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RESUMO: As cidades como palco das transformações sociais devem ser 
repensadas a partir das conquistas sociais que fundamentaram os instrumentos 
jurídicos urbanísticos, para efetivação do direito a cidade, fundamentado no 
aporte teórico de Lefebvre (1978), bem como a partir de um arcabouço jurídico 
internacional que afirma o compromisso em tornar as cidades e os 
assentamentos humanos inclusivos, seguros, resilientes e sustentáveis e 
assegurar a disponibilidade e gestão da água e saneamento para todos. No 
Brasil, os pilares da Política Urbana, a atuação do Ministério das Cidades e do 
Conselho das Cidades e o advento das políticas urbanas setoriais, apontam para 
uma trajetória distópica. A confrontação de dados aponta que pouco menos de 
60% da população brasileira tem acesso a esgotamento sanitário, nas áreas 
urbanas os índices apontam 82%, no entanto, na zona rural apenas 35%, 
segundo o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD). A 
partir de tal cenário, o presente estudo tem por objetivo analisar a evolução da 
legislação urbanística no Brasil no que tange ao saneamento básico, e sua 
adequação aos ditames internacionais de desenvolvimento sustentável face aos 
desafios do pacto federativo e o papel dos municípios na implementação da 
política nacional de saneamento básico brasileira, após XXX anos do Estatuto 
das Cidades e XXX anos da Politica Nacional de Saneamento Básico. Neste 
contexto, levanta-se a discussão sobre os desafios da efetivação desse 
panorama proposto pela legislação, posto que as cidades brasileiras foram 
construídas alargando abismos de desigualdades, erguendo muralhas invisíveis 
que dividem a população entre aquela que usufrui dos bens e serviços públicos 
e aquela que vive à margem dos direitos estampados na Constituição Federal 
de 1988 e dos tratados internacionais. Desta forma, para a elaboração desta 
digressão teórica, adota-se o método histórico-estrutural, posto que a temática 
elucidada reclama a confluência de diversas áreas do conhecimento, utilizando-
se da bibliografia e dos dados oficiais e legislação vigente. Diante dessas 
perspectivas, o presente estudo demonstra como o Estado brasileiro tem se 
comprometido com os direcionamentos internacionais para a consumação direito 
à cidade, e o alguns dos principais desafios nesse processo de evolução da 
Política Urbana no Brasil, especialmente a Política Nacional de Saneamento 
Básico, principalmente no que se refere a atuação dos Municípios nessa 
conjuntura. 
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