es, cerne do presente estudo,
voltar-se-† mais € frente.

12

Como, por exemplo, em Bandeira de Mello (2010, p. 30).
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3. O MERCADO IMOBILI•RIO

O espa‚o Š meio essencial ao ser humano. Sua utilidade n•o se restringe ao
ocupar e residir, mas tambŠm ao produzir, circular, gozar, interagir. Apesar da imensid•o
do planeta, contudo, nem todos os locais podem ser aproveitados igualmente. O espa‚o Š,
portanto, um bem escasso, que tem um valor econ…mico no sistema capitalista vigente,
sendo comercializado de diversas formas.
Entretanto, mais do que apenas um bem comercializ†vel, o espa‚o Š tambŠm o
resultado de uma produ‚•o da for‚a de trabalho: Š uma mercadoria. Mesmo os terrenos
sem constru‚‰es n•o devem ser considerados como uma categoria independente do
trabalho humano, como vazios que poder•o ser preenchidos ou n•o no futuro. Pelo
contr†rio, tais espa‚os sem constru‚‰es tambŠm devem ser compreendidos como resultado
da for‚a de trabalho de toda a sociedade (VILLA•A, 2001). Conforme visto
anteriormente, o marco construƒdo interage dinamicamente com os diversos locais atravŠs
de rela‚‰es de distˆncia, tempo, acessibilidade, utilidade, complementariedade.
Para uma localidade ser considerada uma mercadoria, portanto, basta ser
ofertada comercialmente, ainda que n•o tenha qualquer estrutura edificada nele. Neste
sentido, apesar de, quando se afirma que o espa‚o Š produto das rela‚‰es sociais, dar-se
destaque ao espa‚o como resultado das inter-rela‚‰es sociais, ele Š produto tambŠm de
outra forma: um produto econ…mico, uma mercadoria.
Desta forma, o conjunto do ambiente construƒdo Š tambŠm um conjunto de
diferentes mercadorias imobili†rias: resid‹ncias, escrit‡rios, f†bricas, fazendas, oficinas
etc. Tais mercadorias s•o produzidas e transacionadas, numa economia de mercado, com
base no interesse de diversos agentes econ…micos especƒficos que, em sua intera‚•o,
constroem regras pr‡prias a um mercado peculiar: o mercado imobili†rio.
A compreens•o da rela‚•o da sociedade com o espa‚o passa, portanto,
obrigatoriamente por uma an†lise do mercado imobili†rio. Tal investiga‚•o Š essencial
para desvendar como a rela‚•o homem-espa‚o Š influenciada pela atua‚•o dos diferentes
atores sociais. Importante lembrar ainda que o estudo do mercado n•o pode se resumir ao
exame do mercado legalizado. Nem ao menos se resume € avalia‚•o apenas do pr‡prio
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mercado. Isto porque conhecer as rela‚‰es que est•o fora do mercado – e o porqu‹ delas
serem externas a ele – Š essencial para compreender o funcionamento real dele.
Tendo como finalidade dar subsƒdios € an†lise da regula‚•o do mercado
imobili†rio urbano pelo Estado, atravŠs dos instrumentos urbanƒsticos (o que se far† no
capƒtulo 5), no presente capƒtulo ser† estudado o funcionamento do mercado imobili†rio
urbano. Num primeiro momento ser† tratada a produ‚•o imobili†ria urbana, apresentando
as principais formas de operacionaliz†-la, junto com as implica‚‰es de cada uma. Em
seguida, ser† abordada a circula‚•o de bens imobili†rios urbanos, com suas formas,
extens‰es, os diversos interesses que a influenciam, as raz‰es que levam € aquisi‚•o de
im‡veis etc. Num terceiro momento, ser† indicado, de forma sucinta, como se d† a
forma‚•o do pre‚o do solo. Posteriormente, as formas de obten‚•o da renda do solo ser•o
analisadas em detalhe, indicando seus aspectos relevantes. Quase ao fim ser•o
apresentadas algumas peculiaridades de funcionamento dos mercados informais, e os
principais impactos negativos do funcionamento dos mercados imobili†rios, seguindo-se
para uma conclus•o.
Os estudos ora empreendidos buscar•o, portanto, apenas tra‚ar as linhas gerais
de funcionamento dos mercados de im‡veis urbanos a fim de compreender a atua‚•o das
for‚as de mercado (e das for‚as externas ao mercado) e a sua influ‹ncia no pre‚o da terra
urbana, expondo suas falhas. N•o apenas as falhas de mercado, mas especialmente
desvendando as raz‰es dos mercados de im‡veis fracassarem no fornecimento adequado
do solo urbano.

3.1. A Produ…†o de Im‰veis Urbanos

A produ‚•o dos im‡veis urbanos Š realizada atravŠs de uma infinidade de
formas, com nuances pertinentes a cada uma delas. Contudo, antes de adentrar em qualquer
tipo de an†lise sobre diferentes formas de produ‚•o, convŠm esclarecer o que ser†
considerado, no ˆmbito do presente trabalho, a pr‡pria produ‚•o de im‡veis urbanos.
A quest•o pode parecer, num primeiro momento, meramente ret‡rica ou de
solu‚•o imediata. Entretanto, o que se busca Š distinguir a produ‚•o de im‡veis urbanos da
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constru‚•o de im‡veis urbanos. Embora relacionadas, elas n•o se confundem. A produ‚•o
vai alŠm da edifica‚•o.
Ambas est•o ligadas a uma mudan‚a, a uma transforma‚•o. Entretanto,
enquanto a constru‚•o se refere €s mudan‚as fƒsicas do espa‚o construƒdo, acrescentando
novas edifica‚‰es ou modificando as existentes, a produ‚•o de im‡veis urbanos se refere €s
mudan‚as de usos e ocupa‚‰es do espa‚o. Apesar de tais altera‚‰es estarem relacionadas,
de forma corrente, a modifica‚‰es fƒsico-estruturais, n•o se limitam a estas. “ preciso
esclarecer que “mudan‚as de uso e ocupa‚•o do solo” deve ser considerado de forma
abrangente. Ou seja, n•o se trata da altera‚•o da legisla‚•o que regulamenta os usos e
ocupa‚‰es de um local, mas da altera‚•o efetivamente realizada, ainda que em contradi‚•o
aos usos e ocupa‚‰es permitidos €quela †rea. Neste sentido, incluem-se as mudan‚as de
uso do solo (de n•o utilizado para residencial, de agrƒcola para industrial, de residencial
para misto), as altera‚‰es nas formas de ocupa‚•o (de resid‹ncia unifamiliar para
plurifamiliar, de um mercado para um shopping etc.), as adapta‚‰es nas fun‚‰es e
estruturas internas de um im‡vel (a reforma de um im‡vel, construindo um quarto novo ou
transformando parte de um jardim numa garagem), o redimensionamento de terrenos
(loteamento, desmembramento ou remembramento), dentre outros.
O objetivo n•o Š ser exaustivo, mas, por meio dos exemplos apresentados,
demonstrar que h† produ‚•o imobili†ria quando a garagem de um im‡vel tem o seu uso
adaptado em pequeno comŠrcio, ou quando um jardim Š transformado em garagem, ou
quando um im‡vel agrƒcola Š loteado na forma de um condomƒnio fechado, ou quando s•o
produzidos edifƒcios de apartamentos. Os produtos finais apresentados nestes casos s•o
bastante diversos, mas em todos h† produ‚•o imobili†ria, ainda que por diferentes formas.
A falta de edifica‚•o ou a autoconstru‚•o, portanto, n•o devem ser confundidas como
aus‹ncia de produ‚•o.
Apesar da produ‚•o de im‡veis n•o depender necessariamente da constru‚•o
de edifica‚‰es, ela n•o est† isenta da necessidade de investimentos. A divis•o de um
terreno agrƒcola em diversos lotes residenciais, por exemplo, depende do cumprimento de
diversos prŠ-requisitos – legais ou mercadol‡gicos. O pre‚o dos lotes (e eventualmente atŠ
a possibilidade de comercializa‚•o deles) depender† da exist‹ncia de toda uma rede de
infraestrutura: fornecimento de †gua, energia elŠtrica, recolhimento de esgoto e resƒduos
s‡lidos, exist‹ncia de vias de circula‚•o para veƒculos e pedestres etc.
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As necessidades poder•o variar conforme o tipo de ocupa‚•o, de produto, de
mercado consumidor alvo. A divis•o em lotes industriais, por exemplo, tem outras
exig‹ncias: terrenos planos, sistemas de tratamento e reuso de †gua e esgoto, rede de fibra
‡tica, vias adaptadas ao tr†fego intenso de grandes cargas, exist‹ncia de rodovia nas
proximidades, dentre outros.
Desta forma, o produto imobili†rio Š resultado sim do trabalho humano,
mesmo em terrenos onde aparentemente n•o h† nenhuma estrutura edificada. AlŠm disso,
uma grande parte do trabalho para produzir um terreno n•o se encontra nele, mas nas suas
imedia‚‰es, como a exist‹ncia de ruas, meio-fio, sarjeta, redes de servi‚os de infraestrutura
etc.
Quais seriam, ent•o, as formas de produ‚•o imobili†ria? Para os fins deste
trabalho, Š importante identificar as implica‚‰es que os diferentes sistemas t‹m sobre o
mercado imobili†rio e sobre o pre‚o do terreno urbano. Sob este aspecto, pode-se
considerar que h† tr‹s principais sistemas de produ‚•o imobili†ria urbana: o sistema de
produ‚•o n•o mercantilizado, o sistema de produ‚•o pelo propriet†rio empreendedor e o
sistema mercantilizado do capital imobili†rio incorporador (TOPALOV, 1979)13 . Tais
sistemas atuam em conjunto, todos ao mesmo tempo, embora cada um seja utilizado por
diferentes grupos e movido por interesses diversos. ™ medida que novos sistemas se
desenvolvem, o mercado se torna gradativamente mais complexo, pois o surgimento de
novas formas n•o leva necessariamente ao desaparecimento das formas anteriores.
No sistema de produ‚•o e fornecimento n•o mercantilizado do solo h† uma
rela‚•o direta entre a produ‚•o do im‡vel e o seu uso pelo consumidor (TOPALOV, 1979,
p. 137). Neste sistema a produ‚•o visa somente satisfazer as necessidades dos futuros
ocupantes, n•o em fornecer um produto ao mercado. Pode dar-se principalmente atravŠs de
tr‹s tipologias principais: atravŠs da autoconstru‚•o, quando os pr‡prios futuros usu†rios
constroem o im‡vel; atravŠs da contrata‚•o de uma empresa que constr‡i num terreno
disponibilizado pelos futuros ocupantes; ou atravŠs do fornecimento p”blico de im‡veis.

13

Topalov (1979) utiliza para o sistema de produ‚•o pelo propriet†rio empreendedor outra denomina‚•o:
sistema de valoriza‚•o da propriedade do solo. Preferiu-se, entretanto, valer-se de outra denomina‚•o no
presente trabalho, a fim de evitar que o leitor a confundisse com a estrutura de obten‚•o de renda pela
valoriza‚•o do im‡vel. Trata-se de duas ordens de coisas completamente diferentes: uma Š um tipo de
sistema de produ‚•o imobili†ria e a outra Š um mŠtodo de obten‚•o de renda fundi†ria urbana (que ser†
tratada € frente), n•o havendo qualquer correla‚•o entre elas. Buscou-se, ent•o, evitar os erros de
interpreta‚•o que o mau uso da linguagem pode causar.
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Embora a aquisi‚•o de um terreno possa envolver, nas sociedades capitalistas, a sua prŠvia
aquisi‚•o no mercado, e apesar do rendimento usufruƒdo pela construtora eventualmente
contratada, neste sistema a busca de lucro n•o est† presente na decis•o sobre a mudan‚a de
uso do solo (ou seja, sobre a produ‚•o do im‡vel), n•o havendo, em princƒpio, renda do
solo.
Enquanto isso, no sistema de produ‚•o pelo propriet†rio empreendedor, os
propriet†rios de terrenos, a fim de valorizar seu patrim…nio, alteram o uso do solo que
det‹m e o ofertam no mercado. Podem tanto construir os im‡veis para alug†-los, como
para vend‹-los. Podem ainda simplesmente parcelar o solo e dispor dos lotes. Neste
sistema, a busca do lucro j† est† presente na decis•o sobre a mudan‚a do solo, mas Š o
propriet†rio original do terreno quem a efetua, absorvendo toda a renda solo e
transfigurando-se em capitalista imobili†rio (TOPALOV, 1979, p. 138).
J† o sistema mercantilizado do capital incorporador desenvolve-se quando o
capitalista imobili†rio n•o Š o propriet†rio original do solo. Neste caso, o capitalista
incorporador divide com o propriet†rio do solo a renda imobili†ria que surge da circula‚•o
da mercadoria produzida. Neste sistema a produ‚•o Š estruturada por pelo menos tr‹s
agentes: o propriet†rio, o incorporador-construtor e o consumidor (TOPALOV, 1979, p.
139). Pode haver, no entanto, uma infinidade de outros indivƒduos que atuam de forma
independente: o construtor (quando separado do capital incorporador), o financiador, o
corretor, dentre outros. A estrutura b†sica, no entanto, Š a mesma.
Um aspecto importante quanto ao sistema de produ‚•o pelo propriet†rio
empreendedor Š que a produ‚•o de im‡veis est† limitada € disponibilidade de capital n•o
imobilizado detido pelos propriet†rios de terra. Ora, tendo em vista que a propriedade da
terra imobiliza uma parte consider†vel do patrim…nio desses propriet†rios, o
desenvolvimento da produ‚•o neste sistema Š limitado. Embora a concess•o de
emprŠstimos amenize um pouco esta situa‚•o, n•o o faz plenamente. Afinal, os longos
prazos de retorno, e as incertezas quanto aos ganhos, aumentam o risco deste tipo de
crŠdito, deixando-o mais caro.
O sistema mercantilizado do capital incorporador supera este dilema: o
capitalista respons†vel pela promo‚•o do empreendimento e mudan‚a de uso do solo n•o
imobiliza o seu capital por longos perƒodos. Na realidade, sequer precisa adquirir a
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propriedade de um terreno, podendo permut†-lo por futuras unidades do empreendimento.
Neste sistema, portanto, h† a possibilidade de uma produ‚•o imobili†ria claramente maior.
“ preciso destacar ainda que, em contradi‚•o ao que as teorias cl†ssicas
econ…micas ensinavam sobre a terra, no sistema de produ‚•o pelo propriet†rio
empreendedor e no sistema mercantilizado do capital incorporador, o solo torna-se capital,
na medida em que se configura como matŠria-prima a ser trabalhado pelo homem. Ou seja,
o solo transcende a caracterƒstica de mero substrato onde a atividade econ…mica Š
realizada, um meio de trabalho, para se tornar um objeto de trabalho. O seu resultado final
Š uma mercadoria destinada ao mercado.
Em consequ‹ncia, os dois sistemas mercantilizados de produ‚•o imobili†ria
pressup‰em a circula‚•o imobili†ria. A raz•o de tal fato Š que a circula‚•o do capital n•o
termina ao final da produ‚•o. A comercializa‚•o do produto Š etapa imprescindƒvel para o
movimento da produ‚•o e para a reprodu‚•o do ciclo do capital no seu conjunto. O que
n•o ocorre no sistema de produ‚•o n•o mercantilizado: apesar de a transfer‹ncia dos
im‡veis produzidos neste sistema tambŠm ocorrer, ela n•o Š um elemento chave a ser
considerado na produ‚•o. Na produ‚•o n•o mercantilizada, a destina‚•o de uso ser† a guia
mestre.
“ preciso observar, ainda, que os tr‹s sistemas de produ‚•o imobili†ria urbana
n•o s•o necessariamente encontrados em todas as localidades. Cada aglomera‚•o urbana
apresentar† uma diferente combina‚•o de desenvolvimento de cada um desses sistemas.
Nas pequenas cidades, por exemplo, a produ‚•o tender† a ser pelo sistema de produ‚•o n•o
mercantilizado, atravŠs da autoconstru‚•o ou da constru‚•o por empresa especializada, ou
atravŠs do sistema de produ‚•o pelo propriet†rio empreendedor. Em cidades maiores j†
aparece o fornecimento p”blico de im‡veis e um incipiente sistema mercantilizado do
capital incorporador. J† nas grandes aglomera‚‰es podem ser encontradas todas as formas,
em diferentes graus de evolu‚•o. Apesar do desenvolvimento do capital incorporador,
ainda h† espa‚os para as outras formas de produ‚•o imobili†ria ainda n•o concebidas.

3.2. Circula…†o dos Im‰veis Urbanos
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Assim como a produ‚•o de im‡veis urbanos, a circula‚•o de im‡veis pode darse atravŠs de formas muito variadas. O mercado, apesar de numa economia capitalista ser
usualmente o principal respons†vel pela circula‚•o de im‡veis urbanos, est† muito longe
de ser o ”nico.
Diversas raz‰es e interesses levam € transfer‹ncia de bens atravŠs de formas
n•o mercadol‡gicas. S•o tanto raz‰es afetivas, quanto raz‰es de interesse p”blico ou
raz‰es econ…micas. Neste ”ltimo caso, as causas podem tanto ter rela‚•o direta com o
funcionamento do mercado imobili†rio (em decorr‹ncia, por exemplo, de pre‚os elevados
dos im‡veis ou da incapacidade do mercado em fornecer bens na quantidade demandada),
como estar pautadas por outros fatores econ…micos, como o desenvolvimento da imagem
de uma empresa, atravŠs de doa‚‰es ou emprŠstimos de im‡veis.
O universo de formas n•o mercadol‡gicas de transmiss•o de im‡veis Š, desta
forma, extenso. Existem formas privadas n•o mercantilizadas, como, por exemplo, as
heran‚as, doa‚‰es e emprŠstimos. H† tambŠm formas de disponibiliza‚•o e capta‚•o
p”blica de im‡veis, atravŠs do fornecimento direto, de concess‰es de direito de uso, ou de
desapropria‚‰es, por exemplo. AtŠ mesmo as ocupa‚‰es de im‡veis, sejam estas regulares
ou n•o, s•o formas de circula‚•o14 . A lista n•o Š exaustiva, mas demonstra a exist‹ncia de
outros tipos de transfer‹ncia de im‡veis, ao lado do mercado.
Este permanece, entretanto, como elemento central da circula‚•o de im‡veis na
sociedade atual, possuindo especificidades relevantes. Dentre elas, destaca-se, a
fungibilidade do solo (aspecto ligado €s caracterƒsticas dos bens transacionados) e a
conflu‹ncia de m”ltiplos interesses (aspecto ligado € atua‚•o dos agentes no mercado).
O solo n•o Š propriamente fungƒvel. Ou seja, os im‡veis n•o s•o plenamente
substituƒveis entre si sem prejuƒzo: dentre outras especificidades, eles servem a diferentes
usos, t‹m tamanhos, configura‚‰es e, principalmente, est•o localizados em pontos diversos
do territ‡rio. Isto resulta em algo extremamente importante: a exist‹ncia de uma
pluralidade de mercados de im‡veis urbanos, e n•o de um ”nico mercado. Cada grupo de
im‡veis est† em um mercado diferente, com dinˆmicas e pre‚os aut…nomos (CRUZ e
SANTOS, 2000, p. 7).

14

N•o se trata, neste instante, da problem†tica da legalidade ou regularidade das formas de ocupa‚•o. Apenas
da quest•o de que uma ocupa‚•o Š, de fato, uma forma de circula‚•o imobili†ria, ainda que prec†ria.
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Tal constata‚•o Š facilmente verific†vel: as pessoas interessadas em im‡veis
residenciais n•o ir•o adquirir um im‡vel industrial, ou agrƒcola, por exemplo. Desta forma,
h† mercados de im‡veis industriais, de im‡veis comerciais, de im‡veis residenciais, de
armazŠns,

de

escrit‡rios, de oficinas,

de

grandes

†reas

para

constru‚•o de

empreendimentos de grande porte (grandes condomƒnios, clubes, est†dios, shopping
centers, casas de espet†culos).
Entretanto, as divis‰es s•o ainda mais abrangentes. H† os mercados de
aquisi‚•o e os de loca‚•o. AlŠm disso, dentre os mercados residenciais, por exemplo, h†
mercados de casas, de terrenos livres, de apartamentos, de flats e hotŠis. As divis‰es
tambŠm existem em rela‚•o € composi‚•o socioecon…mica das localidades. Da mesma
forma que uma pessoa interessada num im‡vel residencial n•o ir† adquirir uma sala
comercial, pessoas com renda mais elevada tendem a buscar im‡veis em bairros compostos
por outras pessoas com alta renda (LUCENA, 1985). Existem atŠ mesmo mercados de
im‡veis irregulares, ou n•o legalizados.
“ claro que tais mercados n•o s•o completamente estanques. A possibilidade
de substitui‚•o por produtos similares torna tais mercados perme†veis, ainda que n•o se
confundam. Um indivƒduo interessado numa loca‚•o de um apartamento pode
eventualmente adquirir uma casa, por exemplo. A permeabilidade depender†, dentre outros
fatores, da possibilidade de adapta‚•o do uso anterior ao uso desejado, dos pre‚os nos
diferentes mercados e dos gostos e interesses individuais.
Quanto € segunda especificidade, nos mercados atua uma infinidade de
agentes, com interesses muito diversos, n•o se restringindo apenas aos de “compradores” e
“vendedores”. “ justamente a conflu‹ncia de todos esses interesses que direciona e
estrutura os mercados.
As principais raz‰es que levam um indivƒduo a adquirir um im‡vel s•o de duas
ordens: fazer uso dele ou compor cesta de bens de investimento (ARRAES e FILHO, 2008,
p. 290). Tais motiva‚‰es n•o s•o absolutamente incompatƒveis entre si, pois quem adquire
um im‡vel para uso, dependendo da forma de aquisi‚•o, pode levar em conta tambŠm as
possibilidades de renda que referido im‡vel pode trazer.
A aquisi‚•o, por seu turno, pode se dar com diferentes extens‰es, atravŠs de
modalidades que garantam mais ou menos direitos e poderes a seus adquirentes,
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garantindo-lhes pelo menos a sua utiliza‚•o, mas podendo atŠ permitir-lhes dispor
livremente do bem. Dentre as modalidades mercadol‡gicas de aquisi‚•o encontram-se, a
tƒtulo exemplificativo, a transfer‹ncia da propriedade, a concess•o de direito de superfƒcie
ou de uso, a transfer‹ncia de posse, a loca‚•o.
Quanto €s aquisi‚‰es de im‡veis para compor cesta de bens de investimento,
elas podem ser realizadas tendo em vista tr‹s mŠtodos para retorno do capital investido: a
produ‚•o imobili†ria mercantilizada, a valoriza‚•o do im‡vel e o recebimento de
contrapresta‚•o pela subdisponibiliza‚•o do im‡vel. Tais aspectos n•o s•o excludentes e
podem ser operacionalizados de forma conjunta.
A aquisi‚•o de im‡veis para a produ‚•o imobili†ria mercantilizada, conforme
visto acima, envolve a utiliza‚•o do terreno, pelo investidor, como capital. Ou seja, um
item que Š consumido no processo de produ‚•o imobili†ria e resultando em novo produto.
A exist‹ncia fƒsica do terreno continua, mas ele Š substituƒdo por nova mercadoria: lotes,
casas, apartamentos, salas comerciais, dentre outros.
Na aquisi‚•o de im‡veis como forma de investimento tendo em vista a sua
valoriza‚•o, a renda do solo tem origem no aumento do valor comercial do im‡vel
independentemente de quaisquer investimentos realizados pelo propriet†rio. Destaca-se,
neste mŠtodo, o car†ter do terreno como bem escasso com valor econ…mico relevante. Ou
seja, tem o seu pre‚o alterado de acordo com as mudan‚as nos interesses dos participantes
dos mercados, ou na mudan‚a do valor relativo do im‡vel em rela‚•o ao restante da
cidade.
Quanto ao terceiro mŠtodo, um im‡vel Š adquirido e subdisponibilizado por
determinado prazo e mediante contrapresta‚•o. S•o utilizadas modalidades que garantem
ao consumidor final pelo menos o seu uso, e que garantem ao investidor o direito de dispor
do bem. A principal forma utilizada nos mercados de im‡veis urbanos Š a loca‚•o.
O pressuposto da aquisi‚•o de im‡veis como forma de investimento Š a
necessidade de retorno de tais im‡veis aos mercados. Contudo, enquanto a realiza‚•o do
valor acrescido pela produ‚•o ou pela valoriza‚•o exige a disponibiliza‚•o do im‡vel
atravŠs de modalidades que transmitam ao novo adquirente todos os direitos e poderes
sobre o im‡vel (ou a maior parte deles), na subdisponibiliza‚•o, apenas alguns direitos s•o
transmitidos. AlŠm disso, nesta ”ltima modalidade, o im‡vel volta a ser ofertado em curto
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prazo, atravŠs dos mercados de loca‚•o. Em consequ‹ncia, ainda que haja uma diminui‚•o
dos im‡veis disponƒveis nos mercados de compra e venda de propriedade, n•o h† reten‚•o
sem uso dos im‡veis, permitindo suprir (ainda que em parte) a demanda existente por
im‡veis para o uso. Quanto aos im‡veis adquiridos precipuamente para o uso, o retorno ao
mercado n•o Š necess†rio, podendo ser transmitidos tambŠm pelas formas n•o
mercadol‡gicas.
Desta forma, a aquisi‚•o de um im‡vel urbano pode ter como fim a sua
utiliza‚•o ou a percep‚•o de renda atravŠs de sua loca‚•o, atravŠs da produ‚•o e venda de
mercadorias imobili†rias ou atravŠs do aumento do patrim…nio proporcionado pela sua
valoriza‚•o. Os objetivos podem fundir-se, ou se combinar de diferentes formas, sem
prejuƒzo. Por exemplo: quase sempre a produ‚•o imobili†ria tambŠm leva em conta (e
absorve) a valoriza‚•o do terreno; im‡veis s•o adquiridos para aumento de patrim…nio,
mas s•o locados enquanto este aumento n•o Š realizado; ou s•o adquiridos para produ‚•o
imobili†ria, sem, no entanto, ao final, terem a propriedade transferida, podendo ser, ent•o,
locados.
Como consequ‹ncia, atuam nos mercados imobili†rios urbanos agentes com
interesses

muito

diversos:

incorporadores

imobili†rios,

loteadores,

locadores,

especuladores, adquirentes-usu†rios, locat†rios, investidores. AlŠm desses, h† ainda
diversos outros atores, n•o ligados diretamente € disponibiliza‚•o de um im‡vel, mas que
interagem nestes mercados e os influenciam, como construtoras, corretores, avaliadores,
divulgadores, publicit†rios, elaboradores de projetos, institui‚‰es financeiras, cart‡rios de
registros de tƒtulos e documentos, cart‡rios de registro de im‡veis etc.
A lista n•o Š exaustiva. Nem muito menos est†tica, pois novos agentes de
importˆncia relevante podem surgir no mercado a qualquer momento, alterando as rela‚‰es
previamente existentes. AlŠm disso, em cada localidade a importˆncia relativa de cada um
dos agentes ir† variar, produzindo fen…menos peculiares a cada situa‚•o.

3.3. A Forma…†o do Pre…o do Solo
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Os pre‚os de um bem transacionado livremente no mercado s•o determinados
pela lei da oferta e da procura. Neste sentido, n•o s•o distintos os mercados de im‡veis: o
pre‚o resulta diretamente da oferta existente de im‡veis e da demanda por eles em cada
mercado. Entretanto, a n•o fungibilidade dos terrenos, ou seja, a exist‹ncia de im‡veis com
diferentes caracterƒsticas leva a uma precifica‚•o diferente para cada im‡vel, de acordo
com os atributos valorizados pelos agentes que adquirem e disponibilizam im‡veis. Surge,
ent•o, a quest•o de como precificar o im‡vel, ou seja, de descobrir qual o seu valor
comercial.
Cada agente econ…mico elenca as prefer‹ncias a partir de uma compara‚•o
entre as diversas caracterƒsticas presentes nos bens disponƒveis nos mercados de im‡veis.
Tais prefer‹ncias s•o ordenadas e priorizadas no momento de aquisi‚•o a fim de decidir
qual im‡vel adquirir pelos pre‚os dados. Apesar de a quantidade de elementos que podem
ser relevantes ser colossal, comumente eles s•o analisados dentro de conjunto interrelacionados. Em geral, s•o avaliadas as caracterƒsticas fƒsicas do im‡vel, a vizinhan‚a, as
atividades e equipamentos existentes na regi•o, a acessibilidade aos centros polarizadores e
o custo de oportunidade financeira.
Na primeira ordem encontram-se as caracterƒsticas estruturais b†sicas do
im‡vel e as caracterƒsticas fƒsico-ambientais onde o im‡vel se encontra: a †rea do terreno; a
declividade; a insola‚•o; a ventila‚•o; a altitude; quais servi‚os p”blicos individualiz†veis
s•o oferecidos ao im‡vel (luz elŠtrica, †gua e g†s canalizados, recolhimento de esgoto e
resƒduos s‡lidos, telefonia fixa etc.); os usos e ocupa‚‰es permitidos; se Š um terreno livre
ou construƒdo; sendo um terreno construƒdo, a quantidade de c…modos, a idade da
constru‚•o, o n”mero de pavimentos, a †rea construƒda, o n”mero de vagas de garagem;
em caso de condomƒnios, a †rea privativa, a quantidade de unidades, os itens de uso
comum; se em prŠdios, a quantidade de elevadores, a quantidade de unidades por
pavimento, qual o pavimento em que se situa o im‡vel15 .
Quanto € quest•o da vizinhan‚a, s•o observadas principalmente as
caracterƒsticas ligadas ao uso do solo predominante na regi•o (se residencial, industrial,
comercial), € composi‚•o et†ria e socioecon…mica dos habitantes, €s formas de intera‚•o
entre os indivƒduos, € arboriza‚•o, € tranquilidade, ao trˆnsito, € seguran‚a, € polui‚•o, €
15

Estar em um pavimento superior ou inferior implica em caracterƒsticas diversas, como, por exemplo, uma
vista mais ou menos privilegiada, ou uma maior ou menor suscetibilidade a ruƒdos externos.
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densidade, € verticaliza‚•o, € quantidade de n•o-moradores que circulam pela regi•o, €
limpeza, dentre muitas outras caracterƒsticas.
No terceiro quesito Š compreendido o complexo de servi‚os e equipamentos
existentes na regi•o. Tanto urbanos quanto privados. Ou seja, ilumina‚•o e limpeza
p”blica, exist‹ncia de pra‚as, parques, centros de cultura, mercados, farm†cias, padarias,
postos de gasolina, ag‹ncias banc†rias, escolas, hospitais, postos de sa”de, clƒnicas,
restaurantes, bares, cafŠs, lanchonetes, cinemas, teatros, casas de espet†culo, clubes,
est†dios, boates e shopping centers. No caso das empresas, ser† observada a diversidade de
servi‚os complementares existentes nas proximidades: ag‹ncias de publicidade, servi‚os de
tecnologia da informa‚•o, de seguran‚a, de entregas, de comunica‚•o e transmiss•o de
dados, bancos etc.
Enquanto isso, a acessibilidade aos centros polarizadores est† ligada ao tempo,
distˆncia, conforto e custo dos indivƒduos para chegarem a tais centros. Tal acessibilidade Š
observada n•o apenas em rela‚•o ao centro de neg‡cios, mas a locais variados, com
atratividade de elevado fluxo de pessoas, onde a vida na cidade se perfaz. A acessibilidade
Š igualmente analisada em quest‰es relevantes para as empresas, como em rela‚•o a
centros de consumo e a centros distribuidores de produtos. Consequentemente, a
acessibilidade Š observada n•o apenas aos centros comerciais e de servi‚os existentes, mas
tambŠm aos centros educacionais, culturais, gastron…micos, a grandes est†dios e casas de
espet†culo, a clubes, universidades, a outras cidades etc. Neste quesito est•o incluƒdas as
possibilidades de transporte: exist‹ncia de linhas de …nibus, trens ou metr…, ruas e avenidas
que comportem o trˆnsito existente, rodovias, portos, ferrovias, aeroportos etc.
Por fim, o custo de oportunidade financeira leva em conta, alŠm do conjunto de
elementos anteriormente destacados (sob a perspectiva dos eventuais ganhos econ…micos),
a demanda de im‡veis na regi•o, o ƒndice de vacˆncia de im‡veis para loca‚•o, o prazo
mŠdio de comercializa‚•o de um im‡vel na regi•o, dentre outros.
A an†lise do conjunto de caracterƒsticas, com a ordena‚•o da importˆncia de
cada uma delas pelos indivƒduos, somada € capacidade econ…mica e € propens•o a gastar
em cada um dos itens da cesta pelos agentes econ…micos leva ao valor comercial dos
im‡veis. O pr‡prio mercado realiza a adequa‚•o da importˆncia desses elementos: a
concretiza‚•o de transa‚‰es de im‡veis com determinadas caracterƒsticas corrobora o
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interesse por elas. O contr†rio tambŠm Š v†lido: a n•o concretiza‚•o das transa‚‰es de
im‡veis disponƒveis no mercado atesta o desinteresse e leva a uma menor valora‚•o de tais
caracterƒsticas.
“ importante destacar que nem todas as caracterƒsticas observadas na aquisi‚•o
de um im‡vel est•o relacionadas ao pr‡prio uso do im‡vel. Ou seja, n•o ser•o apenas
caracterƒsticas como o tamanho do terreno, ou o oferecimento de servi‚os p”blicos ao
im‡vel. TambŠm s•o valorizadas caracterƒsticas que conotam uma distin‚•o de seus
ocupantes em rela‚•o ao resto da cidade. S•o adquiridos, portanto, sƒmbolos de status
diferenciadores. AlŠm disso, quando se adquire um terreno, adquire-se a sua localiza‚•o
em rela‚•o ao restante da cidade. Conforme visto, adquire-se uma acessibilidade em
rela‚•o € cidade. Esta acessibilidade nada mais Š do que o tempo gasto para alcan‚ar outros
pontos da cidade, de interesse do adquirente. Em consequ‹ncia, a aquisi‚•o de uma parcela
do espa‚o urbano Š, ao mesmo tempo, uma aquisi‚•o de tempo: de tempo menor ou maior
a ser gasto nos trajetos pela cidade (LEFEBRE, 1974, pp. 391-392).
Diversos outros fatores tambŠm tem relevˆncia consider†vel no valor dos
im‡veis. Dentre eles, destaca-se o reflexo dos bens relacionados: uma altera‚•o no pre‚o
de bens complementares ou no pre‚o de bens substitutos pode levar a uma requalifica‚•o
do custo-benefƒcio nas caracterƒsticas dos im‡veis16 . Por exemplo: uma diminui‚•o no
pre‚o dos carros ou o aumento dos pre‚os dos im‡veis em regi‰es mais centrais pode levar
a um aumento no interesse por regi‰es distantes, o que provocaria, no mŠdio-prazo, um
aumento no valor de im‡veis nessas regi‰es.
Outra quest•o importante Š a grande assimetria de informa‚‰es nos mercados
imobili†rios. Os agentes n•o t‹m conhecimento do conjunto de ofertas e demandas
existentes, o que impede, € maioria dos indivƒduos, efetuar compara‚‰es abrangentes de
pre‚os, vantagens e desvantagens. AlŠm disso, com algumas exce‚‰es, os adquirentes
tendem a n•o conhecer os verdadeiros custos e benefƒcios associados aos im‡veis
adquiridos: t‹m menos informa‚‰es sobre a qualidade dos materiais utilizados numa
constru‚•o, sobre a vizinhan‚a, sobre a presen‚a de bens p”blicos, sobre a acessibilidade e
trˆnsito.
16

Bens complementares s•o aqueles consumidos conjuntamente. Quando o pre‚o de um aumenta, a demanda
pelo bem complementar diminui, e vice-versa. Bens substitutos s•o aqueles que satisfazem desejos e
necessidades semelhantes. Neste caso, quando o pre‚o de um bem sobe, os indivƒduos o substituem,
aumentando a demanda pelos bens substitutos (MANKIW, pp. 68-69).
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N•o se deve perder de vista que todos os locais relacionam-se uns com os
outros de acordo com a localiza‚•o deles. Em consequ‹ncia, o solo urbano enquanto
mercadoria tem um valor que Š formado pela localiza‚•o relativa dele na cidade
globalmente produzida, atravŠs do papel e grau de intera‚•o com os outros terrenos da
cidade, ainda que seja um valor potencial (CARLOS, 2011, p. 53).

3.4. A Renda do Solo

O solo urbano, conforme visto acima, pode servir de meio para auferir renda.
Ponderando que uma parcela consider†vel da produ‚•o e da circula‚•o imobili†ria Š
realizada tendo em vista este objetivo, os interesses dos indivƒduos que buscam captar tal
renda t‹m, portanto, grande influ‹ncia nos mercados imobili†rios.
O custo de oportunidade do capital configura-se, ent•o, como um dos
principais vetores de caracterƒsticas analisadas numa aquisi‚•o, especialmente para os
agentes do mercado que adquirem im‡veis com o objetivo de compor cesta de
investimentos. Cada um dos mŠtodos para auferir renda do solo (produ‚•o imobili†ria
mercantilizada,

valoriza‚•o

de

im‡vel

e

recebimento

de

contrapresta‚•o pela

subdisponibiliza‚•o de im‡vel), todavia, impacta de forma ”nica no mercado, na
disponibilidade de im‡veis e na forma‚•o dos pre‚os, pelo que se passa a analis†-los em
detalhe.

3.4.1. A Produ…†o Mercantilizada

O principal critŠrio que fundamenta as decis‰es em um empreendimento
imobili†rio numa sociedade capitalista em que vige a livre iniciativa Š o rendimento dos
agentes que estruturam referidos empreendimentos. A produ‚•o mercantilizada pode ser
efetuada atravŠs do sistema do propriet†rio empreendedor e atravŠs do sistema do capital
incorporador. Por conseguinte, a compreens•o do funcionamento do mercado imobili†rio
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passa obrigatoriamente pela an†lise da forma‚•o da taxa de lucro do propriet†rio
empreendedor e do incorporador imobili†rio.
A an†lise a seguir ser† iniciada pelo lucro do agente da forma de produ‚•o
mais complexa, a incorpora‚•o imobili†ria. Em sequ‹ncia ser•o apresentadas as diferen‚as
relevantes em rela‚•o ao lucro na produ‚•o pelo sistema de produ‚•o pelo propriet†rio
empreendedor.
A Lei n— 4.591, de 16 de dezembro de 1964, em seu artigo 29, define
incorporador como
a pessoa fƒsica ou jurƒdica, comerciante ou n•o, que embora n•o
efetuando a constru‚•o, compromisse ou efetive a venda de fra‚‰es ideais
de terreno objetivando a vincula‚•o de tais fra‚‰es a unidades aut…nomas,
(VETADO) em edifica‚‰es a serem construƒdas ou em constru‚•o sob
regime condominial, ou que meramente aceite propostas para efetiva‚•o
de tais transa‚‰es, coordenando e levando a t‹rmo a incorpora‚•o e
responsabilizando-se, conforme o caso, pela entrega, a certo prazo, pre‚o
e determinadas condi‚‰es, das obras concluƒdas.

Apesar do valor da defini‚•o legal, para os fins do presente trabalho sobreleva
em importˆncia a compreens•o do que Š, de como atua, e de quais os interesses do
incorporador imobili†rio, e menos a an†lise dos termos utilizados na legisla‚•o. Neste
sentido, incorporador Š o agente do mercado imobili†rio que planeja e operacionaliza um
empreendimento imobili†rio, seja por si pr‡prio ou contratando empresas especializadas, e
vendendo o produto final no mercado, seja ele uma unidade acabada ou uma unidade
futura. “ ele quem compra um terreno, escolhe o mercado alvo do seu produto, contrata
arquitetos e engenheiros para projetarem a edifica‚•o, contrata as empresas construtoras,
planeja o lan‚amento do empreendimento, efetua as vendas do produto final etc.
O rendimento do incorporador imobili†rio – assim como o dos demais agentes
econ…micos – Š calculado pela raz•o entre o lucro lƒquido e o montante do capital
comprometido por unidade de tempo (TOPALOV, 1979, p. 110). O ganho do incorporador
se altera, ent•o, sempre que o valor de algum desses elementos da equa‚•o se modifica.
Consequentemente, as estratŠgias para aumentar o ganho do incorporador passam por um
desses elementos, sendo que em cada empreendimento pode ser priorizado um ou mais
deles. Ou seja, a eleva‚•o do ganho do incorporador pode advir de um aumento do lucro
lƒquido, ou uma diminui‚•o dos capitais comprometidos ou do tempo em que eles
permaneceram comprometidos. Ainda que as altera‚‰es sejam sutis em cada um desses
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fatores, no conjunto a mudan‚a pode ser substancial. A forma de trabalhar cada um deles
ser† uma estratŠgia do incorporador tendo em vista o tipo de empreendimento e o nicho de
mercado a que ele se oferece.
Com rela‚•o ao lucro lƒquido, em princƒpio n•o h† dificuldades em calcul†-lo:
trata-se do saldo da venda das unidades produzidas subtraƒdos os custos: compra do
terreno, custo de proje‚•o, custo de constru‚•o, custos financeiros etc. Entretanto, o
momento em que cada um desses gastos e entradas ocorre Š substancial para verificar se os
gastos est•o cobertos, se h† necessidade de financiamento e o comprometimento dos
capitais, permitindo verificar o custo real de produ‚•o do empreendimento.
Na incorpora‚•o imobili†ria pode-se considerar a compra do terreno como o
gasto inicial. Eventualmente o pre‚o do terreno, ou parte dele, Š pago atravŠs da permuta
com algumas das futuras unidades, o que j† promove a diminui‚•o do capital
comprometido com a opera‚•o. Em segundo lugar vem os gastos com estudos, projetos e
licen‚as necess†rias. Em seguida, com o inƒcio da obra, h† um aumento expressivo dos
custos, relacionados € constru‚•o em si.
A entrada de valores inicia-se com as vendas das unidades, que podem ocorrer
desde antes do inƒcio da constru‚•o, depois de iniciada, ou com a conclus•o do
empreendimento. O inƒcio das vendas depender† fundamentalmente da legisla‚•o, do
produto a ser ofertado e do interesse do mercado. Em mercados j† saturados ou quando a
opera‚•o oferecer maiores riscos aos adquirentes, a constru‚•o j† dever† ter sido iniciada
(ou atŠ concluƒda). Quando os mercados est•o aquecidos e a conclus•o do empreendimento
oferece poucos riscos aos adquirentes, as vendas podem j† estar concluƒdas quando a obra
iniciar-se.
No Brasil, a Lei n— 4.591, de 16 de dezembro de 1964, estabelece em seu artigo
32 que o incorporador poder† negociar as unidades aut…nomas ap‡s o registro da
Incorpora‚•o no cart‡rio de Registro de Im‡veis competente, atravŠs do arquivamento de
alguns documentos, tais como: tƒtulo de propriedade ou promessa irrevog†vel e irretrat†vel
de compra e venda; projeto de constru‚•o aprovado pelas autoridades competentes e
memorial descritivo das especifica‚‰es da obra; c†lculo das †reas das edifica‚‰es;
avalia‚•o do custo global e do custo por unidade da obra; plantas elucidando sobre o
numero de veƒculos que a garagem comporta, dentre outros.
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Os desembolsos dos adquirentes tambŠm podem variar bastante: o valor pode
ser totalmente pago de pronto ou pode ser parcelado. Os pagamentos podem ser feitos,
ainda, de forma direta € construtora, ou financiados (total ou parcialmente).
Numa hip‡tese extrema, o custo do empreendimento estaria totalmente coberto
pelas vendas antes do inƒcio da obra. No outro extremo, as despesas apenas come‚ar•o a
ser cobertas quando a obra estiver concluƒda. Entretanto, o usual Š que o produto das
vendas aos poucos cubra os gastos, atŠ que reste apenas o lucro do incorporador. O Gr†fico
1 apresenta um exemplo de fluxos monet†rios numa opera‚•o de incorpora‚•o imobili†ria
de acordo com o tempo.

Gr„fico 2 – Fluxos monet„riosnuma opera…†ode incorpora…†oimobili„ria
Fonte:Adaptadode TOPALOV,1979,p. 113.

A necessidade de financiamento existe enquanto as entradas de valores, pela
venda das unidades, n•o cobrem os custos do empreendimento, e na medida em que o
incorporador n•o tenha capital disponƒvel. Tal necessidade surge com a compra do terreno
e aumenta com o inƒcio da obra, mas diminui progressivamente, com o recebimento dos
pagamentos das vendas, atŠ se tornar nula no momento em que o incorporador reembolsa o
capital investido e entra na margem de lucro (TOPALOV, 1979, p. 112).
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O incorporador imobili†rio executa uma atividade de organizador do
empreendimento, cumprindo duas fun‚‰es essenciais para a mudan‚a de uso do solo: a de
trazer os terrenos para a ind”stria imobili†ria e a de pagar as empresas construtoras
(TOPALOV, 1979, p. 113). Ao assegurar o pagamento das construtoras € medida que a
constru‚•o evolui, independentemente das entradas pelas vendas das unidades, permite
uma acelera‚•o do empreendimento e o retorno mais r†pido do capital €s construtoras.
Como resultado, o capital incorporador intervŠm no processo produtivo
acelerando a rota‚•o do capital industrial (TOPALOV, 1979, p. 114). No caso das
construtoras que realizam o papel de incorporadoras, a fun‚•o de acelerar a rota‚•o do
capital industrial da obra pode ser efetuada atravŠs de crŠdito banc†rio.
O rendimento do incorporador imobili†rio advŠm, ent•o, principalmente de
duas fontes: uma parte provŠm da participa‚•o do retorno do capital construtor, na medida
em que acelera o seu retorno; a outra Š acarretada pela mudan‚a de uso ou das formas de
ocupa‚•o do terreno. Mas qual Š o fundamento da renda originada por uma mudan‚a de
uso ou das formas de ocupa‚•o do solo? Elas t‹m origem em duas ordens de fatores: nos
investimentos necess†rios € mudan‚a de uso do solo e/ou na utiliza‚•o mais intensiva do
terreno.
J† foi visto acima que a produ‚•o imobili†ria caracteriza-se pela mudan‚a de
uso do solo e que, apesar dela n•o se confundir com a constru‚•o de edifica‚‰es, necessita
de investimentos para ocorrer. “ este investimento, portanto, seja em infraestrutura ou na
edifica‚•o de um empreendimento, que fundamenta uma parcela da renda do solo da
produ‚•o imobili†ria17 .
A utiliza‚•o mais intensiva do terreno est† diretamente ligada aos produtos a
serem comercializados e € rentabilidade do incorporador. Em termos abstratos, o
incorporador poderia realizar qualquer tipologia de empreendimento, respeitadas apenas as
condi‚‰es fƒsico-ambientais e o limite da tŠcnica existente. O seu ganho seria superior,
ent•o, quanto maior fosse o aproveitamento do solo, ou seja, quanto maior fosse a
propor‚•o entre a †rea construƒda e a †rea total original do terreno.

17

Muitas vezes, entretanto, parte dos investimentos realizados n•o foi efetuada pelo incorporador, mas pelo
poder p”blico ou por outros particulares. Em tal caso, a mudan‚a do solo permitir† ao propriet†rio absorver o
investimento previamente feito por outrem, o que caracteriza a renda do solo pela valoriza‚•o imobili†ria,
conforme se analisar† € frente.
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Num terreno de dois mil metros quadrados poderia ser construƒda, por
exemplo, uma casa tŠrrea de mil e quinhentos metros quadrados de †rea construƒda. No
mesmo terreno poderiam ser construƒdas, ao contr†rio, duas casas de tr‹s andares com dois
mil metros quadrados de †rea construƒda cada uma. Outro empreendimento que poderia ser
escolhido para a †rea Š um edifƒcio de apartamentos, com trinta apartamentos de
quatrocentos metros quadrados cada um. Os n”meros acima s•o meramente hipotŠticos,
mas permitem verificar como o lucro do incorporador pode se multiplicar de acordo com a
intensidade de uso do solo urbano. No caso em quest•o, de acordo com a quantidade de
pavimentos do empreendimento.
“ preciso lembrar, todavia, que a produ‚•o imobili†ria realizada dentro dos
mercados formais deve respeitar os limites eventualmente estabelecidos em legisla‚•o para
cada parcela do espa‚o. Como consequ‹ncia, a legisla‚•o que estabelece tais limites
restringe os produtos imobili†rios que podem ser empreendidos em cada por‚•o do
territ‡rio, direcionando a rentabilidade possƒvel em cada †rea. As caracterƒsticas
relacionadas ao custo de oportunidade financeira de cada im‡vel est•o, portanto,
diretamente vinculadas aos limites de aproveitamento e de ocupa‚•o eventualmente
estabelecidos em legisla‚•o para a regi•o em que se situa o im‡vel18 .
Um fator essencial neste processo Š que parte da renda imobili†ria originada da
utiliza‚•o intensiva do solo Š retida pelo propriet†rio original deste. Tal fato se d† atravŠs
da permuta do terreno por futuras unidades do empreendimento ou pelo acrŠscimo no
pre‚o devido ao potencial do terreno em ser utilizado de forma mais intensiva. Ou seja, o
propriet†rio original cede os direitos de uso sobre o terreno, incluindo o seu potencial de
aproveitamento, e em troca retŠm uma parcela do lucro que a constru‚•o produzir†: a renda
do solo.
Analisada a forma de produ‚•o atravŠs do capital incorporador, mostra-se
essencial apresentar as distin‚‰es existentes em rela‚•o € produ‚•o atravŠs do sistema de
produ‚•o pelo propriet†rio empreendedor. As principais diferen‚as s•o originadas do fato
de que a produ‚•o pelo sistema de produ‚•o pelo propriet†rio empreendedor n•o Š uma
produ‚•o industrial aut‹ntica.
18

“ preciso esclarecer que a legisla‚•o urbanƒstica apenas influencia parcialmente o pre‚o da terra, o que
depender† do desenvolvimento dos sistemas produtores e da importˆncia do mercado consumidor. Em uma
cidade pequena, por exemplo, com baixa demanda por prŠdios, o coeficiente de aproveitamento impactar† de
forma menos evidente os pre‚os dos terrenos.
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Apesar da produ‚•o pelo sistema do propriet†rio empreendedor j† contar com
divis•o do trabalho, podendo ser contratadas empresas especializadas, muitas de suas
caracterƒsticas a aproximam do sistema de produ‚•o artesanal: a dire‚•o normalmente n•o
Š societ†ria, mas pessoal; o propriet†rio participa pessoalmente no projeto, elabora‚•o e
execu‚•o do empreendimento; dificilmente Š mantida uma equipe profissional e
normalmente o n”mero de auxiliares diretos Š baixo, em geral compostos por membros da
famƒlia; a produ‚•o Š de pequenos volumes, sendo que as mercadorias s•o geralmente
produzidas uma de cada vez; a repeti‚•o do ciclo do capital depende do encerramento do
anterior, ou seja, antes de iniciar um novo empreendimento, o anterior deve ser totalmente
comercializado. “ claro que nem todas as caracterƒsticas tƒpicas da produ‚•o artesanal s•o
encontradas: n•o existe uma posi‚•o de mestre artƒfice, nem o propriet†rio Š possuidor de
ferramentas que funcionam como instrumentos de trabalho.
Devido € produ‚•o quase artesanal e ao comprometimento de uma parcela
muito grande do patrim…nio do propriet†rio com a imobiliza‚•o do capital na aquisi‚•o da
propriedade, o empreendimento n•o pode ser acelerado, como ocorre na produ‚•o do
capital incorporador. Em consequ‹ncia, o capital permanece comprometido por um perƒodo
maior, o que diminui a rentabilidade do propriet†rio empreendedor. Outra consequ‹ncia da
imobiliza‚•o do capital por mais tempo Š a maior necessidade de emprŠstimos, o que
aumenta os custos da produ‚•o e diminui sua rentabilidade. AlŠm disso, como neste
sistema n•o Š possƒvel garantir um retorno r†pido do capital €s construtoras, o propriet†rio
empreendedor n•o absorve parte do retorno do construtor19 .
Desta forma, o seu rendimento advŠm, principalmente da renda do solo,
originada pela mudan‚a de uso do terreno. Descontados os custos existentes, todavia, tal
renda permanece integralmente com o propriet†rio empreendedor, visto que neste sistema
de produ‚•o n•o h† divis•o entre incorporador e propriet†rio, mas apenas a figura do
propriet†rio empreendedor. Logo, a renda do solo n•o Š dividida.
Uma ”ltima quest•o referente € renda obtida pela produ‚•o imobili†ria referese € destina‚•o da produ‚•o. J† foi visto que a circula‚•o dos im‡veis Š indispens†vel para
reprodu‚•o do ciclo do capital imobili†rio, na medida em que Š atravŠs da comercializa‚•o
do produto imobili†rio que o capital-mercadoria retorna € modalidade capital-dinheiro. Em
19

Tal fato pode ser notado pelo custo proporcionalmente elevado de constru‚•o do propriet†rio
empreendedor se comparado ao incorporador, mesmo se descontadas as diferen‚as relacionadas €s aquisi‚‰es
de materiais em grande quantidade por este.

73

consequ‹ncia, tendo em vista que os im‡veis s•o bens essenciais com um custo de compra
extremamente elevado, os indivƒduos com pouco capital (seja por insufici‹ncia de
poupan‚a ou renda) n•o teriam condi‚‰es de adquirir tais bens. Tr‹s estruturas permitem
superar esta barreira: a loca‚•o direta pelo incorporador ou propriet†rio empreendedor ao
usu†rio final, a loca‚•o efetuada por indivƒduos que adquirem im‡veis com o objetivo de
compor cesta de investimento, e o crŠdito imobili†rio.
Do ponto de vista do adquirente, nas duas primeiras estruturas, s•o
desembolsados valores mensais pela utiliza‚•o dos bens, de montantes inferiores ao de
aquisi‚•o da propriedade de referidos bens. Na ”ltima, o valor de aquisi‚•o da propriedade
Š pago pelo adquirente em um n”mero muito grande de presta‚‰es, permitindo uma
dilui‚•o do seu custo ao longo do tempo.
A primeira das estruturas tem um limitador importante: neste caso, o retorno do
capital investido pelo incorporador ou propriet†rio empreendedor d†-se num prazo muito
dilatado, o que dificultaria o reinvestimento e o desenvolvimento da produ‚•o mercantil de
im‡veis. O crŠdito disponibilizado para a aquisi‚•o de im‡veis e a loca‚•o efetuada por
indivƒduos que adquiriram im‡veis com o objetivo de compor cesta de investimento
superam esta limita‚•o. Em ambos os casos, o retorno do capital investido na produ‚•o
imobili†ria ocorre no curto prazo. S•o outros agentes econ…micos – o investidor, o sistema
financeiro e o poder p”blico (em caso de financiamentos p”blicos) – que tem um retorno
do capital investido no longo prazo. Tais setores, entretanto, n•o est•o diretamente
relacionados com a produ‚•o imobili†ria, n•o a comprometendo. AlŠm disso, s•o
especializados em trabalhar com prazos de retorno dilatados.
Em consequ‹ncia, verifica-se que a renda dos produtores imobili†rios, assim
como o pr‡prio funcionamento dos mercados imobili†rios est† hoje assentado na
participa‚•o conjunta do capital comercial incorporador, do capital industrial do setor de
constru‚•o civil e no capital financeiro, que tem atua‚•o em diversos momentos na
execu‚•o do empreendimento, desde a compra do terreno € venda do produto final.

3.4.2. A Valoriza…†o Imobili„ria
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A valoriza‚•o imobili†ria est† relacionada diretamente com quatro aspectos do
funcionamento dos mercados imobili†rios. Em primeiro lugar, resulta de mudan‚as nos
interesses dos participantes dos mercados em rela‚•o €s caracterƒsticas presentes nos bens
disponƒveis. Em segundo lugar, advŠm da exist‹ncia de externalidades nos mercados de
im‡veis. Em terceiro lugar, provŠm de altera‚‰es na possibilidade de utiliza‚•o do solo
urbano, seja permitindo novos usos, seja permitindo uma utiliza‚•o mais intensiva do
espa‚o. Por fim, pode resultar de mudan‚as na escassez relativa de um bem, tendo em vista
a sua oferta e demanda.
A mudan‚a nos interesses dos agentes de mercado quanto €s caracterƒsticas dos
im‡veis leva a uma altera‚•o nos pre‚os relativos destes. Por exemplo, um aumento no
interesse por bairros mais bo‹mios, ou bairros que contenham uma composi‚•o et†ria e
socioecon…mica dos habitantes mais diversa, provoca a valoriza‚•o dos terrenos
localizados em tais bairros. As valoriza‚‰es podem ser provocadas tanto pelo aumento de
interesse, quanto pela diminui‚•o da rejei‚•o. E vice-versa em rela‚•o €s desvaloriza‚‰es.
H† externalidade quando a a‚•o de um indivƒduo provoca impacto (seja ele
positivo ou negativo) no bem-estar de terceiros que n•o participam dessa a‚•o, sem pagar
ou receber qualquer compensa‚•o por esse impacto (Mankiw, p. 204). Nos mercados de
im‡veis urbanos as externalidades n•o est•o ligadas a mudan‚as nos interesses dos agentes
econ…micos, mas a mudan‚as nas pr‡prias caracterƒsticas dos bens imobili†rios disponƒveis
(incluindo os reflexos que o tipo de constru‚•o, o uso e a forma de ocupa‚•o de um im‡vel
t‹m no seu entorno), desde que n•o relacionadas a investimentos realizados pelo
propriet†rio.
Por exemplo, a amplia‚•o do n”mero de empresas numa regi•o pode levar €
valoriza‚•o dos im‡veis comerciais anteriormente instalados, devido €s vantagens de
aglomera‚•o de servi‚os. Contudo, os novos ocupantes n•o ser•o recompensados pelo
ganho dos antigos propriet†rios. Outro exemplo: o surgimento de corti‚os numa regi•o
anteriormente ocupada por im‡veis de alto padr•o levar† € desvaloriza‚•o destes ”ltimos.
No entanto, n•o h† compensa‚•o de referida desvaloriza‚•o pelos novos tipos de
ocupantes.
S•o in”meras as externalidades – sejam elas positivas ou negativas – sobre os
mercados de im‡veis. Levantar todas essas possibilidades seria um trabalho herc”leo.
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AlŠm disso, in”til, pois a dinˆmica social traz a cada dia novas situa‚‰es n•o cogitadas
anteriormente. “ importante notar que a externalidade n•o est† relacionada simplesmente €
possibilidade de que os antigos moradores sejam diretamente beneficiados ou
prejudicados. Caso os agentes do mercado (potenciais adquirentes, avaliadores, corretores)
considerem a mudan‚a benŠfica, poder† haver um aumento nos valores dos im‡veis (ou
uma diminui‚•o, em caso contr†rio) independentemente de benefƒcio real auferido por
todos os propriet†rios anteriores.
“ preciso esclarecer, ainda, que as externalidades podem ter impactos
diferentes dependendo da situa‚•o e interesse de cada indivƒduo. Por exemplo, a instala‚•o
de uma ind”stria poluidora pode n•o ter nenhum impacto para outra ind”stria instalada em
suas imedia‚‰es. Pode eventualmente ter atŠ um impacto positivo caso as ind”strias
tenham algum tipo de complementariedade. Contudo, a instala‚•o da ind”stria pode
impactar negativamente os moradores de um condomƒnio residencial pr‡ximo. AlŠm disso,
a valoriza‚•o de um im‡vel Š uma externalidade positiva para o propriet†rio de um im‡vel,
mas negativa para um locat†rio que tem seus custos aumentados, caso n•o advenham
benefƒcios que compensem o aumento do custo.
A valoriza‚•o experimentada em decorr‹ncia de externalidades positivas est†
ligada diretamente € produ‚•o da cidade como um todo. Tal no‚•o j† havia sido
apresentada de outra forma, inclusive, no capƒtulo anterior e no inƒcio deste capƒtulo, ao
mencionar que todos os im‡veis – mesmo os terrenos sem qualquer edifica‚•o – interagem
dinamicamente com o marco construƒdo atravŠs de rela‚‰es de distˆncia, tempo,
acessibilidade etc. Um terreno, portanto, valoriza-se em fun‚•o da articula‚•o da totalidade
do espa‚o urbano.
A valoriza‚•o imobili†ria resulta em grande parte, portanto, dos investimentos
realizados na cidade. Mais claramente, tal valoriza‚•o mostra-se como aut‹ntica
apropria‚•o econ…mica dos investimentos privados e, especialmente, de uma parcela
generosa dos gastos p”blicos. Afinal, uma grande parte das caracterƒsticas avaliadas e
valorizadas nos bens imobili†rios est† relacionada a gastos em equipamentos e servi‚os
p”blicos na †rea: parques, pra‚as, hospitais e escolas, centros esportivos e culturais,
exist‹ncia de sistema vi†rio que supra as necessidades de trˆnsito (ruas, avenidas, vias
expressas, pontes, viadutos), sistemas de transporte p”blico (linhas de …nibus, trem ou
metro), †gua e g†s canalizado, limpeza e ilumina‚•o p”blica, luz elŠtrica etc.
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“ claro que os impostos s•o recolhidos exatamente para garantir tais
equipamentos e servi‚os. Contudo, a localiza‚•o espacial deles Š relevante: a cria‚•o de
um parque, por exemplo, tem externalidades positivas aos propriet†rios de im‡veis
pr‡ximos, mas tem pouca ou nenhuma relevˆncia para os propriet†rios e habitantes de
regi‰es distantes.
A valoriza‚•o tambŠm pode ter origem em altera‚‰es na possibilidade de
utiliza‚•o mais intensiva do solo urbano ou na possibilidade de utiliza‚•o para fins mais
diversos. Tal mudan‚a est† relacionada a altera‚‰es na legisla‚•o que estabelece limites €s
formas de uso e de ocupa‚•o do espa‚o. Quando possibilitam uma utiliza‚•o mais
intensiva do terreno, ou quando permitem neles a execu‚•o de outras atividades que
possam interessar aos agentes dos mercados imobili†rios, h† uma valoriza‚•o do im‡vel. J†
se observou que o incorporador alcan‚a maiores lucros quando pode utilizar mais
intensamente o terreno. De igual forma, o valor de uso tambŠm aumenta, visto que o
im‡vel pode proporcionar ao seu ocupante maiores benefƒcios. As altera‚‰es de uso,
entretanto, n•o provocam mudan‚as apenas no valor dos im‡veis situados na †rea objeto da
mudan‚a, mas tambŠm no seu entorno. AlŠm disso, depender•o do interesse dos agentes do
mercado sobre o novo uso permitido, pois em algumas situa‚‰es poder•o provocar a
desvaloriza‚•o do terreno. Uma mudan‚a na legisla‚•o que permita a instaura‚•o de
f†bricas numa regi•o pr‡xima a uma †rea residencial, por exemplo, poder† levar €
desvaloriza‚•o desta.
A quarta ordem de raz‰es que podem levar a uma valoriza‚•o imobili†ria est†
relacionada a mudan‚as na escassez relativa de um bem. Ou seja, ao aumento ou
diminui‚•o da oferta de bens descompassado com o aumento ou diminui‚•o da demanda
por eles. Uma diminui‚•o da oferta de im‡veis, sem altera‚•o na demanda, por exemplo,
provoca uma eleva‚•o nos seus pre‚os. A reten‚•o de im‡veis, neste sentido, pode ter
efeitos no seu valor, dependendo da magnitude desta reten‚•o e/ou da exist‹ncia de poder
econ…mico do retentor.
Novamente o Estado pode aparecer como elemento importante na configura‚•o
da renda urbana. Isto porque as regulamenta‚‰es podem criar restri‚‰es aos usos,
ocupa‚‰es, tipologias de constru‚‰es, recuos e atŠ €s formas de circula‚•o (ROLNIK,
2007). Tais restri‚‰es impedem descaracteriza‚‰es, a entrada de habitantes indesej†veis e a
execu‚•o de atividades inc…modas, o que leva a uma valoriza‚•o dos im‡veis da regi•o.
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As estratŠgias de obten‚•o de renda imobili†ria que levam em conta a
valoriza‚•o do im‡vel podem considerar, sem prejuƒzo, as tr‹s causas de mudan‚a nos
pre‚os, descontados os eventuais custos de manuten‚•o dos im‡veis. Desta forma,
indivƒduos podem, por exemplo, adquirir a propriedade de terrenos e aguardar que
investimentos p”blicos e privados na regi•o o valorizem. O mesmo im‡vel poderia ser
subdisponibilizado atravŠs de loca‚•o ou simplesmente retido. Caso o propriet†rio
escolhesse ret‹-lo, haveria uma diminui‚•o do estoque de im‡veis nos mercados,
valorizando-os, caso a demanda permanecesse constante20 .
A renda imobili†ria obtida pela valoriza‚•o do im‡vel, como visto, n•o est†
relacionada a qualquer tipo de investimento por parte do propriet†rio, nem ao recebimento
de contrapresta‚•o pela utiliza‚•o do bem. “ considerada, portanto, uma forma de
especula‚•o: a especula‚•o imobili†ria.
Apesar de muitos autores, ao definirem a especula‚•o imobili†ria,
considerarem apenas a valoriza‚•o do terreno ocasionada pelas externalidades21, ela est†
ligada € ideia de estocar um bem com a expectativa de, no futuro, efetuar uma transa‚•o
economicamente vantajosa. Evidente, portanto, que deve incluir a valoriza‚•o originada da
mudan‚a nos interesses dos indivƒduos e da escassez dos bens im‡veis.
“ importante destacar, entretanto, que a valoriza‚•o ocasionada pela mudan‚a
nos interesses dos indivƒduos ou na escassez dos bens im‡veis n•o Š, em si, negativa ou
positiva, salvo se vier acompanhada da reten‚•o sem uso do im‡vel. Tal valoriza‚•o Š o
resultado normal das for‚as socioculturais que t‹m impacto relevante sobre os mercados e
das pr‡prias for‚as de mercado, tendo paralelo em diversos mercados de bens. Por fim, a
adequa‚•o das estratŠgias para evitar a especula‚•o imobili†ria estar† intimamente ligada
€s causas da valoriza‚•o.

20

A situa‚•o hipotŠtica apenas serve para mostrar o funcionamento abstrato dos mecanismos de mercado.
Numa situa‚•o real, o impacto da decis•o de um ”nico propriet†rio nos mercados Š ƒnfimo. Apenas haver†
impacto nos pre‚os dos im‡veis quando Š retida uma quantidade relevante deles (tendo em vista o tamanho
do mercado observado).
21
Candido Malta Campos Filho (2001, p. 48), por exemplo, a define como “uma forma pela qual os
propriet†rios de terra recebem uma renda transferida dos outros setores produtivos da economia”. Tal
defini‚•o, alŠm de n•o incluir a especula‚•o causada pela mudan‚a nos interesses dos indivƒduos ou na
escassez dos bens im‡veis, se considerada de forma abrangente, incluiria as rendas imobili†rias por
contrapresta‚•o pela subdisponibiliza‚•o de im‡veis. Isto porque neste caso tambŠm h† recebimento de renda
transferida de outros setores da economia, n•o havendo atividade produtiva em si.

78

3.4.3. Loca…†o e formas correlatas

A subdisponibiliza‚•o de im‡veis mediante o recebimento de contrapresta‚•o Š
o terceiro dos principais mŠtodos de obten‚•o de renda imobili†ria. A forma adotada mais
amplamente, especialmente nos terrenos urbanos, Š a da loca‚•o, sendo ora analisada como
exemplo dessa categoria.
O capital imobili†rio que busca retorno financeiro atravŠs da loca‚•o adquire
um im‡vel no mercado e o aluga. O retorno do capital investido se d† pelo recebimento das
contrapresta‚‰es peri‡dicas e, eventualmente, na posterior comercializa‚•o do im‡vel, pela
reten‚•o da valoriza‚•o experimentada. Tal retorno tende a ocorrer, portanto, em prazos
extremamente dilatados, € medida que o propriet†rio recebe os aluguŠis. Em compensa‚•o,
diferentemente das outras categorias, a venda do im‡vel n•o Š necess†ria para a absor‚•o
da renda pelo investidor.
Conforme visto acima, o investidor interessado na renda obtida pela loca‚•o
tem uma importˆncia relevante no funcionamento de todos os mercados imobili†rios. Isto
porque auxilia o escoamento da produ‚•o imobili†ria e inaugura novos mercados de
im‡veis – mercados de loca‚•o – com pre‚os mais acessƒveis do que os encontrados nos
mercados de aquisi‚•o da propriedade.
Tais mercados de loca‚•o t‹m uma caracterƒstica peculiar, alŠm disso. Visto
que em tais mercados, em geral, n•o Š possƒvel a apropria‚•o da valoriza‚•o do im‡vel
pelo locat†rio22 , e visto que h† um custo razo†vel na manuten‚•o de uma loca‚•o (o
aluguel), n•o ocorre o fen…meno da especula‚•o imobili†ria. Apesar do pre‚o dos aluguŠis
estar relacionado ao pre‚o de aquisi‚•o da propriedade dos im‡veis, e apesar de ocorrer
especula‚•o imobili†ria nos mercados de aquisi‚•o da propriedade, a influ‹ncia desta Š
limitada.
Isto porque os mercados de loca‚•o s•o orientados quase que exclusivamente
pelo uso final do im‡vel. J† nos mercados de aquisi‚•o, a valoriza‚•o potencial dos bens Š
relevante. No ”ltimo, portanto, podem ocorrer distor‚‰es nos pre‚os dos bens
transacionados devido ao interesse dos investidores nos ganhos relacionados € valoriza‚•o
22

A exce‚•o Š a cobran‚a de luvas relacionadas € cess•o de ponto comercial.
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crescente, o que impulsiona ainda mais os pre‚os, descolando-os dos pre‚os que agentes
interessados em utilizar tais bens estariam dispostos a pagar (o que ocasiona as bolhas
econ…micas).
N•o havendo interesse especulativo nos mercados de loca‚•o, o aumento no
valor da loca‚•o na mesma magnitude do acrŠscimo no pre‚o de aquisi‚•o dos im‡veis
encontrar† dificuldades. Isto porque as for‚as de oferta e demanda tendem a refrear um
aumento excessivo quando h† uma oferta relevante de bens. Afinal, o im‡vel n•o locado
representa um custo ao propriet†rio. N•o apenas de gastos, mas na medida em que a
vacˆncia do im‡vel aumenta o perƒodo de comprometimento do capital, diminuindo o
retorno do investidor.
Pode-se concluir, acerca da renda do solo urbano, que ela Š impactada por
diversas ordens de fatores, com reflexos variados conforme a origem desta renda. Muitas
est•o ligadas diretamente ao funcionamento dos mercados e € forma de produ‚•o
imobili†ria. Um elemento ex‡geno, contudo, deve ser destacado: a relevˆncia da influ‹ncia
da atua‚•o estatal. O Estado mostra-se como elemento essencial na forma‚•o da renda do
solo na medida em que realiza investimentos que provocam valoriza‚•o imobili†ria
(DOWALL, 1994, p. 27) e na medida em que define os usos, ocupa‚‰es, tipologias e o
potencial de aproveitamento dos terrenos urbanos, valorizando tanto as †reas com maior
potencial de aproveitamento, quanto as †reas diferenciadas (ROLNIK, 2007, p. 101).

3.5. Os Mercados Informais

A reprodu‚•o de transa‚‰es mercantis garantidas por uma forma de regula‚•o
institucional fora daquela institucionalizada pelo direito e seus sistema de controle,
recursos e puni‚•o caracteriza a exist‹ncia de um mercado informal (ABRAMO, 2009b, p.
6). No Brasil, uma parte consider†vel do acesso ao solo d†-se atravŠs da ocupa‚•o e da
comercializa‚•o por meio dos mercados informais de terras, n•o sendo utilizados os
procedimentos, formas e direitos estabelecidos na legisla‚•o.
A informalidade econ…mica, contudo, est† ligada a uma informalidade
urbanƒstica (ABRAMO, 2009a, p. 55). Esta se configura como uma irregularidade em
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rela‚•o aos usos e ocupa‚‰es permitidos, aos padr‰es urbanƒsticos estabelecidos e €s
regulamenta‚‰es sobre as constru‚‰es.
O acesso ao solo urbano pelos mercados informais n•o representa, contudo,
simplicidade de formas. Tais mercados s•o complexos, com multiplicidade de estruturas,
interesses e agentes. Em rela‚•o € produ‚•o imobili†ria, por exemplo, s•o encontrados
tanto os sistemas n•o mercantilizados, quanto o sistema do propriet†rio empreendedor e do
capitalista incorporador. Os primeiros concentram a maior parte da produ‚•o imobili†ria,
principalmente atravŠs da autoconstru‚•o. J† o sistema do capitalista incorporador, tem
atua‚•o limitada praticamente apenas € oferta de lotes, quase inexistindo produ‚•o e oferta
de im‡veis edificados por um agente especializado com atua‚•o regular nos mercados
informais (ABRAMO, 2009c).
O senso comum tende a acreditar que os pre‚os dos im‡veis nas favelas
estariam em conex•o com os pre‚os encontrados nos bairros onde elas se localizam, o que
permitiria concluir que os pre‚os nos mercados informais seriam determinados pelos
mercados formais. Os estudos empƒricos de Pedro Abramo (2006), entretanto, negaram tais
hip‡teses, demonstrando haver nos mercados informais uma l‡gica pr‡pria de forma‚•o
dos pre‚os, ligada €s caracterƒsticas da pr‡pria †rea.
Apesar dos pre‚os nos mercados informais n•o estarem vinculados com os
pre‚os dos mercados formais, a pr‡pria exist‹ncia daqueles Š resultado direto das falhas
deste. O pre‚o elevadƒssimo do solo urbano nos mercados formais permanece como a
principal raz•o que impulsiona contingentes enormes de indivƒduos a terem acesso ao solo
urbano atravŠs dos mercados informais.

3.6. Os Efeitos Perversos dos Mercados Imobili„rios

O funcionamento dos mercados imobili†rios pode ter alguns reflexos
perversos, mesmo quando em perfeito funcionamento. Dentre os problemas que ele pode
originar, destacam-se duas quest‰es que est•o intimamente interligadas: o aumento da
segrega‚•o urbana e a dificuldade de aproveitamento, pelas classes mais baixas, dos
benefƒcios advindos de investimentos p”blicos nas cidades. N•o se trata de dizer que tais
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problemas s•o ocasionados em raz•o de uma conspira‚•o entre o capital imobili†rio, o
capital financeiro e as classes abastadas, mas apenas que o mero funcionamento do
mercado pode, em determinadas condi‚‰es, ocasion†-los ou potencializ†-los.
As classes mais abastadas t‹m, logicamente, um maior poder de compra de
bens imobili†rios. Em consequ‹ncia, s•o as ”nicas que podem efetuar a compra de im‡vel
com total liberdade, adquirindo aquele bem que se enquadra nas caracterƒsticas almejadas.
Conforme a renda dos indivƒduos diminui, enfraquece o seu poder de compra e as
possibilidades de escolha de bens para aquisi‚•o, seja atravŠs da efetiva compra de um
im‡vel, ou de sua aquisi‚•o por meio de loca‚•o.
Os melhores terrenos e os mais bem localizados s•o adquiridos, portanto, pelas
camadas mais abastadas da popula‚•o, isolando-se em determinadas †reas da cidade com
relativa homogeneidade. Observa-se, assim, a primeira face da segrega‚•o: a segrega‚•o
das classes altas. A fim de aproveitar o potencial de consumo de referidas classes, os
servi‚os (incluindo os setores de lazer privados) tendem a se localizar pr‡ximos €s †reas
nobres. AlŠm disso, conforme j† analisado, estas †reas tendem a concentrar os
investimentos p”blicos em infraestrutura, devido € ideologia que as identifica como
representantes da cidade toda. Estes dois fatos apenas auxiliam a tornar as regi‰es nobres
mais valorizadas, pois est•o em localiza‚‰es estratŠgicas na cidade, o que aumenta ainda
mais o processo segregacionista23 .
Do outro lado da moeda, tendo em vista o elevado pre‚o, para as camadas mais
pobres da popula‚•o, da terra urbanizada (ou seja, que apresenta infraestrutura adequada e
que permita a acessibilidade €s demais regi‰es da cidade), a solu‚•o encontrada por estes
grupos Š a de alocar-se nos espa‚os com custo do solo menor e pouco fiscalizados.
Conforme apresentado anteriormente, v•o parar, ent•o, nas †reas que n•o s•o do interesse
da camada mais rica da popula‚•o e do capital incorporador, bem como naquelas que n•o
podem ser utilizadas formalmente por estes: nos lugares desprovidos de infraestrutura e
nos locais vedados € ocupa‚•o.

23

Deve-se observar que, quando h† um aumento excessivo de servi‚os na pr‡pria regi•o nobre, esta tende a
concentrar um fluxo muito grande de pessoas, o que pode provocar a desvaloriza‚•o da †rea e o
deslocamento das classes altas para outras regi‰es. O deslocamento da elite paulista do bairro dos Campos
Elƒseos, para Higien‡polis, em seguida para a regi•o da Avenida Paulista e, posteriormente, para os Jardins Š
um exemplo disto.
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Isto acontece porque a exist‹ncia de fortes restri‚‰es € ocupa‚•o em
determinada †rea provoca a sua desvaloriza‚•o fundi†ria. Por serem desinteressantes
economicamente, muitas vezes estas †reas s•o abandonadas, inclusive pelo poder p”blico,
n•o sofrendo qualquer forma de fiscaliza‚•o estatal. A conflu‹ncia de tais fatos permite
que haja uma intensa utiliza‚•o destes espa‚os pelo mercado informal, alŠm de permitir a
ocupa‚•o irregular deles. A maior parte dos adquirentes e ocupantes Š de baixa renda,
tendo em vista a impossibilidade destes em adquirir im‡veis atravŠs do mercado formal.
Tais fatos levam a uma segrega‚•o urbana das classes baixas, isoladas em †reas
desprezadas pelo restante da cidade, atŠ mesmo pelo Estado.
Outro problema relevante que os mercados imobili†rios podem causar Š a
dificuldade de aproveitamento, pelas classes mais baixas, dos benefƒcios advindos de
investimentos p”blicos nas cidades. Apesar de o investimento p”blico ser comumente
realizado nas †reas nobres das cidades, em alguns casos, h† investimento de infraestrutura
nos espa‚os ocupados pelas classes baixas. O investimento pode ser diretamente realizado
para benefƒcio da popula‚•o local, ou com outras finalidades, como a constru‚•o de
rodovias, rodoanŠis, constru‚•o de novos est†dios de futebol etc. Entretanto, os benefƒcios
que estes investimentos trazem n•o v‹m sozinhos. Ao mesmo tempo h† uma valoriza‚•o
dos terrenos beneficiados, direta ou indiretamente, com os investimentos.
Tal valoriza‚•o provoca, simultaneamente, o aumento do custo de vida dos
habitantes origin†rios (aumento de impostos, novos servi‚os que s•o atraƒdos pelos
investimentos realizados etc.) e o aumento do interesse por tais †reas por parte de outras
camadas da popula‚•o e por parte do capital incorporador. Aos poucos a popula‚•o
original deixa a †rea, que passa a ser ocupada por substratos da sociedade detentores de
maior poder de compra:
Nessas condi‚‰es, cada solu‚•o se imp‰e como um problema. Melhorar
uma via p”blica significa aumentar tambŠm a possibilidade de
implanta‚•o ou melhoria do transporte p”blico e criar uma valoriza‚•o
que acabar† por expulsar daquela vizinhan‚a os mais pobres. Instalar um
novo servi‚o p”blico (†gua, esgotos, eletricidade) acaba por ter o mesmo
resultado, pelas mesmas raz‰es. E a necessidade (nova) de pagar por
esses mesmos servi‚os pesa sobre os or‚amentos reduzidos e apressa o
processo de expuls•o. Todo melhoramento numa †rea pobre faz dela o
teatro de um conflito de interesses com as classes mŠdias em expans•o,
para n•o falar das classes altas. A rapidez com que se instaura o processo
de verticaliza‚•o tem como paralelo um processo de suburbaniza‚•o.
Como o n”mero de pobres se expande ainda mais depressa, h† press•o
pela terra tambŠm entre os pobres, e o resultado Š uma expans•o
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geogr†fica da cidade, periferiza‚•o que se d† com a cria‚•o de vazios,
gra‚as ao modelo rodovi†rio (SANTOS, 2009b, p. 125).

Os mesmos efeitos podem surgir da regulariza‚•o da propriedade em †reas
ocupadas. N•o apenas porque h† uma valoriza‚•o dos terrenos, mas tambŠm porque a
aquisi‚•o deles pelo mercado formal passa a ser possƒvel com a regulariza‚•o, tornando
tais †reas interessantes economicamente: “verificam-se processos de expuls•o em †reas
que se constituƒram em focos de moradia de camadas populares e oper†rias e que foram
urbanizadas e revalorizadas para ocupa‚•o de segmentos das elites e camadas mŠdias”
(MAMMARELLA e BARCELLOS, 2005, p. 164).
Em consequ‹ncia, os investimentos p”blicos e as regulariza‚‰es de †reas
ocupadas podem provocar, no mŠdio e no longo prazo, a expuls•o da popula‚•o original da
†rea, que ir† ocupar espa‚os ainda mais distantes e baratos, normalmente sem
infraestrutura adequada. AlŠm de n•o usufruƒrem dos benefƒcios dos investimentos
p”blicos e das regulariza‚‰es, salvo o eventual benefƒcio financeiro pela venda dos
im‡veis, este processo alimenta a segrega‚•o urbana, num cƒrculo vicioso sem fim.
Tais problemas, contudo, n•o ocorrem indistintamente em todos os espa‚os.
Em primeiro lugar, nos locais onde h† moradias com adequada infraestrutura para a
popula‚•o (ou para a maioria dela), novos investimentos ter•o pouco impacto na expuls•o
das popula‚‰es origin†rias e na amplia‚•o do processo segregacionista. Do outro lado, a
segrega‚•o urbana ocasionada pelo funcionamento do mercado apenas ocorre onde os
mercados atuam livremente, ou onde as ”nicas restri‚‰es ao funcionamento dos mercados
t‹m como finalidade a preserva‚•o do valor dos im‡veis das classes abastadas, conforme
visto anteriormente.
O planejamento urbano tem, portanto, uma importˆncia cabal no controle dos
efeitos perversos do mercado, dependendo de como Š utilizado. Algumas formas de
utiliza‚•o de alguns instrumentos urbanƒsticos podem levar a uma maior segrega‚•o,
enquanto outras podem ajudar a diminui-la. A aplica‚•o efetiva destes instrumentos de
forma adequada Š parte importante do esfor‚o de atenuar a segrega‚•o espacial e as
desigualdades sociais.

3.7. Conclus†o
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Os mercados de im‡veis urbanos s•o universos extremamente complexos: s•o
compostos por uma infinidade de produtos, interesses, agentes econ…micos e
configura‚‰es, que interagem de forma especƒfica para cada localidade. N•o Š possƒvel,
portanto, tra‚ar comportamentos e resultados iguais em duas †reas diferentes. Talvez seja
possƒvel apenas elencar padr‰es gerais de funcionamento, mas, mesmo neste caso, a
hist‡ria poder† negar a sua generaliza‚•o.
Apesar disso, notou-se que as aglomera‚‰es s•o conjuntos de produtos
imobili†rios. A cidade Š produzida pela for‚a de trabalho do homem, ainda que algumas
por‚‰es n•o apresentem qualquer forma de edifica‚•o. A produ‚•o imobili†ria, por sua
vez, pode ocorrer tendo em vista aspectos mercadol‡gicos ou apenas € utiliza‚•o do
produto final.
A renda advinda do controle do solo tem m”ltiplas origens. Em alguns casos,
entretanto, tal renda n•o advŠm de qualquer forma de investimento, mas apenas da mera
especula‚•o parasit†ria. Esta forma de valoriza‚•o ajuda a aumentar os pre‚os do solo e a
manter uma porcentagem relevante da popula‚•o fora dos mercados regulares de terras
adequadas para a ocupa‚•o humana.
O Estado tem um impacto relevante sobre o pre‚o da terra, atravŠs da
localiza‚•o dos aparelhos de Estado, da produ‚•o de infraestrutura e da legisla‚•o
urbanƒstica. N•o Š, portanto, um elemento neutro, mesmo quando pretende s‹-lo.
Por fim, o funcionamento dos mercados imobili†rios pode levar, ainda, €
amplia‚•o de problemas sociais graves, como a segrega‚•o urbana. A posi‚•o do Estado
mostra-se, portanto, central no funcionamento do mercado e no controle de seus efeitos
perversos.
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4. PLANEJAMENTO URBANO E DIREITO

A busca do homem em compreender o funcionamento do mundo Š t•o antiga
quanto a sua pr‡pria exist‹ncia. No instante em que formulou a mais simples quest•o,
inquietou-se e procurou respond‹-la. Desde ent•o n•o parou sua busca por conhecimento.
A utiliza‚•o do pensamento racional est†, portanto, intimamente relacionada € pr‡pria
hist‡ria do homem.
Desde o iluminismo, contudo, a racionalidade foi elencada a uma posi‚•o
privilegiada. N•o se tratava mais simplesmente de valer-se do pensamento racional, mas de
racionalizar todas as atividades da vida humana. Tal racionaliza‚•o promoveria um
desenvolvimento do ser humano, a sua autossupera‚•o.
A racionalidade espalhou-se, ent•o, por todos os setores da vida humana, desde
os puramente acad‹micos atŠ a vida privada do homem. Iniciou-se com a racionaliza‚•o da
produ‚•o do conhecimento sobre as ci‹ncias naturais, passando pela racionaliza‚•o das
ci‹ncias humanas, e pela pr‡pria filosofia. O ser humano prosseguiu e buscou racionalizar
o seu agir atravŠs da utiliza‚•o dos meios mais adequados a alcan‚ar os fins almejados
(FONSECA, 2010, p. 249). Em consequ‹ncia, foram racionalizadas as formas de atua‚•o
polƒtica, os processos de fabrica‚•o de mercadorias, de produ‚•o de tecnologia, de
organiza‚•o do tempo e do espa‚o, de educa‚•o das novas gera‚‰es. Ainda descontente,
procurou racionalizar os grandes processos: a economia, a sociedade, a vida cotidiana do
ser humano.
Os sonhos – e pesadelos – de uma racionaliza‚•o total levam em conta uma
sociedade em que tudo tem o seu local prŠ-definido, os tempos s•o determinados e a
produ‚•o de bens e conhecimentos Š em grandes quantidades. Ou seja, est•o ligados €
imagem da linha de produ‚•o em sŠrie do sistema fordista-taylorista. Apesar deste sistema
j† se encontrar superado, a vida humana continua a racionalizar-se de forma crescente.
Nada atenua a ˆnsia pela ordem. Nem ao menos a autocrƒtica que demonstra tanto a
impossibilidade de se racionalizar tudo, quanto a necessidade de certo grau de
irracionalidade nas vidas humanas.
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A racionaliza‚•o n•o Š um fim em si mesmo e n•o pode tornar-se o norte da
sociedade, esquecendo-se a sua base: o homem. Todavia, n•o se pode perder de vista as
vantagens que a racionaliza‚•o pode trazer. A quest•o da planifica‚•o das sociedades se
insere nesta problem†tica como uma luva e deve absorver a crƒtica: a vida n•o pode ser
racionalizada, mas os processos econ…mico-sociais podem tornar-se mais racionais e, com
isso, mais eficientes. Afinal, o planejamento permite que se alcancem os objetivos
previamente tra‚ados de forma mais ordenada e simples.

4.1. Planejamento das Sociedades e Atua…†o Estatal

A possibilidade de planejamento nas sociedades atuais est† intimamente ligada
a duas quest‰es relevantes. A primeira est† relacionada € quest•o do consenso e da
legitimidade acerca de uma planifica‚•o supostamente racional em detrimento das escolhas
individuais. A segunda est† ligada € pertin‹ncia de se modificar o fluxo das rela‚‰es
sociais, ou seja, se os processos econ…mico-sociais devem desenrolar-se naturalmente, na
medida das for‚as sociais existentes, ou se eles devem ser alterados, ajustados, corrigidos.
O Estado, como agente do interesse p”blico, e devido € capacidade econ…mico-polƒticosocial que encerra, surge no centro deste debate como um ator capaz de interferir nas
rela‚‰es econ…micas e sociais.
A pertin‹ncia do primeiro questionamento Š ineg†vel. PorŠm, ele n•o Š novo,
j† tendo sido encontrada solu‚•o pacificamente aceita em outro setor. O problema Š de
mesma ordem que a obedi‹ncia €s obriga‚‰es legais. A solu‚•o, por conseguinte, Š a
mesma: a participa‚•o democr†tica garante o consenso e a legitimidade social ao
planejamento. A necessidade de participa‚•o deve ser compreendida tanto indiretamente,
atravŠs de representantes escolhidos pelos cidad•os, como de forma direta, j† que a
participa‚•o efetiva dos grupos interessados garante a legitimidade subjetiva e material da
planifica‚•o formulada, na medida em que ela reflete os anseios e objetivos reais da
popula‚•o.
Quanto € segunda quest•o, ela baseia-se na verifica‚•o se a atua‚•o de um
agente que opera com uma l‡gica diversa da que h† no setor atuado poderia acarretar
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modifica‚‰es inadequadas neste ambiente, deformando as rela‚‰es sociais previamente
existentes. Ou seja, envolve solucionar dois problemas: verificar se a atua‚•o estatal seria,
per se, ineficiente e inconveniente em todos os casos; e, em caso negativo, averiguar qual Š
o espa‚o de atua‚•o do Estado.
Para as correntes mais liberais, o funcionamento adequado de uma sociedade
apenas ocorre quando o Estado n•o interfere nos interesses dos particulares24 . Ele deveria
apenas atuar de forma mƒnima, com fun‚‰es restritas quase que apenas € vigilˆncia da
ordem social e € prote‚•o contra amea‚as externas. Nas correntes diametralmente opostas,
emerge a ideia do Estado projetando a totalidade das estruturas sociais – os mercados,
inclusive25 .
Tais posi‚‰es, quando foram colocadas em pr†tica (ainda que n•o as tenham
sido plenamente), n•o surtiram os efeitos esperados. A constitui‚•o de Estados liberais n•o
foi suficiente para que os mercados funcionassem sem crises. AlŠm disso, tais Estados
estabeleceram-se, na verdade, como agentes dos propriet†rios e capitalistas, produzindo
sociedades desiguais. J† as suas vers‰es antag…nicas, que em princƒpio buscavam unir o
p”blico e o privado, desviaram-se completamente das utopias e mostraram-se como o seu
pior pesadelo: Estados dominadores sobre todas as esferas do privado, sufocando-as e
separando ainda mais Estados e sociedade civil. Ademais, o plano n•o se mostrou um bom
substituto do mercado. Pelo contr†rio, a aloca‚•o de recursos atravŠs do plano se deu com
muitas falhas, culminando no seu colapso.
Devido aos problemas que tais sistemas apresentaram, diversas teorias e a‚‰es
polƒticas com posi‚‰es intermedi†rias foram concebidas. Desde aquelas que admitem a
atua‚•o do Estado apenas de forma pontual (para corrigir as chamadas “falhas de
mercado”, por exemplo), atŠ posi‚‰es que exigiam uma atua‚•o estatal robusta – como os
esfor‚os de constituir Estados de bem-estar social. N•o se trata, porŠm, apenas de teorias.
As sociedades passaram a exigir uma atua‚•o mais abrangente dos Estados, seja para ditar
os rumos da economia, seja para implementar direitos sociais, por exemplo.

24

Os principais argumentos sobre esta quest•o foram colocados por John Stuart Mill (1991) e sempre
retomados, com novas roupagens. Especificamente sobre quest•o do planejamento e sobre a interfer‹ncia do
Estado na economia, sob a perspectiva liberal, ver HAYEK (1990).
25
A ideia de uma planifica‚•o completa da sociedade Š muito antiga. A concep‚•o plat…nica de sociedade
presente na obra “A Rep”blica” (PLATŽO, 2006) Š um exemplo deste tipo de planifica‚•o.
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Quase n•o h† mais, portanto, discuss•o acerca da possibilidade de tentar
modificar o fluxo de rela‚‰es sociais originais. A quest•o se volta para os limites – bem
como obriga‚‰es – de atua‚•o do Estado. Neste sentido, cada sociedade produziu uma
compreens•o ”nica de quais setores o Estado Š livre para atuar, em quais a sua presen‚a Š
obrigat‡ria e em quais s‡ deve agir em casos extremos.
A premissa que considera sociedade e Estado em lados diametralmente
opostos, no entanto, ainda precisa ser superada. O Estado democr†tico Š parte da resposta
produzida pela sociedade € busca pela sobreviv‹ncia adequada do homem. Apesar da
atua‚•o do Estado contemporˆneo ser fruto de uma l‡gica diversa das que imperam na
sociedade, n•o Š contradit‡ria a ela (FONSECA, 2010, p. 249). Desta forma, havendo
oposi‚•o entre o que a sociedade almeja e o que o Estado prop‰e, ou imp‰e, a sustenta‚•o
social deste se desfaz. Em consequ‹ncia, a legitimidade (e eventualmente a efic†cia) das
disposi‚‰es estatais diminui. A recondu‚•o do Estado a um novo pacto social e atŠ mesmo
a deflagra‚•o de revolu‚‰es s•o algumas das saƒdas possƒveis.

4.2. O Planejamento Estatal

O termo “planejamento estatal” envolve, na verdade, uma mirƒade de situa‚‰es
completamente diversas, o que exige uma elucida‚•o prŠvia, ainda que sucinta. A raz•o da
multiplicidade de conota‚‰es existentes est† ligada € pr‡pria abundˆncia de formas te‡ricas
e hist‡ricas relacionadas ao tema. Ser•o ora apresentados, ent•o, os principais vetores de
conflu‹ncia do planejamento estatal. O objetivo n•o Š relacionar os conceitos de todos os
tipos de planejamento, mas t•o somente apreender a no‚•o de planejamento atual, atravŠs
de um esfor‚o classificat‡rio26 .
Uma primeira diferencia‚•o pode ser realizada entre as formas de planejamento
dogm†ticas e racionais27 . As primeiras s•o produzidas em vista de uma ordem divina ou
26

Retomando a li‚•o de Carri‡ (1986, p. 99), sempre relembrada por Eros Grau (2007, p. 76), o conte”do
relevante a uma classifica‚•o n•o Š a sua corre‚•o ou incorre‚•o, mas a sua utilidade ou n•o. Neste caminho,
o objetivo Š destacar as caracterƒsticas presentes nas formas de planejamento atuais, evitando a
universaliza‚•o delas a todas as modalidades de planejamento.
27
Esta classifica‚•o (assim como a seguinte) Š baseada na an†lise hist‡rica realizada por Friedmann (1987),
mas n•o se confunde com a classifica‚•o realizada pelo autor.
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c‡smica, revelada a sacerdotes e profetas, como aquelas praticadas na antiguidade (Egito
antigo e sociedades do vale dos rios Tigre e Eufrates, por exemplo). Logo, n•o s•o
suscetƒveis € refuta‚•o atravŠs da raz•o. J† as formas de planejamento racionais t‹m como
fundamento a utiliza‚•o do pensamento racional. Estas, mesmo quando incorporam
dogmas ou preceitos, s•o suscetƒveis € contesta‚•o racional.
Sob outra perspectiva, o planejamento pode ter em vista uma sociedade est†tica
ou uma sociedade dinˆmica. No primeiro caso, o planejamento exibir† um car†ter
definitivo, com estruturas, meios e fins rƒgidos, como na sociedade planejada por Plat•o
(2006). No segundo caso, o planejamento Š tomado como um produto transit‡rio, com
estruturas e meios flexƒveis, e fins cambiantes. N•o se trata de uma obra inst†vel, ou
provis‡ria, apenas leva em considera‚•o as mudan‚as econ…mico-sociais.
Outra quest•o importante Š acerca da finalidade com que se utiliza o
planejamento. Ele pode ter como objetivo a substitui‚•o das estruturas sociais vigentes ou
apenas torn†-las mais eficientes. A diferencia‚•o elencada por Eros Grau (2007, p. 310)
entre planejamento global da economia e planejamento tŠcnico da a‚•o racional, por
exemplo, leva em conta este critŠrio.
Nas sociedades contemporˆneas podem ser encontrados dois grandes grupos de
planejamento: o planejamento realizado pelos paƒses capitalistas e o planejamento efetuado
pelos paƒses socialistas28 . Ambos s•o do tipo racional e consideram, em diferentes nƒveis, a
exist‹ncia de dinamismo nas rela‚‰es sociais. A finalidade deles, contudo, Š bem diversa.
O planejamento cumpre, no socialismo, a fun‚•o de substituir o mercado, o que
levaria a uma mudan‚a nas rela‚‰es sociais. Ora, com o fim do direito de propriedade dos
bens de produ‚•o e da liberdade de contratar, um novo instrumento de coordena‚•o da
produ‚•o e da reparti‚•o do trabalho e do produto social fez-se necess†rio (GRAU, 1977).
A utiliza‚•o do planejamento econ…mico foi a resposta encontrada pelos paƒses socialistas.
J† o planejamento capitalista tem como finalidade o desenvolvimento das
rela‚‰es sociais existentes, inclusive as rela‚‰es de mercado, sendo plenamente compatƒvel
com ele (GRAU, 2007, p. 310). AtravŠs do planejamento, os Estados capitalistas sinalizam
€ iniciativa privada o caminho a ser seguido, podendo valer-se da concess•o de incentivos
para tanto.
28

Em franco declƒnio, tal modalidade de planejamento est† quase extinta.
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Observa-se, ent•o, que o planejamento n•o Š um instituto unƒvoco. O seu
significado real estar† condicionado ao contexto s‡cio-cultural-ideol‡gico subjacente, isto
Š, € realidade em que se insere. Embora as no‚‰es29 formuladas pela doutrina nacional e
estrangeira sejam muito variadas, alguns elementos inter-relacionados se destacam nas
formas de planejamento capitalistas: a defini‚•o de objetivos, a busca de unidade num
complexo variado de polƒticas p”blicas e a “conjun‚•o de for‚as ou a mobiliza‚•o de
recursos – materiais e humanos – para a sua consecu‚•o” (COMPARATO, 1988, p. 29).
A primeira e principal fun‚•o Š a defini‚•o de objetivos. Por meio destes
objetivos, as polƒticas p”blicas antes dispersas integram-se em torno de um eixo central.
Eleito um sentido axiol‡gico e teleol‡gico €s polƒticas, faz-se necess†rio coordenar a
atua‚•o delas, a fim de conjugar as for‚as e recursos de forma eficiente:
O planejamento implica em que as a‚‰es do setor p”blico sejam
coordenadamente desenvolvidas. Tal caracterƒstica acarreta o
benefƒcio de se impedir a ocupa‚•o m”ltipla e concomitante de
v†rias unidades do setor p”blico na persegui‚•o de um mesmo
objetivo, o que, ademais muitas vezes poderia encaminh†-los a um
regime de concorr‹ncia, em que articulassem a‚‰es contradit‡rias,
levando os esfor‚os desempenhados por todos eles, quando
adicionados, a resultados negativos (GRAU, 1977, p. 13).
Em outras palavras, o planejamento d† unidade a um universo de a‚‰es futuras de polƒtica
econ…mica e social (FONSECA, 2010, p. 253), n•o se limitando a interven‚‰es esparsas.
Diferencia-se, portanto, o planejamento como instrumento de polƒtica p”blica
estatal do planejamento como mera tŠcnica. Este Š um ato de prepara‚•o para a execu‚•o
de uma tarefa, com o estabelecimento de mŠtodos adequados que racionalizam a atua‚•o
do agente, definindo objetivos, meios, metas a serem alcan‚adas, prazos, etc. Pode ser
utilizado indistintamente pelos particulares e pelo Estado para as mais diversas finalidades.
J† o planejamento como instrumento de polƒtica p”blica estatal tem uma qualificadora
especƒfica: alŠm dos atributos acima relacionados acerca do planejamento como tŠcnica,
indica um direcionamento de atua‚•o ao setor privado e coordena uma multiplicidade de
polƒticas estatais na medida em que as unifica de forma teleol‡gica e axiol‡gica,
respeitados os valores e fins sociais institucionalizados na Constitui‚•o30 :

29

Sobre a diferen‚a entre conceito e no‚•o, ver Grau (2008, pp. 201 e ss.).
A partir de agora, utilizar-se-†, no presente trabalho, o termo planejamento apenas para referir-se ao
instrumento de polƒtica p”blica estatal, exceto se expressamente ressalvado.
30
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A decis•o pode ser transformada em norma (Lei ou Decreto) ou em a‚•o
governamental (obras). O planejamento, portanto, quando feito em nƒvel
governamental, por um lado, realiza diretamente algumas das
transforma‚‰es, conferindo assim ao Governo o papel de agente de
mudan‚a; e, por outro lado, determina € sociedade quais os parˆmetros
em que Š possƒvel realizar outras mudan‚as. Planejamento, por
conseguinte, subsidia a a‚•o, conduz e/ou induz os agentes sociais, mas
realiza tudo isto subsidiando decis‰es de outros (WILHEIM, 1978, p. 33).

Delimitado o problema, uma quest•o importante neste ponto Š saber se a
estrutura institucional existente Š compatƒvel com o planejamento estatal. Isto Š, saber se
ele pode ser operacionalizado atravŠs da estrutura administrativa existente (BERCOVICI,
2005, p. 77) e saber se ele pode ser executado atravŠs de uma estrutura de poder operada
conforme as teorias cl†ssicas constitucionalistas de vertente liberal (COMPARATO, 1988,
p. 31), concebidas para frear a a‚•o estatal, atravŠs da divis•o do poder tripartite e do
federalismo.
A estrutura do Estado liberal, de acordo com as opini‰es mais balizadas, n•o Š
adequada para enfrentar os grandes problemas polƒticos, sociais e econ…micos da
atualidade de forma adequada (COMPARATO, 1988, p. 26). Tal estrutura mostrou-se
eficiente para controlar o poder estatal, mas n•o Š apropriada para uma postura ativa do
Estado.
Quanto € composi‚•o administrativa brasileira, sua organiza‚•o Š tradicional,
com altera‚‰es improvisadas, interesses variados e conflitantes, sendo pouco unificada e
coesa (BERCOVICI, 2005), o que dificulta o planejamento e sua execu‚•o.
Solu‚‰es de diversas naturezas foram pensadas31 . A realidade, contudo, que
n•o espera pelas altera‚‰es institucionais, ajustou-se atravŠs da absor‚•o da fun‚•o
planejadora pelo Poder Executivo. O remŠdio encontrado pelas pr‡prias for‚as s‡ciopolƒticas adveio com mais um problema: como manter o planejamento – composto por
polƒticas de longo prazo – € parte das exig‹ncias de curto prazo com objetivos meramente
eleitorais? Novas solu‚‰es foram elaboradas, sendo aplicada, em cada localidade e em cada
setor, uma f‡rmula diferente. No Brasil, o planejamento urbano, por exemplo, tem buscado
nos ”ltimos anos incrementar a participa‚•o popular direta dos setores envolvidos. Em
consequ‹ncia, tal estrutura permite aproximar o planejamento dos anseios da popula‚•o,

31

Ver, por exemplo, as propostas de F†bio Konder Comparato (1988).
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alŠm de impedir a prolifera‚•o de atos que contrariem o que fora socialmente acordado,
devido € aus‹ncia de legitimidade de tais a‚‰es.
“ preciso esclarecer, contudo, que o planejamento n•o deve ser considerado
como uma modalidade de interven‚•o. Ele apenas qualifica a interven‚•o do Estado nas
rela‚‰es socioecon…micas, na medida em que a racionaliza (GRAU, 2007, p. 151). Mais do
que apenas n•o ser um tipo de interven‚•o, a exist‹ncia de planejamento sequer implica
necessariamente em interven‚•o estatal, visto que a atua‚•o nos setores em que ele Š
obrigado a atuar, e que apenas ele pode atuar, n•o pode se configurar como atua‚•o de
campo de outrem.
Por fim, deve-se manter aten‚•o em rela‚•o € ideologia intrƒnseca ao
planejamento. N•o € ideologia presente em uma ou outra determinada forma de
planejamento, mas € ideologia que advŠm com a ideia de planejamento. Isto porque ela
traz consigo a fantasia da perfei‚•o. Conforme destacado por Jo•o Bosco Leopoldino da
Fonseca (2010, p. 294), “h† uma profunda rela‚•o entre o mito, a ideologia e a linguagem
que lhes serve de condutor e que serve para convencer a sociedade de sua veracidade”.
A planifica‚•o est† carregada de uma conota‚•o quase mitol‡gica na
constru‚•o de uma realidade inteiramente nova. Conota‚•o esta que tem origem na pr‡pria
utiliza‚•o ideol‡gica da linguagem (FONSECA, 2010). Tal conota‚•o pode ser benŠfica na
medida em que permita uma intensa participa‚•o dos setores envolvidos. Contudo, o plano
pode degenerar facilmente a um mero produto intelectual, suporte ideol‡gico que esconde
as rela‚‰es sociais reais. N•o h† infalibilidade, nem perfei‚•o. Enquanto o plano for
encarado como um instrumento limitado, que n•o altera a realidade apenas pela sua
exist‹ncia, mas pela sua execu‚•o, e enquanto o seu conte”do estiver de acordo com os
anseios da sociedade, n•o servir† como um simples instrumento ideol‡gico: “o modelo se
entende como uma vis•o prospectiva de possibilidade e de probabilidades, visando €
concretiza‚•o de uma forma de a‚•o que passa a impor-se num determinado meio”
(FONSECA, 1980, p. 179).
Tal fato n•o significa que o planejamento deva limitar-se ao plano do
realizado, ou seja, € persegui‚•o de exemplos existentes (como procurar “alcan‚ar” a
realidade dos paƒses desenvolvidos). Igualmente, n•o deve se restringir ao plano do
possƒvel, ou seja, € persegui‚•o de objetivos que j† hoje s•o vistos como plenamente
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factƒveis de serem executados. “ importante que tambŠm seja abordado, com cautela, o
plano do impossƒvel, ou seja, daquilo que n•o foi pensado ainda, das inova‚‰es e das
mudan‚as. O plano do impossƒvel n•o se confunde, deve-se ressaltar, com um
planejamento irrealiz†vel, mas com a utiliza‚•o da raz•o para a prospec‚•o de novas
formas ainda n•o pensadas.
A dialŠtica do possƒvel-impossƒvel-realizado Š complexa. O possƒvel n•o pode
se restringir ao realizado. De igual forma, quando subjugado, inibido, alienado, o possƒvel
transforma-se em impossƒvel. Por fim, o impossƒvel n•o deve ser abandonado, pois se
transfigura em possƒvel, na pr†xis, quando uma saƒda Š encontrada, quando o diferente se
mostra.

4.3. Planejamento e Direito

O Estado vale-se, na sua atua‚•o, do ordenamento jurƒdico. A forma utilizada,
todavia, n•o determina a fun‚•o e a extens•o os atos emitidos. Em consequ‹ncia, surge
uma quest•o jurƒdica de relevˆncia ƒmpar para a sociedade: qual Š a extens•o da
obrigatoriedade do planejamento? Ou seja, faz-se necess†rio verificar se o planejamento Š
vinculativo e, caso o seja, em que medida. Para solucionar a quest•o, a doutrina costuma
classificar as formas de planejamento em indicativas e imperativas. Antes de adentrar nos
detalhes desta classifica‚•o, entretanto, faz-se necess†rio diferenciar planejamento e plano.
Planejamento Š o processo que racionaliza e d† unidade € atua‚•o estatal.
Plano Š um documento que formaliza conclus‰es extraƒdas de referido processo. No plano
estar•o demarcados os objetivos a serem alcan‚ados, os meios que ser•o utilizados, os
prazos, as prioridades, as alternativas, dentre outros. N•o pode, contudo, ser considerado
como o resultado do processo de planejamento, pois este n•o se encerra com a
formaliza‚•o do plano. Ele prossegue, a fim de verificar a adequa‚•o das medidas tomadas
e produzir caminhos alternativos em caso de inadequa‚•o dos meios elencados ou em caso
de mudan‚a das condi‚‰es socioecon…micas originais, adaptando ou corrigindo as
disposi‚‰es do plano.
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O plano pode caracterizar-se como um documento tŠcnico ou como uma norma
jurƒdica 32 , quando estar† formalizado atravŠs do instrumento jurƒdico adequado de acordo
com os requisitos estabelecidos no ordenamento. “ claro que nem todo instrumento
jurƒdico que tem em sua denomina‚•o o termo plano pode ser considerado como resultado
de um planejamento. Interven‚‰es conjunturais e casuƒsticas n•o podem ser consideradas
planejamento (BERCOVICI, 2005, pp. 69-70), n•o obstante o nome dado a elas. O “Plano
Bresser” e o “Plano Cruzado”, por exemplo, foram planos de estabiliza‚•o monet†ria
resultantes de a‚‰es estatais improvisadas, n•o se configurando como produtos de um
sistema de planejamento (GRAU, 2007, 310).
De igual forma, a exist‹ncia de um plano n•o Š requisito necess†rio do
planejamento (SOUZA, N. M., 1984, p. 67). Tendo em vista que o plano Š um documento
que formaliza conclus‰es elencadas num processo planificador, ele n•o ser† obrigat‡rio se
n•o houver necessidade de formaliza‚•o (seja por determina‚•o do ordenamento jurƒdico,
seja para institucionalizar os objetivos do plano). A falsa no‚•o de que a exist‹ncia de um
plano Š essencial ao processo de planejamento leva muitos governos a inverterem a ordem
de prioridade dos institutos e a produzirem planos, nunca cumpridos, que apenas encobrem
o fato de n•o haver planejamento efetivo (SOUZA, N. M., 1984, p. 67).
Efetuados os esclarecimentos acerca da diferencia‚•o entre planejamento e
plano, Š possƒvel retomar a distin‚•o entre as formas de planejamento indicativas e
imperativas. Nas primeiras, a ades•o do setor privado aos objetivos elencados no plano Š
volunt†ria, podendo ser incentivada atravŠs da fixa‚•o de elementos de dissuas•o e
persuas•o, atravŠs, por exemplo, de polƒticas creditƒcias, fiscais, etc. (GORDILLO, 1981).
Logo, as for‚as que decidem o resultado final do processo n•o podem ser totalmente
controladas, visto que t‹m relativa liberdade de atua‚•o (GRAU, 1977, p. 30). Tais
modalidades s•o normalmente utilizadas nas sociedades capitalistas. Nas formas de
planejamento imperativas, usualmente empregadas nas sociedades socialistas, a ades•o do
setor privado Š compuls‡ria e garantida atravŠs da previs•o de san‚‰es em caso de
descumprimento.
“ preciso destacar que, nos planejamentos indicativos, caso o plano esteja
institucionalizado, o fato da ades•o aos objetivos nele definidos ser volunt†ria n•o lhe
32

Ressalva-se que tal distin‚•o n•o se confunde com a existente entre planejamento como tŠcnica e
planejamento como instrumento de polƒtica p”blica estatal, acima exposta.
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retira o seu caráter jurídico normativo. Isto porque o plano assume um caráter
programático33 (GRAU, 1977, p. 197), sendo formado por um tipo específico de normas,
ao lado das normas de conduta e normas de organização34 , com características próprias: as
normas-objetivo. Em tal modalidade normativa, não se prescrevem comportamentos nem
se determinam estruturas ou processos técnicos de identificação e aplicação de outras
normas, mas se estabelecem obrigações de resultado, permitindo-se que os seus
destinatários realizem as escolhas quanto aos meios e formas de comportamento a serem
utilizados (GRAU, 1977, p. 243). Tais normas determinam os processos de interpretação
do direito, reduzindo a moldura do texto e dos fatos, de modo que nela não caibam
soluções que não sejam adequadas aos objetivos traçados (GRAU, 2007, p. 167).
No Brasil, a Constituição Federal determina que o planejamento econômico
seja determinante para o setor público e indicativo ao setor privado, conforme disposição
do artigo 174. Contudo, apesar da vinculação em relação ao setor público, não há um
correspondente direito subjetivo individual dos administrados. A doutrina costuma
destacar, então, a impossibilidade de que o setor privado acione o Estado pela inexecução
de algum compromisso assumido no plano (GRAU, 1977, p. 188)35 . A determinação do
setor público estaria adstrita apenas ao seu âmbito interno, como na previsão orçamentária.
É importante ressalvar, contudo, que, enquanto o planejamento é meramente
indicativo para o setor privado, as atividades normativa e reguladora do Estado, também
previstas no artigo 174 da Constituição Federal, não as são (BERCOVICI, 2005, p. 79).
Consequentemente, as medidas de implementação do plano que se configurem como

33

Sobre a vinculação e aplicabilidade das normas programáticas, ver Canotilho (2001; e 1993, pp. 183-185
e187-188) e Grau (2007, pp. 358 e ss.).
34
As normas de conduta são aquelas que disciplinam “o comportamento dos indivíduos, ou as atividades de
grupos e entidades sociais em geral” (REALE, 1994, p. 97); as normas de organização visam “à estrutura e
funcionamento dos órgãos, ou à disciplina de processos técnicos de identificação e aplicação de normas, a
fim de assegurar uma convivência juridicamente ordenada” (REALE, 1994, p. 97).
35
Apesar de não ser possível o acionamento processual do Estado pelo setor privado devido à inexecução de
algum compromisso assumido no plano, é importante questionar se o Estado não pode ser acionado em
nenhuma hipótese ou apenas se não o poderia ser pelo setor privado. A questão se mostra importante em
razão do seguinte fato: embora a impossibilidade de questionamento processual pelos particulares esteja
ligada à inexistência de direitos subjetivos destes decorrentes das previsões no plano, a estrutura jurídicoprocessual atual permite a defesa dos direitos difusos e coletivos, através da atuação do Ministério Público.
Há de se verificar, portanto, se a atuação dos entes públicos poderia ser questionada em juízo, através dos
novos instrumentos processuais, caso contrariassem as previsões do plano. Deve-se ressaltar, contudo, que
não há qualquer direito – mesmo difuso ou coletivo – à execução do plano nos termos propostos. Isto porque
os planos são dotados de flexibilidade, podendo ser revistos e adaptados para melhor execução. Já os
objetivos e as diretrizes do plano não são dotados desta maleabilidade, podendo o seu descumprimento
eventualmente ser objeto de questionamento judicial. Tal tipo de análise, todavia, foge sobremaneira do
escopo do presente trabalho, motivo pelo qual não será ora realizada.
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interven‚•o – por dire‚•o, indu‚•o ou participa‚•o – vincular•o o setor privado
normalmente (GRAU, 2007, p. 311), ainda que estejam previstas no pr‡prio plano,
respeitados os requisitos especƒficos de tais formas de interven‚•o. Isto ocorre porque o
plano tem natureza complexa (GRAU, 1977, p. 80), sendo integrado por uma grande
variedade de disposi‚‰es.

4.4. Planejamento e Or…amento

O planejamento prev‹, muitas vezes, a‚‰es do Estado que implicam no
disp‹ndio de valores. Tendo em vista que os gastos do Estado devem estar anteriormente
previstos nas leis or‚ament†rias, a implementa‚•o efetiva do planejamento depende da
previs•o e execu‚•o financeira adequada. Em consequ‹ncia, as leis or‚ament†rias devem
estar em sintonia com o previsto no plano, a fim de dar suporte € implementa‚•o dos
objetivos nele definidos, sob pena de inexecu‚•o das etapas que dependem da realiza‚•o de
gastos pelo Estado. Tal exig‹ncia pode trazer uma dificuldade ao planejamento, pois a
execu‚•o de uma parte do plano depender† de novas autoriza‚‰es parlamentares (ou seja,
de novos consensos), o que pode prejudicar a execu‚•o do plano (MONCADA, 1985, p.
105), especialmente em planejamentos de longo prazo. Uma das formas de minimizar a
possibilidade do surgimento de problemas relacionados € necessidade peri‡dica de novos
consensos Š a exist‹ncia de mecanismos que permitam a incorpora‚•o autom†tica das
disposi‚‰es do plano nas leis or‚ament†rias.
Um planejamento realista e eficaz, contudo, depende de mais do que apenas a
mera previs•o or‚ament†ria. Est† intimamente relacionado € transpar‹ncia dos gastos
p”blicos e da exist‹ncia de controles da sociedade sobre eles (AFFONSO, 1990). Isto Š,
depende de instrumentos de gest•o or‚ament†ria que garantam uma execu‚•o adequada. A
ordem

financeira

atual,

estabelecida

na

Constitui‚•o

de

1988

e

legisla‚•o

infraconstitucional, foi elaborada com a finalidade de obten‚•o de maior controle e
equilƒbrio dos gastos p”blicos (BERCOVICI; MASSONETTO, 2006, p. 9). A unifica‚•o
or‚ament†ria, por exemplo, foi estabelecida com o objetivo de permitir uma maior
participa‚•o do Poder Legislativo na defini‚•o e fiscaliza‚•o dos gastos estatais
(BERCOVICI; MASSONETTO, 2006, p. 11).
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A rela‚•o entre planejamento e or‚amento, todavia, pode tornar-se parasit†ria
quando o plano Š reduzido €s leis or‚ament†rias ou quando as restri‚‰es estabelecidas pela
ordem financeira impedem a a‚•o estatal e a realiza‚•o do plano. Ora, o planejamento n•o
pode ser reduzido €s previs‰es do or‚amento. Caso contr†rio, perde a sua principal fun‚•o
de fixar diretrizes que delimitam a atua‚•o do Estado e servem de orienta‚•o para o setor
privado (BERCOVICI, 2005, p. 81). Isto porque as leis or‚ament†rias apenas definem
diretrizes e objetivos de despesa, n•o definindo os objetivos das polƒticas estatais,
unificando-as em torno de um eixo comum.
AlŠm disso, os instrumentos financeiros n•o podem ser interpretados e
utilizados como se gozassem de neutralidade em rela‚•o € ordem econ…mica e social
(BERCOVICI; MASSONETTO, 2006, p. 13). Caso contr†rio, as restri‚‰es estabelecidas
pela ordem financeira – que visam o controle e equilƒbrio dos gastos p”blicos – poder•o
eventualmente erigir-se de forma a impedir a a‚•o estatal ou criar obst†culos € execu‚•o do
plano.
Em resumo, as leis or‚ament†rias podem se tornar grandes aliadas na
implementa‚•o do planejamento, mas podem tambŠm entravar a a‚•o do Estado. A
redu‚•o do plano ao or‚amento Š um dos principais fatores que levam € inefic†cia do
planejamento, visto que lidam com quest‰es diversas, ainda que complementares. A outra
deturpa‚•o da ordem financeira a ser evitada Š a cria‚•o de restri‚‰es que engessem o
Estado e diminuam sua capacidade de colocar o plano em pr†tica.

4.5. Planejamento Urbano e Norma Jurˆdica

O planejamento estatal Š g‹nero, no qual se incluem uma diversidade de
modalidades. A mais conhecida e estudada Š o planejamento econ…mico, mas nem por isso
Š a ”nica relevante. Nem para a sociedade, nem para o Direito. O planejamento urbano Š
uma das formas mais antigas de planejamento em sentido tŠcnico existentes, remontando
ao inƒcio da exist‹ncia das cidades. Todavia, o estudo da sua atua‚•o Š bem mais recente.
De qualquer forma, o planejamento espacial pode ser considerado a primeira modalidade
de planejamento estatal concreto, devido €s experi‹ncias no final do sŠculo XIX e come‚o

98

do sŠculo XX na Inglaterra (OLIVEIRA J., 2006, p. 282). Logo, a rela‚•o do planejamento
urbano com o direito, e o seu estudo, Š de longa data. Nem por isso tal rela‚•o Š ausente de
atritos e de quest‰es em aberto.
“ preciso esclarecer, em primeiro lugar, que nos planos urbanƒsticos, o direito
est† intimamente ligado € tŠcnica de planejamento urbano, numa forma n•o encontrada nos
outros ramos do direito. Entretanto, est•o equivocadas as opini‰es de que “a maioria das
normas jurƒdicas contidas em planos, projetos, leis e decretos urbanƒsticos nada mais faz
sen•o positivar ou aplicar normas tŠcnicas” (PINTO, 2010, p. 2007)36 . N•o existe tŠcnica
universalmente aceita como correta. A pr‡pria aplica‚•o ou n•o da tŠcnica j† envolve uma
escolha, quanto mais entre diversas tŠcnicas ou diversas solu‚‰es tŠcnicas existentes. Na
elabora‚•o do plano h† sempre uma escolha, o que envolve uma quest•o que n•o Š
puramente tŠcnica, mas polƒtica tambŠm. Do contr†rio, as cidades seriam todas projetadas
de forma igual, adaptando-as apenas aos gostos e particularidades locais. As normas
jurƒdicas, portanto, fazem muito mais do que meramente positivar ou aplicar normas
tŠcnicas. Nelas h† a escolha de tŠcnicas e de solu‚‰es possƒveis dentro desta tŠcnica.
Omitir a escolha polƒtica, sob o manto de uma certa tecnicidade objetiva, Š tornar o plano
um produto ideol‡gico. “ permitir que a escolha seja utilizada para fins n•o expressados no
pr‡prio plano, e muitas vezes contr†rios €queles l† definidos.
Feitos os esclarecimentos iniciais, pode-se asseverar que a dinˆmica existente
entre plano e planejamento, anteriormente analisada, tambŠm emerge no tratamento da
quest•o urbana. No Brasil, o papel do plano Š assumido pelo plano diretor – instrumento
b†sico da polƒtica de desenvolvimento e expans•o urbana, conforme dic‚•o do par†grafo
primeiro do artigo 182 da Constitui‚•o Federal. A fun‚•o primordial do plano de delimitar
objetivos est† presente no plano diretor, o que permite dar unidade €s polƒticas urbanas e
coordenar os esfor‚os para a execu‚•o das metas tra‚adas no processo de planejamento
urbano.
Apesar do plano n•o ser um item absolutamente essencial do processo de
planejamento, o ordenamento jurƒdico p†trio n•o permitiu, quanto ao planejamento urbano,
que a sua pertin‹ncia (assim como a pr‡pria necessidade de um planejamento urbano)
fosse avaliada de forma discricion†ria pelo administrador p”blico. A Constitui‚•o Federal
36

Em outro trecho, a mesma quest•o se mostra: “todo o conte”do plano (sic) diretor, como o tra‚ado do
sistema vi†rio, a localiza‚•o das pra‚as e a defini‚•o de ƒndices urbanƒsticos, Š de natureza tŠcnica” (PINTO,
2010, p. 213).
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estabelece, em conjunto com o artigo 41 do Estatuto da Cidade, a obrigatoriedade do plano
diretor para as cidades com mais de vinte mil habitantes, para as que integrem regi‰es
metropolitanas ou aglomera‚‰es urbanas, para as que integrem †reas de especial interesse
turƒstico, para aquelas que estejam inseridas na †rea de influ‹ncia de empreendimentos ou
atividades com significativo impacto ambiental de ˆmbito regional ou nacional, e para as
que pretendam utilizar instrumentos de promo‚•o do aproveitamento do solo urbano
definidos no par†grafo quarto do artigo 182 da Constitui‚•o Federal – parcelamento ou
edifica‚•o compuls‡rios, imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana
progressivo no tempo e desapropria‚•o com pagamento mediante tƒtulos da dƒvida p”blica.
Desta forma, no Brasil, a institucionaliza‚•o das conclus‰es do planejamento
urbano em um documento formal Š obrigat‡ria para uma grande parcela dos municƒpios,
havendo previs•o de imposi‚•o de san‚‰es em caso de descumprimento, conforme
determina‚•o do artigo 52 do Estatuto da Cidade. A exig‹ncia, contudo, n•o Š apenas de
um mero documento formal, mas de um real processo de planejamento urbano. N•o Š
permitida, portanto, a exist‹ncia de planos diretores que n•o sejam fruto de um aut‹ntico
processo de planejamento urbano.
Processo que n•o se encerra na formaliza‚•o do plano diretor. O planejamento
n•o se interrompe, pois as cidades t‹m estruturas muito dinˆmicas, com a atua‚•o de
agentes que se adaptam ao planejamento estatal para preservar seus interesses, alŠm do
pr‡prio surgimento de novos atores e interesses. Em consequ‹ncia, os resultados precisam
ser verificados na pr†tica, para analisar se os meios de atua‚•o precisam ser adequados ou
corrigidos. O Estatuto da Cidade determina, inclusive, no par†grafo terceiro do artigo 40,
que os planos diretores sejam revistos a cada dez anos, pelo menos.
AlŠm disso, no planejamento urbano brasileiro, o plano Š sempre uma norma
jurƒdica, n•o apenas um documento tŠcnico. H† necessidade de formaliza‚•o atravŠs de lei
aprovada pelas Cˆmaras Municipais. Todavia, conforme j† ressaltado anteriormente, as
formas n•o determinam as fun‚‰es que os instrumentos desempenham; estas que podem
exigir uma ou outra forma mais adequada. Assim sendo, a normatividade e a
imperatividade do plano diretor n•o podem ser atestadas pela mera forma de aprova‚•o
deste (atravŠs da lei).
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Qual seria, neste caso, a extens•o da vincula‚•o ao conte”do do plano diretor?
Uma possƒvel solu‚•o da quest•o leva em conta a aplica‚•o da norma constitucional que
prev‹ ser o planejamento econ…mico determinante para o setor p”blico e indicativo para o
setor privado. Todavia, o planejamento urbano tem, historicamente, uma vincula‚•o mais
aberta, obrigando tambŠm os particulares. Estaria a norma constitucional sendo
desrespeitada, ent•o? Ou ela n•o seria aplic†vel ao planejamento urbano? JosŠ Afonso da
Silva oferece uma saƒda, destacando que a distin‚•o entre os planos imperativos e
indicativos n•o se mostra com nitidez no planejamento urbano, sendo mais relevante a
diferen‚a entre planos especiais – ou particularizados – e os planos gerais (2008, p. 93).
Estes estabeleceriam uma normatividade mais abstrata e genŠrica, sendo vinculantes €s
autoridades e ‡rg•os incumbidos da execu‚•o da atividade urbanƒstica, ao passo que os
planos especiais seriam de natureza executiva, contendo normas concretas de atua‚•o,
sendo vinculantes tambŠm aos particulares (SILVA J. A., 2008, p. 94). A classifica‚•o
oferecida, entretanto, n•o soluciona a quest•o de forma adequada.
Cada sistema jurƒdico poder† elencar a obrigatoriedade ou n•o de separar os
diferentes aspectos do planejamento urbano em diversos diplomas. Apesar de alguns
instrumentos de polƒtica urbana necessitarem de tratamento em diploma legal especƒfico –
o direito de preemp‚•o; parcelamento, edifica‚•o ou utiliza‚•o compuls‡rios; opera‚‰es
urbanas consorciadas; dentre outros – quanto aos demais n•o h† tal obrigatoriedade. Em
consequ‹ncia, cada cidade produz uma estrutura diferente de regula‚•o dos demais
instrumentos, podendo ser diretamente atravŠs do plano diretor, ou por meio de legisla‚•o
especƒfica. N•o havendo um parˆmetro comum (normativo ou f†tico) acerca da extens•o
dos tipos de normas presentes em cada um dos planos (gerais ou particularizados), a
classifica‚•o proposta pelo professor JosŠ Afonso da Silva n•o se mostra ”til € solu‚•o da
quest•o.
A resposta encontra-se em outra seara. Em primeiro lugar, os planos urbanos
n•o s•o modalidades de planos econ…micos. Apesar de conterem disposi‚‰es
planificadoras dos mercados imobili†rios, a elas n•o se limitam. O planejamento urbano
tem a fun‚•o de dar unidade €s polƒticas urbanas em torno de um eixo comum.
Consequentemente, sua fun‚•o Š unificar, de forma teleol‡gica, as polƒticas que ordenam o
pleno funcionamento das fun‚‰es sociais da cidade, garantindo o bem-estar da comunidade
local. Desta forma, inclui uma perspectiva que engloba a economia, mas a ela n•o se
limita. Na realidade, o fator econ…mico sequer pode ser visto como um elemento
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aut…nomo. De forma indissoci†vel Š analisado juntamente com as quest‰es ambientais, de
garantia de qualidade de vida aos habitantes, de sa”de p”blica, de acessibilidade (e
mobilidade), de fornecimento de servi‚os p”blicos, dentre outros. Desta forma, o conte”do
do artigo 174 da Constitui‚•o n•o Š aplic†vel ao planejamento urbano sem ressalvas.
Em segundo lugar, e mais importante, a distin‚•o relevante para a solu‚•o da
quest•o Š aquela levantada por Eros Grau, e acima exposta, existente entre as normasobjetivo de um lado e, do outro, as normas de conduta e de organiza‚•o (que as trataremos,
em conjunto, simplesmente como normas reguladoras). As primeiras vinculam apenas o
setor p”blico, enquanto as normas regulamentadoras dever•o ser cumpridas tambŠm pelo
setor privado. Ora, os planos urbanos t‹m uma natureza complexa, sendo formados n•o
apenas por normas-objetivo program†ticas, mas tambŠm por normas que instrumentalizam
a execu‚•o do planejamento atravŠs da regula‚•o de diversas quest‰es, incluindo
econ…micas. Conforme visto acima, tais normas vinculam os particulares normalmente,
com fundamento na capacidade regulat‡ria do Estado. O fato de tais normas estarem, por
vezes, inseridas no pr‡prio plano, n•o lhes retira sua normatividade e obrigatoriedade,
salvo se dependerem de requisitos formais de elabora‚•o e aprova‚•o especƒficos.
A classifica‚•o dos planos entre gerais e especiais (ou particularizados),
proposta pelo professor JosŠ Afonso da Silva, contudo, tem uma relevˆncia cabal. O
conte”do dos planos especiais deve respeitar os objetivos e diretrizes da polƒtica urbana da
localidade, previstos obrigatoriamente no plano diretor (um plano geral). N•o se pode,
todavia, tra‚ar uma separa‚•o absoluta entre planos gerais e especiais com base no seu
conte”do, visto que depende do que cada municipalidade decidir.
Na verdade, a divis•o das conclus‰es do planejamento urbano em diversos
instrumentos jurƒdicos pode erigir-se como um elemento de adiamento do tratamento das
quest‰es urbanas relevantes. A defini‚•o dos objetivos em um primeiro instrumento e a
regula‚•o dos direitos e obriga‚‰es em instrumentos posteriores pode servir para mascarar
a inexist‹ncia de instrumentos que tornem o planejamento urbano efetivo. O plano
mostrar-se-ia, ent•o, como um mero instrumento ret‡rico, ideol‡gico. Deve-se manter uma
aten‚•o constante, portanto, para que os instrumentos urbanƒsticos sejam efetivamente
previstos em lei (seja a do plano diretor, seja em legisla‚•o posterior) e aplicados na pr†tica
social.
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4.6. Princˆpios Jurˆdicos Orientadores do Planejamento Urbano

O planejamento urbano Š um instrumento de polƒtica p”blica estatal e n•o um
instrumento puramente tŠcnico. Insere-se, portanto, em toda uma ordem jurƒdica a qual
deve respeitar. N•o apenas quanto € forma e requisitos de aprova‚•o do plano, mas
tambŠm quanto ao conte”do deste. Como visto acima, uma suposta tecnicidade n•o pode
servir para desviar o conte”do do plano dos objetivos a que o planejamento se direciona.
Em consequ‹ncia, tanto os objetivos quanto os instrumentos de aplica‚•o do plano devem
estar de acordo com o disposto no ordenamento jurƒdico, seus princƒpios e fins
institucionalizados.
A

Constitui‚•o

Federal,

como

instrumento

jurƒdico

e polƒtico

que

institucionaliza os principais valores e objetivos da sociedade brasileira, Š o ponto de
partida da an†lise. Em seu artigo 182 definiu-se que o objetivo da polƒtica de
desenvolvimento urbano, na qual se inclui o planejamento urbano, Š ordenar o pleno
desenvolvimento das fun‚‰es da cidade e garantir o bem-estar de seus habitantes. Este Š,
portanto, o norte essencial que deve ser seguido pelo planejamento urbano. “ claro que,
conforme lecionou Eros Roberto Grau (2006, p. 44), o ordenamento jurƒdico n•o se
interpreta em tiras. Desta forma, Š essencial tomar em considera‚•o todos os princƒpios da
Ordem Econ…mica e Financeira, tƒtulo em que se insere a polƒtica urbana. Tais princƒpios
est•o elencados no artigo 170 da Constitui‚•o:
Art. 170. A ordem econ…mica, fundada na valoriza‚•o do trabalho
humano e na livre iniciativa, tem por fim assegurar a todos exist‹ncia
digna, conforme os ditames da justi‚a social, observados os seguintes
princƒpios:
I - soberania nacional;
II - propriedade privada;
III - fun‚•o social da propriedade;
IV - livre concorr‹ncia;
V - defesa do consumidor;
VI - defesa do meio ambiente, inclusive mediante tratamento
diferenciado conforme o impacto ambiental dos produtos e servi‚os e de
seus processos de elabora‚•o e presta‚•o;
VII - redu‚•o das desigualdades regionais e sociais;
VIII - busca do pleno emprego;
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IX - tratamento favorecido para as empresas de pequeno porte
constituƒdas sob as leis brasileiras e que tenham sua sede e administra‚•o
no Paƒs.
Par†grafo ”nico. “ assegurado a todos o livre exercƒcio de qualquer
atividade econ…mica, independentemente de autoriza‚•o de ‡rg•os
p”blicos, salvo nos casos previstos em lei.

Nem todos os princƒpios acima destacados est•o relacionados diretamente a
uma atua‚•o estatal atravŠs do planejamento urbano. Isto n•o significa que ele possa
ignor†-los, ou contradiz‹-los, mas apenas que os demais ser•o o foco principal do
planejamento urbano. Ou seja, apesar de o planejamento urbano n•o ser um instrumento
adequado para a promo‚•o da soberania nacional, para a prote‚•o do consumidor, ou para
a busca do pleno emprego, deve tomar tais princƒpios como limites teleol‡gicos € sua a‚•o.
Neste sentido, o pleno desenvolvimento das fun‚‰es da cidade e o bem-estar de seus
habitantes devem ser assegurados, garantindo-se a todos uma exist‹ncia digna e a prote‚•o
do meio ambiente, por exemplo, sem, no entanto, impedir a livre iniciativa privada ou
contrariar a soberania nacional.
Seguindo-se a an†lise dos princƒpios estabelecidos constitucionalmente,
tambŠm n•o podem ser ignorados os direitos e garantias fundamentais, em especial aqueles
estabelecidos nos capita dos artigos 5— e 6— da Constitui‚•o:
Art. 5— Todos s•o iguais perante a lei, sem distin‚•o de qualquer natureza,
garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no Paƒs a
inviolabilidade do direito € vida, € liberdade, € igualdade, € seguran‚a e €
propriedade [...].
Art. 6— S•o direitos sociais a educa‚•o, a sa”de, a alimenta‚•o, o trabalho,
a moradia, o lazer, a seguran‚a, a previd‹ncia social, a prote‚•o €
maternidade e € infˆncia, a assist‹ncia aos desamparados, na forma desta
Constitui‚•o.

O planejamento urbano, portanto, n•o pode se esquivar de referidos comandos
constitucionais. Novamente deve ser dado destaque €queles direitos que est•o em estreita
conex•o com ele. Desta forma, a alimenta‚•o e o trabalho, por exemplo, apenas
mediatamente podem ser impactos pelo planejamento urbano; o exercƒcio de direito €
moradia e ao lazer, contudo, est† diretamente relacionado ao modelo de planejamento
urbano escolhido.
Prosseguindo-se na avalia‚•o dos dispositivos da Constitui‚•o Federal
aplic†veis ao planejamento urbano, observa-se que este envolve uma atua‚•o estatal.
Atua‚•o estatal esta que deve respeitar os fundamentos da Rep”blica Federativa do Brasil
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(a soberania, a cidadania, a dignidade da pessoa humana, os valores sociais do trabalho e
da livre iniciativa e o pluralismo polƒtico), bem como os seus objetivos fundamentais
(construir uma sociedade livre, justa e solid†ria, garantir o desenvolvimento nacional,
erradicar a pobreza e a marginaliza‚•o e reduzir as desigualdades sociais e regionais,
promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, ra‚a, sexo, cor, idade e quaisquer
outras formas de discrimina‚•o), estabelecidos respectivamente nos artigos 1— e 3— da
Constitui‚•o.
Observa-se,

do

conjunto

de

diretrizes

e

objetivos

estabelecidos

constitucionalmente, que a constru‚•o de uma sociedade livre, justa e solid†ria,
desenvolvida, sem pobreza e marginaliza‚•o, com baixa desigualdade social e regional, e
sem preconceitos tem seus fundamentos na soberania, cidadania, dignidade da pessoa
humana, valores sociais do trabalho e da livre iniciativa, e pluralismo polƒtico. Na medida
em que seja possƒvel alcan‚ar tais fins atravŠs do planejamento urbano37 , este instrumento
ser† v†lido para busc†-los por meio do pleno desenvolvimento das fun‚‰es da cidade e da
garantia de bem-estar de seus habitantes, sem descuidar dos direitos e garantias
fundamentais, da livre iniciativa, da propriedade privada e de sua fun‚•o social, da defesa
do meio ambiente etc.
O Estatuto da Cidade desenvolve os princƒpios concernentes € polƒtica urbana,
atravŠs da especifica‚•o das diretrizes gerais a ela aplic†veis, no seu artigo 2—:
Art. 2—. A polƒtica urbana tem por objetivo ordenar o pleno
desenvolvimento das fun‚‰es sociais da cidade e da propriedade urbana,
mediante as seguintes diretrizes gerais:
I – garantia do direito a cidades sustent†veis, entendido como o direito €
terra urbana, € moradia, ao saneamento ambiental, € infra-estrutura
urbana, ao transporte e aos servi‚os p”blicos, ao trabalho e ao lazer, para
as presentes e futuras gera‚‰es;
II – gest•o democr†tica por meio da participa‚•o da popula‚•o e de
associa‚‰es representativas dos v†rios segmentos da comunidade na
formula‚•o, execu‚•o e acompanhamento de planos, programas e
projetos de desenvolvimento urbano;
III – coopera‚•o entre os governos, a iniciativa privada e os demais
setores da sociedade no processo de urbaniza‚•o, em atendimento ao
interesse social;
IV – planejamento do desenvolvimento das cidades, da distribui‚•o
espacial da popula‚•o e das atividades econ…micas do Municƒpio e do
37

Uma sociedade sem preconceitos, por exemplo, pode ser buscada indiretamente atravŠs da diminui‚•o da
segrega‚•o espacial, tornando os espa‚os mais heterog‹neos. J† a desigualdade regional n•o pode ser
combatida por polƒticas urbanas municipais (que s•o o objeto de estudo do presente trabalho), mas apenas por
polƒticas inter-urbanas estaduais e federais.
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territ‡rio sob sua †rea de influ‹ncia, de modo a evitar e corrigir as
distor‚‰es do crescimento urbano e seus efeitos negativos sobre o meio
ambiente;
V – oferta de equipamentos urbanos e comunit†rios, transporte e servi‚os
p”blicos adequados aos interesses e necessidades da popula‚•o e €s
caracterƒsticas locais;
VI – ordena‚•o e controle do uso do solo, de forma a evitar:
a) a utiliza‚•o inadequada dos im‡veis urbanos;
b) a proximidade de usos incompatƒveis ou inconvenientes;
c) o parcelamento do solo, a edifica‚•o ou o uso excessivos ou
inadequados em rela‚•o € infra-estrutura urbana;
d) a instala‚•o de empreendimentos ou atividades que possam funcionar
como p‡los geradores de tr†fego, sem a previs•o da infra-estrutura
correspondente;
e) a reten‚•o especulativa de im‡vel urbano, que resulte na sua
subutiliza‚•o ou n•o utiliza‚•o;
f) a deteriora‚•o das †reas urbanizadas;
g) a polui‚•o e a degrada‚•o ambiental;
h) a exposi‚•o da popula‚•o a riscos de desastres naturais;
VII – integra‚•o e complementaridade entre as atividades urbanas e
rurais, tendo em vista o desenvolvimento socioecon…mico do Municƒpio e
do territ‡rio sob sua †rea de influ‹ncia;
VIII – ado‚•o de padr‰es de produ‚•o e consumo de bens e servi‚os e de
expans•o urbana compatƒveis com os limites da sustentabilidade
ambiental, social e econ…mica do Municƒpio e do territ‡rio sob sua †rea
de influ‹ncia;
IX – justa distribui‚•o dos benefƒcios e …nus decorrentes do processo de
urbaniza‚•o;
X – adequa‚•o dos instrumentos de polƒtica econ…mica, tribut†ria e
financeira e dos gastos p”blicos aos objetivos do desenvolvimento
urbano, de modo a privilegiar os investimentos geradores de bem-estar
geral e a frui‚•o dos bens pelos diferentes segmentos sociais;
XI – recupera‚•o dos investimentos do Poder P”blico de que tenha
resultado a valoriza‚•o de im‡veis urbanos;
XII – prote‚•o, preserva‚•o e recupera‚•o do meio ambiente natural e
construƒdo, do patrim…nio cultural, hist‡rico, artƒstico, paisagƒstico e
arqueol‡gico;
XIII – audi‹ncia do Poder P”blico municipal e da popula‚•o interessada
nos processos de implanta‚•o de empreendimentos ou atividades com
efeitos potencialmente negativos sobre o meio ambiente natural ou
construƒdo, o conforto ou a seguran‚a da popula‚•o;
XIV – regulariza‚•o fundi†ria e urbaniza‚•o de †reas ocupadas por
popula‚•o de baixa renda mediante o estabelecimento de normas
especiais de urbaniza‚•o, uso e ocupa‚•o do solo e edifica‚•o,
consideradas a situa‚•o socioecon…mica da popula‚•o e as normas
ambientais;
XV – simplifica‚•o da legisla‚•o de parcelamento, uso e ocupa‚•o do
solo e das normas edilƒcias, com vistas a permitir a redu‚•o dos custos e o
aumento da oferta dos lotes e unidades habitacionais;
XVI – isonomia de condi‚‰es para os agentes p”blicos e privados na
promo‚•o de empreendimentos e atividades relativos ao processo de
urbaniza‚•o, atendido o interesse social.
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A estrutura jurƒdica brasileira elegeu as principais diretrizes a serem
obrigatoriamente seguidas pelas administra‚‰es p”blicas na defini‚•o de suas polƒticas
urbanas, que devem ser interpretadas tendo em vista os princƒpios constitucionais. PorŠm,
como deve ser realizada tal interpreta‚•o das diretrizes, bem como das legisla‚‰es locais,
em face dos princƒpios?
O ordenamento alcan‚a coer‹ncia em sede de princƒpios (GRAU, 2006, p. 55).
Contudo, os princƒpios podem apontar para solu‚‰es opostas, o que exigir† do intŠrprete
sopesar, quais princƒpios dever•o ser aplicados. Ao contr†rio do que ocorre quando h†
conflito de regras, o afastamento de um princƒpio devido € utiliza‚•o de outro n•o implica
na invalidade daquele que foi apartado, pois apenas sob determinadas condi‚‰es que um
princƒpio tem preced‹ncia em face de outro (ALEXY, 2008, p. 93).
N•o Š possƒvel efetuar a pondera‚•o da importˆncia dos princƒpios, em
consequ‹ncia, sem levar em conta as circunstˆncias concretas especƒficas. Uma avalia‚•o
abstrata acerca de quais princƒpios seriam sempre aplicados em detrimento dos demais n•o
pode ser realizada, pois n•o h† uma preordena‚•o de importˆncia dos princƒpios.
Considerados abstratamente, todos apresentam igual valor. De igual forma, n•o deve ser
elencado previamente um parˆmetro de escolha de quais princƒpios dever•o ser aplicados
sem tomar a realidade em si. Apenas o caso concreto poder† guiar o intŠrprete em sua
avalia‚•o.
Tendo em vista que os princƒpios s•o aplicados atravŠs das regras38 , sempre
que houver conflito entre dois ou mais deles, as regras que d•o concretude ao princƒpio que
tiver sido desprezado s•o afastadas (GRAU, 2006, p. 198). Como funciona, entretanto, a
aplica‚•o de princƒpios €s polƒticas p”blicas? Ou seja, quando, e como, ocorreria o
afastamento de uma polƒtica p”blica que seja a aplica‚•o de um princƒpio o qual foi
afastado em decorr‹ncia de um conflito de princƒpios? Relembre-se que a importˆncia
relativa de um princƒpio Š avaliada de acordo com as condi‚‰es materiais reais, o que exige
averiguar quais s•o estas condi‚‰es em uma polƒtica p”blica. A an†lise deve partir de seu
conceito:
Polƒtica p”blica Š o programa de a‚•o governamental que resulta de um
processo ou conjunto de processos juridicamente regulados – processo
eleitoral, processo de planejamento, processo de governo, processo
38

Sobre a diferen‚a entre princƒpios e regras ver Eros Roberto Grau (2006) e „vila (2005).
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or‚ament†rio, processo legislativo, processo administrativo, processo
judicial – visando coordenar os meios € disposi‚•o do Estado e as
atividades privadas, para a realiza‚•o de objetivos socialmente relevantes
e politicamente determinados.
Como tipo ideal, a polƒtica p”blica deve visar a realiza‚•o de objetivos
definidos, expressando a sele‚•o de prioridade, a reserva de meios
necess†rios € sua consecu‚•o e o intervalo de tempo em que se espera o
atingimento dos resultados (BUCCI, 2006a, p. 39).

As polƒticas p”blicas, conforme visto na defini‚•o acima, coordenam os meios
€ disposi‚•o do Estado e as atividades privadas para a realiza‚•o de objetivos socialmente
relevantes e politicamente determinados. Consequentemente, a avalia‚•o das condi‚‰es
materiais relativas a uma polƒtica p”blica envolve verificar se os objetivos s•o socialmente
relevantes e politicamente determinados e se a polƒtica escolhida Š um meio legƒtimo para
alcan‚ar tais objetivos. A relevˆncia social dos objetivos, ressalta-se, deve ser observada de
forma concreta.
Devido € diversidade de objetivos politicamente institucionalizados a que cada
polƒtica p”blica pode estar voltada, e devido € multiplicidade de princƒpios jurƒdicos
existentes, quando realizada a interpreta‚•o de polƒticas p”blicas frente a princƒpios, n•o
deve ser simplesmente efetuada uma pondera‚•o entre os princƒpios em conflito, afastando
o de menor importˆncia ao caso concreto. Deve haver, na medida do possƒvel, uma
compatibiliza‚•o dos princƒpios de acordo com a importˆncia relativa de cada um deles. As
polƒticas p”blicas ser•o consideradas em desacordo com os princƒpios jurƒdicos, ent•o, caso
haja um desrespeito a tal compatibiliza‚•o. Ou seja, as polƒticas p”blicas concretizam os
princƒpios de acordo com a importˆncia relativa deles na busca dos objetivos que elas
perseguem, sem necessariamente afastar nenhum deles, e respeitada a necessidade de
correla‚•o entre os objetivos e as polƒticas-meio escolhidas.
A an†lise aparentemente complexa Š, no caso concreto, de f†cil intelec‚•o.
Observe-se a quest•o em um caso hipotŠtico: a cidade de Cubat•o Š um importante polo
industrial do Estado de S•o Paulo. Os problemas ambientais advindos da concentra‚•o
industrial lhe valeram o tƒtulo de cidade mais poluƒda do mundo nos anos oitenta do sŠculo
XX. Qual deveria ser o enfoque da polƒtica urbana da cidade: a preserva‚•o e recupera‚•o
ambiental ou o incremento da atividade industrial? Ambos os enfoques s•o apoiados por
princƒpios constitucionais, que garantem, respectivamente, a preserva‚•o do meio ambiente
e o desenvolvimento nacional. Ademais, a polƒtica urbana pode ser utilizada para auxiliar
na busca de ambos os objetivos. A realidade social concreta, no entanto, n•o deixa d”vidas
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de que deveria ser priorizada a preserva‚•o do meio ambiente, que estava em situa‚•o
calamitosa. Entretanto, n•o h† uma contraposi‚•o inescap†vel, no exemplo, entre meio
ambiente e desenvolvimento nacional, que podem ser perseguidos conjuntamente. Apenas
o foco deveria recair sobre o primeiro. Consequentemente, deveriam ser buscados meios,
na polƒtica urbana, que permitissem a preserva‚•o do meio ambiente sem prejudicar em
demasia o interesse econ…mico. Em contrapartida, uma polƒtica urbana que, naquelas
condi‚‰es, privilegiasse o desenvolvimento econ…mico da regi•o, em detrimento do meio
ambiente, seria visivelmente contr†ria ao ponderamento relativo dos princƒpios jurƒdicos e,
portanto, contr†ria a eles.
Ressalta-se que, caso uma polƒtica possa ser aplic†vel a v†rios fins, a
pondera‚•o entre os princƒpios aplic†veis deve levar em conta tanto as necessidades sociais
concretas, quanto a adequa‚•o da polƒtica como meio possƒvel de alcan‚ar tais fins. Dito de
outra forma, a avalia‚•o tambŠm leva em conta a capacidade da polƒtica em alcan‚ar os
fins desejados. Neste sentido, os fins alcan‚†veis diretamente pelas polƒticas precedem
€queles que apenas podem ser alcan‚ados de forma mediata.
Um planejamento urbano concreto, portanto, para estar de acordo com o
ordenamento jurƒdico p†trio, deve elencar objetivos politicamente institucionalizados em
ordem de prioridade de acordo com as necessidades reais de cada localidade especƒfica e
de acordo com a adequa‚•o dos fins €s possibilidades tŠcnicas e polƒticas do planejamento
urbano. N•o se deve perder de vista que as polƒticas urbanas t‹m como fim genŠrico a
ordena‚•o do pleno desenvolvimento das fun‚‰es da cidade e a garantia do bem-estar de
seus habitantes.
Com isso, n•o Š possƒvel elencar previamente um princƒpio orientador do
planejamento urbano de todas as cidades brasileiras. Cada localidade tem necessidades
diversas que levar•o a uma adequa‚•o relativa de princƒpios ”nica. Entretanto, Š admissƒvel
ponderar que, com base na identifica‚•o das desigualdades sociais como um problema de
extrema relevˆncia das cidades brasileiras, a sua redu‚•o tender† a ser um objetivo de
suma importˆncia para a maioria delas. N•o o ”nico, nem necessariamente o principal. Em
cada localidade dever† ser realizada a avalia‚•o da importˆncia relativa dos fins do
planejamento urbano em raz•o das necessidades sociais concretas. Ademais, trata-se de
uma mera tend‹ncia. H† cidades brasileiras com relativa igualdade social. Nestes casos,
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outras necessidades poder•o mostrar-se mais importantes, como a prote‚•o do meio
ambiente ou a o desenvolvimento de espa‚os de lazer, por exemplo.
As perspectivas que advogam que o planejamento urbano atual deva ser
prioritariamente um mecanismo de dinamiza‚•o da economia local em face de uma suposta
competi‚•o global de cidades na atra‚•o por investimentos, sem efetuar uma avalia‚•o das
necessidades locais, est•o fadadas a produzirem planos urbanƒsticos concretos que
afrontam os princƒpios do ordenamento jurƒdico. O planejamento urbano n•o Š um
instrumento de desenvolvimento econ…mico, mas um instrumento de ordena‚•o do pleno
desenvolvimento das fun‚‰es sociais da cidade e de garantia do bem-estar de seus
habitantes. O desenvolvimento econ…mico poder† ser um dos objetivos de planos de
localidades especƒficas em que esta necessidade se mostre de forma relevante, mas apenas
na medida em que promova a j† mencionada ordena‚•o do pleno desenvolvimento das
fun‚‰es sociais da cidade e a garantia do bem-estar de seus habitantes, de acordo com a
pondera‚•o acerca das outras necessidades locais.
N•o se ouse dizer que um planejamento urbano com foco no desenvolvimento
econ…mico traria indiretamente bem-estar a seus habitantes. Conforme observado, a
pondera‚•o da adequa‚•o de uma polƒtica p”blica ao ordenamento jurƒdico envolve
tambŠm avaliar a capacidade de alcan‚ar os fins institucionalizados de forma mais ou
menos direta. Havendo outras formas de garantir mais diretamente o bem-estar aos
habitantes de uma localidade, estas devem ter prefer‹ncia sobre as formas indiretas. Neste
sentido, o planejamento urbano estratŠgico deve ser visto com ressalvas. Embora algumas
de suas orienta‚‰es possam ser utilizadas, devido €s tŠcnicas inovadoras desenvolvidas,
devem ser extirpadas as ideologias que as sustentam cegamente.
Do exposto, observa-se que, embora haja uma delimita‚•o constitucional dos
princƒpios que podem orientar o planejamento urbano, n•o Š possƒvel estabelecer, de forma
precisa e antecipada, quais princƒpios dever•o orientar os planejamentos urbanos reais.
Apenas atravŠs da an†lise social concreta poder-se-† tanto verificar quais s•o os objetivos
socialmente relevantes (e politicamente determinados), sopesando-os, quanto averiguar se
(e em que medida) a polƒtica escolhida Š um meio legƒtimo para alcan‚ar tais objetivos. A
redu‚•o das desigualdades sociais urbanas mostra-se, todavia, como um fim de
importˆncia extrema para a maioria das cidades brasileiras. Embora o sopesamento
adequado do grau de importˆncia deste fim a cada localidade dependa de avalia‚•o do caso
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concreto, Š possƒvel concluir que o princƒpio da redu‚•o das desigualdades sociais ser†,
usualmente, um dos princƒpios basilares de orienta‚•o dos planejamentos urbanos locais.
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5. PLANEJAMENTO URBANO E REDU‚ƒO DAS DESIGUALDADES
SOCIAIS

A realidade social explicitada anteriormente no capƒtulo 1 do presente trabalho
atesta a urg‹ncia da quest•o da desigualdade social urbana e da segrega‚•o urbana
presentes na maior parte das cidades brasileiras. J† se observou que a redu‚•o de tais
problemas mostra-se como um dos principais fins a serem perseguidos pelas polƒticas
urbanas locais. Resta investigar se o planejamento urbano pode ser efetivamente um
instrumento auxiliar no combate €s desigualdades sociais urbanas e € segrega‚•o urbana e,
em caso positivo, como ele pode faz‹-lo.
Tais quest‰es ser•o respondidas no presente capƒtulo. Para tanto, em primeiro
lugar ser•o analisados os principais instrumentos urbanƒsticos do ordenamento jurƒdico
brasileiro e, em seguida, ser•o avaliadas as tŠcnicas de planejamento urbano existentes. Em
seguida, ser† efetuado o exame de como tais tŠcnicas e instrumentos podem servir de meio
€ redu‚•o das desigualdades sociais e da segrega‚•o urbana das cidades brasileiras. Tendo
em vista que o planejamento urbano apresenta limita‚‰es em sua a‚•o, n•o sendo um
instrumento onipotente e, portanto, n•o podendo combater todas as formas de desigualdade
social, ser•o tambŠm identificados quais os aspectos da desigualdade social que poder•o
ser atacados pelo planejamento urbano.

5.1. Instrumentos de Planejamento Urbano

A fim de alcan‚ar os objetivos tra‚ados pelo processo de planejamento urbano,
as municipalidades se valem de diversos instrumentos jurƒdicos que auxiliam a garantir a
manuten‚•o das atividades, rela‚‰es e estruturas socialmente positivas, alterar aquelas que
sejam prejudiciais, e evitar o surgimento de novos dist”rbios. “ preciso ressaltar desde j†
que os instrumentos de planejamento urbano n•o se confundem com os instrumentos de
polƒtica urbana definidos no Estatuto da Cidade, embora possa haver congru‹ncias. O
planejamento municipal, por exemplo, Š um instrumento de polƒtica urbana, mas n•o Š um
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instrumento de planejamento urbano. Afinal, o planejamento urbano Š parte do
planejamento municipal. AlŠm disso, os instrumentos de polƒtica urbana e de planejamento
urbano n•o se resumem ao rol elencado no artigo 4— do Estatuto da Cidade, que Š
exemplificativo39 . Outros instrumentos n•o contemplados no Estatuto da Cidade poder•o
ser, ent•o, utilizados pelas cidades em seus processos de planejamento urbano. Inclusive
novos instrumentos, que poder•o ser continuamente formulados e utilizados sem a
necessidade de prŠvia altera‚•o da legisla‚•o federal, respeitadas as disposi‚‰es desta e da
Constitui‚•o Federal.
Em consequ‹ncia, n•o ser•o objeto de an†lise todos os instrumentos elencados
no Estatuto da Cidade. Apenas ser•o avaliados no presente capƒtulo os principais
instrumentos de planejamento urbano, com foco na fun‚•o de cada um deles, com o
objetivo de avaliar, posteriormente, como podem ser utilizados no auxƒlio do combate €s
desigualdades sociais.
A classifica‚•o dos instrumentos de polƒtica urbana apresentada no Estatuto da
Cidade n•o ser†, ent•o, ”til ao presente estudo. Tendo em vista que o objetivo deste
capƒtulo Š verificar os impactos dos instrumentos de planejamento urbano, ser† utilizada
n•o uma classifica‚•o deles, mas uma classifica‚•o das fun‚‰es que podem ser executadas
por tais instrumentos. A vantagem de tal categoriza‚•o Š permitir uma maior compreens•o
das finalidades de cada instrumento e da rela‚•o entre eles para a consecu‚•o dos objetivos
definidos nos processos de planejamento urbano concretos. Outra vantagem Š permitir
verificar com mais facilidade quais as formas de emprego corrompidas de tais instrumentos
e os riscos que eles podem trazer.
As fun‚‰es dos instrumentos de planejamento urbano podem, ent•o, ser
classificadas como: indu‚•o e controle do desenvolvimento urbano, gest•o social da
valoriza‚•o (tambŠm chamada de recupera‚•o de mais-valia fundi†ria), regulariza‚•o,
articula‚•o de a‚‰es p”blico-privadas, e valoriza‚•o e preserva‚•o do patrim…nio
ambiental e cultural. Quando €s formas de emprego corrompidas, podem os instrumentos
ser utilizados com fun‚•o meramente arrecadat‡ria, para proteger os valores de im‡veis,
para criar ilhas de excel‹ncia urbana, para esconder os pobres, dentre outros40 .

39

O pr‡prio artigo 4— do Estatuto da Cidade Š claro: “para os fins desta Lei, ser•o utilizados, dentre outros
instrumentos: [...]” (sem grifos no original).
40
No caso das fun‚‰es executadas pelas formas corrompidas de emprego dos instrumentos de planejamento
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A fun‚•o de indu‚•o e controle do desenvolvimento urbano est† ligada €
defini‚•o dos espa‚os de expans•o urbana (tanto sob uma perspectiva horizontal quanto
vertical), € defini‚•o dos espa‚os em que tal expans•o ser† refreada ou impedida, e €
dinaminza‚•o econ…mico-urbana. A ocupa‚•o das †reas dos municƒpios usualmente n•o
ocorre de forma a racionalizar a utiliza‚•o da infraestrutura existente ou prevista para ser
construƒda. Ou seja, ao mesmo tempo em que algumas †reas carecem de infraestrutura
b†sica, em outras ela est† saturada (devido a uma ocupa‚•o muito intensa), e em outras,
subutilizada (devido a uma ocupa‚•o pouco intensa). Em consequ‹ncia, passa a ser
necess†rio investir na amplia‚•o da infraestrutura urbana mesmo havendo †reas
subaproveitadas. Ademais, devido €s caracterƒsticas fƒsico-materiais das †reas, algumas s•o
mais propƒcias € ocupa‚•o do que outras, enquanto em outras a ocupa‚•o deve ser evitada.
A fun‚•o de indu‚•o e controle do desenvolvimento levar† em conta essas quest‰es para
que as †reas n•o propƒcias € ocupa‚•o efetivamente n•o sejam ocupadas. Do contr†rio, o
caos urbano instaura-se com facilidade: trˆnsito, enchentes, deslizamentos de terra, falta de
†gua pot†vel, polui‚•o etc. Embora as popula‚‰es pobres tenham que lidar mais
intensamente com os problemas urbanos, devido a um acesso menor a produtos, servi‚os e
infraestrutura, e por, em geral, residir nas regi‰es mais fr†geis, toda a cidade sofre com os
problemas, que est•o interligados. “ com o fim de evitar estas distor‚‰es na distribui‚•o da
terra e infraestrutura que se procura conduzir o desenvolvimento urbano atravŠs da indu‚•o
de ocupa‚•o diferenciada, nos diversos espa‚os da cidade.
Conforme visto anteriormente, a valoriza‚•o dos terrenos urbanos pode dar-se
por raz‰es de diversas ordens. Em apenas uma delas a valoriza‚•o resulta de investimentos
no pr‡prio terreno. As demais resultam de investimentos realizados por terceiros (pelo
Estado ou por outros particulares), de mudan‚as na legisla‚•o acerca da forma de uso e
ocupa‚•o do terreno, ou de mudan‚as nos interesses dos agentes do mercado imobili†rio. A
gest•o social da valoriza‚•o busca, ent•o, socializar a valoriza‚•o dos im‡veis. Em
especial a valoriza‚•o n•o decorrente de investimentos pr‡prios.
Devido aos pre‚os elevados que os im‡veis atingem nos mercados formais,
uma grande parcela das resid‹ncias urbanas se constitui atravŠs da ocupa‚•o do solo
urbano e da aquisi‚•o de im‡veis atravŠs de mercados informais. Tais im‡veis carecem de

urbano, apenas efetuou-se uma indica‚•o exemplificativa das principais existentes, sem qualquer pretens•o
classificat‡ria. O rol de fun‚‰es corrompidas com que os instrumentos podem ser utilizados Š extenso e
dinˆmico, sempre agregando novas modalidades.
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regularidade documental e, na maioria das vezes, regularidade urbanƒstica, estando em
desacordo com as legisla‚‰es locais. Irregulares, tais im‡veis n•o garantem a seguran‚a da
moradia, direito estabelecido constitucionalmente. Os instrumentos de regulariza‚•o
permitem, ent•o, que im‡veis que n•o estejam sob condi‚‰es regulares (tanto no aspecto
documental, quanto no aspecto urbanƒstico) possam ser regularizados, em especial nas
situa‚‰es h† muito consolidadas no tempo.
Quanto € articula‚•o de a‚‰es p”blico-privadas, ela permite que o poder
p”blico e o setor privado se unam para a realiza‚•o de objetivos que seriam difƒceis de
serem alcan‚ados por qualquer uma das partes isoladamente. A cria‚•o e utiliza‚•o de tais
instrumentos parte da ideia de que o Estado n•o deve ser considerado um agente
antag…nico ao particular, e de que o planejamento urbano n•o Š uma mera imposi‚•o
burocr†tica. Pelo contr†rio, ambos est•o em busca dos mesmos objetivos. Deste modo,
estes instrumentos t‹m especial aplica‚•o nas grandes opera‚‰es urbanas, que apenas
podem efetivamente sair do papel atravŠs da uni•o da sociedade civil com o Estado.
A valoriza‚•o e preserva‚•o do patrim…nio ambiental e cultural visa preservar
o meio-ambiente e o patrim…nio cultural edificado, alŠm de reverter os processos urbanos
que os degradam. Afinal, as cidades t‹m edifica‚‰es com significados importantes para a
sociedade, muitas vezes marcando sua identidade. Possuem tambŠm ecossistemas fr†geis
que exigem um manejo sustent†vel, sob o risco de serem perdidos para sempre. Tais locais
precisam ter, ent•o, tratamentos especƒficos, diversos do que aqueles dados €s outras †reas
urbanas, de forma a evitar que os interesses individuais prevale‚am e tais †reas se apaguem
da cidade.
A an†lise dos instrumentos de planejamento urbano privilegiar†, deste modo,
os efeitos pr†ticos decorrentes da aplica‚•o de cada um deles. Efeitos que n•o s•o apenas
positivos. Acreditar nesta fal†cia apenas permite que os instrumentos sejam utilizados com
outras finalidades. “ imprescindƒvel conhecer os benefƒcios e os riscos envolvidos a fim de
que seu emprego esteja condizente com os objetivos definidos na Constitui‚•o Federal.

5.1.1. Disciplina de Uso e da Ocupa…†o do Solo, Zoneamento Ambiental e
Parcelamento
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Os instrumentos de disciplina de uso e ocupa‚•o do solo, zoneamento
ambiental e parcelamento est•o intrinsecamente conectados. Embora alguns deles
apresentem outros empregos especƒficos, a principal fun‚•o deles Š a de controle e indu‚•o
do desenvolvimento urbano. Tais institutos s•o os principais instrumentos indutores de
aloca‚•o da popula‚•o e das atividades de forma a racionalizar a ocupa‚•o das †reas da
cidade. S•o alguns dos mais difundidos instrumentos de planejamento urbano e, muitas
vezes, os ”nicos utilizados por algumas cidades.
Tais instrumentos estabelecem critŠrios que disciplinam os usos a que se pode
dar € terra urbana e as formas de ocupa‚•o dela, coordenando-as harmonicamente para o
bem-estar de todos. Sob o risco de tornarem-se in‡cuas, ou atŠ mesmo prejudiciais, devem
considerar, em cada regi•o, a disponibilidade de infraestrutura e de servi‚os, as condi‚‰es
de circula‚•o, as condi‚‰es ambientais e dos solos, as necessidades de cada tipo de
atividade, e os anseios da popula‚•o.
A disciplina de uso do solo permite o controle de quais usos ser•o permitidos
em quais †reas da cidade, estando usualmente ligada € ideia de zoneamento. A disciplina
da ocupa‚•o do solo refere-se € forma que o espa‚o ser† utilizado pela popula‚•o. Numa
aproxima‚•o grosseira, pode-se dizer que a primeira cuida da fun‚•o do espa‚o enquanto a
segunda cuida de sua forma. Ambas est•o intimamente conectadas, devendo ser avaliadas
conjuntamente, tendo em vista que as diferentes atividades exigem diferentes
configura‚‰es espaciais mƒnimas, alŠm de trazerem consequ‹ncias diversas.
A disciplina de uso do solo tem como objetivo, em termos pr†ticos, definir as
atividades que pode ser realizadas em quais regi‰es do municƒpio. Inicia-se com a
identifica‚•o das zonas urbanas, das zonas de expans•o urbana, das zonas rurais e das
zonas ambientais. Esta primeira separa‚•o Š essencial para controlar de forma adequada a
expans•o horizontal da mancha urbana, evitando que ela se estenda desmedidamente e que
interfira de forma negativa em †reas de significativo interesse ambiental.
A tentativa de impedir a interfer‹ncia em †reas de prote‚•o ambiental Š
autoexplicativa, n•o necessitando de maiores elucida‚‰es. Entretanto, qual seria o
problema da cidade expandir-se? S•o tr‹s ordens de fatores que tornam desvantajosa a
expans•o contƒnua e desordenada. Em primeiro lugar, ela provoca a necessidade de servir
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as regi‰es expandidas de infraestrutura urbana. Tal infraestrutura, que envolve a presta‚•o
de servi‚os p”blicos individuais e coletivos, equipamentos de mobilidade, paisagƒstica,
dentre outros, Š extremamente custosa. Esta raz•o leva ao segundo motivo: h† uma perda
de efici‹ncia, tendo em vista a exist‹ncia de regi‰es das cidades j† servidas de
infraestrutura urbana e n•o aproveitadas adequadamente, e tendo em vista o aumento de
custos e de tempo gastos com deslocamentos. Por fim, o crescimento horizontal da cidade
se d† de forma descontƒnua, criando “vazios” subutilizados entre a zona urbanizada e as
novas regi‰es. A infraestrutura que Š levada €s novas †reas expandidas tambŠm passa por
tais regi‰es, valorizando-as intensamente e favorecendo a especula‚•o imobili†ria.
O controle do uso do solo Š um instrumento que busca assegurar o convƒvio de
usos extremamente dƒspares em uma mesma cidade. Seu fundamento b†sico Š separar
atividades incompatƒveis ou que tragam consequ‹ncias indesej†veis umas €s outras,
congregar as atividades complementares e permitir o f†cil acesso a atividades e servi‚os,
como comŠrcio, lazer, cultura, educa‚•o etc. O zoneamento auxilia a evitar, por exemplo,
que ind”strias se localizem em †reas pr‡ximas a regi‰es residenciais, ao passo que permite
que as ind”strias partilhem locais comuns, o que poderia trazer ganhos pela
complementariedade entre elas. Do outro lado, preserva ambientes pr‡prios para a
constitui‚•o de resid‹ncias: calmos, silenciosos, arborizados.
Para tanto, podem ser definidas zonas com tipos de usos exclusivos, usos
predominantes e usos mistos. Em caso de zona de uso exclusivo, apenas um tipo de uso Š
permitido na †rea. Nas zonas de uso predominante s•o permitidos, concomitantemente ao
uso principal, usos n•o conflitantes com ele. Neste caso, o uso predominante pode ser
incentivado por meio de algum benefƒcio, ou o uso n•o-prejudicial (mas n•o predominante)
desestimulado por algum …nus adicional. Nas zonas mistas, dois ou mais usos s•o
igualmente permitidos. Embora as separa‚‰es rƒgidas entre os diferentes tipos de uso j†
tenham sido bastante utilizadas, procura-se hoje, salvo no caso de usos conflitantes, uma
certa mistura de atividades, que notou-se ser benŠfica, por evitar grandes deslocamentos e
por manter a maior parte da cidade viva durante o dia e a noite (DUARTE, 2011, p. 123).
As possibilidades de usos a serem definidos para cada zona s•o extremamente
variadas: uso residencial, uso comercial, uso de servi‚os, uso industrial, uso institucional,
uso de lazer etc. Podem ainda ser definidas zonas de interesses especiais, como, por
exemplo, zonas de interesse turƒstico, de prote‚•o do ambiente cultural, zonas de transi‚•o,
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dentre outras. Podem ser ainda estipuladas subcategorias de usos: uso residencial
unifamiliar (onde Š permitida uma habita‚•o, uma famƒlia, por lote), uso residencial
plurifamiliar (onde Š permitida mais de uma habita‚•o por lote, de forma horizontal ou
vertical), uso de ind”strias leves, uso de ind”strias pesadas, uso de ind”strias n•o
inc…modas, uso comercial varejista de ˆmbito local, uso comercial atacadista, servi‚os de
ˆmbito local, servi‚os diversificados etc.
Por fim, podem ser estabelecidos critŠrios relacionados € forma com que a
atividade a ser empreendida no lote Š executada. Os principais est•o ligados a padr‰es de
incomodidade m†ximos, como restri‚‰es € emiss•o de ruƒdos, vibra‚•o, odores, material
particulado, radia‚•o, quantidade de resƒduos s‡lidos ou esgoto produzidos, dentre outros.
Desta forma, ainda que uma atividade hipoteticamente pudesse ser realizada em
determinada †rea, caso o nƒvel de ruƒdo seja superior ao determinado para aquele espa‚o,
por exemplo, ela dever† localizar-se em outro onde o nƒvel de ruƒdo admitido seja superior,
ou adaptar-se aos parˆmetros estabelecidos.
Os exemplos listados acima n•o s•o exaustivos. Cada localidade identificar† as
necessidades de categorizar diferentes formas de uso, assim como a possibilidade de
permitir que dois ou mais usos possam ocorrer na mesma †rea. As combina‚‰es s•o, em
consequ‹ncia, variadƒssimas, o que torna qualquer tentativa de elencar todos os tipos de
zonas de uso possƒveis uma tarefa in”til.
A disciplina de uso do solo n•o se dissocia da disciplina de ocupa‚•o do solo.
Ambas s•o efetuadas de forma unificada e combinada. Conforme j† observado, a disciplina
de ocupa‚•o do solo refere-se € forma de utiliza‚•o do espa‚o. AtravŠs deste controle,
busca-se alcan‚ar dois objetivos principais: a coordena‚•o de variadas densidades de
ocupa‚•o nas †reas do municƒpio, visando “garantir € cidade uma distribui‚•o eqšitativa e
funcional de densidade, isto Š, densidades edilƒcia e populacional compatƒveis com a infraestrutura e equipamentos de cada †rea considerada” (SILVA, J. A., 2008, p. 252); e a
garantia de qualidade estŠtica e funcional dos im‡veis e bairros.
Embora a aglomera‚•o urbana traga diversas vantagens econ…micas, sociais e
culturais, se n•o organizada de forma adequada torna-se ca‡tica. A inexist‹ncia de
infraestrutura adequada leva, por exemplo, a um aumento do custo e do tempo gasto com
transporte, ao aumento do n”mero de enchentes, € piora nas condi‚‰es de sa”de da

118

popula‚•o, ao mesmo tempo em que persistem ilhas de extrema tranquilidade. Ou seja, a
n•o coordena‚•o das formas de ocupa‚•o pode neutralizar muitas das vantagens
econ…micas advindas da aglomera‚•o. AlŠm disso, h† grupos de pessoas que valorizam
†reas mais dinˆmicas, enquanto outras preferem residir em †reas mais calmas. Como
coadunar estas quest‰es?
Destes problemas surge a necessidade de disciplinar a ocupa‚•o do solo,
atravŠs do controle da densidade populacional. Este controle, contudo, Š realizado de
forma indireta, atravŠs da regula‚•o da densidade de edifica‚‰es em uma determinada †rea.
Quanto € qualidade estŠtica e funcional dos im‡veis e bairros, nelas s•o consideradas as
necessidades de ventila‚•o, insola‚•o, ilumina‚•o, arboriza‚•o, privacidade, espa‚os
adequados para a circula‚•o de pedestres, a legibilidade do espa‚o urbano etc. Sua
importˆncia n•o se resume € estŠtica, sendo essencial para a manuten‚•o de ambientes
saud†veis, ”teis, acolhedores, que permitam uma drenagem das †guas pluviais de forma
adequada, dentre outros.
S•o tr‹s principais grupos de fatores que podem auxiliar no controle da †rea
construƒda de um setor da cidade e, ao mesmo tempo, da qualidade estŠtica e funcional dos
im‡veis: no primeiro encontram-se as defini‚‰es acerca de como as †reas podem ser
divididas em lotes; no segundo lugar, encontram-se aquelas que definem o que e como
poder† ser construƒdo em cada lote; por fim, encontram-se aquelas que estabelecem limites
de constru‚•o para determinada †rea da cidade.
As regras acerca de como as †reas urbanas podem ser divididas em lotes s•o
comumente conhecidas pelo instituto do parcelamento, mas incluem tambŠm a disciplina
acerca do remembramento de lotes. Uma primeira diferencia‚•o se faz necess†ria neste
momento, entre loteamento, desmembramento e remembramento. As duas primeiras s•o
forma de parcelamento do solo urbano, enquanto a ”ltima Š um meio de reagrupar lotes
anteriormente independentes. Quanto €s formas de parcelamento, conforme disposi‚•o do
artigo 2—, ›› 1— e 2— da Lei Federal n— 6.766/79, no loteamento h† “subdivis•o de gleba em
lotes destinados a edifica‚•o, com abertura de novas vias de circula‚•o, de logradouros
p”blicos ou prolongamento, modifica‚•o ou amplia‚•o das vias existentes”; no
desmembramento, a subdivis•o da gleba em lotes ocorre sem qualquer uma destas
modifica‚‰es, utilizando-se as vias de circula‚•o previamente existentes.
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AtravŠs das regras de parcelamento e remembramento definem-se as †reas
mƒnimas e m†ximas, metragens da frente, dos fundos e da profundidade dos lotes; as †reas
destinadas a sistemas de circula‚•o, € implementa‚•o de equipamentos urbanos e
comunit†rios, e € manuten‚•o de espa‚os livres de uso p”blico; as distˆncias mƒnimas a
serem mantidas de rodovias, ferrovias e cursos de †gua; as †reas restritas ao parcelamento
e ao remembramento urbano; e os procedimentos tŠcnicos e jurƒdicos necess†rios para o
parcelamento ou remembramento. As regras b†sicas de parcelamento est•o definidas na
Lei Federal n— 6.766/79, mas os Estados, o Distrito Federal e os Municƒpios podem
estabelecer normas complementares, a fim de adaptar tais regras €s peculiaridades
regionais e locais. J† as regras acerca do remembramento de lotes s•o definidas
diretamente pelos Municƒpios.
Quanto €s regras que definem o que e como poder† ser construƒdo em cada
lote, a quest•o gira em torno de quanto de †rea construƒda pode existir em cada lote e
seguindo quais parˆmetros. Definem-se recuos laterais, de frente e de fundos mƒnimos; a
taxa de ocupa‚•o, calculada pelo coeficiente da †rea de proje‚•o horizontal da constru‚•o
pela †rea total do lote; o coeficiente de aproveitamento, que indica a propor‚•o de †rea
construƒda que pode ser edificada num lote em rela‚•o € sua †rea total; a taxa de
permeabilidade, que Š a rela‚•o entre a parte perme†vel, livre de qualquer edifica‚•o, e a
†rea total do lote; quantidade m†xima de pavimentos ou limite de altura para edifica‚‰es;
quantidades mƒnimas de vagas de estacionamento para determinada †rea construƒda;
exist‹ncia de p†tio de cargas e descargas; padroniza‚•o de fachadas; e assim por diante.
AlŠm de tais parˆmetros limitarem a quantidade de edifica‚•o construƒda por lote,
garantem uma padroniza‚•o de ocupa‚•o, com importantes reflexos estŠticos e funcionais.
Ademais, obrigam a constru‚•o de equipamentos dentro do pr‡prio lote que minimizem os
efeitos adversos que poderiam provir da forma de ocupa‚•o adotada (como a necessidade
de p†tios de cargas e descargas, por exemplo).
Podem ser ainda estabelecidos limites que n•o est•o diretamente relacionados
ao lote, mas ao potencial construtivo de uma †rea total, como um bairro, uma via, ou uma
cidade. Pode ser definido, por exemplo, um limite de †rea construƒda total para um bairro,
ou um n”mero m†ximo de prŠdios com determinada altura em uma rua. Desta forma,
apesar de numa †rea o coeficiente de aproveitamento permitir um uso mais intensivo do
solo, caso o potencial construtivo da regi•o tenha se esgotado, adotam-se outros
coeficientes, ou impede-se qualquer edifica‚•o. Tendo em vista a no‚•o de solo criado, a
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qual ser† analisada em detalhes € frente, implica no direito do propriet†rio de construir de
acordo com o coeficiente de aproveitamento, este tipo de restri‚•o Š normalmente utilizado
para constru‚‰es que ultrapassem o coeficiente de aproveitamento b†sico.
Todos estes parˆmetros de ocupa‚•o s•o avaliados de forma conjunta e de
acordo com os tipos de uso. Lotes industriais, por exemplo, s•o, em geral, maiores do que
lotes residenciais. Zonas em que s•o permitidos apenas lotes residenciais grandes, com
baixas taxas de ocupa‚•o, aproveitamento e altas taxas de permeabilidade induzem uma
ocupa‚•o bastante esparsa, resultando em ambientes calmos e com baixo impacto no meio
ambiente. Zonas em que s•o permitidos usos diversos, com variadas metragens de lotes e
altas taxas de ocupa‚•o e aproveitamento, resultam em †reas densamente utilizadas.
Lembrando que cada configura‚•o ir† necessitar de um tipo de infraestrutura adequada,
sob pena de instaurar-se o caos urbano. Regi‰es densamente ocupadas necessitam, por
exemplo, de grandes vias de circula‚•o e/ou sistemas de transporte de massa adequados.
Quanto ao zoneamento ambiental, ele se vale das mesmas categorias elencadas
para o uso e ocupa‚•o do solo urbano. A diferen‚a Š que ser•o atribuƒdos usos e formas de
ocupa‚•o de maneira a promover a utiliza‚•o sustent†vel dos recursos naturais e de forma
a garantir o equilƒbrio dos ecossistemas existentes. Percebeu-se que a permiss•o de usos
pouco impactantes, somada a padr‰es que incentivem a ocupa‚•o esparsa do territ‡rio
pode ser mais benŠfica € prote‚•o do meio ambiente do que a mera proibi‚•o de uso, que
depende, para funcionar adequadamente, de uma atividade fiscalizadora pesada e
incessante (o que, como Š sabido, n•o Š uma pr†tica comum na realidade brasileira).
Tais instrumentos, entretanto, podem ser utilizados de forma corrompida,
visando outros objetivos que n•o aqueles determinados no sistema jurƒdico. Tal uso,
patentemente vicioso, deve ser combatido, pois desrespeita os princƒpios orientadores do
planejamento urbano. Podem ser utilizados, neste sentido, conforme demonstrado no
capƒtulo 1, para proteger os valores dos im‡veis e para isolar determinados grupos em ilhas
de excel‹ncia urbana dentro da cidade, o que aumenta os efeitos segregacionistas.
Desta forma, trabalhando com as m”ltiplas vari†veis de uso e ocupa‚•o do solo
pode-se coordenar as diversas densidades de ocupa‚•o do municƒpio e permitir a
acessibilidade €s diferentes atividades urbanas sem o surgimento de conflitos devido €
incompatibilidade de uso, de forma a produzir tipos variados de ocupa‚•o, de acordo com
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os anseios da população, e de acordo com uma utilização eficiente e sustentável do espaço
urbano. Por tais razões, a ordenação do uso e ocupação do solo mostra-se como um dos
aspectos substanciais do planejamento urbano, com a função de induzir e controlar o
desenvolvimento urbano, além de auxiliar na valorização e preservação do patrimônio
ambiental e cultural. Na realidade, é basicamente através deste instrumento que se
configura a função social da propriedade imobiliária urbana41 .

5.1.2. Transfer‹ncia do Direito de Construir e Outorga Onerosa do Direito de
Construir

Há muito tempo é sabido que o homem pode criar espaço. Não a partir das
concepções apresentadas nos capítulos 2 e 3 do presente trabalho, mas realmente criar
novos substratos físicos onde a atividade humana pode ser exercida. Esta criação se dá pelo
acréscimo de pavimentos em uma construção, fazendo com que a área “renda” uma
quantidade de metros quadrados construídos muito superior à de suas dimensões básicas,
seja no espaço aéreo ou no subsolo.
41

A função social da propriedade possui duas perspectivas: a exigência de cumprir uma finalidade
economicamente útil, produtiva, de forma a atender as necessidades sociais que tal espécie de bem pode
cumprir (ou pelo menos de forma não contraposta a tais necessidades), de modo a canalizar suas
potencialidades em benefício coletivo; e a exigência de que o acesso à propriedade, bem como sua utilização,
seja balizado por princípios de justiça social (BANDEIRA DE MELLO, 1987). Ambas as perspectivas estão
diretamente ligadas à destinação dada ao imóvel em conformidade com os usos e ocupações previstos no
plano diretor, na medida em que este determina uma finalidade economicamente útil ao bem imóvel e garante
uma utilização e acesso em acordo com os ditames de justiça social. A função social da propriedade não deve,
em consequência, ser confundida como a mera obrigatoriedade de obedecer as restrições estabelecidas pelo
poder público: “o princípio da função social da propriedade não pode ser reduzido às restrições
administrativas externas ao exercício do direito de propriedade, como muitos juristas têm afirmado: o
princípio constitucional é essencial para a própria caracterização e conformação do direito de propriedade,
qualificando – por dentro – as formas de uso, gozo e disposição dos bens imobiliários. Nesse sentido, o
direito de propriedade imobiliária deixa de ter um conteúdo econômico predeterminado, cuja medida seria
dada pelos interesses individuais do proprietário, e passa a ter conteúdo econômico a ser determinado pelo
poder público através das leis, planos e projetos urbanísticos, uma vez também considerados os outros
interesses sociais, ambientais e culturais quanto à utilização do solo e dos bens imobiliários” (FERNANDES,
2008, p. 48). O §2º do artigo 182 da Constituição Federal é claro neste sentido: “a propriedade urbana
cumpre sua função social quando atende às exigências fundamentais de ordenação da cidade expressas no
plano diretor”. Consequentemente, o cumprimento da função social da propriedade urbana, em relação à
segunda perspectiva, exige que os planos diretores apresentem normas que permitam o acesso igualitário à
propriedade e a sua utilização em respeito aos princípios de justiça social, ao invés de serem meros
instrumentos de preservação dos interesses particulares individuais. Para maiores detalhes acerca da função
social da propriedade (que é extensamente apresentada pela doutrina, muitas vezes com incorreções), ver:
Tepedino (1997), Polido (2006), Pires (2007) e Blanc (2011), os dois últimos especialmente acerca da função
social da propriedade imobiliária urbana.
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Na busca pela rentabiliza‚•o do espa‚o (e devido aos gigantescos aumentos
populacionais), foram erguidos prŠdios com um n”mero cada vez maior de pisos, criando
cada vez mais espa‚o. Todavia, a multiplica‚•o do espa‚o implica na multiplica‚•o da
quantidade de pessoas que ir•o utiliz†-lo. Os impactos aumentam, ent•o, de acordo com o
acrŠscimo de pavimentos: h† uma maior quantidade de deslocamentos, mais polui‚•o, mais
barulho etc. De igual forma, h† a necessidade de uma infraestrutura maior, melhor
adaptada a um contingente superior de pessoas.
Ou seja, a cria‚•o de espa‚o tem impactos socioecon…micos relevantes, o que
exige uma compensa‚•o pelos efeitos negativos trazidos e a prŠvia disponibiliza‚•o de
infraestrutura adequada. N•o se trata de insinuar que a cria‚•o de solo apenas traz impactos
negativos, pois Š a partir dela que os benefƒcios da aglomera‚•o urbana se mostram mais
nƒtidos, assim como os seus defeitos. Verificou-se, portanto, a necessidade de controlar os
limites de cria‚•o de espa‚o.
A doutrina tradicionalmente avaliava o direito de construir como inerente ao
direito de propriedade, em decorr‹ncia da faculdade do propriet†rio de usar e gozar da
coisa. Tendo em vista que tal postura limitava a imposi‚•o de normas que condicionassem
o direito de construir € prŠvia an†lise e aprova‚•o pelo Poder P”blico, formulou-se a teoria
do solo criado, em que o direito de propriedade Š dissociado do direito de construir. A mais
moderna posi‚•o acerca do tema reconhece que a legisla‚•o pode estabelecer limites sobre
a capacidade dos indivƒduos criarem espa‚o independentemente de autoriza‚•o. Tais
limites corresponderiam aos diferentes coeficientes de aproveitamento e aos n”meros de
pavimentos que os edifƒcios de cada †rea da cidade podem ter. Ou seja, o direito de
construir Š garantido pela legisla‚•o ao propriet†rio apenas atŠ certo patamar. Acima deste,
o direito de construir pertence € coletividade. Apenas o poder p”blico pode, ent•o,
autorizar a constru‚•o pelo particular de edifica‚‰es que superem tais limites.
As condi‚‰es a serem estabelecidas pelo poder p”blico para autorizar a
constru‚•o acima dos limites prŠ-estabelecidos s•o de naturezas diversas: podem estar
diretamente conectadas € compensa‚•o dos efeitos negativos da cria‚•o do solo, podem
estar ligadas a outras polƒticas urbanas, e podem ainda depender do recebimento de
contrapresta‚•o em dinheiro. “ preciso ressaltar que, conforme disposi‚•o do ›3— do artigo
28 do Estatuto da Cidade, deve ser imposta limita‚•o tambŠm € quantidade de solo que
pode ser criada em decorr‹ncia de autoriza‚•o do poder p”blico, tomando-se como base a

123

proporcionalidade entre a infraestrutura existente (bem como a infraestrutura prevista para
ser construƒda) e o aumento de densidade esperado em cada †rea. Tal limita‚•o pode ser
definida tanto em rela‚•o € †rea construƒda do lote quanto em rela‚•o aos limites de um
bairro ou uma via, analisados de forma coletiva. Neste caso, esgotado o estoque de metros
quadrados adicionais de uma regi•o impede-se a constru‚•o de edifica‚‰es acima do
coeficiente de aproveitamento b†sico.
Deste panorama surgiram os instrumentos de outorga onerosa do direito de
construir e de transfer‹ncia do direito de construir. O primeiro est† ligado € aquisi‚•o de tal
direito mediante uma contrapresta‚•o do propriet†rio beneficiado € municipalidade. Apesar
do Estatuto da Cidade n•o ter definido qual o tipo de contrapresta‚•o necess†ria,
estabeleceu no artigo 31 que os recursos auferidos em dinheiro ser•o aplicados nas
finalidades previstas nos incisos I a IX do artigo 26 de referida Lei, quais sejam:
regulariza‚•o fundi†ria; execu‚•o de programas e projetos habitacionais de interesse
social; constitui‚•o de reserva fundi†ria; ordenamento e direcionamento da expans•o
urbana; implanta‚•o de equipamentos urbanos e comunit†rios; cria‚•o de espa‚os p”blicos
de lazer e †reas verdes; cria‚•o de unidades de conserva‚•o ou prote‚•o de outras †reas de
interesse ambiental; e prote‚•o de †reas de interesse hist‡rico, cultural ou paisagƒstico. As
condi‚‰es necess†rias para a outorga onerosa do direito de construir s•o definidas em lei
municipal especƒfica, que deve determinar ainda a f‡rmula de c†lculo para a cobran‚a, os
casos passƒveis de isen‚•o de pagamento da outorga e a contrapartida do benefici†rio,
conforme disposto no artigo 30 do Estatuto da Cidade.
J† a transfer‹ncia do direito de construir baseia-se na garantia do exercƒcio do
direito de construir do propriet†rio que, em raz•o de alguma das condi‚‰es elencadas no
artigo 35 do Estatuto da Cidade, n•o pode utiliz†-lo no terreno original. Ou seja, quando
um im‡vel for considerado necess†rio para fins de implementa‚•o de equipamentos
urbanos e comunit†rios; de preserva‚•o, devido ao interesse hist‡rico, ambiental,
paisagƒstico, social ou cultural; de servir a programas de regulariza‚•o fundi†ria,
urbaniza‚•o de †reas ocupadas por popula‚•o de baixa renda e habita‚•o de interesse
social; ou quando o im‡vel, ou parte dele, for doado ao Poder P”blico para os fins
anteriormente elencados, o propriet†rio do im‡vel poder† ser autorizado a exercer em outro
local o direito de construir previsto no plano diretor ou em legisla‚•o nele baseado, ou
alienar tal direito mediante escritura p”blica.
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Observa-se que os efeitos dos instrumentos de outorga onerosa do direito de
construir e de transfer‹ncia do direito de construir t‹m importˆncia relevante para a
indu‚•o e controle do desenvolvimento urbano, pois implicam no aumento de densidade
em determinadas †reas. Entretanto, tais instrumentos n•o se limitam a esta fun‚•o. A
possibilidade de transferir o direito de construir de uma †rea de interesse hist‡rico e de
uma †rea de interesse ambiental, por exemplo, localizadas respectivamente em uma †rea de
prote‚•o ambiental e em uma †rea tombada, auxilia na preserva‚•o e prote‚•o do
patrim…nio ambiental e cultural. Tal fato se d† porque a prote‚•o de tais †reas relevantes
sob o aspecto ambiental e hist‡rico-cultural n•o implicar† em …nus aos propriet†rios, pois
estes poder•o exercer seus direitos de construir em outras †reas, onde seja permitido
construir acima do coeficiente de aproveitamento, ou alien†-los. Desta forma, a
transfer‹ncia do direito de construir tambŠm tem fun‚‰es relevantes relacionadas aos
motivos que podem ensejar a transfer‹ncia deste direito. Neste sentido, tem tambŠm
fun‚‰es de regulariza‚•o, de valoriza‚•o e preserva‚•o do patrim…nio ambiental e cultural
e de articula‚•o de a‚‰es p”blico-privadas.
Quanto € outorga onerosa do direito de construir, tal instrumento garante que a
possibilidade de utilizar um terreno de forma mais intensiva e, portanto, mais rent†vel seja
feita mediante o pagamento de contrapresta‚•o. Esta contrapresta‚•o tem a fun‚•o de
compensar os efeitos negativos advindos da utiliza‚•o mais intensiva do terreno, ainda que
n•o sejam diretamente aplicados na regi•o a ser adensada. Lembre-se, ainda, que os
valores recebidos podem ser aplicados nos diversos ˆmbitos elencados nos incisos do
artigo 26 do Estatuto da Cidade. O cerne da quest•o, porŠm, Š que parte da valoriza‚•o
experimentada no terreno mais adensado Š absorvida pelo Poder P”blico, que lhe d† uma
destina‚•o social coletiva. Ou seja, a outorga onerosa do direito de construir tambŠm pode
funcionar como um instrumento de gest•o social da valoriza‚•o.
Tal instrumento, entretanto, pode ser utilizado de forma n•o condizente com os
princƒpios estabelecidos constitucionalmente e funcionar como um mero instrumento
arrecadat‡rio. AlŠm disso, caso a contrapresta‚•o da outorga onerosa do direito de
construir seja aplicada em melhorias na pr‡pria regi•o adensada, verificar-se-† que tais
valores ir•o auxiliar a aumentar ainda mais os valores das propriedades beneficiadas. Ou
seja, erige-se um cƒrculo vicioso que, alŠm de n•o contribuir para a gest•o social da
valoriza‚•o, age contra ela, com efeitos segregacionistas relevantes.

125

Os instrumentos de transferência do direito de construir e de outorga onerosa
do direito de construir foram importantes conquistas institucionais brasileiras. Devem ser
utilizadas, no entanto, na busca do bem comum e no desenvolvimento das funções e
atividades urbanas, não podendo esconder-se apenas como instrumentos arrecadatórios.

5.1.3. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU

O IPTU é um imposto de competência municipal que tem como fato gerador a
propriedade, o domínio útil ou a posse de bem imóvel localizado na zona urbana do
Município42 . A base de cálculo do imposto é o valor venal do imóvel sobre o qual ele
incide. As alíquotas são estabelecidas por cada Município, podendo ser progressivas em
razão do valor do imóvel e do tempo, assim como ter valores diferenciados de acordo com
a localização e o uso do imóvel.
Embora tenha evidentemente uma função arrecadatória, possui um caráter
extrafiscal, ou seja, pode servir também a outras funções, em especial urbanísticas. Por ter
como fato gerador a propriedade, domínio útil ou a posse, quanto maior for o IPTU, maior
será o custo de manutenção do imóvel. Ademais, considerando que a base de cálculo do
imposto é o valor venal do imóvel, ainda que seja aplicada uma única alíquota a toda a área
urbanizada do Município, quanto maior o valor de um imóvel, maior será o seu IPTU e
maior será o custo de sua manutenção.
As áreas mais valorizadas da cidade são aquelas que estão localizadas em
regiões privilegiadas dela (tanto em razão da acessibilidade às atividades urbanas, quanto
em razão de existência de infraestrutura e quanto à composição da vizinhança). São
terrenos, portanto, em que a valorização experimentada não resulta unicamente de
investimentos do proprietário, mas de toda a vizinhança e do poder público, em razão das
42

O Código Tributário Nacional, Lei Federal nº. 5.172/1966, estabelece no §1º do artigo 32 que, para os
efeitos de aplicação do IPTU, compreende-se zona urbana como aquela definida em lei municipal, observada
a existência de pelo menos dois dos seguintes melhoramentos: meio-fio ou calçamento, com canalização de
águas pluviais; abastecimento de água; sistema de esgotos sanitários; rede de iluminação pública, com ou
sem posteamento para distribuição domiciliar; escola primária ou posto de saúde a uma distância máxima de
três quilômetros do imóvel considerado. Enquanto isso, no §2º do mesmo artigo, define-se que a lei
municipal pode considerar como urbanas as áreas de expansão urbana, constantes de loteamentos aprovados
pelos órgãos competentes, destinados à habitação, à indústria ou ao comércio, mesmo que localizados fora
das zonas propriamente urbanas.
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externalidades resultantes de investimentos na †rea urbana. Devido €s caracterƒsticas do
IPTU, o valor absoluto do imposto incidente sobre os im‡veis localizados em tais †reas
ser† superior, o que permite recuperar os maiores investimentos realizados. Ainda que a
compensa‚•o das externalidades positivas advindas pelos gastos realizados por outros
particulares n•o seja direcionada a eles, Š absorvida poder p”blico municipal, permitindo
dar-lhe uma destina‚•o coletiva. Neste sentido, impede-se uma apropria‚•o de
investimentos – sejam estes p”blicos ou privados – por particulares que n•o realizaram tais
gastos, atravŠs da sua absor‚•o pelo poder p”blico. O IPTU exibe, portanto, uma fun‚•o de
gest•o social da valoriza‚•o, na medida em que permite a socializa‚•o da valoriza‚•o n•o
decorrente de investimentos do propriet†rio.
A possibilidade de que as alƒquotas sejam progressivas em raz•o do valor do
im‡vel auxiliam na execu‚•o de tal fun‚•o. Isto porque uma alƒquota ”nica apresenta um
inconveniente: apesar de o valor absoluto ser maior em raz•o de uma propriedade mais
valorizada, a cobran‚a ocorre de forma proporcional na cidade inteira. Em consequ‹ncia,
n•o diferencia as valoriza‚‰es advindas pelo investimento do propriet†rio em seu terreno
daquelas que s•o fruto de uma localiza‚•o privilegiada. A possibilidade de estabelecer
valores diferenciados, com alƒquotas crescentes em raz•o do valor dos im‡veis ou com
alƒquotas vari†veis em raz•o da localiza‚•o deles permite um refinamento da fun‚•o de
gest•o social da valoriza‚•o atravŠs do IPTU, na medida em que permite a cobran‚a de
valores relativamente maiores dos im‡veis que t‹m o privilŠgio de se localizarem nas
melhores regi‰es das cidades.
A exist‹ncia de alƒquotas diferentes em raz•o da localiza‚•o do im‡vel, assim
como em raz•o do uso do im‡vel, tem n•o apenas a fun‚•o de recuperar a mais-valia
fundi†ria, mas a fun‚•o de induzir e controlar o desenvolvimento urbano de acordo com os
objetivos tra‚ados pelo plano diretor e de preservar o patrim…nio ambiental e cultural.
Podem ser garantidas, por exemplo, alƒquotas diferenciadas a setores produtivos que a
municipalidade queira atrair; alƒquotas maiores para setores que exer‚am atividades com
impacto ambiental elevado; alƒquotas reduzidas para regi‰es com maior propor‚•o de
pessoas pertencentes a classes baixas, para regi‰es compostas por edifica‚‰es de relevˆncia
cultural, para im‡veis que preservem estruturas arquitet…nicas de importˆncia hist‡rica,
para im‡veis que garantam a preserva‚•o dos ecossistemas originais, ou onde sejam
efetuadas a‚‰es de reflorestamento etc. A utiliza‚•o de alƒquotas diversas, inclusive a
isen‚•o do imposto, pode servir, portanto, como importante elemento indutor das
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atividades urbanas. Pode-se atŠ utilizar o instituto para evitar o crescimento horizontal
desmensurado na cidade, atravŠs de uma pesada tributa‚•o nas †reas de expans•o.
A aplica‚•o simultˆnea de alƒquotas vari†veis em raz•o da localiza‚•o e do uso
do solo permite incentivar ou desestimular certas formas de ocupa‚•o e de uso em †reas
prŠ-estabelecidas da cidade sem utilizar formas proibitivas, que dependem de fiscaliza‚•o
adequada. Apesar de simples, este instrumento Š eficiente, pois impacta diretamente nos
custos de um indivƒduo por executar certa atividade em uma †rea determinada. Para a
preserva‚•o de sƒtios ambientalmente relevantes, por exemplo, pode-se estipular alƒquotas
inferiores quando o uso do solo Š de extremo baixo impacto, e alƒquotas elevadƒssimas
quando o uso agride o meio ambiente.
“ preciso ressaltar que o IPTU pode ter a sua alƒquota tambŠm progressiva no
tempo. Contudo, tal progressividade tem uma fun‚•o especƒfica: promover o
aproveitamento do solo, atravŠs da indu‚•o ao parcelamento ou edifica‚•o compuls‡rios.
Devido € fun‚•o particular que exerce e aos procedimentos necess†rios para realiz†-la, tal
an†lise ser† realizada € frente, quando apresentados os instrumentos de aproveitamento do
solo urbano.
O IPTU, portanto, apesar de ser um instituto simples e extremamente antigo,
mostra-se como um instrumento urbanƒstico extremamente flexƒvel, com diversas fun‚‰es
relevantes. A sua utiliza‚•o deve ser realizada com muito cuidado, entretanto. Uma an†lise
equivocada, por exemplo, poder† ocasionar a indu‚•o da ocupa‚•o de †rea inadequada €
ocupa‚•o, ou o aumento horizontal desmensurado da cidade, com necessidades de novos
investimentos em infraestrutura para suplantar as necessidades criadas por tal expans•o.

5.1.4. Contribui…†o de Melhoria

A contribui‚•o de melhoria Š um tributo que tem como fato gerador a
valoriza‚•o do im‡vel do contribuinte em decorr‹ncia de obra p”blica (MACHADO, 2004,
p. 414). “, portanto, um tributo vinculado a uma atividade estatal especƒfica relativa ao
contribuinte. “ cobrada pelo ente federativo (Uni•o, Estado ou Municƒpio) que tenha
realizado a obra que ocasionou a valoriza‚•o imobili†ria.
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O c†lculo do tributo a ser pago Š efetuado da seguinte forma: uma parcela
definida em lei do custo da obra Š dividida entre todos os propriet†rios que sofreram
valoriza‚•o de seus im‡veis, na medida dos respectivos fatores individuais de valoriza‚•o,
limitado o valor individual a ser pago € valoriza‚•o experimentada pelo im‡vel. Ou seja,
para cada contribuinte, o valor m†ximo a ser pago ser† o da valoriza‚•o sofrida pelo
im‡vel; para o poder p”blico, o valor m†ximo a ser arrecadado ser† a parcela definida em
lei do custo da obra.
A fun‚•o que tal instrumento possui na polƒtica urbana Š patente: garantir a
gest•o social da valoriza‚•o pela recupera‚•o da mais-valia fundi†ria. Objetiva, assim,
compensar os efeitos decorrentes de externalidades positivas advindas com o investimento
p”blico. Neste sentido, Hugo de Brito Machado a definiu de forma a contemplar a fun‚•o
que exerce:
Contribui‚•o de melhoria Š a espŠcie de tributo cujo fato gerador Š a
valoriza‚•o de im‡vel do contribuinte, decorrente de obra p”blica, e tem
por finalidade a justa distribui‚•o dos encargos p”blicos, fazendo retornar
ao Tesouro P”blico o valor despendido com a realiza‚•o de obras
p”blicas, na medida em que destas decorra valoriza‚•o de im‡veis (2004,
pp. 414 e s.).

A configura‚•o do instituto pelo direito brasileiro lhe confere uma limita‚•o
como instrumento de planejamento urbano. Ele foi originalmente pensado como um meio
de recuperar os valores gastos com obras p”blicas, e n•o para recuperar a mais-valia
imobili†ria. Em consequ‹ncia, a cobran‚a Š limitada ao custo da obra. Entretanto, a soma
das valoriza‚‰es experimentadas pelos im‡veis beneficiados pode ser superior a tal valor.
A recupera‚•o da mais-valia imobili†ria pode ser, ent•o, apenas parcial.
AlŠm disso, a exig‹ncia do tributo pode ser efeitos contr†rios aos objetivos
definidos no plano diretor. A cobran‚a da contribui‚•o de melhoria representa um aumento
do custo da moradia na regi•o beneficiada pela obra p”blica. Desta forma, pode provocar a
expuls•o das popula‚‰es de baixa renda que tiveram seus im‡veis valorizados. Ou seja,
uma obra que viria a beneficiar esta camada da popula‚•o, n•o Š aproveitada por ela, pois
precisa deixar a regi•o devido ao aumento do custo da moradia. Tais popula‚‰es dirigemse, ent•o, a regi‰es mais distantes e menos servidas de infraestrutura, favorecendo a
perpetua‚•o de processos segregacionistas.

129

Uma possƒvel solu‚•o Š a concess•o de isen‚‰es nos casos necess†rios, a fim
de evitar os efeitos de expuls•o das popula‚‰es pobres. Todavia, tais isen‚‰es devem ser
realizadas com extremo cuidado. Se estiverem ligadas unicamente € localiza‚•o dos
im‡veis, por exemplo, podem levar ao aumento do interesse de especuladores por tais
†reas, que sofreriam valoriza‚•o sem a necessidade de pagamento do tributo pelos seus
propriet†rios. A popula‚•o mais pobre continuaria a deixar a regi•o e dirigir-se a outras
†reas com menos infraestrutura. Ainda que eventualmente a valoriza‚•o financeira
experimentada pelos im‡veis seja absorvida pelas camadas mais pobres na venda destes,
suas condi‚‰es sociais mudariam muito pouco, pois estariam sempre se dirigindo a †reas
mais distantes.
AlŠm disso, tendo em vista o fato de que tal tributo Š cobrado pelo ente
federativo que houver realizado a obra, torna-se difƒcil coordenar a arrecada‚•o da
contribui‚•o de melhoria com os objetivos elencados pelo processo de planejamento
urbano em rela‚•o €s obras efetuadas pelos Estados e pela Uni•o. Isto porque apenas o
pr‡prio ente federativo com capacidade para instituir um tributo pode elencar as condi‚‰es
de sua isen‚•o. Neste sentido, as regras acerca das contribui‚‰es de melhoria decorrentes
de obras dos Estados e da Uni•o n•o devem obedi‹ncia ao planejamento urbano local e
seus objetivos, podendo eventualmente mostrar-se contr†rias a estes.
Em resumo, apesar de ser um instrumento que permita a recupera‚•o da maisvalia urbana, a contribui‚•o de melhoria deve ser utilizada com extremo cuidado para n•o
impactar de forma contr†ria aos objetivos estabelecidos no plano diretor. O processo de
planejamento urbano deve ser realizado, portanto, consciente das limita‚‰es e problemas
relativos a tal tributo, de forma a compens†-los.

5.1.5. Instrumentos de Aproveitamento do Solo Urbano

A Constitui‚•o Federal, nos termos do artigo 182, ›4—, faculta aos Municƒpios,
mediante lei especƒfica, exigir do propriet†rio do solo urbano n•o edificado, subutilizado
ou n•o utilizado o seu aproveitamento. Tal exig‹ncia Š instrumentalizada com a utiliza‚•o,
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sucessiva, do parcelamento, edifica‚•o e utiliza‚•o compuls‡rios; do IPTU progressivo no
tempo; e da desapropria‚•o.
No Brasil, a demanda pelo espa‚o urbano ainda Š enorme, seja para moradia,
para a execu‚•o de atividades comerciais, industriais, de lazer e para transporte. O dŠficit
habitacional brasileiro, por exemplo, Š superior a cinco milh‰es de moradias (BRASIL,
2011, p. 29). H†, entretanto, uma infinidade de im‡veis vagos ou subutilizados, superando
o dŠficit habitacional: mais de sete milh‰es de im‡veis com potencial para serem habitados
no Brasil est•o vagos (BRASIL, 2011, p. 42).
Apesar de haver raz‰es de diversas ordens para tal reten‚•o (inclusive raz‰es
afetivas e familiares), ela ocorre, em geral, com o fim de aguardar a valoriza‚•o do im‡vel,
seja pelos efeitos que a reten‚•o provoca no aumento dos pre‚os, seja em raz•o de
externalidades positivas advindas de investimentos de terceiros (em infraestrutura urbana,
ou na constru‚•o da cidade propriamente dita). Tais im‡veis s•o utilizados, portanto,
unicamente com a finalidade especulativa. Ou seja, como forma de incremento do
patrim…nio de seus propriet†rios, n•o cumprindo com sua fun‚•o social.
Os instrumentos de aproveitamento do solo urbano inserem-se nesta quest•o
como meios capazes de auxiliar no combate € reten‚•o da terra urbana, € especula‚•o
imobili†ria e no cumprimento da fun‚•o social da propriedade urbana. Neste sentido, eles
auxiliam na indu‚•o do desenvolvimento urbano e, preventivamente, na gest•o social da
valoriza‚•o.
Tais instrumentos, quando utilizados com o objetivo de promover o adequado
aproveitamento do solo urbano, seguir•o as regras estabelecidas no artigo 182, ›4— da
Constitui‚•o Federal e artigos 5— e 6— do Estatuto da Cidade. O primeiro requisito de sua
utiliza‚•o Š que haja defini‚•o da †rea que ser† objeto destes instrumentos, assim como os
prazos e procedimentos. O segundo requisito Š que os instrumentos sejam utilizados
sucessivamente. Ou seja, primeiro ser† promovido o parcelamento, a edifica‚•o ou a
utiliza‚•o compuls‡ria. Caso n•o haja aproveitamento do solo, poder† ser aplicado o IPTU
com alƒquotas progressivas no tempo. Se mesmo com este instrumento n•o houver
aproveitamento do solo, poder† ser realizada a desapropria‚•o do im‡vel.
O primeiro instrumento a ser utilizado Š o parcelamento, a edifica‚•o ou a
utiliza‚•o compuls‡ria de im‡veis n•o edificados, subutilizados ou n•o utilizados. O
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pr‡prio plano diretor, ou legisla‚•o municipal dele decorrente estabelecer† os critŠrios para
identifica‚•o da subutiliza‚•o de im‡vel. Os propriet†rios s•o notificados para efetuar o
aproveitamento do solo, concedendo-lhes prazo para protocolar o projeto de edifica‚•o no
‡rg•o municipal competente (mƒnimo de um ano, a partir da notifica‚•o recebida pelo
propriet†rio) e para iniciar as obras do projeto (mƒnimo de dois anos, contados a partir da
aprova‚•o do projeto).
Caso n•o seja efetuado o aproveitamento do solo de acordo com o disposto no
plano diretor ap‡s a requisi‚•o de parcelamento, edifica‚•o e utiliza‚•o compuls‡ria, pode
ser cobrado IPTU com alƒquotas progressivas no tempo do propriet†rio do im‡vel.
Objetiva-se aumentar o custo de manuten‚•o da propriedade, incentivando o seu
propriet†rio a dar-lhe uma destina‚•o adequada. Conforme disposi‚•o do artigo 7— do
Estatuto da Cidade, a alƒquota pode ser majorada por cinco anos consecutivos, limitandose, cada majora‚•o, a uma alƒquota que seja equivalente ao dobro do ano anterior,
respeitada uma alƒquota m†xima de quinze por cento. Ap‡s o aumento sucessivo por cinco
anos, a cobran‚a dar-se-† pela alƒquota m†xima atŠ o aproveitamento do solo, ou atŠ a
desapropria‚•o do im‡vel.
A desapropria‚•o com fim de promover o aproveitamento do solo urbano n•o
segue os parˆmetros usuais. Considerada como uma desapropria‚•o-san‚•o, necess†ria ao
cumprimento da fun‚•o social da propriedade, n•o h† prŠvia indeniza‚•o em dinheiro.
Apesar de serem assegurados o valor real de indeniza‚•o e os juros legais, o pagamento Š
realizado mediante tƒtulos da dƒvida p”blica de emiss•o previamente aprovada pelo Senado
Federal, com prazo de resgate de atŠ dez anos, em parcelas anuais, iguais e sucessivas.
A partir da an†lise efetuada, observa-se que os instrumentos de aproveitamento
do solo mostram-se de extrema importˆncia para a execu‚•o real das regras de uso e
ocupa‚•o do solo urbano, garantindo um desenvolvimento urbano em consonˆncia com os
princƒpios e objetivos estabelecidos no plano diretor. Contudo, a mera previs•o legislativa
da possibilidade de seu emprego n•o surte efeitos concretos. Tais instrumentos necessitam
de uma postura ativa do administrador municipal para serem utilizados e cumprirem com a
finalidade de sua institui‚•o.

5.1.6. Institui…†o de Zonas Especiais de Interesse Social - ZEIS
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Conforme se p…de apreender dos exames efetuados nos capƒtulos 1 e 3, as
popula‚‰es brasileiras de baixa renda t‹m tido enorme dificuldade de acesso a im‡veis
urbanos com boas localiza‚‰es e servidos de infraestrutura e servi‚os p”blicos adequados,
especialmente ap‡s a explos•o demogr†fica urbana experimentada no sŠculo XX, em
raz•o, dentre outros motivos, da intensa migra‚•o campo-cidade. O funcionamento dos
mercados imobili†rios aliado a uma regula‚•o urbanƒstica que estabelecia critŠrios de
ocupa‚•o que tornavam os terrenos extremamente custosos para a parcela mais pobre da
popula‚•o, juntamente com uma fiscaliza‚•o seletiva por parte do poder p”blico43 , levou
tal fra‚•o da sociedade a se alojar de forma ca‡tica e insustent†vel em regi‰es distantes das
cidades, carentes de infraestrutura urbana e servi‚os p”blicos.
Ao identificar as reais causas da segrega‚•o espacial, buscou-se desenvolver
ferramentas capazes de inverter a situa‚•o e integrar as †reas marginalizadas € cidade. Com
este objetivo foram criadas as ZEIS. As zonas especiais de interesse social s•o †reas com
regramentos especƒficos a fim de permitir a produ‚•o e manuten‚•o de habita‚•o voltada €
popula‚•o de baixa renda. “ importante ressaltar que tais zonas n•o implicam
necessariamente na produ‚•o e fornecimento de im‡veis pelo poder p”blico.
As ZEIS s•o estabelecidas em dois tipos principais de †reas: locais onde j†
exista ocupa‚•o pelas camadas da popula‚•o de baixa renda, mas de forma irregular, e
locais desocupados ou subutilizados. Na demarca‚•o de ZEIS em locais desocupados ou
subutilizados (as chamadas ZEIS de vazios) objetiva-se garantir espa‚os onde a popula‚•o
de baixa renda da cidade possa se situar de forma adequada e regular. Neste sentido, s•o
pensadas ferramentas que permitam que as popula‚‰es carentes adquiram os im‡veis de
forma legal. Na demarca‚•o de ZEIS em locais j† ocupados pelas classes mais baixas (as
ZEIS de †reas ocupadas), objetiva-se tanto efetuar interven‚‰es urbanƒsticas para garantir a
exist‹ncia de condi‚‰es b†sicas de ocupa‚•o, quanto regularizar as pend‹ncias jurƒdicas
(em rela‚•o aos tƒtulos e em rela‚•o ao cumprimento de regras urbanƒsticas).
Para tanto, em primeiro lugar s•o pensadas as formas de uso e ocupa‚•o do
solo que permitir•o a consecu‚•o de tais objetivos. Enquanto nas ZEIS de vazios s•o
necess†rias regras que deixem o valor de custo da moradia passƒvel de ser suportado por
43

Ou seja, a atividade fiscalizat‡ria era exercida apenas nas †reas economicamente importantes.
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tais classes, nas ZEIS de †reas ocupadas Š importante que tais regras respeitem as formas
de ocupa‚•o j† existentes e consolidadas no local e, dependendo do caso, as formas de
ocupa‚•o a emergirem ap‡s as eventuais interven‚‰es estatais a serem realizadas para
garantir um mƒnimo de qualidade urbanƒstica € †rea. Pode-se, por exemplo, permitir usos
mistos num mesmo lote, estipular uma †rea mƒnima de lote menor do que os cento e vinte e
cinco metros quadrados previstos na Lei Federal n—. 6.766/197944 , ou prever recuos, taxas
de ocupa‚•o, taxas de permeabilidade e critŠrios de padroniza‚•o de fachada diversos dos
estabelecidos no plano diretor para o resto da cidade.
Em segundo lugar, devem ser utilizadas ferramentas que garantam a exist‹ncia
de mercados de produtos imobili†rios adequados a estas classes e que, ap‡s os
investimentos em infraestrutura e regulariza‚•o, tais †reas n•o sejam apropriadas por
outras classes sociais. Podem ser utilizadas formas de financiamento p”blico para
aquisi‚•o de im‡veis; meios de fornecimento de moradia atravŠs do poder p”blico; normas
que estabele‚am um limite mƒnimo de ocupantes de baixa renda, ou que estabele‚am um
limite m†ximo de ocupantes que integrem outras classes sociais, ou que estabele‚am uma
†rea m†xima de lote que impe‚a ela de se tornar atraente a indivƒduos mais abastados,
dentre outros. Para as ZEIS de †reas ocupadas ainda ser† necess†rio pensar em
instrumentos que promovam a regulariza‚•o jurƒdica dos terrenos.
“ essencial que as ZEIS tenham regras que n•o apenas permitam o acesso da
popula‚•o carente € moradia, mas que tambŠm impe‚am que as †reas sejam tomadas por
outras classes ap‡s consolidadas e regularizadas. Caso contr†rio, tal instrumento n•o
interrompe o processo segregacionista, mas apenas se insere nele. Ademais, a exist‹ncia de
ƒndices urbanƒsticos mais brandos e de uma flexibiliza‚•o de padr‰es estŠtico-funcionais
n•o deve levar € supress•o das exig‹ncias mƒnimas de insola‚•o, ventila‚•o, privacidade,
espa‚os para a circula‚•o de pedestres etc. Objetiva-se, assim que sejam criadas †reas
servidas de infraestrutura, mas que estas n•o se tornem alvo sistem†tico do interesse de
classes mŠdias e altas, diminuindo os efeitos de expuls•o das popula‚‰es para †reas cada
vez mais afastadas.
Nas ZEIS de †reas j† ocupadas Š essencial que todo o processo seja realizado
em conjunto com a comunidade residente. N•o Š possƒvel cogitar-se numa mera
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O inciso II do artigo 4— de referida Lei permite que a †rea mƒnima de lote e o tamanho mƒnimo de frente
sejam inferiores aos nele estabelecidos em caso de loteamento destinado a urbaniza‚•o especƒfica ou
edifica‚•o de conjuntos habitacionais de interesse social previamente aprovados.
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regulamenta‚•o tecnocr†tica, imposta verticalmente pelo Estado. As mudan‚as devem
corresponder efetivamente €s principais exig‹ncias e necessidades da popula‚•o afetada,
de forma a impactar o menos possƒvel no cotidiano j† consolidado. Este instrumento exige,
portanto, uma abordagem inovadora em rela‚•o €s antigas polƒticas habitacionais voltadas
€s classes menos favorecidas, baseadas na remo‚•o de edifica‚‰es inadequadas e na
constru‚•o de conjuntos habitacionais que n•o levavam em conta as rela‚‰es concretas
estabelecidas na †rea – rela‚‰es de vizinhan‚a, comerciais, culturais, religiosas, etc.
Todavia, deve-se tomar cuidado para que tais †reas n•o se tornem guetos
institucionalizados. Ou seja, as ZEIS n•o s•o †reas onde os pobres devem ser despejados e
esquecidos. Pelo contr†rio, elas devem estar integradas ao resto da cidade. Neste sentido, Š
importante que n•o seja impedida de forma absoluta a ocupa‚•o destas zonas por pessoas
de outras classes, pois a intera‚•o entre os diferentes estamentos sociais Š parte essencial
dos esfor‚os de diminuir a segrega‚•o urbana. Apesar das ZEIS serem direcionadas
preferencialmente e prioritariamente para os indivƒduos mais necessitados, permitir que
estas †reas tambŠm recebam pessoas com diversas rendas favorece a constru‚•o de uma
sociedade mais solid†ria, harm…nica e coesa. Apenas deve-se evitar que tais zonas n•o
sejam dominadas pelas classes com maior poder aquisitivo. AlŠm disso, Š essencial que as
ZEIS de vazios n•o sejam criadas em regi‰es afastadas, escondidas do resto da popula‚•o.
Devem ter uma localiza‚•o que permita a integra‚•o com as demais †reas da cidade.
Na busca por reconhecer a diversidade de ocupa‚‰es existente na cidade e
auxiliar na diminui‚•o da marginaliza‚•o espacial, a institui‚•o de ZEIS mostra-se
essencial para a regulariza‚•o jurƒdica e urbanƒstica da cidade. Ademais, Š um instrumento
de indu‚•o e controle do desenvolvimento urbano de suma importˆncia, na medida em que
est† relacionado ao desenvolvimento urbano voltado para as classes menos favorecidas,
que teriam dificuldade de acesso € moradia adequada regular pelo mercado formal.

5.1.7. Outros Instrumentos de Planejamento Urbano

Diversos outros instrumentos podem ser utilizados pelo planejamento para uma
ordena‚•o adequada da cidade. O direito de preemp‚•o, por exemplo, poder† ser utilizado
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para a indu‚•o e controle do desenvolvimento urbano, para a regulariza‚•o e para a
valoriza‚•o e preserva‚•o do patrim…nio ambiental e cultural. O direito real de uso, por sua
vez, poder† ser utilizado para regulariza‚•o. J† as opera‚‰es urbanas consorciadas poder•o
ser utilizadas para a indu‚•o e controle do desenvolvimento urbano, para a articula‚•o de
a‚‰es p”blico-privadas, para a regulariza‚•o e para a valoriza‚•o e preserva‚•o do
patrim…nio ambiental e cultural45 . H† tambŠm a desapropria‚•o n•o relacionada ao
aproveitamento do solo urbano, que pode ser utilizada para indu‚•o e controle do
desenvolvimento urbano, para regulariza‚•o e para a valoriza‚•o e preserva‚•o do
patrim…nio ambiental e cultural.
O rol apresentado de instrumentos que podem ser utilizados pelo processo de
planejamento urbano Š meramente exemplificativo. O objetivo foi esclarecer os principais
usos, fun‚‰es e riscos dos instrumentos mais relevantes. Novos instrumentos poder•o ser
formulados, a fim de tornar o planejamento urbano mais eficiente e eficaz, inclusive
diretamente pelos municƒpios, desde que n•o contrariem as disposi‚‰es da Constitui‚•o
Federal e do Estatuto da Cidade.

5.2. T‡cnicas de Planejamento Urbano

O planejamento urbano como tŠcnica est† ligado € organiza‚•o do espa‚o
intra-urbano. Embora pressuponha-se que ele seja empregado com o objetivo genŠrico de
melhorar a qualidade de vida dos habitantes de uma localidade, o processo de
planejamento real tem a possibilidade de influir em diversas outras cearas e de ter como
objetivo os mais variados fins. Todavia, est† insculpida no artigo 182 da Constitui‚•o
Federal a obrigatoriedade de que ele seja utilizado com o objetivo de ordenar o pleno
desenvolvimento das fun‚‰es sociais da cidade e garantir o bem-estar de seus habitantes.
Os objetivos especƒficos do planejamento urbano concreto de cada aglomera‚•o urbana,
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Este instrumento se vale de ferramentas que, em tese, poderiam promover a gest•o social da valoriza‚•o.
Todavia, as regras a ele atinentes preveem que os recursos obtidos ser•o aplicados exclusivamente na †rea
definida pela opera‚•o urbana consorciada (artigo 33, ›1— do Estatuto da Cidade). Em consequ‹ncia, os
valores recebidos dos propriet†rios em contrapartida aos investimentos realizados na †rea servir•o para
valorizar ainda mais os im‡veis nela situados.
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porŠm, depender•o das condi‚‰es e necessidades concretas de cada localidade, conforme j†
explicitado anteriormente.
Para efetuar tal tarefa de forma ajustada € realidade concreta de cada cidade, o
processo de planejamento envolve algumas etapas importantes: diagn‡stico, progn‡stico,
propostas e gest•o (DUARTE, 2011, p. 29). AtravŠs do diagn‡stico verifica-se a situa‚•o
atual de uma cidade, incluindo os processos que a levaram a tal condi‚•o. Nele ser•o
identificadas as for‚as, fraquezas, oportunidades e amea‚as na cidade, tendo em vista os
seus aspetos demogr†ficos, fƒsico-territoriais, legais, sociais e culturais (DUARTE, 2011).
Desta an†lise, procura-se fazer a proje‚•o da tend‹ncia de evolu‚•o da localidade, supondo
que as vari†veis continuem a seguir o padr•o de desenvolvimento observado. Ou seja,
efetua-se o progn‡stico, que deve considerar o curto, o mŠdio e longo prazo.
A partir da identifica‚•o das tend‹ncias de evolu‚•o da cidade e de suas
caracterƒsticas atuais, bem como dos anseios da popula‚•o acerca da cidade que se quer
construir, s•o elaboradas propostas que busquem incentivar as tend‹ncias congruentes com
as pretens‰es de seus habitantes e refrear as tend‹ncias negativas. Neste momento, a
dialŠtica do realizado-possƒvel-impossƒvel mostra-se de forma evidente. Enquanto a
realidade concreta e o progn‡stico encarnam o realizado (ligado ao vetor do previsƒvel,
mas nunca do inevit†vel), as propostas ligam-se € busca de um futuro possƒvel e de um
futuro desej†vel (este ligado ao impossƒvel). Embora o planejamento deva se pautar
principalmente pelo vetor possƒvel, o futuro desej†vel n•o precisa ser descartado. “ ele que
ir† direcionar a busca de caminhos alternativos para alcan‚ar fins anteriormente
impossƒveis, tornando-os possƒveis. O que n•o pode ser feito Š tomar o desej†vel como o
elemento central de direcionamento das propostas, sob o risco do planejamento estar
totalmente descolado da realidade e n•o ser concretizado. O planejamento urbano n•o deve
ser uma constru‚•o ut‡pica, mas um meio eficaz de melhorar as condi‚‰es de vida das
popula‚‰es.
“ importante que as propostas tambŠm levem em conta a quest•o do tempo,
pois “a sincroniza‚•o das realiza‚‰es no tempo Š indispens†vel para que os efeitos
espaciais esperados possam ser obtidos: ela Š, muito frequentemente, uma condi‚•o do
sucesso de um programa de ordenamento espacial” (FISCHER, 2008b, p. 82).

Tal

sincroniza‚•o se mostra extremamente dificultosa especialmente por tr‹s raz‰es principais.
Em primeiro lugar, n•o h† no planejamento uma ”nica escala de tempo, mas diversos
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tempos particulares que se justap‰em, se interpenetram e se sucedem (FISCHER, 2008b, p.
82). Em segundo lugar, “as escolhas de hoje correm o risco de impor uma certa
organiza‚•o do espa‚o a uma sociedade do amanh• que ainda n•o se conhece nem suas
aspira‚‰es nem sua escala de valores” (FISCHER, 2008b, p. 83). Por fim, h† a necessidade
de adequar as exig‹ncias oriundas de pequenos grupos (que devem ser correspondidas, na
medida do possƒvel, no curto prazo, pois suas exig‹ncias s•o concretas, existentes no
presente), com as prov†veis necessidades futuras da sociedade como um todo (que se faz
no longo prazo). Ou seja, a elabora‚•o das propostas deve considerar “uma correta
dosagem entre metas de longo prazo e o deslanche de a‚‰es indutoras de curto prazo”
(WILHEIM, 1978, p. 33).
Por fim, a mera formula‚•o de propostas, ainda que estas sejam
institucionalizadas em forma de lei, tem impacto limitado na ordena‚•o urbana. “
necess†rio que elas sejam concretizadas na realidade, o que exige uma gest•o ativa por
parte do administrador p”blico. A gest•o urbana visa, ent•o, materializar as propostas
elaboradas a fim de atingir os objetivos definidos, trabalhar com os diferentes interesses de
curto prazo dos habitantes da cidade, e avaliar os resultados obtidos. A concretiza‚•o do
planejamento urbano, entretanto, n•o Š realizada pela mera execu‚•o das propostas
formuladas. A sociedade n•o Š est†tica, mas dinˆmica. Em consequ‹ncia, a realidade
urbana continua a se modificar ap‡s a elabora‚•o dos planos e deve ser sempre tomada em
conta para a execu‚•o das propostas originalmente realizadas, buscando alternativas
adequadas aos objetivos definidos.
“ preciso ressaltar que todas as etapas do planejamento urbano s•o
intrinsecamente polƒticas, envolvendo escolhas:
O ordenamento do territ‡rio n•o se reduz a uma simples justaposi‚•o de
tŠcnicas, aquelas do engenheiro, do arquiteto, do administrador... atŠ
mesmo do ge‡grafo. O ordenamento sup‰e a exist‹ncia de um ‘projeto
social’ que comporta os objetivos coletivos, o que implica na busca de
um equilƒbrio entre os imperativos econ…micos e as necessidades sociais
(FISCHER, 2008b, p. 79).

Logo, o planejamento exige uma postura crƒtica dos profissionais ligados a
cada etapa de seu processo: “o planejador crƒtico n•o se limita a ‘otimizar meios’ de
maneira bitolada: ele deve envolver-se, sem arrogˆncia, nos debates sobre fins,
eventualmente chamando a aten‚•o para possƒveis contradi‚‰es entre objetivos” (SOUZA,
M. L., 2010, p. 39). Mesmo o diagn‡stico envolve escolhas, pois as vari†veis a serem
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colhidas, a forma de analis†-las e as rela‚‰es observadas entre elas dependem de um olhar
comprometido com objetivos previamente tra‚ados. Os objetivos, desta forma, n•o s•o
formulados ap‡s o progn‡stico, mas antes mesmo do diagn‡stico, sendo modificados
conforme as informa‚‰es e an†lises que s•o realizadas. O planejamento Š o campo
privilegiado em que tŠcnica e polƒtica se unem e, ao mesmo tempo, se digladiam, sem a
supremacia de nenhuma delas:
Se, por um lado, o tecnocratismo Š conden†vel n•o somente por seu
autoritarismo, mas igualmente por pretender negar o fato de que planejar
e gerir interven‚‰es no espa‚o urbano s•o atividades eminentemente
polƒticas, uma vez que o sentido e as finalidades da vida coletiva est•o em
jogo, por outro lado isso n•o deve desembocar na conclus•o de que
planejar e gerir prescindem de t„chne, de conhecimentos apropriados
(tŠcnicos stricto sensu, cientƒficos etc.), notadamente no que se refere €
escolha dos meios mais adequados para a satisfa‚•o de determinadas
necessidades (SOUZA, M. L., 2010, p. 37).

A exig‹ncia de tomada de posi‚•o sobre a realidade a ser perseguida pelo
planejamento urbano envolve um elemento essencial: a participa‚•o popular. O
planejamento urbano n•o pode ser uma mera proposta burocr†tica do Estado. Pelo
contr†rio, deve refletir os reais anseios e necessidades da popula‚•o. A participa‚•o Š
importante porque, em primeiro lugar, permite que a cidade tome uma dire‚•o que os seus
habitantes efetivamente desejam. Em segundo lugar, dela resulta um maior conhecimento
do conte”do do plano pelas popula‚‰es, o que permite uma maior facilidade de ades•o aos
objetivos e regras propostos, aumentando a efic†cia do planejamento. Por ”ltimo, garante
um maior controle do cumprimento adequado do plano.
As vantagens acima elencadas, entretanto, apenas surgir•o quando a
participa‚•o for efetivada de forma direta em todas as etapas do processo de planejamento,
especialmente na formula‚•o de propostas e na gest•o urbana. As necessidades da
popula‚•o, portanto, n•o devem ser meramente supostas ou tomadas atravŠs de pesquisas
de opini•o, nem muito menos podem se resumir € mera concordˆncia com as a‚‰es j†
tomadas:
Na pr†tica, a ideologia da participa‚•o permite obter pelo menor pre‚o a
aquiesc‹ncia das pessoas interessadas e que est•o em quest•o. Ap‡s um
simulacro mais ou menos desenvolvido de informa‚•o e de atividade
social, elas voltam para a sua passiva tranqšilidade, para o seu retiro
(LEFEBVRE, 2008, p. 104).
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Ressalta-se que n•o se trata apenas de uma recomenda‚•o para um
planejamento urbano mais efetivo, mas de uma obriga‚•o estabelecida legalmente que
deve ser respeitada pelo administrador p”blico municipal, conforme diversos dispositivos
do Estatuto da Cidade.
A fim de alcan‚ar os objetivos tra‚ados, o planejamento urbano se vale n•o
apenas dos instrumentos mencionados no item anterior, mas de investimentos p”blicos (e,
muitas vezes, privados) que constroem a infraestrutura urbana. Incluem-se nestes
investimentos os servi‚os p”blicos, os equipamentos urbanos, a preserva‚•o de †reas
verdes ou historicamente relevantes. AlŠm disso, precisa resolver os conflitos e disputas
pela terra urbana ou em raz•o dela. Em consequ‹ncia, quando elaborado em nƒvel
governamental, tanto realiza diretamente algumas transforma‚‰es, quanto indica €
sociedade os parˆmetros em que Š possƒvel realizar as demais mudan‚as (WILHEIM, 1978,
p. 33).
Cada a‚•o tomada ter† m”ltiplos reflexos em diversas †reas. J† se observou
que a constru‚•o de equipamentos urbanos n•o traz apenas benefƒcios diretos os seus
usu†rios. Ela provoca ou estimula a valoriza‚•o de im‡veis no entorno, a altera‚•o das
formas de uso e ocupa‚•o da regi•o, a altera‚•o da composi‚•o geogr†fica da †rea,
mudan‚as na forma com que as pessoas interagem no espa‚o e na forma que elas
interpretam e projetam o espa‚o, a ocupa‚•o de outras †reas sob outras formas etc. O
espa‚o social Š um todo integrado, composto de in”meras vari†veis. Conforme observado
no capƒtulo 2, as rela‚‰es entre tais elementos n•o s•o de mera causa e efeito ou de
subsidiariedade. Cada mudan‚a provoca uma altera‚•o no todo, que levar† a mudan‚as em
todos os elementos constituintes, que ocasionar•o novas mudan‚as no todo, num processo
incessante.
Este fato implica em duas consequ‹ncias importantes. Em primeiro lugar, o
planejamento urbano n•o ir† simplesmente alterar a realidade de acordo com os seus
objetivos e propostas. Ele se insere neste processo, levando a mudan‚as que afetar•o todo o
sistema de forma complexa. A cidade Š a obra perpŠtua dos seus habitantes, o que contraria
a ideia de recept†culo passivo das polƒticas de planejamento (CARLOS, 2011, p. 33).
Em consequ‹ncia, as proje‚‰es realizadas, tanto para a identifica‚•o do
progn‡stico como para a elabora‚•o das propostas, n•o podem ser tomadas como verdades
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absolutas. A realidade social prega pe‚as, com efeitos diversos ou atŠ contr†rios aos
esperados. Neste sentido, o progn‡stico n•o deve ser tomado como uma via de sentido
obrigat‡rio, mas como uma tend‹ncia prov†vel (SANTOS, M. L., 2010, p. 48). Uma
importante precau‚•o Š a elabora‚•o de propostas alternativas levando-se em conta
evolu‚‰es diversas da realidade. Contudo, a execu‚•o de propostas elaboradas com base
em um futuro possƒvel (inclusive propostas alternativas) n•o resulta necessariamente no
alcance dos objetivos pretendidos. A consci‹ncia da limita‚•o de instrumentos que se
pretende usar para construir uma realidade Š, ent•o, essencial:
As limita‚‰es do planejamento decorrem do processo indireto de sua
a‚•o; em lugar do controle e imposi‚•o absolutos, partindo de ilus‰es
oniscientes e de uma postura tecnocr†tica prepotente, devemos aceitar a
limita‚•o do planejamento ser mero instrumento e n•o um comandante e
controlador onipotente (WILHEIM, 1978, p. 35).

Em segundo lugar, o planejamento urbano deve levar em conta de forma
integrada os diversos espa‚os da cidade e os m”ltiplos elementos que influenciar•o no
espa‚o urbano. O alerta de Eros Roberto Grau acerca da interpreta‚•o do direito (2006, p.
44) mostra-se, ent•o, igualmente v†lido para a elabora‚•o do planejamento urbano, que
n•o deve ser realizado em tiras. Isto n•o significa que o planejamento urbano deva levar
em conta toda a realidade social, pois isto o tornaria extremamente complexo e de difƒcil
aplica‚•o pr†tica, mas que deva considerar de forma conjunta e interligada os seus pr‡prios
instrumentos, elementos, tŠcnica etc.
Desta forma, a estrutura fƒsico-territorial original; os locais pr‡prios e
impr‡prios para ocupa‚•o; o sistema de transporte; as redes de servi‚os p”blicos; os
espa‚os de lazer e recrea‚•o; os espa‚os verdes; os usos e ocupa‚‰es permitidos; a
institui‚•o de ZEIS; a forma de utiliza‚•o do IPTU, das contribui‚‰es de melhoria, dos
instrumentos de aproveitamento do solo urbano, da transfer‹ncia do direito de construir, da
outorga do direito de construir, do direito de preemp‚•o, do direito real de uso, das
opera‚‰es consorciadas; todos est•o interligados e devem ser avaliados conjuntamente, de
acordo com os objetivos tra‚ados.
Neste sentido, as densidades de uso e ocupa‚•o do solo s•o extremamente
condicionadas pelas formas de circula‚•o existentes na cidade. Meios de transporte e
estruturas de circula‚•o que tenham capacidade de deslocar um n”mero maior de pessoas
permitem um adensamento maior da popula‚•o, e vice-versa. Por exemplo, avenidas
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suportam uma quantidade maior de veƒculos do que ruas, ao passo que sistemas de
transporte coletivo suportam um n”mero maior de pessoas transportadas do que qualquer
meio de transporte individual (CAMPOS FILHO, 2006). De igual forma, nos locais em
que h† a circula‚•o de um grande n”mero de pedestres s•o necess†rias cal‚adas largas.
As inter-rela‚‰es entre os elementos da cidade s•o in”meras: diferentes formas
de ocupa‚•o exigir•o sistemas de drenagem de †guas pluviais e redes de servi‚os p”blicos
diversas; por outro lado, a exist‹ncia de zonas exclusivas tende a aumentar o trafico de
pessoas, enquanto a exist‹ncia de zonas mistas permite uma acessibilidade maior sem a
necessidade de muitos deslocamentos46 . O processo de planejamento urbano exige,
portanto, uma an†lise que leve em conta todas essas vari†veis, avaliando tambŠm em que
medida elas podem ser subvertidas e empregadas com finalidades diversas daquelas para as
quais foram originalmente concebidas (SOUZA, M. L., 2010).

5.3. Planejamento Urbano Local e Redu…†o das Desigualdades Sociais

Conforme

observado

anteriormente,

a

redu‚•o

das

desigualdades

socioespaciais e da segrega‚•o urbana Š um dos princƒpios basilares de orienta‚•o do
planejamento urbano da maioria das cidades brasileiras. Tal princƒpio deve ser interpretado
de acordo com as finalidades institucionalmente demarcadas para o planejamento urbano,
ou seja, tendo em vista ordenar o pleno desenvolvimento das fun‚‰es sociais da cidade e
garantir o bem-estar de seus habitantes. Visto sob outra forma, pode-se dizer que o
desenvolvimento das fun‚‰es sociais da cidade deve ser promovido de forma inclusiva, de
modo a reduzir as desigualdades de bem-estar entre seus habitantes.
Em consequ‹ncia, as desigualdades sociais que o planejamento urbano dever†
auxiliar a combater de forma priorit†ria n•o s•o as desigualdades de renda, nem as
desigualdades polƒticas, nem ainda as desigualdades de patrim…nios. Na realidade, o
planejamento urbano sequer apresenta meios adequados para combater, de forma direta e
efetiva, as desigualdades de rendas e polƒticas. Os instrumentos dos quais ele se vale que
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“ preciso ressaltar que, caso a dispers•o de usos se d‹ de forma aleat‡ria, haver† a necessidade de um
grande n”mero de deslocamentos, inclusive em locais com zonas mistas.
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poderiam levar a uma igualdade de rendas dos habitantes de uma localidade agem de forma
muito indireta, n•o sendo adequados para executar tarefa t•o importante47 .
Quanto € desigualdade polƒtica, observa-se que, embora a participa‚•o popular
seja parte essencial do processo de planejamento urbano, este n•o Š um meio adequado
para alcan‚ar maior igualdade polƒtica. Pelo contr†rio, esta Š que Š um meio para se atingir
as finalidades do planejamento urbano.
J† a desigualdade de patrim…nios poderia, hipoteticamente, ser combatida pelo
planejamento urbano. Uma parcela consider†vel do patrim…nio de uma pessoa Š constituƒda
pelos im‡veis de sua propriedade. Tendo em vista que, de acordo com o analisado no
presente estudo, a atua‚•o estatal na polƒtica urbana (atravŠs de investimentos e da
regula‚•o) tem impactos relevantes sobre o valor dos im‡veis, o planejamento urbano
poderia impactar nos patrim…nios individuais e auxiliar na redu‚•o desta forma de
desigualdade. H†, entretanto, um obst†culo para a execu‚•o pr†tica de uma polƒtica urbana
voltada € redu‚•o da desigualdade de patrim…nios: nem todos os indivƒduos s•o
propriet†rios de im‡veis. Logo, em primeiro lugar seria necess†ria a universaliza‚•o da
propriedade imobili†ria urbana. Tal universaliza‚•o, no entanto, Š invi†vel, pois o interesse
variado dos indivƒduos e as livres transa‚‰es nos mercados imobili†rios dificultariam sua
concretiza‚•o. AlŠm disso, referida universaliza‚•o n•o Š um objetivo estabelecido na
Constitui‚•o Federal.
Por outro lado, o bem-estar dos habitantes da cidade Š um dos fins
estabelecidos como priorit†rios pela Constitui‚•o Federal para o planejamento urbano.
Ademais, est† ligado a uma infinidade de fatores que podem ser diretamente influenciados
pelas polƒticas p”blicas urbanas, como o acesso a servi‚os p”blicos, € infraestrutura
urbana, € moradia adequada, ao lazer etc. Verificado qual o campo de desigualdade que
pode (e que deve) ser combatido pelo planejamento urbano, Š importante avaliar agora
como este pode concretiz†-lo.
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O que n•o impede que tais instrumentos sejam utilizados de forma subsidi†ria. A diminui‚•o da segrega‚•o
urbana, por exemplo, permite que maiores parcelas da popula‚•o tenham acesso a produtos e servi‚os mais
baratos. AlŠm disso, levaria a um enfraquecimento dos efeitos de vizinhan‚a, que no longo prazo impactaria
nas oportunidades educacionais e de emprego. O planejamento urbano, portanto, pode ter efeitos sobre a
renda, mas apenas de forma mediata. Outros instrumentos mais apropriados poder•o promover uma maior
igualdade de rendas, sem comprometer seu foco de atua‚•o.

143

Os Municƒpios t‹m € sua disposi‚•o duas diferentes formas de atua‚•o atravŠs
do planejamento urbano: a indu‚•o de comportamentos dos particulares e a execu‚•o direta
de atividades e obras. O bem-estar estar urbano pode ser promovido de forma inclusiva
pelos dois meios de atua‚•o do Estado. A execu‚•o de obras de melhoria na infraestrutura
e paisagƒsticas, a extens•o das redes de servi‚os p”blicos, a regulariza‚•o dos tƒtulos, a
cria‚•o de zonas verdes, o estabelecimento de padr‰es de uso e ocupa‚•o adequados,
dentre outros, permitiria um aumento do bem-estar dos habitantes de uma localidade.
No entanto, tais a‚‰es provocam simultaneamente diversos outros impactos.
H† uma valoriza‚•o dessas †reas; h† a expuls•o das popula‚‰es que n•o conseguem se
adequar aos padr‰es urbanƒsticos estabelecidos48 ; aumenta o interesse dos promotores
imobili†rios pela localidade, devido €s novas caracterƒsticas urbanas que ser•o
incorporadas ao produto imobili†rio; aumenta o interesse do capital especulador, devido €s
potencialidades da nova †rea; aumenta o interesse de classes mŠdias e de jovens
profissionais por im‡veis na regi•o, devido aos pre‚os impeditivos encontrados nas †reas
tradicionais da cidade; aumenta, no longo prazo, o interesse das classes mais abastadas
pela regi•o, em raz•o da exist‹ncia de poucos espa‚os livres e disponƒveis no mercado;
aumenta o custo de vida da regi•o, gra‚as ao aumento no IPTU, € cobran‚a de
contribui‚‰es de melhoria, e € mudan‚a gradual do perfil de clientela da regi•o.
As consequ‹ncias n•o se esgotam na rela‚•o acima. O resultado, todavia, Š
evidente: na busca por criar uma cidade ideal, perfeita para todos os seus habitantes,
aumenta-se os efeitos do processo segregacionista. Por conseguinte, aumentam as
desigualdades de bem-estar entre os habitantes da cidade.
Entretanto, esta n•o Š uma situa‚•o inevit†vel. O planejamento urbano possui
tŠcnicas e instrumentos que permitem produzir uma outra realidade, garantindo a melhora
de bem-estar aos habitantes de uma regi•o sem torn†-la excessivamente atrativa para outras
camadas da popula‚•o.
As classes mŠdias e altas t‹m interesse por produtos imobili†rios especƒficos.
Dificultar ou limitar o desenvolvimento destes produtos nas †reas carentes que receberem
investimentos Š uma boa estratŠgia. Os produtos tipicamente procurados por aquelas
classes s•o os condomƒnios (horizontais e verticais) com †rea ”til privativa elevada, e/ou
48

Muitas vezes, elas s•o efetivamente expulsas, o que ocorre com base na alega‚•o de promover a
“revitaliza‚•o” da †rea.
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com diversos equipamentos comuns: como quadras, piscinas, sal‰es de festas etc. AlŠm
destes, s•o procuradas casas com grande †rea interna. Uma normatiza‚•o que limitasse tais
formas de ocupa‚•o diminuiria o interesse dos agentes do mercado na †rea. Outras
restri‚‰es, mais diretas, tambŠm poderiam ser erigidas, como obrigar que uma
porcentagem mƒnima da †rea seja destinada € ocupa‚•o com pessoas atŠ determinada renda
ou um limite de †rea a ser ocupada com indivƒduos com renda mais elevada.
Outro elemento de importˆncia cabal Š a forma de elabora‚•o do sistema de
transporte. Uma grande parte dos benefƒcios da cidade apenas pode ser acessada pelos seus
habitantes atravŠs de deslocamentos. A pr‡pria localiza‚•o de uma resid‹ncia depende do
local relativo em que ela ocupa na cidade, tendo em vista os mecanismos de transporte
disponƒveis. As classes t‹m, no entanto, exig‹ncias quanto aos modais de transporte
utilizados muito diversas. As classes mais baixas preferem utilizar os meios de transporte
coletivos, devido ao seu custo extremamente menor. Por outro lado, as formas de
transporte individuais s•o preferidas pelas classes mais abastadas, devido ao conforto, €
privacidade e € possibilidade de ligarem diretamente a resid‹ncia a qualquer lugar da
cidade.
Desta forma, os investimentos realizados numa regi•o, aliados a uma
infraestrutura vi†ria composta por grandes avenidas que garantam o deslocamento por
saƒdas variadas para as demais regi‰es da cidade, indubitavelmente atrair•o mais as classes
altas do que se fossem privilegiadas formas de transporte coletivo, com uma quantidade de
saƒdas vi†rias mais restritas.
Observa-se que, quando a regulamenta‚•o de uso e ocupa‚•o do solo, o sistema
de transporte, os servi‚os e infraestrutura p”blica s•o projetados para as popula‚‰es
carentes tendo em vista uma cidade ideal, dificilmente os benefƒcios s•o efetivamente
aproveitados por esta camada da popula‚•o. Ao contr†rio, quando s•o avaliadas as
necessidades reais da popula‚•o, garantindo-se a elas formas de ocupa‚•o solo, sistema de
transporte, e infraestrutura adequadas €s suas exig‹ncias e prefer‹ncias, o processo
segregador tende a ser enfraquecido, o que permite um aumento do bem-estar geral,
inclusive das popula‚‰es de baixa renda.
Isto significa que a prioriza‚•o das †reas ocupadas pelas popula‚‰es carentes,
atravŠs de investimentos e de uma regula‚•o urbanƒstica que busque uma maior harmonia
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funcional e estŠtica pode resultar em efeitos contr†rios aos esperados. Entretanto, desta
constata‚•o n•o se pode inferir que o planejamento urbano deva adaptar-se € renda da
regi•o e realizar os investimentos mais caros nas zonas ocupadas pelas classes de alta
renda. O investimento em algumas formas de transporte coletivo (mais adequadas aos
interesses e anseios das popula‚‰es de baixa renda) Š, por exemplo, muito superior aos
investimentos necess†rios para produzir um sistema vi†rio de ruas e avenidas.
A conclus•o que pode ser erigida Š que nenhuma das †reas da cidade deve ser
relegada. As inter-rela‚‰es entre os elementos da cidade s•o complexas: os problemas em
uma regi•o da cidade impactam negativamente no todo. A eventual prioriza‚•o de alguma
regi•o n•o deve ocorrer esquecendo-se das demais, pois cada local tem fun‚‰es especƒficas
e importantes para o funcionamento adequado da cidade inteira. AlŠm disso, o foco do
planejamento n•o Š avaliado pela quantidade nominal de gastos, mas pelo atendimento dos
anseios das popula‚‰es, garantindo-lhes aquilo de que elas precisam e querem.
Afinal, um dos objetivos do planejamento urbano Š garantir o pleno
desenvolvimento das fun‚‰es da cidade, conforme determina o artigo 182 da Constitui‚•o
Federal. Apenas um planejamento que leve em considera‚•o a cidade como um todo
poder† cumprir com tal exig‹ncia e com a possibilidade de reduzir a desigualdade de bemestar entre seus habitantes.
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6. Planejamento Urbano e Princˆpio da Igualdade

No presente capƒtulo ser† avaliado como o princƒpio da igualdade Š
operacionalizado no planejamento urbano de cidades brasileiras que busquem a redu‚•o
das desigualdades socioespaciais. Para tanto, na primeira parte ser† efetuada uma
introdu‚•o ao tema da igualdade, apresentando-se as principais formas com que ela Š
utilizada nos diferentes discursos. Ser† avaliado como a igualdade Š diferentemente
apropriada pelas diferentes teorias igualit†rias e quais os elementos essenciais a serem
observados para compreender o campo de a‚•o de uma teoria igualit†ria. “ preciso
ressaltar que n•o ser† analisada de forma especƒfica qualquer teoria igualit†ria, nem se
tentar† defender a corre‚•o de uma ou de outra. Contudo, ser† apresentada uma
classifica‚•o de teorias igualit†rias a fim de facilitar o estudo e demonstrar a multiplicidade
de posi‚‰es sobre qual o campo da vida humana em que deveria ser buscada a igualdade.
Na segunda parte ser•o analisadas as quest‰es pertinentes ao princƒpio da
igualdade. O estudo partir† da divis•o tradicionalmente utilizada entre igualdade formal e
material, mas demonstrar† a insufici‹ncia desta separa‚•o. Em seu lugar ser† apresentada
uma classifica‚•o que leva em conta uma abordagem mais rica acerca dos campos de
aplica‚•o do princƒpio da igualdade. Em sequ‹ncia ser† avaliado como o princƒpio da
igualdade se coaduna com posi‚‰es t•o diversas e como ele Š tratado pelo ordenamento
jurƒdico brasileiro.
Na terceira e ”ltima parte tomar-se-† como ponto de partida a avalia‚•o
realizada no capƒtulo precedente acerca de como o ordenamento jurƒdico determina dever
ser realizado o planejamento urbano e acerca de como ele pode ser executado tendo em
vista as tŠcnicas e instrumentos urbanƒsticos existentes. Esta forma de realizar o
planejamento urbano ser† contraposta €s teorias acerca do princƒpio da igualdade
apresentadas anteriormente no mesmo capƒtulo a fim de verificar como o princƒpio da
igualdade Š operacionalizado no planejamento urbano.

6.1. A Quest†o da Igualdade
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O igualitarismo, filosofia fundamentada na busca da igualdade entre os
homens, Š um princƒpio essencial dos esfor‚os polƒticos modernos e dos movimentos
sociais que clamam por mudan‚as sociais (TURNER, 1986, p. 15), sendo defendido por
uma infinidade de pessoas e fundamentando diversas a‚‰es polƒticas, econ…micas e sociais.
O curioso, entretanto, Š que as doutrinas sustentadas por este preceito n•o s•o meramente
distintas, mas, geralmente, contradit‡rias. H† os que buscam a igualdade de rendas; outros,
a de bem-estar; e outros, a de determinados direitos ou liberdades (como a igualdade
perante a lei ou a igualdade de liberdades polƒticas, por exemplo).
AtŠ mesmo posi‚‰es que usualmente n•o s•o consideradas igualit†rias t‹m a
igualdade como elemento central de suas doutrinas. As posturas meritocr†ticas, por
exemplo, t‹m como base a igualdade de tratamento para esfor‚os ou mŠritos iguais. Da
mesma forma, o utilitarismo, que a princƒpio n•o se fundamenta na igualdade49 , se vale da
ideia de equidade como elemento central de sua doutrina, na medida em que atribui o
mesmo peso aos interesses de todo e qualquer indivƒduo (HARSANYI,1982, p. 47)50 .
A abrang‹ncia da utiliza‚•o da igualdade Š t•o grande que inclusive posturas
excludentes fazem uso dela na base de suas doutrinas. Na f†bula satƒrica “A Revolu‚•o dos
Bichos”, de George Orwell, por exemplo, restou apenas um dos sete mandamentos
originais que resumiam os princƒpios do Animalismo, ainda que de forma ligeiramente
diversa da que os animais da fazenda se recordavam: “todos os bichos s•o iguais, mas
alguns bichos s•o mais iguais que outros” (2007, p. 106).
A raz•o de a igualdade estar na base de posi‚‰es t•o diversas est† relacionada
com o fato de que a legitimidade social das doutrinas polƒtico-filos‡ficas e das a‚‰es a elas
relacionadas est† de certa forma ligada, juntamente com outros elementos, € capacidade
delas em considerar igualmente as diversas pessoas, ainda que em apenas um determinado
plano (SEN, 2008, p. 21). AlŠm disso, a ideia de igualdade tem uma carga semˆntica
particular (ligada ao justo, ao equilƒbrio, ao correto), que impele os indivƒduos a raramente
se posicionarem contra toda e qualquer forma de igualdade. Os discursos que habilmente
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O utilitarismo baseia-se na busca da maximiza‚•o das utilidades das pessoas tomadas em conjunto. Para
uma an†lise mais profunda das teses utilitaristas, ver Sen (1979), Sen e Williams (1982), e Vita (2007).
50
“O fundamento igualit†rio Š, portanto, bastante central do exercƒcio utilitarista inteiro” (SEN, 2008, p. 45).
No mesmo sentido, Vita (2007, p. 11).
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se utilizam da no‚•o de igualdade na sua base de fundamenta‚•o adquirem, portanto, um
conte”do mais sedutor.
As discrepˆncias, contudo, n•o se encerram nas teorias, encontrando terreno
fŠrtil na hist‡ria das sociedades. A cidade-estado grega Atenas atŠ hoje Š lembrada pela
igualdade polƒtica de seus cidad•os. De forma parecida, a sociedade constituƒda ap‡s a
Revolu‚•o Francesa se autoproclamava igualit†ria, assim como as sociedades em que h† a
atua‚•o dos Estados de bem-estar social. Contudo, as diferen‚as existentes entre estas
sociedades, bem como as diferen‚as existentes entre as teorias que t‹m como fundamento a
igualdade, s•o abissais.
Poder-se-ia supor, ent•o, que a utiliza‚•o da ideia de igualdade em posi‚‰es t•o
diversas ocorre porque tal no‚•o seria contradit‡ria em si ou vazia de sentido. N•o Š
nenhum destes casos, entretanto. Para averiguar o porqu‹ Š necess†rio aprofundar o
conhecimento sobre a igualdade. N•o se trata de delimitar situa‚‰es em que seria “correto”
ou “incorreto” utilizar o termo, mas desvend†-lo assumindo a multiplicidade de discursos
que se valem da igualdade como seu fundamento.
“ importante notar, neste momento, que o termo igualdade Š utilizado tanto
para descrever a identidade total entre determinados elementos, quanto para descrever uma
rela‚•o de identidade acerca de qualidades especƒficas deles. N•o se pretende com a
assertiva acima tra‚ar uma defini‚•o do termo, mas apenas destacar um ponto crucial: a
igualdade recai sobre um ou mais atributos do que est† sendo comparado. Eventualmente
pode ocorrer a identidade completa dos elementos comparados (como na senten‚a 1=1),
mas tal fato Š raro, pois mesmo a senten‚a 2+2=4 n•o exprime uma igualdade completa,
visto que apenas o valor matem†tico dos dois lados da senten‚a Š o mesmo, havendo
diferen‚a quanto aos componentes utilizados para escrev‹-la. Desta forma, no ˆmbito das
sociedades, antes de entrar em discuss‰es sobre a necessidade de exist‹ncia de igualdade, Š
essencial qualificar qual o plano de igualdade de que se est† tratando. Ou seja, um ponto
central nos estudos sociais sobre igualdade Š a quest•o “igualdade de qu‹?” (SEN, 2008,
43).
O mesmo argumento Š valido quanto € quest•o da desigualdade: ela tambŠm
est† obrigatoriamente relacionada a um elemento qualificador. Entretanto, faz-se
necess†ria uma distin‚•o quanto ao termo “diferen‚a”. Ou seja, observada a inexist‹ncia de
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identidade acerca de uma determinada caracterƒstica de dois ou mais elementos, haver†
uma rela‚•o de diferen‚a ou de desigualdade? Em alguns casos as palavras podem ser
utilizadas de forma indiferente. Contudo, representam rela‚‰es bem diversas. Barros
(2005) considera que uma rela‚•o de diferen‚a ocorre em qualidades essenciais dos
elementos analisados, enquanto que uma rela‚•o de desigualdade ocorre em qualidades
circunstanciais deles. Neste sentido seria uma diferen‚a entre o “ser” e o “estar”. A solu‚•o
n•o Š a melhor possƒvel, pois muitas rela‚‰es de diferen‚a s•o formadas por caracterƒsticas
que podem ser alteradas, ou seja, que n•o s•o exatamente essenciais, mas circunstanciais,
como a cor da pele, dos cabelos e atŠ o sexo de uma pessoa, que pode ser hoje
drasticamente alterado.
Ao invŠs disso, pode-se considerar que uma rela‚•o de diferen‚a Š baseada no
enquadramento em uma ou mais defini‚‰es previamente estabelecidas (ou conven‚‰es
previamente formadas), enquanto que uma rela‚•o de desigualdade Š baseada na exist‹ncia
de quantidades ou nƒveis n•o equˆnimes acerca de uma caracterƒstica51 . Dito de outra
forma, as diferen‚as s•o qualitativas, ao passo que as desigualdades s•o quantitativas. H†,
por exemplo, desigualdades de renda, de direitos, de oportunidades etc. Em contrapartida
h† diferen‚as de sexo, de etnia, de religi•o, de nacionalidades, de tratamento, entre ricos e
pobres. Como pode ser observado, algumas caracterƒsticas d•o ensejo simultaneamente a
rela‚‰es de desigualdade e de diferen‚a, quando se estabelecem conven‚‰es ou defini‚‰es
a partir de determinadas quantidades ou nƒveis acerca do atributo analisado. O qualificador
“renda”, por exemplo, Š quantitativo. A inexist‹ncia de identidade entre a renda de duas
pessoas implica na desigualdade de renda entre elas. Contudo, a renda tambŠm determina,
em parte, uma rela‚•o de diferen‚a entre pobres e ricos, na medida em que s•o
estabelecidos padr‰es (institucionalizados ou mentais) do que Š ser rico e ser pobre atravŠs
deste qualificador.
As diferencia‚‰es realizadas n•o s•o meramente ret‡ricas: as teorias e polƒticas
igualit†rias buscam extinguir ou diminuir as desigualdades e n•o as diferen‚as52 . Estas,
quando passƒveis de serem extintas, s•o alvo de outros tipos de polƒtica: polƒticas
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Outros termos tambŠm s•o utilizados para designar este tipo de rela‚•o, com conota‚‰es diversas. Utilizase, por exemplo, a palavra “nƒvel” ou “grau” para compara‚‰es de obesidade, intelig‹ncia, aptid‰es etc.
52
As polƒticas de redu‚•o da pobreza, por exemplo, n•o s•o necessariamente igualit†rias, salvo se o meio
utilizado para alcan‚†-la for a diminui‚•o da desigualdade de rendas. A exce‚•o Š quando diferen‚a reside
num aspecto externo aos indivƒduos comparados, conforme se ver† € frente.
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assistencialistas, polƒticas mŠdicas, polƒticas sanit†rias etc.53 “ importante ressaltar que n•o
Š essencial a distin‚•o entre os termos apresentados (os quais s•o utilizados
indiferentemente em alguns casos no discurso comum), mas a correla‚•o entre o
significado dado a elas e as consequ‹ncias a elas relacionadas.
A escolha da vari†vel em que se analisa a igualdade e a desigualdade Š,
portanto, essencial, n•o sendo possƒvel avali†-las apenas em termos gerais. A medi‚•o da
igualdade e da desigualdade, assim como a pondera‚•o sobre se tal igualdade ou
desigualdade Š benŠfica ou nociva54 , depende do campo em que tal exame Š realizado
(liberdade, renda, tratamento, bem-estar etc.). Neste sentido, as demandas por maior
igualdade correm o risco de se tornarem vazias caso n•o sejam apresentadas as raz‰es da
necessidade de igualdade dentro de um domƒnio especƒfico.
Tendo em vista que a igualdade em um determinado espa‚o independe da
igualdade em outros espa‚os, Š normal que as igualdades n•o se coincidam. Mais do que
isso, por n•o haver uma rŠgua ”nica que possa avaliar a igualdade nos seus diversos
planos, elas podem ser antag…nicas: “a exig‹ncia de igualdade em termos de uma vari†vel
implica que a teoria em quest•o pode ter de ser n•o igualit†ria com respeito a outra
vari†vel, j† que duas perspectivas podem, bem possivelmente, conflitar” (SEN, 2008, p.
22)55 . Por exemplo, a igualdade de liberdade pode implicar em desigualdade de poder; a
igualdade de oportunidades pode provocar uma desigualdade de rendas.
Tal incompatibilidade entre os diferentes planos da igualdade resulta da pr‡pria
diversidade humana. Os indivƒduos diferem entre si tanto em suas caracterƒsticas pessoais
(como sexo, idade, for‚a, habilidade, intelig‹ncia, prefer‹ncias, vontades, desejos, dentre
outros), quanto em rela‚•o €s caracterƒsticas herdadas (bens, tƒtulos, cultura, e assim por
diante), quanto em rela‚•o aos ambientes em que vivem (mais frios ou mais quentes, mais
perigosos ou mais seguros, mais ou menos saud†veis, mais liberais ou mais autorit†rios,
em franco desenvolvimento econ…mico ou estagnados economicamente etc.). Tais
diferen‚as – alŠm de muitas outras – levam € inexist‹ncia de correspond‹ncia direta entre
as diversas formas de igualdade e desigualdade. Caso houvesse a identidade absoluta entre
53

Polƒticas pretensamente igualit†rias que buscaram o fim de diferen‚as (como as polƒticas de genocƒdio),
n•o s•o propriamente igualit†rias. Apenas utilizam a igualdade em seus discursos de forma a legitimar sua
a‚•o e ganhar respaldo popular.
54
Ou, em outro plano de an†lise, compatƒvel ou n•o com os pressupostos de uma determinada doutrina –
Štica, polƒtica, econ…mica etc.
55
No mesmo sentido: Dworkin (2002, p. 11).
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as pessoas, a igualdade em um campo acarretaria em igualdade nos demais (SEN, 2008, p.
51).
Como consequ‹ncia direta, a igualdade em rela‚•o a uma vari†vel pode
corresponder € rejei‚•o da igualdade em rela‚•o a outra vari†vel. Neste sentido, a
contraposi‚•o comumente apresentada entre igualdade e liberdade n•o Š colocada da forma
adequada, pois a liberdade Š um dos planos em que a igualdade pode ser concebida.
Conforme ponderou Amartya Sen, “a liberdade est† entre os possƒveis campos de
aplica‚ƒo da igualdade, e a igualdade est† entre os possƒveis padr†es de distribui‚ƒo da
liberdade” (2008, p. 54, grifos no original).
Ou seja, n•o faz sentido contrapor liberdade a igualdade (ao menos n•o em
sentido lato). “ possƒvel, entretanto, contrapor liberdade a campos especƒficos da
igualdade. Dependendo do plano de igualdade a ser contraposto, haver† maior ou menor
compatibilidade com a liberdade, podendo chegar a, hipoteticamente, ser completamente
compatƒvel com algumas formas igualit†rias, em um extremo, e absolutamente
incompatƒvel com outras, no outro extremo.
Tendo em vista que as formas de igualdade n•o s•o totalmente congruentes,
n•o Š possƒvel conceber que haja igualdade entre todos os indivƒduos em todos os campos.
Tal fato, entretanto, n•o deve ser encarado como negativo, mas como o reflexo da
diversidade humana, esta sim detentora de um valor positivo intrƒnseco56 . Da mesma
forma, a igualdade absoluta entre todos os indivƒduos apenas pode ser concebida em
determinados campos, devendo ser considerada como exce‚•o.
Isto n•o implica que a busca por igualdade deva ser abandonada, mas que, ao
invŠs de buscar uma igualdade absoluta, deve-se procurar alcan‚ar nƒveis satisfat‡rios dela.
AlŠm disso, ao invŠs da igualdade em todos os campos, deve-se busc†-la naqueles em que
ela seja mais importante para o ser humano, em cada sociedade. Por fim, deve haver um
balan‚o entre as diferentes formas de igualdade, a fim de evitar a supress•o de um tipo
dela, para supostamente alcan‚†-la em outro57 .
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Valor este que est† institucionalizado em todo o ordenamento jurƒdico p†trio, como no artigo 215 da
Constitui‚•o Federal e, em especial, no inciso V de seu par†grafo terceiro.
57
O presente trabalho n•o cair† na tenta‚•o de investigar qual a igualdade mais importante para o ser humano
ou a igualdade mais importante para determinadas sociedades, mesmo a brasileira. Diferentemente, apenas
destacar† algumas importantes formas de igualdade. Para um debate sobre diferentes teorias de qual o espa‚o
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Responder € quest•o “igualdade de qu‹?”, entretanto, n•o basta para
compreender o porqu‹ da multiplicidade de formas com que a igualdade tem sido utilizada.
Outra quest•o importante Š a “igualdade para quem?”. Apesar de muitas teorias terem se
considerado igualit†rias, assim como diversas sociedades, a hist‡ria mostrou que elas
apresentavam, na realidade, diversos limitadores. A universalidade da igualdade era
restrita. Ou seja, nem t•o universal assim. Retomando-se o exemplo da cidade-estado grega
Atenas, verifica-se que a igualdade polƒtica existente n•o era partilhada por todas as
pessoas residentes na cidade, mas apenas pelos cidad•os atenienses homens e maiores.
Uma imensa parcela da popula‚•o estava excluƒda de tais direitos: estrangeiros, mulheres,
escravos, crian‚as.
Embora as teorias e pr†ticas atuais se auto intitulem universais, as limita‚‰es
quanto €s pessoas abrangidas pela igualdade s•o muito vari†veis, podendo ser restritas aos
habitantes de uma cidade; de uma regi•o, ou provƒncia; de um paƒs; aos cidad•os de
determinado paƒs ou de determinados paƒses; aos cidad•os de paƒses de determinados
blocos; dentre muitas outras formas de limita‚•o. A igualdade foi atŠ mesmo utilizada para
diferenciar e para provocar o terror, como pelo Estado nazista, em que a suposta igualdade
dos indivƒduos de um grupo Štnico levou € exclus•o dos demais e, por fim, € sua
persegui‚•o.
Na an†lise das doutrinas igualit†rias, bem como na an†lise das polƒticas e
pr†ticas sociais, Š necess†rio que a igualdade seja definida, portanto, sob duas perspectivas:
quanto € qualidade (respondendo € quest•o igualdade de qu‹) e quanto € abrang‹ncia
(respondendo € quest•o igualdade para quem).
Bryan Turner, ao avaliar o tema, classificou as formas de igualdade em quatro
grandes grupos: igualdade ontol‡gica (ou igualdade fundamental), igualdade de
oportunidades, igualdade de condi‚‰es e igualdade de resultados (1986, p. 34). As
doutrinas fundamentadas numa igualdade ontol‡gica baseiam-se na igualdade de uma
caracterƒstica ou de uma condi‚•o de que partilham todos os seres humanos. Normalmente
est•o relacionadas a doutrinas religiosas e morais, como o axioma de que todos os homens
s•o iguais perante Deus. Tal forma de igualdade seria pouco aventada atualmente, devido €
seculariza‚•o e ao declƒnio do direito natural (TURNER, 1986, p. 34). Conforme se

correto para uma igualdade basal ver Sen (2008) e Dworkin (2002).
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observar† € frente, todavia, esta modalidade igualit†ria ainda mostra-se bastante importante
e atual.
Pela igualdade de oportunidades, o acesso €s institui‚‰es sociais deve ser
garantido de forma universal (TURNER, 1986, p.35). Fundamenta-se na constata‚•o de
que as pessoas t‹m potencialidades muito pr‡ximas, mas que as desenvolvem de forma
diferenciada, implicando na necessidade de oportunidades iguais para todos. Tal forma de
igualdade est† ligada € inexist‹ncia ou fim de privilŠgios a classes, grupos ou pessoas,
devido a caracterƒsticas ou tƒtulos que elas possuam. As diferencia‚‰es seriam permitidas
apenas em rela‚•o aos aproveitamentos obtidos. Neste sentido, o acesso ou os benefƒcios
colhidos de determinada atividade decorrem da classifica‚•o dos indivƒduos segundo
critŠrios determinados, normalmente habilidades e talentos individuais, produtividade e
efici‹ncia. As doutrinas meritocr†ticas baseiam-se neste tipo de igualdade, por exemplo.
J† na igualdade de condi‚‰es, parte-se da constata‚•o de que os diferentes
antecedentes pessoais, sociais e culturais impedem que os indivƒduos alcancem a mesma
posi‚•o em uma competi‚•o ou disputa. Ou seja, devido a determinados aspectos (tanto
internos quanto externos), os indivƒduos n•o t‹m as mesmas potencialidades reais, o que
impossibilita uma competi‚•o equˆnime. Diversas vezes sequer h† efetivamente uma
competi‚•o. “ importante notar que a igualdade de oportunidades apenas floresce de forma
adequada se Š garantida a igualdade de condi‚‰es. Como resultado, procura-se equacionar
as condi‚‰es a fim de permitir que os benefƒcios auferidos sejam eficazmente
meritocr†ticos.
“ preciso esclarecer que as desigualdades provocadas por condi‚‰es diversas
t‹m duas origens distintas: em prŠvias desigualdades ou diferen‚as. Por exemplo, a
impossibilidade de que duas pessoas tenham a mesma renda devido a uma desigualdade de
patrim…nios Š de uma natureza diversa da impossibilidade de que suas pessoas obtenham a
mesma renda devido a diferen‚as de sexo, cor de pele, ou do trabalho executado. No
primeiro exemplo, de desigualdade provocada por condi‚‰es desiguais, a desigualdade
final Š causada por uma desigualdade precedente. Neste caso, a busca pela igualdade se
baseia na elimina‚•o ou na compensa‚•o da desigualdade precedente. Em consequ‹ncia,
esta modalidade de igualdade de condi‚‰es implica na busca de igualdade de resultados da
desigualdade intermedi†ria. De outro lado, na desigualdade provocada por diferentes
condi‚‰es, as teorias igualit†rias podem se basear em v†rias estratŠgias, dependendo da
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origem da diferen‚a. Caso ela seja externa aos indivƒduos comparados, pode-se procurar
eliminar a diferen‚a, a fim de garantir-se a real igualdade de oportunidades (numa prova de
automobilismo, por exemplo, garantir que todos os competidores tenham carros com
mecˆnicas id‹nticas). Nas situa‚‰es em que a diferen‚a externa n•o possa ser eliminada,
garante-se a igualdade de esfor‚os. A avalia‚•o ser† realizada, ent•o, com base no
aproveitamento relativo de cada indivƒduo. A desigualdade de rendas de duas pessoas que
ocupam diferentes postos de trabalho, tendo de resto as mesmas condi‚‰es, por exemplo, Š
confrontada com a igualdade ganhos por horas trabalhadas, como na distribui‚•o de rendas
pensada por Marx para o perƒodo de transi‚•o para o comunismo, em que cada um
receberia de acordo com a quantidade de trabalho ([198?], p. 213). J† as diferen‚as internas
s•o oriundas de posturas discriminat‡rias (como em rela‚•o ao sexo ou € etnia). As
estratŠgias para combat‹-las envolvem o fim das discrimina‚‰es que levam a estas
desigualdades e, no curto prazo, criar rankings diferenciados para os diferentes grupos.
Por fim, a igualdade de resultado tem como objetivo acabar com as
desigualdades inicialmente existentes ou amenizar os seus efeitos. Baseia-se na assun‚•o
de que, apesar de diferirem em suas potencialidades e caracterƒsticas, as pessoas t‹m
necessidades b†sicas muito parecidas. Desta forma, todos deveriam obter o mesmo
resultado, apesar de suas diferen‚as. Ressalta-se que a igualdade de resultado pode levar
em conta ou n•o os ganhos pretŠritos dos indivƒduos no c†lculo dos ganhos presentes e
futuros. Em rela‚•o € renda, por exemplo, pode-se propor a mera igualdade de ganhos ou
pode-se propor que as rendas sejam diferenciadas a fim de que aqueles que tenham menor
patrim…nio possam, no futuro, igualar-se aos demais.
Merece ser acrescentada mais uma modalidade igualit†ria na classifica‚•o
elaborada por Bryan Turner: a igualdade de satisfa‚•o. Ela fundamenta-se na ideia de que
as pessoas t‹m necessidades diferentes. Para que todas alcancem o mesmo nƒvel de
satisfa‚•o, devem ser, ent•o, tratadas de formas diversas. A concep‚•o marxista de “a cada
qual, segundo suas necessidades” (MARX, [198?], p. 215) esquadra-se nesta modalidade,
por exemplo. As teorias igualit†rias que se inserem nesta categoria precisam, em geral,
resolver quest‰es acerca da diferencia‚•o entre o que Š necess†rio e o que Š supŠrfluo, e
acerca de quem decide sobre as necessidades dos indivƒduos.
Em resumo, as modalidades igualit†rias podem ser reagrupadas em cinco
categorias: igualdade ontol‡gica, igualdade de oportunidades, igualdade de condi‚‰es,

155

igualdade de resultados e igualdade de satisfa‚‰es. A classifica‚•o acima mencionada n•o
busca estabelecer uma divis•o rƒgida e estanque entre as categorias elaboradas. AlŠm disso,
os diversos tipos de igualdade podem ser fundidos de formas variadas na realidade social, a
fim de atingir os objetivos desejados. A importˆncia da classifica‚•o reside, ent•o, n•o em
limitar a a‚•o polƒtica, mas em auxiliar numa melhor compreens•o das diferentes a‚‰es e
teorias igualit†rias e de sua importˆncia e, em especial, em derrubar o senso comum de que
apenas as igualdades de resultado (em especial as de renda) s•o importantes nas sociedades
atuais. Isto porque
O que podemos ou n•o fazer, podemos ou n•o realizar, n•o depende
somente das nossas rendas, mas tambŠm da variedade de caracterƒsticas
fƒsicas e sociais que afetam nossas vidas e fazem de n‡s o que somos.
(SEN, 2008, p. 60).

N•o apenas caracterƒsticas fƒsicas e sociais, mas tambŠm as circunstˆncias a que est•o
sujeitos os indivƒduos influenciam o que cada indivƒduo pode ou n•o realizar. Uma mulher
gr†vida e um homem que possuam a mesma idade e renda, por exemplo, n•o ter•o a
mesma liberdade e os mesmos obst†culos a serem superados. Em consequ‹ncia, observa-se
que a desigualdade n•o Š uma medida absoluta, mas que depende, em certa medida, das
condi‚‰es em que as pessoas se encontram.

6.2. Princˆpio Jurˆdico da Igualdade

Os princƒpios s•o essenciais para a compreens•o do sentido teleol‡gico do
sistema jurƒdico, visto que, conforme j† observado anteriormente, o ordenamento jurƒdico
alcan‚a coer‹ncia em sede de princƒpios (GRAU, 2006, p. 55). Contudo, a identifica‚•o do
sentido dado ao ordenamento pelo princƒpio da igualdade n•o Š uma tarefa sem obst†culos,
pois a multiplicidade de discursos que se valem da no‚•o de igualdade torna a
compreens•o de seu conte”do jurƒdico um trabalho †rduo.
Usualmente s•o elencadas duas formas de abordagem do direito acerca da
igualdade: a igualdade formal e a igualdade material58 . A primeira estaria ligada € no‚•o de
igualdade perante a lei e € met†fora da igualdade dos postos de largada, enquanto a
58

Como, por exemplo, Silva (2005, p. 214 e s.).
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segunda estaria ligada € no‚•o de igualdade de benefƒcios efetivamente recebidos e €
met†fora da igualdade dos postos de chegada. Embora j† tenha sido superada a ideia de que
o princƒpio jurƒdico da igualdade se consubstancia de forma exclusiva em uma ou outra
dessas abordagens, em outros casos ainda se procura a demonstrar que o princƒpio da
igualdade abrange apenas as duas perspectivas, eventualmente com a superioridade de uma
sobre a outra59 . Tais an†lises padecem de dois problemas. Em primeiro lugar, a
classifica‚•o entre igualdade formal e material Š extremamente pobre e n•o reflete a
riqueza de abordagens jurƒdicas acerca da igualdade existentes. Em segundo lugar, cada
abordagem tem raz‰es e aplica‚‰es ”nicas e diferenciadas. Conforme se observar† € frente,
n•o h† dominˆncia ou supremacia entre elas, mas campos de a‚•o distintos.
Pode-se considerar que h† quatro abordagens principais do direito acerca da
igualdade: a igualdade de capacidades, a igualdade perante a lei, a igualdade nos direitos e
a igualdade material. A igualdade de capacidades est† ligada € possibilidade dos homens
serem sujeitos de direitos, ou seja, de terem personalidade perante o direito60 . A capacidade
de ser sujeito de direitos de forma igualit†ria para todos os indivƒduos, n•o Š uma constante
na hist‡ria humana: em muitas sociedades alguns indivƒduos n•o eram considerados
pessoas, mas meras coisas. Em tais sociedades onde a escravid•o era permitida n•o se
vislumbrava uma mera restri‚•o € liberdade, mas uma aus‹ncia de personalidade perante o
direito. No ordenamento jurƒdico brasileiro Š encontrada explicitamente no artigo 1— do
C‡digo Civil (“toda pessoa Š capaz de direitos e deveres na ordem civil”), embora seja
fundamentada em diversos dispositivos constitucionais, como o que estabelece que a
dignidade da pessoa humana Š um dos fundamentos da Rep”blica Federativa do Brasil
(artigo 1—, III).
Pela igualdade perante a lei se propugna que todos os indivƒduos devam seguir
as mesmas regras, sendo igualmente tratados pela lei. A no‚•o Š muito antiga e est† ligada
ao fim de sistemas jurƒdicos em que eram previstas castas ou classes jurƒdicas, com
regramentos aut…nomos e consequ‹ncias jurƒdicas diversas para o mesmo fato, dependendo
de quem o praticasse. “ identificada como a igualdade formal e institucionalizada no artigo
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Por exemplo, Moura (2005).
Bobbio (1993, p. 76) nomeou esta forma de igualdade de igualdade jurƒdica. Tendo em vista que o adjetivo
“jurƒdica” significa “relativo ao direito”, as outras abordagens do direito acerca da igualdade s•o
genericamente chamadas de igualdades jurƒdicas. Devido € confus•o que a utiliza‚•o do termo indicado por
Bobbio poderia causar, preferiu-se utilizar no presente trabalho outra denomina‚•o, no caso, igualdade de
capacidades.
60
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5— da Constitui‚•o Federal (“todos s•o iguais perante a lei, sem distin‚•o de qualquer
natureza [...]”).
J† a igualdade nos direitos prop‰e que os indivƒduos possam gozar igualmente
dos mesmos direitos61 . Neste caso, os benefƒcios recebidos por cada pessoa poder•o variar
bastante, em decorr‹ncia de diferentes necessidades para que os direitos sejam atendidos.
Quando um sistema jurƒdico garante o direito € sa”de igualmente para todos, por exemplo,
todos t‹m igualmente direito a permanecer saud†veis. Em consequ‹ncia, as pessoas mais
debilitadas exigir•o maiores cuidados, ainda que tais indivƒduos “recebam mais sa”de” do
que os demais. De igual forma quanto a outros direitos, como o direito € acessibilidade: os
portadores de defici‹ncia fƒsica precisar•o de equipamentos diferenciados para que tenham
a mesma acessibilidade que os demais membros da sociedade. No direito brasileiro Š
encontrada em diversas passagens, como a do artigo 196 da Constitui‚•o Federal:
A sa”de Š direito de todos e dever do Estado, garantido mediante polƒticas
sociais e econ…micas que visem € redu‚•o do risco de doen‚a e de outros
agravos e ao acesso universal e igualit†rio €s a‚‰es e servi‚os para sua
promo‚•o, prote‚•o e recupera‚•o.

Por fim, a igualdade jurƒdica material (tambŠm chamada de igualdade
substancial) apresenta-se quando o direito Š utilizado com o objetivo de que todos os
indivƒduos recebam os mesmos benefƒcios ou alcancem o mesmo patamar de benefƒcios
detidos, apesar das diferen‚as existentes. Tal abordagem est† relacionada ao recebimento
de bens materiais, garantindo-se a todos a mesma quantidade de bens recebidos. O
ordenamento jurƒdico brasileiro apresenta diversos exemplos desta modalidade, como o
disposto no artigo 3—, III, da Constitui‚•o Federal, que estabelece que reduzir as
desigualdades sociais e regionais Š um dos objetivos da Rep”blica Federativa do Brasil.
Observa-se que cada uma das abordagens jurƒdicas acerca da igualdade
instrumentaliza diferentes teorias igualit†rias. Neste sentido, a igualdade jurƒdica de
capacidades permite alcan‚ar formas de igualdade ontol‡gica. Nota-se, ent•o, que esta
modalidade igualit†ria, que Bryan Turner acreditava estar em desuso (1986, p. 34), tem
apenas a sua discuss•o adormecida, visto que atualmente paira certo consenso (moral e
jurƒdico) sobre a necessidade de que todos os homens sejam igualmente sujeitos de direito.
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N•o se trata, neste caso, de que os indivƒduos tenham os mesmos direitos, deve-se alertar.
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A abordagem da igualdade perante a lei, por outro lado, operacionaliza a
igualdade de oportunidades. AtravŠs dela extinguem-se as castas e os estamentos, o que
permite que todos participem do jogo social a partir das mesmas regras.
Enquanto isso, a igualdade nos direitos liga-se € igualdade de satisfa‚•o. “ no
ˆmbito da igualdade de direitos que as diferentes necessidades s•o levadas em conta para o
recebimento de benefƒcios diferenciados. A utiliza‚•o do aparato jurƒdico para se atingir a
igualdade de satisfa‚•o pressup‰e, desta forma, a exist‹ncia de um direito relacionado ao
preenchimento de tal satisfa‚•o e que deva ser igualmente gozado por todos os membros
da sociedade.
Quanto € igualdade material, ela engloba os mecanismos necess†rios para a
consecu‚•o da igualdade de resultados. “ no ˆmbito desta face do princƒpio da igualdade
que ser† perseguida a igualdade de rendas, ou a igualdade de patrim…nios, por exemplo.
As

teorias

de

igualdade

de

condi‚‰es,

em

contrapartida,

ser•o

instrumentalizadas por uma ou por outra das abordagens do direito acerca da igualdade,
dependo da origem da condi‚•o diferenciadora. As que tiverem origem em condi‚‰es
desiguais ser•o alcan‚adas pela igualdade material da condi‚•o que provoca a
desigualdade. Enquanto isso, as que tiverem origem em condi‚‰es diferentes utilizar•o
como ferramenta a igualdade perante a lei, atravŠs da defini‚•o de padr‰es para as
condi‚‰es externas causadoras da desigualdade, a igualdade nos direitos, ou a igualdade
material, conforme o caso.
Duas quest‰es extremamente interligadas apresentam-se neste instante. Em
primeiro lugar, avaliando-se hipoteticamente, a aplica‚•o das abordagens jurƒdicas acerca
da igualdade n•o seria contradit‡ria, devido €s oposi‚‰es que existem na aplica‚•o entre
umas e outras? Em segundo lugar, o estabelecimento de diferen‚as e de desigualdades
estariam em acordo com o princƒpio da igualdade? A explica‚•o tradicionalmente utilizada,
tomada a partir da igualdade formal e material, envolve a fus•o das duas quest‰es: a
igualdade formal seria a regra, podendo ser estabelecidas diferencia‚‰es necess†rias a se
alcan‚ar uma maior igualdade material.
A quest•o, entretanto, n•o est† tratada de forma adequada. Embora a
diversidade de abordagens jurƒdicas acerca da igualdade pare‚a sugerir uma enorme
contradi‚•o, deve-se ficar claro que cada modalidade tem uma finalidade especƒfica. Desta
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forma, a igualdade perante a lei n•o Š incongruente com a igualdade nos direitos, nem a
igualdade material supera as demais. Cada uma tem um campo de a‚•o distinto. Ao tratar
do tema do princƒpio da igualdade, Humberto „vila Š claro neste sentido: “fins diversos
levam € utiliza‚•o de critŠrios distintos, pela singela raz•o de que alguns critŠrios s•o
adequados € realiza‚•o de determinados fins” (2005, p. 102).
E quanto € exist‹ncia de diferen‚as? Elas seriam permitidas pelo princƒpio da
igualdade? Celso Ant…nio Bandeira de Mello (2010) desenvolveu um roteiro para avaliar
se a cria‚•o de diferen‚as estaria em desacordo com o princƒpio da igualdade que pode ser
bastante ”til. Em primeiro lugar, o autor observa que a adequa‚•o de uma diferen‚a ao
princƒpio da igualdade n•o depende da caracterƒstica utilizada como elemento
diferenciador:
Qualquer elemento residente nas coisas, pessoas ou situa‚‰es, pode ser
escolhido pela lei como fator discriminat‡rio, donde se segue que, de
regra, n†o ‡ no tra…o de diferencia…†o escolhido que se deve buscar
algum desacato ao princˆpio isonŒmico (BANDEIRA DE MELLO,
2010, p. 17, sem grifos no original).

Ao contr†rio, seria necess†ria uma conex•o l‡gica, uma justificativa racional,
entre a caracterƒstica diferenciada e o tratamento jurƒdico especƒfico decorrente dela. Ou
seja: “o ponto nodular para exame da corre‚•o de uma regra em face do princƒpio
ison…mico reside na exist‹ncia ou n•o de correla‚•o l‡gica entre o fator erigido em critŠrio
de discrƒmen e a discrimina‚•o legal decidida em fun‚•o dele” (BANDEIRA DE MELLO,
2010, p. 37). Ademais, as raz‰es utilizadas dever•o estar afinadas com as finalidades e
valores estabelecidos constitucionalmente:
N•o basta a exig‹ncia de pressupostos f†ticos diversos para que a lei
distinga situa‚‰es sem ofensa € isonomia. TambŠm n•o Š suficiente o
poder-se arguir fundamento racional, pois n•o Š qualquer fundamento
l‡gico que autoriza desequiparar, mas t•o-s‡ aquele que se orienta na
linha de interesses prestigiados na ordena‚•o jurƒdica m†xima. Fora daƒ
ocorrer† incompatibilidade com o preceito igualit†rio (BANDEIRA DE
MELLO, 2010, p. 43).

Em consequ‹ncia, uma diferen‚a prevista em lei estar† adequada com o
princƒpio da igualdade caso haja fundamenta‚•o racional para que da caracterƒstica
diferenciada surja um tratamento jurƒdico especƒfico e caso tal fundamenta‚•o esteja de
acordo com a ordem constitucional. Tal tipo de an†lise pode ser feita tanto dentro de cada
modalidade quanto entre elas.
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Na igualdade de capacidades, por exemplo, pode-se argumentar que
prisioneiros de guerra perdem sua qualidade de pessoa perante o direito porque apenas a
sua sociedade de origem poderia lhe conceder essa capacidade; perante outras sociedades
ele seria mera coisa. A argumenta‚•o Š l‡gica e poderia ser considerada congruente em
algumas sociedades pretŠritas. A diferencia‚•o estaria de acordo com o princƒpio da
igualdade, naquelas situa‚‰es. Hoje, tal argumenta‚•o n•o encontraria guarida na maioria
das sociedades, que considerariam tal diferencia‚•o em desacordo com o princƒpio da
igualdade.
Por outro lado, um edital de concurso que preveja que somente mulheres
participem dele estar† plenamente de acordo com princƒpio da igualdade, na modalidade de
igualdade perante a lei, caso o concurso busque selecionar pessoas para uma pesquisa
cientƒfica acerca de doen‚as que atinjam apenas pessoas do sexo feminino. No direito
penal, a diferen‚a de penas entre os diferentes delitos n•o ofende o princƒpio da igualdade
perante a lei, pois a proporcionalidade entre a pena e a gravidade Š plenamente justific†vel
racionalmente e n•o ofende qualquer princƒpio constitucional. Pode-se aplicar o mesmo
raciocƒnio no direito tribut†rio, quanto € cobran‚a de alƒquotas diferenciadas para
diferentes grupos de pessoas.
De igual forma, a exist‹ncia de uma desigualdade de condi‚‰es provocada por
uma diferen‚a interna aos indivƒduos, ou seja, uma discrimina‚•o, permitiria a cria‚•o de
regras especƒficas para o grupo discriminado com o fim de compensar os efeitos da
discrimina‚•o, sem contrariar a igualdade perante a lei, se n•o houver afronta a preceito
constitucional. Poderiam ser estabelecidas, por exemplo, quotas mƒnimas de trabalhadores
portadores de defici‹ncia em empresas, sem contrariar o princƒpio da igualdade.
O mesmo vale para a igualdade nos direitos e a igualdade material: havendo
raz‰es que justifiquem uma diferen‚a ou uma desigualdade, e n•o existindo impedimento
constitucional, n•o h† ofensa ao princƒpio da igualdade. Ademais, a exist‹ncia de
diferen‚as em um campo da igualdade em raz•o da busca pela igualdade em outro campo
n•o ofende o princƒpio da igualdade, se as raz‰es do caso concreto forem racionalmente
justific†veis e se a pondera‚•o dos valores estiverem em harmonia com o previsto
constitucionalmente.
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Observa-se que a avalia‚•o depender†, portanto, sempre da avalia‚•o do caso
concreto. O que implica a necessidade de se analisar tanto os fatos concretos quanto a
constitui‚•o de cada paƒs. Uma determinada argumenta‚•o poder† ser v†lida para a cria‚•o
de uma diferen‚a em um contexto social e completamente inaceit†vel em outro. N•o Š
possƒvel erigir, portanto, hipoteticamente, quais os fatos que ser•o considerados em
desacordo com o princƒpio da igualdade e quais n•o o ser•o.
Apesar de serem extremamente diversos e de atuarem em campos especƒficos,
os diversos aspectos do princƒpio da igualdade se unem em um axioma ”nico, congruente
com todas as abordagens. Apesar de antiga, a m†xima de tratar igualmente os iguais e
desigualmente os desiguais na medida de sua desigualdade, ainda Š a perspectiva mais
completa do princƒpio da igualdade. Ela n•o trata propriamente da igualdade material,
como alguns pensadores j† aventaram. Nem muito menos demonstra a superioridade desta
sobre a igualdade perante a lei. AtravŠs dela se consegue abarcar todos os preceitos
anteriormente vistos.
Tanto a igualdade de condi‚‰es, quanto a igualdade perante a lei, quanto a
igualdade nos direitos, quanto a igualdade material, quanto as possibilidades de
estipula‚‰es de diferen‚as ou desigualdades em cada um desses campos, todos cabem
dentro da m†xima. Este aforisma n•o trata, portanto, de uma mera igualdade de postos de
chegada, mas da conflu‹ncia de todos os aspectos do princƒpio da igualdade. Cada uma das
abordagens acima analisadas, em consequ‹ncia, pode ser considerada como um
subprincƒpio da igualdade, ou como uma manifesta‚•o institucionalizada do princƒpio da
igualdade.

6.3. Princˆpio Jurˆdico da Igualdade no Planejamento Urbano

O conte”do jurƒdico do princƒpio da igualdade, conforme visto, depender† do
caso concreto em que for aplicado. Isto implica em considerar as disposi‚‰es do
ordenamento jurƒdico pertinentes, em especial da Constitui‚•o Federal, as rela‚‰es sociais,
os interesses dos indivƒduos e os efeitos concretos das a‚‰es estatais.
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O planejamento urbano da maioria das cidades brasileiras tem como objetivo o
desenvolvimento das fun‚‰es sociais da cidade de forma inclusiva, de modo a reduzir as
desigualdades de bem-estar entre seus habitantes, de acordo com o analisado no capƒtulo 5.
O foco da polƒtica urbana destas cidades n•o estar† na busca por uma igualdade de
resultados, mas na igualdade de satisfa‚‰es. Isto porque, caso se busque uma igualdade de
resultados, os efeitos podem ser contr†rios aos originalmente pretendidos.
Em consequ‹ncia, o subprincƒpio orientador do planejamento das cidades
brasileiras que apresentam elevada segrega‚•o urbana e desigualdade socioespacial n•o
ser† a igualdade material, mas a igualdade nos direitos. Especificamente, tentar-se-†
alcan‚ar a igualdade nos direitos relacionados € cidade: direito de acesso € moradia
adequada, € infraestrutura, €s redes de servi‚os p”blicos, €s †reas verdes, €s †reas de lazer,
aos locais de trabalho; direito a um espa‚o urbano saud†vel, acolhedor, ecologicamente
equilibrado e que promova a intera‚•o harm…nica das diferentes classes e atividades. Ou
seja, o planejamento urbano deve objetivar a igualdade no direito € cidade: a vivenci†-la e
usufrui-la plenamente.
Esta forma de igualdade, entretanto, foge dos cˆnones tradicionais do direito.
Apesar de respeitar a m†xima de tratar igualmente os iguais e desigualmente os desiguais,
na medida de sua desigualdade, n•o pode de forma alguma ser confundida com a igualdade
material, ou igualdade de postos de chegada.
O planejamento urbano n•o pode ser realizado com o objetivo de garantir os
mesmos benefƒcios a todos os seus habitantes. N•o Š possƒvel que todos os cidad•os
residam em casas com terrenos extensos, arborizados, pacatos etc. Planejar pensando numa
cidade com esta configura‚•o Š ignorar a exist‹ncia de um contingente populacional que
n•o poder† pagar por tal estrutura e que necessita de outra configura‚•o. Esta concep‚•o
n•o se confunde com a mera garantia das necessidades b†sicas. Pelo contr†rio, est†
relacionada € garantia plena das necessidades de cada grupo populacional, que s•o muito
diversas.
A inter-rela‚•o dinˆmica dos elementos urbanos leva € constata‚•o de que a
igualdade que orienta o planejamento urbano n•o deve ser verificada em cada instrumento
de planejamento urbano. Muitas vezes alguns instrumentos poder•o parecer, € primeira
vista, contr†rios a uma maior igualdade nos direitos. Entretanto, Š no relacionamento dos
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instrumentos entre si e destes com o espa‚o social completo que a adequa‚•o ao princƒpio
da igualdade poder† ser verificada.
O princƒpio da igualdade foge, ent•o, da concep‚•o tradicional linear est†tica
em que a igualdade (material ou formal) concretizada numa norma ou numa polƒtica Š
avaliada de forma aritmŠtica62 . Ele deve ser tomado, n•o em uma perspectiva
unidimensional, linear e est†tica, mas em uma configura‚•o dinˆmica e multidimensional
para ser adequadamente compreendido.
A realidade social Š impregnada de rela‚‰es complexas, interconectadas e,
muitas vezes il‡gicas. O princƒpio da igualdade n•o funciona de forma diferente. Tentar
reduzi-lo a duas proposi‚‰es simples Š restringir a complexidade social a uma m†quina que
opera sob um c‡digo bin†rio.

62

A exemplo das posi‚‰es que consideram a igualdade uma mera quest•o de quantidades, ou seja, uma
quest•o aritmŠtica, ver Moura (2005, p. 77).

164

CONCLUSƒO

O tema da igualdade Š um campo †rduo onde se digladiam as mais diversas
teorias. Tanto em avalia‚‰es acerca do que Š a igualdade quanto sobre quais as igualdades
fundamentais para o ser humano, qual a mais importante, qual deveria ser buscada, qual
deveria ser rejeitada.
No Direito, a quest•o tambŠm envolve debates calorosos, em defesa de uma ou
outra forma de igualdade, argumentando que a busca de uma determinada modalidade
igualit†ria Š primordial no sistema jurƒdico, ou que o sistema jurƒdico n•o funciona sem
uma forma de igualdade determinada. Discuss‰es acerca do conte”do propriamente
jurƒdico do princƒpio da igualdade permanecem, entretanto, relegadas. O problema de
deix†-lo de lado Š que cada vez mais se perdem as nuances do instituto, suas
peculiaridades. Restam apenas as formas sintŠticas da igualdade formal e da igualdade
material.
O princƒpio da igualdade, todavia, Š mais do isso. Nem uma classifica‚•o que
demonstre uma quantidade maior de subprincƒpio da igualdade abarca todo o universo por
detr†s deste princƒpio fundamental. Fundamental para o nosso direito positivado, mas
fundamental tambŠm para compreender o pr‡prio Direito.
As conclus‰es a que se pode chegar Š que, em primeiro lugar, o princƒpio da
igualdade Š operacionalizado no planejamento urbano de forma peculiar quando este tem
por objetivo a redu‚•o de desigualdades socioespaciais. Em segundo lugar, a aplica‚•o do
princƒpio da igualdade depende de uma avalia‚•o n•o linear da realidade. Em terceiro
lugar, a dicotomia existente entre igualdade formal e igualdade material n•o consegue
abarcar todo o rol de estruturas efetivamente usadas de forma igualit†ria. Por fim, e mais
importante, n•o se trata aqui de simplesmente asseverar que o princƒpio da igualdade tem
um car†ter dinˆmico e multidimensional, mas de sugerir que a an†lise dos institutos
jurƒdicos deve sair de cela que a pr‡pria Ci‹ncia Jurƒdica construiu e tentar alcan‚ar de
forma efetiva a realidade que o direito busca normatizar.
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