
INTRODUÇÃO

Durante a preparação para a realização da Conferência das Nações Unidas sobre 
Habitação e Desenvolvimento Urbano Sustentável (Habitat III), a Organização das 
Nações Unidas (ONU) propôs uma estrutura comum aos relatórios dos Estados-
membros, composta por sete capítulos e 29 temas. O relatório brasileiro, publicado 
em 2015, seguiu essa organização, respeitando, ainda, as restrições de tamanho 
do documento. Em paralelo a isso, a discussão, a reorganização e a priorização 
dos temas foram evoluindo por meio de sete grandes temas (compatíveis com os 
capítulos do relatório).

No processo de construção do relatório do Conselho Nacional das Cidades 
(ConCidades), partiu-se, inicialmente, dos 29 temas originalmente propostos pela 
ONU e, a partir das oficinas com o grupo de trabalho encarregado de acompanhar a 
produção do relatório, identificaram-se quais temas demandavam aprofundamento 
ou abordagens complementares ou mesmo alternativas, tendo como referência os 
issue papers e os policy papers já disponibilizados pela ONU.

A percepção de evolução na organização e no tratamento dos temas pela 
ONU – que culminou com os policy papers –, bem como o entendimento do 
conteúdo deste livro como nova contribuição, justificou a adoção da estrutura 
aqui apresentada. O desafio final foi partir da organização geral dos policy papers, 
mas de modo a realizar um esforço para não perder os tópicos importantes para 
discussão da Nova Agenda Urbana (NAU) no âmbito do Brasil. A sobreposição 
e as similaridades de temas dificultaram essa diretriz rígida e, na verdade, até 
prejudicaram, às vezes, o entendimento desses. A adoção de uma estrutura mais 
livre nos policy papers parece ser um sintoma dessa constatação.

Refletindo o processo de elaboração do relatório, esta publicação foi 
estruturada em oito capítulos, que, de alguma forma, abrangem todos os temas 
tratados nos documentos preparatórios da Conferência Habitat III. Optou-se 
por reunir os temas de mobilidade (que estavam em policy papers diferentes), 
de saneamento (que separavam abastecimento de água do esgotamento) e 
de participação e descentralização (tratados anteriormente como dois temas 
distintos). Optou-se, também, por tratar conjuntamente em um mesmo capítulo 
o direito à cidade, as cidades para todos e a estrutura sociocultural urbana; em 
outro, as políticas nacionais urbanas, a governança urbana, a capacidade e o 
desenvolvimento institucional; e, ainda, em outro, as finanças municipais, o 
sistema fiscal local e as estratégias de desenvolvimento econômico urbano.
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Cabe destacar, ainda, que o conteúdo geral dos capítulos surgiu da demanda 
por um material mais aprofundado em relação a temas priorizados no âmbito do 
ConCidades para fundamentar e respaldar o posicionamento do Brasil na negociação 
da agenda. Daí a ênfase muitas vezes dada ao diagnóstico nacional e à indicação de 
desafios no contexto das agendas técnica e política, em detrimento de uma análise 
teórica mais aprofundada. Entende-se, entretanto, que essa característica não reduz 
a qualidade da abordagem, inclusive como elemento para futura articulação entre 
uma discussão conceitual mais aprofundada e a práxis corrente.

Este livro está dividido em duas partes. A primeira, Uma reflexão sobre os 
rumos da Nova Agenda Urbana, é composta pelo capítulo 1, intitulado de A Nova 
Agenda Urbana e a geopolítica das cidades. De maneira geral, esse capítulo assume 
um caráter introdutório neste livro, trazendo uma reflexão mais crítica sobre 
aspectos da geopolítica das cidades, que são importantes para a discussão sobre a 
implementação e o aprimoramento dos temas presentes na NAU.

A segunda parte deste livro, Contribuições para a Nova Agenda Urbana, é 
composta pelos sete capítulos que agrupam as contribuições que decorreram do 
processo já citado na apresentação deste livro e se inicia com o capítulo 2, intitulado 
Direito à cidade, cidades para todos e estrutura sociocultural urbana. Esse capítulo 
trata de um dos temas centrais e mais caros ao contexto brasileiro – o direito à 
cidade –, mas também apresenta no título, para garantir os rebatimentos com o 
tratamento anterior dos temas nos documentos da ONU, a expressão cidades para 
todos. Reforça-se que o próprio ConCidades o considerou como um dos temas mais 
sensíveis e de posicionamento mais forte do Brasil. Uniu-se ao tema deste policy 
paper o conteúdo de outro – a estrutura sociocultural urbana –, por seu vínculo 
direto com o conceito de direito à cidade, de matriz lefebvriana.

O capítulo 3, Governança e políticas nacionais urbanas, capacidade e 
desenvolvimento institucional, reúne a proposta do policy paper da governança e da 
política nacional urbanas com o da discussão institucional. Por sua estreita ligação 
e relação de causa e efeito, esse pareceu ser o tratamento mais adequado aos temas.

O tema Estratégias espaciais urbanas: mercado de terras e segregação, título de 
um policy paper específico, foi tratado no capítulo 4 de maneira isolada, devido à 
complexidade, às implicações e aos desdobramentos do tema, além da demanda 
específica do ConCidades por maior profundidade no debate (tema pouco abordado 
no relatório oficial).

O capítulo 5, Finanças municipais, sistema fiscal local e estratégias de 
desenvolvimento econômico urbano, pretendeu reunir o tema fiscal/finanças municipais 
com o de desenvolvimento econômico, abordados em dois papers diferentes na 
nova estrutura dos documentos da ONU. O vínculo dos dois temas pareceu-nos 
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evidente, reforçando o papel – e as limitações – do Estado (enquanto governo local) 
na promoção ou no estímulo do desenvolvimento econômico.

O capítulo 6, Resiliência e ecologia urbana, reúne temas associados à dimensão 
ambiental, abordando: impactos, externalidades, riscos, vulnerabilidades e resiliência. 
As deseconomias de aglomeração e as limitações na gestão do uso e ocupação do 
solo e dos serviços têm laços estreitos com essa temática.

Por sua vez, o capítulo 7, Serviços urbanos e tecnologia, reúne os temas setoriais 
urbanos clássicos (deixando apenas a habitação para um capítulo posterior): 
saneamento e mobilidade. São abordados também o acesso à energia e a discussão 
sobre cidades inteligentes (smart cities). Este último tema traz à tona diferentes 
posicionamentos sobre a apropriação e o uso de tecnologias para finalidades e 
públicos distintos.

Por fim, a dimensão setorial de maior destaque na criação da Conferência 
Habitat III, a moradia, é tratada no capítulo 8: Políticas de habitação. Esse talvez 
seja o tema que mais transita pelos outros capítulos. Por um lado, isso se deve ao 
seu peso ainda relevante na discussão geral da Habitat, por outro (e por consequência), 
ao fato de refletir a distribuição dos subtemas durante as fases que precederam a 
definição dos policy papers.

Ao trazer essas contribuições para o público em geral, espera-se oferecer 
elementos para, de um lado, compreender aqueles que foram considerados como os 
temas estruturantes, centrais, da conferência, a partir da leitura e das inquietações 
que permearam as discussões com o ConCidades.

De outro, trata-se de disponibilizar narrativas e informações que podem ser 
acessadas no processo de implementação da NAU, buscando subsidiar as análises, 
as críticas e a formulação de propostas associadas à atualização dessa agenda, 
notadamente em suas interfaces com os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável 
(ODS), uma vez que há uma sobreposição entre elas, com uma possível prevalência 
da Agenda 2030 sobre a agenda proposta pela Habitat III. Nesse sentido, ainda 
que tal temática não faça parte do escopo deste livro, vale deixar o registro de que 
o processo de implementação da NAU deve aproveitar as interfaces existentes com 
a Agenda 2030, com vistas ao fortalecimento dos princípios e objetivos propostos 
no documento da NAU, que não oferece objetivos e metas a serem perseguidos 
pelos países signatários.

Os organizadores


