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Processo participativo para elaboração de planos diretores: 

Uma análise das cidades de Montes Claros (MG), Fortaleza (CE) e 

São Paulo (SP) 

INTRODUÇÃO  

O presente artigo tem como objetivo analisar criticamente como se deu o 
processo participativo para revisão dos planos diretores de três cidades: Montes 
Claros (MG)1, Fortaleza (CE)2 e São Paulo (SP)3. Examinaremos de que forma 
a democracia participativa, a qual é direito constitucional e foi imposta como 
condição obrigatória nos Planos Diretores, tem ganhado contornos práticos no 
planejamento urbano. Ademais, buscaremos produzir uma síntese do cenário da 
participação social a qual deve ser trabalhada na elaboração e revisão do Plano 
Diretor Municipal e as bases teórico-referenciais deste instrumento de 
planejamento e sua aplicação.  

Os processos participativos para elaboração dos planos diretores estão 
amparados pela legislação brasileira que se seguiu à Constituição de 1988, e 
especialmente ancorados sobre o Estatuto da Cidade de 2001. Partindo da 
indagação teórica: O que é participação social e como se tem dado o processo 
participativo para elaboração dos planos diretores? O trabalho examina de que 
forma a democracia, a qual é direito constitucional e foi imposta como condição 
obrigatória no planejamento urbano, tem ganhado contornos práticos nos 
processos participativos. 

Em relação à escolha do recorte da amostra, se buscou cidades 
antagônicas e diferentes entre si, nos aspectos territoriais, socioeconômicos e 
político-institucionais, para que pudéssemos melhor analisar as diferenças e 
semelhanças desses processos participativos, sendo uma até 500 mil habitante, 
outra até 5 milhões e a terceira que se trata do maior Município do Brasil4. O 
método permitiu verificar diferenças e semelhanças apresentadas pelos 
materiais coletados. A investigação é conduzida por quatro elementos: tempo, 
escala espacial, questionamentos e conceitos. Consultamos e analisamos 
documentos oficiais gerados durante o processo participativo, como projetos de 
lei, apresentações e transcrições de audiências públicas, bem como outros 
documentos públicos disponíveis nos portais de transparência e sítios das 
prefeituras das cidades mencionadas.  

No que diz respeito à estrutura, o artigo foi construído da seguinte forma, 
além da presente introdução: na primeira seção, foram tratadas as questões 
conceituais em relação aos processos participativos e sua obrigatoriedade com 
base no Estatuto da Cidade; na próxima seção, foi apresentada a metodologia 
em que se estruturou a pesquisa; e na terceira seção foram tratadas as 
experiências empíricas do processo participativo nos Planos Diretores das 

 
1 Lei Complementar Municipal de Montes Claros no 53 de 2016.  
2 Lei Complementar Municipal de Fortaleza no 62 de 2009. 
3 Lei Municipal de São Paulo no 16.050 de 2014. 
4 Segundo as estimativas do IBGE para 2021, Montes Claros- MG possui 417.478 habitantes, Fortaleza- 

CE possui 2.703.391 habitantes e São Paulo- SP possui 12.396.372 habitantes. 
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cidades selecionadas, adotou-se uma análise com maior enfoque de como se 
deram as audiências públicas. Por fim, concluímos o trabalho com reflexões 
críticas, confrontando e explorando as diferenças entre os processos e 
encontrando maneiras de identificar novos campos e lacunas de pesquisa a 
serem aprofundadas.  

DEMOCRACIA E PARTICIPAÇÃO  

O planejamento urbano com o advento da promulgação da Constituição 
Federal de 1988 obteve uma grande conquista, uma vez que o urbano teve 
garantido o seu espaço em um capítulo da Constituição. Tal direito foi apenas 
devidamente regulamentado pelo Estatuto da Cidade (Lei nº 10.257/2001), a 
qual trouxe a lume o chamado Direito à Cidade e a consagração de instrumentos, 
tal como o Plano Diretor Estratégico, e, principalmente, a efetiva consagração da 
participação social, conforme descrito nos artigos 2º, II, e 40, §4º, I do referido 
Estatuto. Para Pires e Gomide (2014, p.16) a Constituição de 1988 ainda trouxe 
consigo, no intuito de definir um ambiente político-institucional popularmente 
participativo e com maior transparência nas decisões públicas, diversas 
ferramentas para viabilizar o envolvimento dos atores políticos, econômicos e 
sociais no processo de formulação e gestão de políticas públicas.  

Entretanto, muito embora a participação social apresente-se como um 
direito normatizado pela Constituição, e uma obrigatoriedade legal pelo Estatuto 
da Cidade, apesar de muitos avanços conquistados, o planejamento urbano está 
bastante direcionados a uma atuação juridicista e institucional, para mais, os 
instrumentos de discussão e participação, como audiências públicas e conselhos 
municipais se mostraram restritivos e grande parte meramente consultivos. Além 
disso, a participação social e a institucionalização das políticas urbanas, ainda 
não resultaram em transformações urbanas aptas em reverter os processos de 
urbanização dominantes (MARICATO, 2011). A reunião das políticas setoriais 
no Ministério das Cidades não significou sua maior integração no território, nem 
se consolidou no Sistema Nacional de Desenvolvimento Urbano de maneira à 
integrar o conjunto de órgãos e entidades da União, dos Estados, dos Municípios 
e dos diversos segmentos da sociedade civil (CAFRUNE, 2016).  

Igualmente, Vitale (2004) e Avritzer (2016) afirmam que a democracia 
participativa sofre um imenso processo de represália e resistência para se 
efetivar e estruturar no desenvolvimento do planejamento urbano, apesar da 
Constituição de 1988 trazer, implicitamente e explicitamente, a democracia 
participativa por intermédio da participação popular e organizações 
representativas na elaboração de políticas públicas como um direito 
constitucional durante o período conhecido como redemocratização. Nesta 
esteira, em relação ao processo de desenvolvimento do planejamento urbano e 
da participação social, afirma Moreno (2016, p. 27):  

Se o planejamento urbano é um processo, é necessário existir um 
sistema estruturado com um órgão específico para cuidar do 
planejamento urbano de longo, médio e curto prazo, espaços de 
participação efetiva como conselhos municipais, debates e audiências 
públicas, conferências da cidade e outros, um sistema cartográfico e 
de informações para o planejamento, além de outros elementos 
necessários para atingir o objetivo de melhorar cada vez mais a cidade 
e a vida de seus habitantes.  
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É necessário entender que mesmo com as normativas criadas, o direito 
enquanto instrumento não é o grande indutor de transformações sociais, uma 
vez que apresenta limitações. Nesse sentido, Silva (1981, p.135) relembra que 
os planos diretores serão bons quando levarem em conta o bem-estar do povo, 
quando forem sensíveis às necessidades e aspirações deste; e isto somente 
poderá ser captado por via democrática.  

A Constituição Federal de 1988 em seu artigo 182 definiu que a política 
de desenvolvimento urbano – a ser executada pelo poder público municipal – 
tem por objetivo ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade, 
que é cumprido quando atende às exigências fundamentais de ordenação da 
cidade expressas no plano diretor. Igualmente, o Estatuto da Cidade apontou 
para o plano diretor como o instrumento básico da política de desenvolvimento 
e expansão urbana (BRASIL, 2001). É o instrumento pelo qual se expressa à 
política urbana, e este deve ordenar o pleno desenvolvimento das funções 
sociais da cidade e da propriedade urbana, mediante, entre outras diretrizes: a 
adoção de padrões de produção e consumo de bens e serviços e de expansão 
urbana compatíveis com os limites da sustentabilidade ambiental, social e 
econômica do Município e do território sob sua área de influência e da justa 
distribuição dos benefícios e ônus decorrentes do processo de urbanização. 

Entretanto, conforme aduzem Siebert e Souza (1998, p. 4), para a eficácia 
do Plano Diretor, se depende de alguns cuidados, uma vez que este só será 
eficaz se fizer parte de um processo contínuo de planejamento que antecipe 
soluções para o futuro das cidades. A Constituição de 1988 e o Estatuto da 
Cidade trouxeram a baila um novo conceito de planejamento, o qual é, em suma, 
mais democrático, uma vez que faz valer o direito a participação social tornando-
a elemento obrigatório e indispensável no processo de cidadania, criando, assim, 
à legitimação dos planos, programas e projetos públicos, com base no princípio 
da construção coletiva.  

Segundo Rolnik e Klink (2011), o desenvolvimento urbano é excludente, 
especialmente nas grandes cidades e metrópoles onde há os extremos 
antagônicos do poder, riqueza, elevado poder de consumo; versus pobreza, 
baixa qualidade de infraestrutura de moradia, mobilidade e vulnerabilidade 
social. Rolnik (1999) esclarece que tais fatos ocorrem em virtude de as políticas 
públicas nas cidades brasileiras privilegiarem a concentração de investimentos 
para determinadas regiões e classes sociais, à contra senso, resultando em 
diferentes qualidades de vida e formas de apropriação segundo a renda da 
população, de modo que esta distribuição desigual de investimentos nas cidades 
altera ainda mais as qualidades urbanas expressas por meio da infraestrutura e 
condição de acessibilidade, definindo preços imobiliários no mercado formal e 
informal e, portanto, quem e de que forma serão apropriados estes espaços.  

Entretanto, com a efetividade da participação social que antes mesmo de 
ser normatizada como elemento obrigatório pela Lei 10.257/20015 Estatuto da 
Cidade para a elaboração do plano diretor, já era um direito garantido pela 
Constituição de 19886, possibilitando que a sociedade tenha uma atuação mais 
realista nas políticas públicas, inclusive cobrando resultado e acompanhando as 

 
5 Artigo 2º, inciso II. 
6 Artigo 29, inciso III. 
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prestações de contas, gerando uma inflexão importante ao padrão de ação do 
Estado no campo social (FARAH, 2001, p. 141).  

De acordo com Arnstein (2002), Albuquerque (2004), Villaça (2005) e 
Souza (2009), a participação pode ser empregada de diversas formas a 
depender das concepções teóricas em que estão inseridas, entre a sociedade 
civil e poder público, podendo ser definidas como: participação popular, 
participação cidadã, participação democrática ou gestão participativa. Partindo 
desta premissa, surge a indagação: O que é participação social e como se tem 
dado o processo participativo nos planos diretores estratégicos? 

Para Souza (2009) a participação social é o processo social onde ocorre 
o entendimento do indivíduo como agente político capaz de desenvolver uma 
plena relação com os desafios sociais. Indo mais além, a autora defende que a 
participação é direito de todos, o qual não deve ser atribuído ou discutido 
somente pelas classes mais desfavorecidas, pois não se trata da condição de 
existência de pequenos grupos, mas sim de relevada questão social.  

Ocorre que, como bem assevera Pizzirani (2006, p. 1) nos municípios da 
federação a maioria dos brasileiros somente conhece ou reconhece a 
democracia representativa como prática democrática com sua consumação no 
momento das eleições. Entretanto, a democracia participativa pode ser exercida 
sobre políticas setoriais, orçamentos participativos, impactando diretamente 
sobre a tomada de decisões do gestor público. Porém, a mesma sempre sofreu 
diversas resistências para a sua efetivação.  

A exemplo disso, Alencar (2014, p. 25-26) analisa que no caso da 
implantação da Política Nacional de Participação Social (PNPS) e do Sistema 
Nacional de Participação Social (SNPS) na esfera federal, a qual ocorreu por 
intermédio do Decreto Federal 8.243/2014, que buscava ampliar e consolidar o 
diálogo entre a sociedade e o Estado por intermédio de conferências da cidade, 
audiências públicas, consulta pública e ambiente virtual participativo, conselho 
de políticas públicas, fóruns e mesas de diálogo, gerou polêmica entre a 
sociedade civil e parlamentares. Isto porquê, surgiu uma grande divergência 
entre aqueles que acreditavam que a participação social não tem o condão de 
consolidar a democracia, nem tampouco qualificar políticas públicas, 
contrariamente aqueles que acreditavam que a participação pode ainda influir de 
forma positiva na gestão governamental. 

Vale lembra que, considerando a efetivação da obrigatoriedade da 
participação social que, com base no Estatuto da Cidade, é o marco regulatório 
da política urbana, buscou o legislador garantir que fossem elaborados Planos 
Diretores Estratégicos menos dependentes da vontade do governo. O referido 
Estatuto traz a lume, pelo menos em cinco momentos da sua redação normativa, 
a exigência da participação social: (i) como diretriz geral no artigo 2º, inciso II (na 
gestão democrática por meio da participação popular para formulação, execução 
e acompanhamento de planos, programas e projetos de desenvolvimento 
urbano) e no inciso XIII (nas audiências do Poder Público municipal e da 
população interessada; gestão orçamentária participativa; iniciativa popular); (ii) 
como garantia da participação da sociedade civil no controle dos instrumentos 
de políticas urbanas, conforme o artigo 4º, §3º; (iii) na instituição de instrumentos 
de gestão democrática da cidade, conforme artigo 43, incisos I, II, III e IV (órgãos 
colegiados; debates, audiências e consultas públicas; conferências municipais 
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sobre temas urbanos; iniciativa popular); (iv) na forma de gestão orçamentária 
participativa, nos termos do artigo 44; (v) na garantia de controle direto das 
atividades dos organismos gestores das regiões metropolitanas e aglomerações 
urbanas, conforme artigo 45.  

Desta forma, o plano diretor é um instrumento de planejamento urbano, 
obrigatório por força constitucional e regulamentado pelo Estatuto da Cidade, 
para cidades com mais de 20.000 habitantes, que exige a participação social e 
deve ser revisto no máximo a cada dez anos (art. 40, §3º do Estatuto da Cidade). 
No entanto, como essas medidas obrigatórias são relativamente universais, sua 
aplicabilidade depende basicamente da forma de aplicação e da escolha das 
condições e do âmbito de participação do governo local. 

Pereira (2017) afirma que para uma participação efetiva, além de vontade 
política dos dirigentes em promover a participação, tradição ou densidade 
participativa da população envolvida no processo e condições institucionais 
disponibilizadas para a participação, também é necessário analisar o papel dos 
atores sociais, econômicos e políticos nas disputas territoriais. Nesse sentido, o 
autor frisa que (PEREIRA, 2017, p. 237): 

Esse conceito geográfico – território – tem um papel crucial na 
compreensão dos conflitos que emanam de um processo participativo, 
muitos dos quais ficam ocultos ou dissimulados quando o planejamento 
apresenta um viés tecnocrático e a democracia não está presente. 

Dentro desse contexto, a questão urbana foi entendida durante muito 
tempo como atribuição única do aparato estatal; é na interlocução com este que 
buscava- se, mediante tensões, discussões e pressões, uma maior atuação no 
processo político decisório.  

METODOLOGIA  

A abordagem metodológica permitiu verificar diferenças e semelhanças 
apresentadas pelos materiais coletados. As seguintes ferramentas guiaram o 
entendimento global da trajetória de pesquisa e funcionaram como um conjunto 
de instrumentos de trabalho: (i) Tempo: O recorte temporal da pesquisa é 
bastante recente. A base documental é formada por processos administrativos 
da gestão pública, leis, projetos de lei, apresentações, transcrições de 
audiências públicas e documentos públicos disponíveis nos portais de 
transparência; (ii) Escala espacial: A pesquisa analisa cidades antagônicas e 
diferentes entre si. Neste sentido, busca-se o conhecimento que podemos extrair 
do território, também utilizado como uma ferramenta para compreender e 
investigar a realidade urbana que o configura; (iii) Questionamentos: explorar as 
diferenças que podem surgir entre os processos, encontrar maneiras de 
identificar novos campos e lacunas de pesquisa a serem aprofundadas. 
Questionar e construir argumentação contraditória, preparar sínteses e 
balanços; e (v) Noções e conceitos: Fazer uma pesquisa ativa, pensando em 
como articular os dados observados com a abordagem conceitual teórica será 
uma parte essencial do processo de investigação.  

Na análise dos referidos documentos, se buscou: o tipo de audiência 
pública (segmentada, temática, comunitária); o intervalo em que ocorreram as 
referidas audiências; o local em que se deram, a fim de analisar a possibilidade 
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da participação social das pessoas que habitam nas regiões rurais e periféricas; 
a capacitação da sociedade civil para participação nas audiências públicas. O 
referido levantamento, se deu da cidade menos populosas a mais populosa, ou 
seja, primeiro Montes Claros (MG), depois Fortaleza e, por último, a cidade de 
São Paulo (SP). 

PLANO DIRETOR DE MONTES CLAROS (MG) 

Em Montes Claros – MG, após a criação do Estatuto da Cidade, o plano 
diretor foi instituído por meio da Lei nº 2.921 de 27 de agosto de 2001 e deveria 
ter sido revisto até 2011, ou seja, dentro do período de dez anos. Entretanto, o 
processo de revisão iniciou-se tão somente em 2014, tendo sido aprovado 
somente em 2016, por intermédio da Lei complementar 53. Portanto, com cinco 
anos de atraso. A revisão do plano diretor iniciou-se com as análises estatísticas 
e confecção de mapas, contemplando os temas: infraestrutura, abalos sísmicos, 
zoneamento, áreas verdes, entre outros.  

Para tanto, no intuito de dar cumprimento à exigência quanto a 
participação social foram realizadas sete audiências públicas denominadas 
como setoriais e nove audiências públicas comunitárias todas durante o ano de 
2015. Em relação às audiências territoriais, estas trataram de assuntos 
temáticos, tais como: Saúde; Defesa Social e Segurança; Desenvolvimento 
Social; Uso e Ocupação Do Solo; Meio Ambiente e Resíduos Sólidos; 
Desenvolvimento Econômico (Indústria, Comércio, Serviços, Agricultura-
Agronegócio) e Tributação; Educação/Cultura, Esporte e Lazer; Mobilidade 
Urbana e Infraestrutura (Saneamento, Iluminação e Pavimentação).  

Por outro lado, as audiências públicas comunitárias funcionaram para 
acolher, de forma geral, demandas da sociedade civil, como por exemplo: 
adequação do viaduto dos Morrinhos, revitalização da Lagoa da Pampulha 
(Interlagos), criação de mais espaços para a prática de esportes, melhoria de 
estrutura para a Casa da Cidadania e conclusão da Unidade de Pronto 
Atendimento/UPA do bairro Chiquinho Guimarães. 

Na primeira audiência pública setorial ocorreu a formação do Núcleo 
Gestor do Plano Diretor, com três representantes do poder executivo, sendo um 
pela Secretaria de Infraestrutura e Planejamento Urbano e dois pela Assessoria 
de Gestão; seis pelo poder Legislativo, representado pelo Presidente da 
Câmara; seis pelas Entidades de Classe, sendo: um membro do Conselho de 
Desenvolvimento Sustentável do Norte de Minas – CODEMC; um membro da 
Sociedade Rural; um membro do Conselho Regional de Engenharia e 
Arquitetura/CREA/MG - Regional de Montes Claros; um membro do Conselho 
de Arquitetura e Urbanismo/ CAU/MG - Unidade de Montes Claros; um membro 
da Subseção Regional da Ordem dos Advogados do Brasil/OAB-MG; e, por fim, 
um membro da CORDAM - Coordenadoria das Organizações e Associações de 
Moradores do Município de Montes Claros/MG. Na análise do referido Núcleo 
Gestor, há que se questionar a efetividade da participação social, uma vez que 
houve o espaço para somente um representante da população em geral, ou seja, 
organizações, sindicatos, associações de moradores, dentre outras. 

FIGURA 1: AUDIÊNCIAS PÚBLICAS REVISÃO DO PLANO DIRETOR DE MONTES CLARO 
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Fonte: Elaboração própria a partir de dados coletados nas atas de audiências públicas 

 

Não obstante, as referidas audiências setoriais, ou seja, temáticas 
ocorreram em um curto espaço de tempo, uma vez que a primeira audiência se 
deu em 05/10/2015 e a última em 29/10/2015, transcorrendo um período de 
apenas 24 dias, podendo impactar na efetividade da participação social, 
considerando a dimensão dos assuntos abordados e a territorialidade urbana e 
rural, restando claro que não houve templo hábil a se discutir as problemáticas 
existentes, bem como pela ausência de capacitação da sociedade civil para o 
efetivo exercício da democracia participativa 

Outro ponto analisado é o fato de mesmo o município de Montes Claros 
ser dividido em 19 regiões intraurbanas, as audiências setoriais ocorrerem em 
tão somente 4, sendo áreas mais próximas as regiões centrais, havendo assim 
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uma grande restrição na participação social para as regiões mais periféricas e 
rurais da cidade, necessitando a população efetuar um deslocamento 
considerável, conforme podemos observar na Figura 1. 

Em relação às audiências públicas comunitárias, podemos perceber que 
estas, igualmente às audiências setoriais, também ocorreram em um curto 
espaço de tempo, 21 dias, uma vez que a primeira se deu em 05/11/2015 e a 
última em 26/11/2015, demonstrando as problemáticas em relação a como se dá 
a participação social. 

É incontestável que a relação entre o Estado e os diversos atores sociais, 
por intermédio da participação social na gestão pública municipal deve ser 
utilizada como meio de influenciar e promover a construção de políticas públicas 
locais. Portanto, a importância da participação do cidadão na formulação e 
implantação das políticas públicas municipais deve ser utilizada a garantir que 
todos tenham o direito de participar ativamente do processo de formulação e 
implantação das políticas públicas de sua cidade. Sendo assim, perceba que não 
basta que o Estado promova audiências públicas, mas é necessário que este 
garanta que efetivamente haja a possibilidade da efetiva participação social. 

Estas audiências também se tornaram restritivas a participação social, 
uma vez que foram realizadas em áreas centralizadas em que dificultaram a 
participação da sociedade civil, conforme mapa acima, no qual se verifica a 
distribuição territorial desigual, ferindo uma obrigação legal e um direito 
constitucional, pois como bem assevera BRAGA e SILVA (2008, p. 29) a 
participação social não se trata de um “favor” de governos progressistas, mas 
com a vigência do Estatuto da Cidade, este passou a ser um direito adquirido. 

PLANO DIRETOR DE FORTALEZA (CE) 

Em Fortaleza - CE, o atual Plano Diretor foi instituído pela Lei 
Complementar Municipal nº 62, em 2009. Para a elaboração do referido plano 
diretor foi realizado a criação do Núcleo Gestor do Plano Diretor, instituído por 
Decreto do Executivo Municipal, o qual era composto por membros do poder 
executivo, conselheiros do orçamento participativo das Secretarias Executivas 
Regionais, movimentos sociais e organizações não-governamentais, 
representações profissionais, sindicatos e entidades de classes, e, por fim, de 
órgãos de pesquisa. Desta forma, se tratava de um órgão colegiado composto 
por membros do poder público municipal e por representantes da sociedade civil 
organizada, com a finalidade de acompanhar e monitorar a elaboração do plano 
diretor, sendo este responsável pela coordenação do processo participativo.  

Importante frisar que, segundo Gondim e Gomes (2012, p. 516) outro 
plano diretor tentou ser instituído, porém este foi retirado do Poder Legislativo 
Municipal pelo novo prefeito, uma vez alegou que o anterior possuía má 
qualidade do diagnóstico, que não considerara a realidade específica de cada 
zona da cidade, e a falta de participação popular efetiva durante o processo de 
elaboração do plano, tendo sido, inclusive, interposta ação civil pública pelo 
Ministério Público em conjunto com a Federação de Entidades de Bairros e 
Favelas de Fortaleza – FBFF.  
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FIGURA 2: AUDIÊNCIAS PÚBLICAS REVISÃO DO PLANO DIRETOR DE FORTALEZA (CE) 

 

 
Fonte: Elaboração própria a partir de dados coletados nas atas de audiências públicas 

 

Para a elaboração do então vigente Plano Diretor com a efetiva 
participação social, a cidade que é dividia em 12 regiões foi subdividida em 14 
áreas, denominadas áreas de participação – AP, com um cronograma de 
participação que se dividiu da seguinte forma: (i) Capacitação da sociedade civil; 
(ii) Leituras Comunitárias; (iii) Devolutivas das leituras técnica, jurídica e 
comunitária (1º Fórum do PDP); (iv) Construção e pactuação coletiva das 
propostas (audiências públicas territoriais e temáticas e 2º Fórum do PDP); (v) 
Pactuação do Projeto de Lei (Congresso do PDP).  

Para tanto, inicialmente foram realizadas 14 audiências, uma em cada AP, 
as quais tinham as seguintes pautas: (I) discutir políticas, estratégias, planos e 
programas de atuação administrativa; (II) – afirmar o papel da população no 
desenvolvimento da cidade, propiciando a participação efetiva da sociedade 
através da apresentação de propostas; (III) – eleger delegados para o Congresso 
do Plano Diretor. 
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As referidas audiências ocorreram em um período de quase 90 dias. 
Entretanto, considerando os dois primeiros itens da pauta supracitados, há que 
se fazer dura crítica, pois a realização de apenas uma audiência pública por 
região, não é capaz de se discutir políticas, estratégias, planos e programas, e 
nem tampouco apresentar propostas, mesmo tendo ocorrido a fase de 
capacitação da sociedade civil anteriormente.  

Outrossim, também foram realizadas sete audiências temáticas na 
Câmara dos Vereadores, as quais, assim como nas audiências territoriais, 
contaram com uma mesa para cadastro de propostas, composta de uma equipe 
de técnicos, que colaborou em sua redação. Cada uma das referidas audiências 
foi tratado um tema específico, tendo sido tratado os temas: mobilidade, 
habitação, desenvolvimento econômico e social, meio ambiente, infraestrutura, 
projeto Orla e região metropolitana.  

Outros pontos a serem analisados, são: (i) em relação ao curto espaço de 
tempo em que ocorreram, uma vez que a primeira se deu em 29/06/2006 e a 
última em 27/07/2006, ou seja, 28 dias; (ii) em relação ao fato de ter ocorrido tão 
somente uma audiência pública por assunto. O resultado disso é que, segundo 
Casimiro, Xavier, Soares, Costa e Sousa (2020, p. 75175) muitas propostas que 
eram do interesse do Campo Popular acabaram sendo excluídas ou 
desvirtuadas, de forma que, na medida em que o processo de elaboração 
avançava, o conteúdo do Plano Diretor mudava de acordo com os interesses da 
gestão municipal e do campo empresarial.  

Por outro lado, importante mencionar que o processo participativo em 
Fortaleza teve uma grande conquista, uma vez que, segundo Pinho e Freitas 
(2012 p.2), após uma grande pressão social foi estabelecido e definido as Zonas 
Especiais de Interesse Social (ZEIS), se tornando esse instrumento urbanístico 
“o principal instrumento de garantia do cumprimento da função social da 
propriedade e do direito à moradia digna, especialmente para a população de 
mais baixa renda” (PONTE, 2016, p. 142). Ocorre que, novamente, somente 
após grande pressão social por meio do Decreto nº 14.211, de 21 maio de 2018, 
que regulamenta os Conselhos Gestores das Zonas Especiais de Interesse 
Social – ZEIS 1 e 2, ou seja, quase 10 anos depois, é que se iniciou o processo 
de regulamentação da ZEIS. 

Deste modo, nota-se que mesmo havendo pouca audiência pública 
segmentada, bem como as audiências tendo ocorrido em curto espaço de tempo 
na elaboração do plano diretor participativo de Fortaleza - CE, a participação 
social teve pontos de grande efetividade. 

PLANO DIRETOR ESTRATÉTIGO DE SÃO PAULO (SP) 

Em São Paulo – SP, o Plano Diretor Estratégico teve iniciou sua revisão 
em 2013, culminando assim na vigente lei municipal 16.050 de 2014. Para a 
revisão do plano diretor, o processo foi dividido em dois momentos, sendo o 
primeiro tramitando junto ao poder executivo e o segundo junto ao poder 
legislativo. No Poder Executivo o processo foi dividido em quatro etapas, quais 
sejam: (i) avaliação temática do plano diretor que era vigente; (ii) oficinas 
públicas para levantamento de propostas, realizadas em todas as subprefeituras; 
(iii) sistematização das propostas recebidas; e (iv) devolutiva e discussões 
públicas da minuta do projeto de lei (Prefeitura de São Paulo, 2014). Não 
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obstante, ainda foi lançada a plataforma participativa digital denominada Gestão 
Urbana . 

  Para tanto, foram realizadas 114 audiências públicas entre os momentos 
de tramitação no poder executivo e legislativo, sendo divididas da seguinte 
forma: Poder Executivo - na etapa (i), foram realizadas 6 audiências temáticas, 
as quais tratavam dos temas Uso e Ocupação do Solo, Instrumentos 
Urbanísticos, Habitação, Meio Ambiente, mobilidade, investimentos prioritários; 
e 4 audiências segmentadas; na etapa (ii) 31 audiências, denominadas oficinas 
de propostas, realizadas nas subprefeituras, e na fase (iv) 15 audiências 
devolutivas; Poder Legislativo 58 audiências públicas. Ademais, vale frisar que, 
ainda na primeira etapa, foi realizada a 6ª Conferência da cidade de São Paulo, 
a qual ocorreu em dois dias.  

Segundo KIRA (2016, p. 343), na primeira fase o Poder Executivo adotou 
uma metodologia bem-sucedida, uma vez que nela buscava priorizar o diálogo 
entre os participantes e priorizar as demandas, e, para isso, os participantes 
foram divididos em grupos de 30 pessoas e, em seguida, subdivididos em grupos 
menores, de 5 pessoas. Cada grupo menor, a partir da apresentação feita, de 
mapas e fichas temáticos, deveria debater entre si e construir conjuntamente 
quatro propostas. As propostas de cada grupo eram, então, apresentadas para 
o conjunto de 30 pessoas, que deveria eleger as cinco mais representativas do 
grupo maior. 

Inicialmente, precisamos analisar dois pontos que consideramos impactar 
na efetividade da participação social, principalmente em uma cidade tão grande 
como São Paulo repletas de questões urbanas, sendo: (i) o fato de que ocorreu 
somente uma audiência pública temática por assunto; (ii) as audiências públicas 
para a revisão do Plano Diretor Estratégico de São Paulo também ocorreram em 
curto espaço de tempo, uma vez que: as audiências temáticas ocorreram no 
período de 27/04/2013 e a última em 11/05/2013; as audiências segmentadas 
ocorreram entre 14/05/2013 e 12/06/2013; e as oficinas de propostas ocorreram 
entre 08/06/2013 à 27/07/2013. Desta forma, resta claro que não houve templo 
hábil a se discutir as problemáticas existentes. 

Outrossim, vale frisar que as seis audiências temáticas ocorreram em 
apenas dois lugares, e as audiências segmentadas em apenas quatro locais, 
sendo todos na região central, conforme figura 3. 

Não obstante, outro ponto merece a ser analisado se deu na segunda 
fase, uma vez que foram realizadas tão somente uma oficina de propostas, sem 
nem sequer haver uma ampla discussão ou capacitação da sociedade civil para 
tais atos. Nesta fase, de acordo com a Prefeitura de São Paulo, foram realizadas 
as oficinas de participação, as quais aconteceram nas 31 subprefeituras da 
cidade, conforme quadro acima, e que tinham como propósito: (i) levantar 
contribuições e propostas para a revisão participativa do Plano Diretor 
Estratégico; (ii) discutir os objetivos da revisão do Plano Diretor Estratégico; (iii) 
discutir propostas preliminares para a revisão do Plano Diretor Estratégico. 
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FIGURA 3. REVISÃO DO PLANO DIRETOR DE SÃO PAULO – SP: OFICINAS, ATIVIDADES 
E CONFERÊNCIAS  

 

 
Fonte: Elaboração própria a partir de dados coletados nas atas de audiências públicas 

 

Insta salientar que nessa fase, o processo participativo alcançou uma 
grande evolução com o modelo de participação híbrida (presencial e digital) com 
a introdução da página Gestão Urbana, a qual garantiam transparência e 
acessibilidade das informações. Segundo a Prefeitura (2014b), através da 
referida página era possível entender a revisão participativa e suas etapas; 
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acompanhar as últimas notícias e a agenda; acessar e baixar facilmente 
documentos usados na revisão, como leis e apresentações; assistir aos vídeos 
das atividades da 1ª Etapa – Avaliação temática.  

Além disso, o formulário de envio de propostas ainda podia ser acessado 
através do portal, permitindo a participação a qualquer momento de qualquer 
computador conectado à Internet, bem como era possível o acesso ao 
mapeamento colaborativo, o qual se tratava de um mapa de colaboração aberto 
nele podendo apontar diretamente para uma região e, assim, descrever a 
necessidade de melhorarias daquele espaço urbano, e a Minuta Participativa. 

A terceira etapa consistiu na sistematização das propostas recebidas nas 
audiências públicas, nas oficinas participativas, bem como nos formulários do 
portal da Gestão Urbana. Por fim, na quarta e última etapa relacionada a fase do 
Poder Executivo, conforme mencionado, foram realizadas 15 audiências, sendo: 
08 Atividades Devolutivas Regionais e Temáticas, 05 

Atividades Devolutivas por Segmento, ambas no formato de audiência 
pública e 02 Audiências Públicas, propriamente ditas. Nesta fase, foram 
efetuadas as devolutivas das propostas apresentadas, contudo, de forma geral 
e genérica, não adentrando a excepcionalidade de cada proposta.  

Nesse sentido, KIRA (2016, p. 344) aduz que “a ideia inicial era elaborar 
uma devolutiva que respondesse individualmente a cada proposta, apontando 
se ela foi incorporada, incorporada parcialmente, ou não incorporada na minuta 
final. No entanto, de um lado, por conta de uma enorme quantidade de 
informações resultante da abrangência do processo participativo e, de outro, 
devido às limitações de recursos técnicos e humanos para processar essas 
informações, a devolutiva do Executivo não foi pormenorizada dessa forma. Esta 
fase foi importante, ao passo que de certa forma dá uma tratativa a participação 
social, permitindo e demonstrando a sua continuidade“.  

Portanto, conforme podemos observar da figura 3, em que pese o número 
raso de audiências públicas para se tratar os assuntos complexos quanto ao 
planejamento urbano durante a fase participativa que tramitou no Poder 
Executivo para a revisão do plano diretor da grade metrópole de São Paulo, 
podemos observar que houve uma grande pulverização das audiências pública, 
alcançando, de forma geral, todo o território urbano.  

Após a conclusão por parte do Poder Executivo, a proposta do novo plano 
diretor foi encaminhada a Câmara Municipal em 26 de setembro de 2013, tendo 
o seu prosseguimento sob a coordenação da Comissão de Política Urbana, 
Metropolitana e Meio Ambiente da Câmara Municipal de São Paulo, com o 
propósito de conduzir uma nova etapa de participação para construção coletiva 
do Plano Diretor Estratégico.  

Nesta fase, foram realizadas 58 novas audiências públicas, divididas em 
audiências macrorregionais, audiências temáticas e audiências regionais nas 
subprefeituras de São Paulo. Segundo consta das informações do Portal Gestão 
Urbana, como produto das referidas audiências públicas, foram produzidas cerca 
de 1.200 contribuições por fala nas audiências, mais de 500 documentos 
protocolados nas audiências públicas e na Comissão de Política Urbana, 
Metropolitana e Meio Ambiente, 531 propostas por meio de sítio eletrônico , 365 
propostas de emendas de vereadores ao substitutivo aprovado em 1ª votação, 4 
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substitutivos dos vereadores, protocolados em plenário entre os dias 16 e 26 de 
junho, 117 novas emendas dos vereadores protocolados em plenário no dia 26 
de junho de 2014.  

Outrossim, de igual forma ao Poder executivo, a Câmara dos Vereadores 
de São Paulo também se valeu de um sistema participativo híbrido (presencial e 
digital) com a criação de um portal no qual era possível fazer suas contribuições 
e propostas para o Projeto de Lei do Plano Diretor, de forma segura e 
transparente, inclusive, sendo possível verificar se a sua proposta foi ou não 
incorporada ao projeto de lei.  

Entretanto, além do pequeno número das audiências públicas realizadas, 
especialmente às temáticas, segundo KIRA (2016, p. 349), diversas demandas 
levadas às audiências eram questões urbanas relativas a outros tipos de 
instrumentos diferentes do plano diretor. Nesse sentido, relembramos o 
entendimento de Souza (2009) o qual aduz que a participação social é o 
processo social onde ocorre o entendimento do indivíduo como agente político 
capaz de desenvolver uma plena relação com os desafios sociais. Entretanto, a 
mera realização de audiências públicas não é garantir a efetiva participação 
social, quer seja por falta de entendimento, falta de possibilidade da participação 
ou falta desenvolvimento da sociedade civil para o exercício democrático 
participativo. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

O artigo buscou demonstrar que o processo participativo não deve ser 
apenas o cumprimento de uma exigência, mas sim reconhecido como um direito, 
garantido constitucionalmente, mas que este direito ainda é diretamente 
influenciado pela gestão política que está exercendo o poder, tendo sido 
demonstrado empiricamente que a democracia participativa ainda transcorre 
sobre o domínio dos atores estatais que fazem parte do cenário, quer seja pelas 
dificuldades criadas em relação ao exercício democrático social, quer seja pela 
ausência de preparação dos atores envolvidos e não incorporação de suas 
ideias, quer seja pela não concretização do quanto decidido pela sociedade.  

A análise comparativa do processo participativo de elaboração dos planos 
diretores dos municípios escolhidos nos revela que mesmo havendo grandes 
evoluções e conquistas, como por exemplo: a formação do Núcleo Gestor de 
Montes Claros – MG; a implantação das ZEIS em Fortaleza – CE por pressão 
participativa da sociedade; ou o modelo híbrido de participação social na cidade 
de São Paulo, ainda existe diversas ambiguidades em relação aos processos 
participativos dos planos diretores. Observamos audiências públicas 
exclusivamente temáticas, para analisar questões específicas de gestão urbana, 
a falta de conhecimento para o exercício da democracia participativa, a ausência 
de preparação da sociedade civil, o curto prazo em que ocorreram as audiências 
públicas podem impactar em uma efetiva participação social. E ainda, a 
dimensão restritiva dos assuntos abordados, implicam no resultado do processo 
participativo e, consequentemente, no resultado da elaboração do referido plano 
diretor. 

Sendo assim, a participação social é um direito constitucional do cidadão 
e um grande desafio da administração pública, pois através dela temos o 
exercício real da democracia e maior efetividade nos atos da administração 
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pública, tal como desenvolvimento do planejamento urbano buscando os 
interesses de todos e não de alguns. 

Apesar de muitos avanços conquistados, estabelecendo um marco na 
tentativa de promover o direito à cidade, afirmando a função social da 
propriedade e criando instrumentos a partir dos quais o planejamento territorial 
deveria apoiar a implementação de outras agendas sociais. O planejamento 
urbano está bastante direcionados a uma atuação juridicista e institucional. Os 
processos participativos dispensam enorme atenção aos instrumentos de 
discussão e participação, como audiências públicas e conselhos municipais que 
no entanto se mostram restritivos e grande parte meramente consultivos. Muito 
desses instrumentos foram cooptados por práticas de um Estado patrimonialista 
e desigual. 
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