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RESUMO 

 

Este artigo1 apresenta uma análise sobre a maneira que o Estado está inserido na 

inclusão de instrumentos, que construam o interesse participativo como princípio 

organizativo, na elaboração e implementação do Plano Diretor Municipal. À vista disso, 

o conteúdo deste artigo tem como base um levantamento bibliográfico e sistematização 

de artigos publicados na plataforma Scientific Eletronic Library Online – Scielo. Dentro 

de um universo de oitenta e dois artigos filtrados, com temas relacionados ao Plano 

Diretor, foram selecionadas quatorze publicações, que contextualizam a análise de dez 

cidades brasileiras. A partir disso, foi analisado o processo de compartilhamento da 

responsabilidade da decisão política e construção de consensos, verificando a o efetivo 

interesse do Estado na flexibilização de regras democráticas, e, principalmente, na 

mudança de cultura coletiva, voltando-se a participação.  Desta forma, entendendo o 

Estado como responsável por institucionalizar medidas que promovam a construção do 

interesse coletivo, bem como tornar os modelos participativos viáveis. Porém, levando 

 
1 Este artigo foi viabilizado através do auxílio fornecido pelo Programa de Pós-Graduação em Estudos 

Urbanos e Regionais, com apoio da Coordenação de Aperfeiçoamento Pessoal de Nível Superior – Brasil 

(CAPES). 
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em consideração diferentes modelos de gestão pública municipal, vamos encontrar 

peculiaridades no que diz respeito a implementação da legislação existente e, ainda, a 

maneira que a sociedade vai responder a estes modelos de construção do interesse 

participativo. Percebe-se, após a análise, que as medidas impostas pelo Estatuto da 

Cidade, ainda não são capazes de garantir um ambiente em que o Estado compartilhe o 

poder decisório com a sociedade civil.  Tem-se, portanto, a importância do presente 

trabalho, em contribuir com a discussão sobre a caracterização do espaço público em que 

há relação entre esses agentes. Analisando a capacidade das medidas impostas pelo 

Estatuto da Cidade, quanto a garantia de um ambiente em que o Estado, efetivamente, 

compartilhe o poder decisório com a sociedade civil.  

 

Palavras-Chave: Participação. Gestão Pública. Cultura Coletiva. 

 

INTRODUÇÃO  

 

Segundo MILANI (2008), o Estado, para tornar a política pública efetiva, garantindo o 

controle democrático, tende a incluir nos instrumentos de participação, estratégias de 

descentralização, adoção de mecanismos de responsabilização dos gestores, gestão pública dos 

resultados, incremento do controle social, além de dispositivos de participação social que 

promove cidadãos e organizações cívicas como atores políticos da gestão pública.  

Para Flávio Villaça (2005, p. 50, apud VIEIRA, PEREIRA, DOS ANJOS e 

SCHROEDER 2013, pag.120), poder-se-ia entender “Participação Popular” como: 

 

o conjunto de pressões que “a população” exerce sobre o poder 

político, por ocasião da tomada de importantes decisões de interesse coletivo. 

Numa concepção mais restrita, essa participação tem-se identificado no Brasil 

com a participação da “população” em debates políticos oficiais, convocados 

tanto pelo Legislativo como pelo Executivo. 

 

A participação pode ajudar a aumentar a eficiência dos serviços públicos, inclusive 

surgir como expressão de prioridades acerca dos bens futuros, "a participação ainda pode politizar 

as relações sociais no processo de constituição de espaços públicos para formulação de políticas 

públicas locais" (MILANI, 2008, p.559) 

Devido a desenhos institucionais diferentes nos modelos de gestão participativa, vamos 

encontrar peculiaridades no que diz respeito a maneira que o Estado vai estabelecer relação com 

a participação e com a legislação existente e, ainda, a maneira que a sociedade vai responder a 
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esse espaço de participação.  

VIEIRA, PEREIRA, DOS ANJOS e SCHROEDER (2013) reforçam sobre o problema 

de gestão das nossas cidades que, em muitos casos, se dá de forma excludente, apenas 

formalmente nomeado como “participativo”, relacionado a conformidade legal.  

No contexto do sistema político brasileiro, temos o surgimento do orçamento 

participativo como uma das instituições participativas mais conhecidas, inclusive fora do país. 

Em seguida, a origem dos conselhos de saúde promovida pelos movimentos sociais que marcaram 

a conjuntura da redemocratização brasileira.  

Os Planos Diretores surgem como a terceira forma de participação no Brasil 

redemocratizado, com sua origem vinculada a formação do Movimento Nacional pela Reforma 

Urbana, na ocasião da primeira reunião nacional pela reforma urbana em 1963, sendo 

interrompido pelo golpe militar de 1964 e só voltando a se organizar em 1982 no contexto da 

redemocratização (AVRITZER, 2008). 

É importante frisar, que para ser possível um planejamento participativo dentro do 

contexto do Plano Diretor, é preciso condicionantes que promovam a efetividade desta 

participação em todas as suas etapas. Segundo ANTONELLO (2013), as audiências e consultas 

públicas são mecanismos que visam garantir a gestão democrática da cidade, porque buscam o 

princípio constitucional do direito do cidadão à informação e à participação.  

Logo, é crucial a promoção de modalidades/estratégias de participação pública pelo 

poder público com ampla divulgação. Visando isto, no âmbito municipal, as audiências públicas 

são obrigatórias para aprovação dos instrumentos de planejamento e de gestão como, por 

exemplo, o Plano Diretor e o Orçamento Anual. 

Todavia, é importante existir um controle sobre a atuação das forças políticas locais, 

pois, é indispensável uma regulação mais densa em escala nacional (feita pelo governo federal), 

para evitar que forças políticas locais conservadoras simplesmente ignorem o texto constitucional 

ou se aproveitem do seu caráter vago”. (SOUZA E RODRIGUES, 2004, p. 67 apud 

ANTONELLO, 2013p.241). 

O conteúdo deste artigo tem como base um levantamento bibliográfico e sistematização 

de artigos publicados na plataforma Scientific Eletronic Library Online – Scielo. Foram filtrados 

oitenta e dois artigos que faziam análises relacionadas ao Plano Diretor Municipal, porém, após 

a verificação de cada artigo, apenas quatorze tratavam da construção do interesse participativo. 

E, através destes, dez cidades brasileiras de diferentes regiões do Brasil puderam ser contempladas 

na análise deste artigo.  

As publicações selecionadas analisam a elaboração do Plano Diretor, em 

especificidades relacionadas ao planejamento urbano e gestão democrática na política urbana. 
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Também estão embasadas metodologicamente a partir de análises bibliográficas e documental, 

inclusive entrevistas de diversos atores sociais. Enriquecendo a fundamentação teórica, com 

informações empíricas, quanto ao processo de promover uma gestão pública com participação 

efetiva de diferentes representações da sociedade, em específico, no contexto da elaboração do 

Plano Diretor Municipal. 

Este artigo, portanto, está estruturado em três partes: a primeira, uma contextualização 

do que se trata Estatuto da Cidade e Plano Diretor, com um breve histórico sobre suas concepções; 

em segundo lugar,  apresenta-se uma discussão teórica sobre o papel do Estado na construção do 

interesse coletivo; por fim, uma análise dos artigos selecionados, sobre a realidade da gestão 

participativa na elaboração do Plano Diretor nas cidades de Salvador -BA, Rio do Sul-SC, Palmas 

-TO, Teresina -PI, Fortaleza -CE, São Paulo -SP, Santo André -SP, Camboriú -SC, Rio de Janeiro 

-RJ, Londrina-PR. 

Tendo em vista isso, este artigo tem por objetivo principal apresentar uma análise 

teórica sobre o papel do Estado na construção do interesse coletivo, no contexto da elaboração 

dos Planos Diretores Municipais. Pretende-se alcançar esse objetivo através de uma análise 

comparativa, entre as experiências de gestão municipal na elaboração dos Planos Diretores 

Municipais. 

 

CONTEXTUALIZANDO O PLANO DIRETOR 

 

A estruturação de Planos Diretores, ganhou ímpeto, nos fins dos anos 1970 e durante os 

anos 1980. Estes Planos visavam uma característica mais técnica e buscavam, de maneira geral, 

controlar as mutações do espaço urbano no âmbito físico-espacial, abrangendo a área urbana e a 

totalidade de atividades da população. Para a população, restava ficar passiva perante o 

planejamento e a gestão das cidades, enquanto almejavam o cumprimento da promessa de bem-

estar e melhoria da qualidade de vida que só seria possível pelas propostas de intervenção dos 

especialistas (ANTONELLO, 2013). 

A Constituição Federal de 1988 trouxe para sociedade brasileira, recém empossada de 

seus diretos democráticos, o princípio da função social da cidade e da propriedade. 

Desencadeando movimentos sociais relacionados a política urbana. Dentre eles, sobressaiu-se o 

Movimento Nacional pela Reforma Urbana – MNRU. Avritzer (2008) reforça que o Brasil 

institui, a partir dos anos 1980, um novo padrão de “participação social”. 

Após esse marco jurídico, apenas treze anos depois, foi criada a Lei nº 10.257 de 10 de 

julho de 2001, denominada Estatuto da Cidade federal, regulamentando os artigos constitucionais 

que tratam da política urbana, e reforçando o Plano Diretor como instrumento básico da política 
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de desenvolvimento e expansão urbana.  

Assim, novos rumos foram traçados para o desenvolvimento urbano a partir da 

afirmação de diretrizes, princípios e instrumentos voltados para a promoção do direito à cidade e 

para a gestão democrática. Neste contexto, embora o Plano Diretor seja anterior ao Estatuto da 

Cidade, seu conceito e suas formas de elaboração passaram de um formato anterior mais 

burocrático e tecnocrático, para uma prática com maior participação popular, tornando-se um 

instrumento para a minimização do quadro de desigualdade urbana, quando elaborado e 

implementado de forma eficaz (SANTOS JUNIOR e MONTANDON, 2011).   

Tendo em vista isso, pondera-se que a Constituição Nacional (1988), assim como o 

Estatuto da Cidade (Lei 10.257/2001), abriu o caminho para uma perspectiva de concretização de 

Planos Diretores com foco na participação dos segmentos sociais que produzem o espaço, 

fundamentalmente, os atores sociais, por tradição, excluídos do processo de construção da política 

urbana (ANTONELLO, 2013) 

Segundo VIEIRA, PEREIRA, DOS ANJOS e SCHROEDER (2013) “A função social 

da propriedade e da cidade, por estar vinculada a um projeto de uma cidade mais igualitária, tem 

uma destinação social, na qual o interesse comum sobrepõe-se ao individual.”  

Desta forma, em seu capítulo IV, o Estatuto da Cidade exige que os Planos Diretores 

tenham participação popular de forma efetiva, indicando, inclusive, quatro instrumentos para 

garantia da gestão democrática: (i) os órgãos colegiados de política urbana nos níveis nacional, 

estadual e municipal; (ii) debates, audiências e consultas públicas; (iii) conferências sobre 

assuntos de interesse urbano nos níveis nacional, estadual e municipal; (iv) e iniciativa popular 

de projeto de lei e de planos, programas e projetos de desenvolvimento urbano (BRASIL, 2001). 

O Ministério das cidades, criado em 2003, através da Secretaria Nacional de Programas 

Urbanos (SNPU), responsável pela coordenação das ações relacionadas ao planejamento urbano, 

passa a incentivar a construção de uma nova cultura de planejamento urbano no país e fortalecer 

os municípios neste processo.  

Visando estimular os municípios a executarem práticas participativas de gestão e 

planejamento territorial; proporcionando condições para formulação e articulação das políticas 

urbanas que garantam melhores condições de vida da população; e promovendo o 

desenvolvimento urbano sustentável, inclusive, voltado para redução das desigualdades sociais. 

Entendendo que, mesmo o planejamento e a gestão territorial seja de competência local, os 

problemas urbanos são complexos e os municípios não se encontram, plenamente, aptos a resolver 

(SANTOS JUNIOR e MONTANDON, 2011).   

Levando em consideração que o Estatuto da Cidade exige que todas as cidades 

brasileiras com mais de 20.000 habitantes tenham Planos Diretores municipais aprovados em 
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audiências públicas. É notável que os municípios enfrentam muitas dificuldades em implementar 

os Planos Diretores com efetividade da participação popular.  

Essas dificuldades podem se apresentar pelo: (i) desconhecimento de aspectos legais do 

que pode ou não ser entendido como processo participativo; (ii) pela tentativa de evitar conflitos 

e, assim, eliminar a possibilidade de discussão e consenso, em favor de interesses de grupos 

específicos; (iii) pela presença pouco representativa da população que, por vezes, não se sente 

detentora instrumentos e conhecimentos para as discussões, ou por não acreditar que o processo 

de mudança possa ser desencadeado por sua participação, resultando em baixa adesão a uma 

cultura participativa de construção e implementação da política de desenvolvimento urbano; (iv) 

recursos financeiros e de tempo limitados; (v) ou por falta de estrutura administrativa e logística 

adequada para o exercício do planejamento urbano, no que se refere aos recursos técnicos, 

humanos, tecnológicos e materiais. (BOSCHI, 1999; BRAGA, 1995; SILVA, 2001; VALLA, 

1998 apud VIEIRA, PEREIRA, DOS ANJOS e SCHROEDER, 2013).  

 

DISCUTINDO A CONSTRUÇÃO DA PARTICIPAÇÃO E O PAPEL DO ESTADO 

 

Segundo MILANI (2008), a participação dos cidadãos e organizações da sociedade civil 

no processo de formulação de políticas públicas foi transformado no modelo de gestão pública 

local contemporânea. Vislumbrada como princípio político- administrativo, a participação social, 

refere-se à prática de inclusão dos cidadãos e organizações da sociedade civil, no processo 

decisório de políticas públicas. Para AVRITZER (2008), a participação social implica colocar a 

decisão em debate.  

No Brasil, este processo coincide com a redemocratização política, fins dos anos 1980 

e início dos anos 1990. MILANI (2008) ainda relaciona, no que diz respeito aos primeiros 

modelos de reforma do Estado, a participação social seria um ingrediente fundamental na 

prestação mais eficiente de serviços públicos no âmbito local, tornando-se uma resposta possível 

à crise do bem-estar e redefinição das relações de governo e sociedade, apenas localmente.  

No entanto, em outros modelos de reforma administrativa, não há esse pensamento 

desconexo referente as diferentes escalas do governo, do local ao nacional. Estes, entendem a 

participação social como elemento do projeto de ressignificação do conceito de público, tratando-

se de uma reforma democrática do Estado e de sua administração pública, embasada na 

necessidade de estimular a participação dos diferentes atores, e com igual ênfase a participação 

dos cidadãos na definição das condições de sua organização.  

Seria “a ideia de que a nova cidadania transcende uma referência central no conceito 

liberal: a reivindicação ao acesso, inclusão, participação e pertencimento a um sistema político já 
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dado (DAGNINO, 2004, p.207).  

Neste segundo modelo, o Estado perde o monopólio de produção e proteção do bem 

público, existindo uma maior complexidade do sistema de decisão, não sendo mais 

exclusivamente governamental. O governo continua central, mas é menor que os denominados 

sistemas de governança, existindo distribuição de poder no processo de decisão entre os diversos 

atores, em um intenso processo de negociação e definição de regras para tomada de decisões 

(MILANI, 2008).  

Desta forma, “a participação social é central, mas a capacidade de participação dos 

atores é diferenciada” (MILANI, 2008, p.558). A aplicação do princípio participativo passa a ter 

parte na construção da legitimidade do governo local, promovendo uma cultura mais democrática, 

tornando as decisões e a gestão em matéria de políticas públicas mais eficazes. 

No contexto da distribuição de poder no processo de decisão, DAGNINO (2004) 

descreve a tensão promovida por esse processo de reforma administrativa que avança 

democraticamente, no Brasil. Por um lado, o saldo positivo das lutas pela democratização, 

fundamentais na implementação dos espaços de participação da sociedade civil na gestão da 

sociedade. Em contrapartida, o processo de encolhimento do Estado ocasionado pela progressiva 

transferência de suas responsabilidades sociais para sociedade civil, constituindo a confluência 

perversa, denominada pela autora.  

Logo, para entender como se dá a abertura dos espaços participativos, MILANI (2008) 

enxerga o apelo ao cidadão e às organizações da sociedade civil para participarem da formulação 

de políticas públicas locais, em três níveis: i) a participação significando controlar a qualidade 

dos serviços prestados, podendo tornar os gastos mais eficientes à medida que se contrapõe às 

formas monopólicas de produção de serviços sociais; ii) a participação significando a expressão 

de prioridades acerca de bens públicos futuros; iii) a participação politizando as relações sociais 

no processo de constituição de espaços públicos para formulação de políticas públicas locais. 

Observando, que nos dois primeiros níveis citados, a participação não remeteria, de forma 

automática, a momentos deliberativos. 

Ratificando a questão do acesso aos espaços participativos descrita no parágrafo 

anterior, para DAGNINO (2004), uma grande parte dos espaços abertos à participação de setores 

da sociedade civil, se deparam muito mais em assumir funções e responsabilidades restritas à 

implementação e execução de políticas públicas, anteriormente considerado deveres do Estado, 

do que compartilhar o poder de decisão quanto à formulação dessas políticas. 

Diante disso, vale frisar também, que participação como pura ação coletiva, que não se 

inscreve em acordos institucionais mais sólidos, tem-se o risco de esgotar-se no processo e não 

estimular a continuidade das políticas públicas. De outro lado, a institucionalização de 
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experiências de participação cidadã pode burocratizar o processo de participação.  

Sendo assim, o desafio contemporâneo dos governos locais está em promover redes de 

política pública local; ter instrumentos de mobilização da cidadania; criar regras e arranjos 

institucionais que garantam previsibilidade, aumentem a confiança dos atores e diminuam as 

incertezas; ter uma capacidade estratégica para tecer acordos e articular convergências no 

momento oportuno. Ou seja, à necessidade de democratizar os processos decisórios na formulação 

de políticas públicas e de torná-las mais efetivas (MILANI, 2008). “Assim, a redefinição da noção 

de cidadania, formulada pelos movimentos sociais, expressa não somente uma estratégia política, 

mas também uma política cultural.” (DAGNINO,2004, p.207)    

Para MILANI (2008), o que é visto na prática, é que o termo “parceria” é bem presente 

nos discursos dos atores governamentais e não-governamentais, mas tem dificuldade em refletir 

nos processos de deliberação democrática local. Vale frisar, que os atores não-governamentais 

(apenas, parte deles) participam do processo de tomada de decisões, e no melhor dos casos, 

somente antes e depois da negociação. Apesar desta pratica indicar um aumento da eficiência da 

transparência dos dispositivos institucionais; não garante, de modo efetivo, a legitimidade do 

processo institucional participativo na construção do interesse coletivo.  

Outro fator de importância, em relação à formulação de políticas públicas locais 

participativas, trata como a institucionalidade participativa é encarada tanto pelo Estado, quanto 

pelos diversos setores da sociedade civil, gerando a consequente falta de sustentabilidade dos 

programas (MILANI, 2008).  

Desta forma, apesar das soluções para os desafios da gestão pública encontrarem-se no 

âmbito nacional, sob a tutela de ajustes macroeconômicos, podem ser desenvolvidas e 

implementadas, soluções personalizadas ao contexto local. Porém, é importante frisar que as 

ações públicas locais não podem ser consideradas modelo de resolução da necessária reforma 

administrativa do Estado. Entendendo, que a espontaneidade e pontualidade, é necessária na inter-

relação entre os níveis de ação pública.  Desta forma, os governos locais teriam condições de 

participar do processo de articulação das redes de política pública, desde que, possuíssem suporte 

de recursos orçamentários e meios políticos e institucionais necessários (MILANI, 2008). 

 

 

 

RESULTADOS E DISCUSSÕES SOBRE A CONSTRUÇÃO DO INTERESSE PARTICIPATIVO 

NA ELABORAÇÃO DOS PLANOS DIRETORES MUNICIPAIS BRASILEIROS 
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No que diz respeito a viabilidade da gestão participativa, para MILANI (2008) e 

DAGNINO (2004), o processo de transformação que passam as sociedades políticas, reflete uma 

dupla crise de governança e governabilidade: por um lado, a crise de governabilidade referindo-

se à capacidade de formulação, gestão, implementação e articulação das políticas públicas; de 

outro ângulo, a crise quanto a legitimidade do Estado enquanto ator no processo decisório, dentro 

da dinâmica de governabilidade.  

Neste contexto, em levantamento realizado através da plataforma Scientific Eletronic 

Library Online – Scielo, foram localizadas análises relacionadas construção do interesse 

participativo na elaboração dos Planos Diretores de algumas cidades no Brasil. Para gerar o 

quadro abaixo, levou-se em consideração: (i) o ano da publicação;  (ii) a cidade objeto de estudo; 

(iii) o título do artigo; (iv) os objetivos apresentados no texto e, (v) os instrumentos 

governamentais citados para garantir a participação. 

 

Quadro 01 – Resumo dos artigos analisados 

Ano da 

Publicação 

Cidade 

Objeto de 

Pesquisa  

Título do artigo 
Objetivos apresentados 

no artigo 

Instrumento 

governamental para 

garantir a participação 

2002 

Rio de 

Janeiro - 

RJ 

O ritmo das 

transformações, a 

exclusão, a 

legislação urbana 

e a condição 

humana na cidade 

Apresentar uma leitura 

crítica do Plano Diretor da 

cidade do Rio de Janeiro.  

Não foi apresentada 

adoção de nenhuma 

medida que promovesse 

engajamento da sociedade 

civil 

2013 
Londrina - 

PR 

Potencialidade do 

planejamento 

participativo no 

Brasil 

Apresentar uma reflexão 

das potencialidades 

apresentadas pelos atuais 

planos diretores municipais 

no Brasil em contraposição 

aos planos tradicionais 

Foi citado apoio à 

mobilização e gestão social 

participativa; fóruns de 

participação popular; 

seminários temáticos; 

reuniões e oficinas com 

públicos dirigidos; 

audiências públicas de 

pactuação; pré-

conferências do Plano 

Diretor; conferências 

municipais do Plano 

Diretor e estratégia de 

comunicação e publicidade 
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2013 
Camboriú 

- SC 

Participação 

popular no 

processo de 

planejamento 

urbano: a 

universidade 

como 

"decodificadora" 

de um sistema de 

muitos códigos 

Apresentar uma reflexão 

sobre a participação da 

população no processo de 

revisão do Plano Diretor do 

município de Camboriú, 

em Santa Catarina. 

Foi citado sobre a 

realização de reuniões de 

capacitação comunitária, 

audiências públicas 

realizadas e divulgação. 

2013 
Fortaleza - 

CE 

Interfaces entre a 

política 

habitacional e o 

plano diretor 

participativo na 

metrópole 

Fortaleza-CE 

Apresentar as interfaces 

entre o Plano Diretor 

Participativo de Fortaleza e 

a Política Municipal de 

Habitação. 

O processo, estando sob 

sem nenhuma participação 

popular, ainda enfrentando 

várias manifestações 

sociais exigindo 

transparência. Relata, 

inclusive, o acolhimento de 

denúncias pelo Ministério 

Público, relacionadas a 

construção de um Plano 

Diretor “de gabinete”, sem 

a participação popular.  

2013 
Palmas - 

TO 

Estatuto da 

Cidade e seus 

instrumentos de 

combate às 

desigualdades 

socio territoriais: 

o Plano Diretor 

Participativo de 

Palmas (TO) 

Apresentar o processo de 

elaboração do Plano 

Diretor Participativo de 

Palmas, bem como seu 

conteúdo, no que se refere 

aos instrumentos voltados 

para minimizar as 

desigualdades socio 

territoriais, sob o ponto de 

vista das diretrizes do 

Estatuto da Cidade. 

Foi citada a implementação 

de uma metodologia 

participativa, contando 

com o acompanhamento 

da sociedade civil 

organizada, porém com 

baixa frequência.  

2014 
Santo 

André- SP 

Patrimônio 

cultural, cidade, 

sustentabilidade: 

qual o papel da 

legislação 

urbanística na 

preservação e no 

desenvolvimento? 

Analisa ZEIPP – Zona 

Especial de Interesse do 

Patrimônio de 

Paranapiacaba, instituída 

pelo Plano Diretor 

Participativo de Santo 

André (2004) e 

regulamentada em lei 

específica em 2007. 

Foi citado a 

Implementação de lei 

municipal atendendo às 

prerrogativas do Estatuto 

da Cidade 

2014 
São Paulo- 

SP 

Patrimônio 

cultural, cidade, 

sustentabilidade: 

qual o papel da 

legislação 

urbanística na 

preservação e no 

desenvolvimento? 

Analisar a articulação entre 

o tombamento e 

instrumentos urbanísticos 

tradicionais, baseando-se 

em duas experiências 

recentes: a ZEPEC – Zona 

Especial de Preservação 

Cultural, criada pelo Plano 

Diretor Estratégico de São 

Paulo e complementada 

pelos Planos Regionais em 

2004 

Não foi apresentada 

adoção de nenhuma 

medida que promovesse 

engajamento da sociedade 

civil 
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2019 
Teresina-

PI 

Desafios do 

planejamento 

urbano na 

expansão das 

cidades: entre 

planos e realidade 

Analisar a relação entre os 

planos diretores e a 

expansão urbana, diante 

dos novos desafios 

ambientais apresentados ao 

planejamento e à gestão 

urbana, tendo como foco a 

cidade de Teresina, no 

Piauí. 

Foi citado a realização de 

convocações pela 

prefeitura e audiências 

públicas com baixa 

frequência. 

2019 
Palmas - 

TO 

Planejamento 

urbano 

participativo e 

gestão 

democrática em 

Palmas (TO) à luz 

da democracia 

deliberativa 

Apresentar, à luz da 

democracia deliberativa, 

como se deram os 

processos de planejamento 

urbano participativo e 

gestão democrática em 

Palmas, na elaboração, 

aprovação e implantação 

do Plano Diretor 

Participativo de Palmas 

(TO) 

Foram citadas Atividades 

participativas entre 

oficinas, reuniões, 

apresentações, seminários, 

audiências, visitas técnicas, 

cursos, encontros, ciclos de 

debates, consultas públicas 

e estratégias de 

comunicação e 

publicidade. 

2020 
Rio do Sul 

- SC 

Plano Diretor 

Participativo, 

território e 

inundações em 

Rio do Sul/SC 

Apresentar por via de 

Sistema de Informações 

Geográficas, o zoneamento 

do Plano Diretor 

Participativo de 2006 e sua 

relação com as inundações 

constantes em Rio do Sul, 

que causam diversas 

consequências territoriais. 

Foi citado a realização de 

convocações pela 

prefeitura e reuniões 

públicas com baixa 

frequência. 

2020 
Salvador - 

BA 

Participação 

popular e gestão 

democrática – 

Salvador como 

metáfora 

Apresentar uma análise da 

participação no caso de 

Salvador. 

Foi citado pouca 

divulgação pela prefeitura 

e reuniões públicas com 

baixa frequência. 

Fonte: Elaboração Própria 

 

No caso da cidade do Rio de Janeiro – RJ, os autores evidenciam falta de interesse do 

Estado em propiciar o contexto participativo no processo decisório, não havendo adoção de 

nenhuma medida que promovesse engajamento da sociedade civil, resultando numa elaboração 

do Plano Diretor sem participação efetiva dos atores não-governamentais. “Os quatro Planos 

Diretores estudados colocam como objetivo alcançar uma cidade sem conflitos, mas todos 

buscam fórmulas mecanicistas para os problemas sociais por intermédio de soluções físicas” 

(BENES, CARDONO e VALADARES, 2002, p.321). Os autores ainda reforçam que o atual e 

quarto Plano Diretor da cidade, tendo como norte do estado social e reforma urbana, não possui 

elementos para garantir sua execução. 

É retratada a dificuldade de incluir a participação das comunidades da cidade do Rio de 

Janeiro - RJ nos projetos, sendo privilegiado os setores de produção. “Na nossa pesquisa realizada 

no programa prioritário de urbanização e regularização de favelas, nas comunidades do morro 
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São João e do Parque Vila Isabel; constatamos pelas observações e entrevistas a inexistência de 

estímulos a participação comunitária." (BENES, CARDONO e VALADARES, 2002, p.321) 

Seguindo uma linha bem próxima da situação anterior, na situação de São Paulo - SP, 

FIGUEIREDO (2014) entende que o processo de participação na cidade não aconteceu, 

satisfatoriamente. Ainda cita alguns empecilhos, por ele encontrados: o primeiro referente a falta 

de tradição em participação social na gestão pública paulistana; o segundo seria a dificuldade de 

operacionalizar essa participação numa cidade com dimensão populacional de grandes 

proporções; e por fim, na prioridade política de aprovação do plano antes do ano eleitoral. O autor 

ainda ressalta que “não há uma tradição de discussão popular, estando esta circunscrita à 

participação representativa de alguns poucos portadores do chamado “notório saber” 

(FIGUEIREDO,2014, p.93).  

Também é reforçado por CARVALHO e SANTOS (2020), que em alguns bairros de 

São Paulo - SP, “as reuniões para a discussão foram breves e/ou terminaram sendo encerradas 

mais cedo, simplesmente por falta de assunto”. O autor continua a relatar que discussões mais 

acaloradas chegaram a acontecer algumas áreas de média e de alta renda, relacionadas apenas a 

possibilidade de algumas intervenções da prefeitura, no que diz respeito a mudanças no 

zoneamento e gabarito, ou a conflitos dos moradores que defendiam o caráter estritamente 

residencial de determinadas áreas. 

Para AVRITZER (2008), o caso do Plano Diretor de São Paulo - SP mostra uma 

sociedade civil dividida em um contexto político que necessita de uma normatização da 

participação popular para torná-la sustentável. 

Ainda exemplificando o baixo envolvimento do Estado em incentivar o espaço 

participativo, BOGO (2020) descreve o caso de Rio do Sul - SC, com baixa participação, mesmo 

com divulgação realizada pela prefeitura. Bogo (2016 apud Bogo, 2020, pag.575) resume a 

dificuldade da “participação popular nos Planos Diretores Participativos de 2006 e 2014 em Rio 

do Sul, em que foi possível observar uma clara tendência tecnocrática em ambos, desalinhados 

com os fundamentos do Estatuto da Cidade. 

Além de uma limitação técnica da Secretaria de Planejamento no decorrer da elaboração 

do plano, sendo citado um contingente de três funcionários dedicados a elaboração. Resultando 

em um plano diretor que pouco restringe a atuação do capital privado e não traz melhorias de 

prevenção a desastres que atinge, principalmente, a qualidade de vida da população de baixa 

renda. 

Repetindo a dificuldade de construção da gestão participativa, descritas nas cidades 

localizadas nas regiões Sul e Sudeste do país, na região Nordeste, a cidade de Fortaleza - CE, 

passa por situações similares na elaboração participativa do Plano Diretor. SANTOS (2013) 
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descreve que a equipe contratada para apoio na elaboração do Plano Diretor de Fortaleza, 

Associação Técnico-Científica Eng. Paulo de Frontin – ASTEF, conduziu o processo, estando 

sob coordenação da equipe da Secretaria de Infraestrutura do município de Fortaleza (SEINF) 

sem implementar nenhuma participação popular, ainda enfrentando várias manifestações sociais 

solicitando transparência.  

SANTOS (2013) relata, inclusive, o acolhimento de denúncias pelo Ministério Público, 

relacionadas a construção de um Plano Diretor “de gabinete”, sem a participação popular. Neste 

caso, ainda havendo mobilização da sociedade civil em reclamar seu espaço participativo, 

resultando numa invalidação do Plano elaborado e na retomada do início do processo de 

elaboração do Plano Diretor, seguindo as diretrizes do Estatuto da Cidade, relacionada a 

participação. 

“Esse momento de auge tecnocrático do planejamento de Fortaleza foi nacionalmente 

reconhecido, os processos de formulação do plano diretor e da política municipal de habitação 

foram conduzidos totalmente desconectados” (SANTOS, 2013, p.491). SOUSA (2002 apud 

SANTOS, 2013) considera que houve níveis diferentes de participação, sendo num primeiro 

momento em que a população foi realmente consultada; numa segunda etapa, a comunidade foi 

apenas informada; na terceira, uma parceria; porém, na última e decisiva etapa o autor cita ter 

existido uma manipulação. 

Ainda no Nordeste do país, LIMA, LOPES e FAÇANHA (2019) questionam a ideia de 

participação “ampla”, observando que em Teresina - PI existe uma baixa frequência nas 

convocações e assembleias propostas pela Prefeitura Municipal de Teresina para discutir os 

problemas da cidade. Enxergando a participação com um caráter mais consultivo, percebendo que 

não houve intervenção direta dos diversos segmentos sociais, nem sequer das representações de 

movimentos sociais. 

Ressalta-se ainda a ampliação da participação popular, 

principalmente por causa das novas mídias, mas ainda se enfrenta resistência 

por questões culturais de não participação, por achar que a população jamais 

será ouvida, ou por questões políticas, em que o antagonismo de ideias 

predomina sobre a cidadania. (LIMA, LOPES E FAÇANHA , 2019, p.13) 

 

A revisão do Plano Diretor institucionalizado em 2004 arrastou-se por um longo tempo, 

foi alvo de questionamentos por falta de transparência e por ter acontecido um processo 

completamente autoritário.  A proposta apresentada pelo executivo tinha uma linguagem pouco 

acessível para o cidadão comum e privilegiava os interesses do capital imobiliário, não havendo 

espaço para uma participação. Terminou sendo alvo de uma ação civil pública contra o plano, e 

essas pressões levaram a nova gestão municipal a decidir pela sua revisão (CARVALHO e 

SANTOS 2020). 
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Como analisa NASCIMENTO (2008 apud CARVALHO e SANTOS 2020), a sucessão 

municipal, em 2005, trouxe o slogan de “Salvador: Prefeitura de Participação Popular”, criando 

uma expectativa de uma gestão democrática. E, segundo registros da equipe técnica responsável, 

até foram realizadas várias atividades com o objetivo de inserir a sociedade civil no processo de 

revisão do Plano. Mas, apesar dessas iniciativas, o processo de revisão foi pouco divulgado e 

participativo, e a sociedade civil não teve participou efetivamente na reta final de sua aprovação.  

 

“A grande maioria da população sequer tomou conhecimento do 

processo de revisão do Plano (como não tomara da sua anterior aprovação), 

conforme amplamente divulgado pela mídia local. Bastante questionado, o 

referido texto foi aprovado pela Câmara na calada da noite, com muitas 

emendas consideradas suspeitas, que sequer chegaram a ser lidas antes da sua 

aprovação. O texto também terminou sendo objeto de uma ação por parte do 

Ministério Público, entre outros motivos porque desrespeitava as disposições 

do Estatuto no que tange à participação popular.” (CARVALHO e SANTOS 

2020 p.1042) 

 

CARVALHO e SANTOS (2020) ainda relata que a elaboração seguinte do PDDU 

(2012-2016) não fugiu à regra instituída no processo anteriormente referido. Porém, dessa vez, 

ele foi denominado “Plano Salvador 500”, definido como um plano estratégico para os próximos 

trinta e cinco anos, ironicamente em relação ao que é legislado, que o Plano Diretor deve ser 

revisado de oito em oito anos. As audiências também não tiveram a necessária publicização. 

Segundo os autores, através dos registros em atas e entrevistas, foi verificado que as atividades 

foram realizadas em horários em que a maioria das pessoas estava trabalhando. Inclusive, na fase 

das audiências, informações básicas para o debate foram repassadas através de relatórios 

complexos, disponibilizados com uma antecedência de cerca de quinze dias (Salvador 1046) 

Somando mais um modelo frustrado de gestão participativa, CARVALHO e SANTOS 

(2020) retrata Salvador - BA, num contexto de desafios relacionados a pobreza e desigualdade, 

com histórico de problemas de desenvolvimento, aliado ao histórico de oligarquias conservadoras 

e autoritárias, fechadas ao diálogo com a sociedade civil, não favoreceu a constituição de uma 

classe trabalhadora forte e organizada nas suas formas de manifestação.  

Os autores ainda retomam que não houve acessibilidade do poder local em relação a 

comunidade, no processo de discussão, além da restrita divulgação de informações e documentos, 

a utilização de uma linguagem pouco acessível ao cidadão comum, enquanto nas reuniões, no 

lugar de esclarecedoras usaram de uma metodologia que dificultou a compreensão ou uma 

discussão mais ampla do projeto. (CARVALHO e SANTOS, 2020) 

 

Apesar da realização das audiências públicas, não existe, de fato, o 

diálogo – expresso na ausência de retorno por parte do poder público às 
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demandas e na não alteração de conteúdo das propostas apresentadas. É, nesse 

cenário, que são reforçados os tradicionais comportamentos e as posturas 

autoritárias, legitimados pela inserção político-institucional e pelo discurso da 

competência técnica. É esse ambiente, transvestido de democrático, que 

legitima e protege os antigos e modernos interesses corporativos” 

(CARVALHO e SANTOS, 2020, p. 1053).  

 

AVRITZER (2008) lembra que Salvador foi uma das poucas cidades brasileiras a ter 

seu plano diretor municipal anulado judicialmente, na qual a cidade contratou uma consultoria 

privada para elaboração de uma proposta de plano, sem sequer acontecer a divulgação do processo 

para as associações de sociedade civil ligadas a questão da reforma urbana. Sendo realizadas as 

audiências públicas com baixíssima presença, apenas para constar o exigido, legalmente.  

Neste artigo, também citamos acima o caso de Fortaleza – CE, que seguiu este mesmo 

padrão. Retomando que, “em contextos completamente hostis à participação, o desenho mais 

capaz de anular políticas particularistas é o desenho de ratificação pública.” (AVRITZER, 2008, 

p.59) 

Trazendo uma análise diferente das citadas anteriormente, neste caso,  o autor entende 

que houve interesse do Estado em construir o processo participativo, RODOVALHO, SILVA e 

RODRIGUES (2019) detalham que o processo de elaboração do planejamento urbano em Palmas 

(TO) realizou-se a partir da contratação de uma consultoria chamada Associação para 

Recuperação e Conservação do Ambiente (ARCA), com a administração municipal 

demonstrando interesse em realizar o planejamento urbano de maneira participativa, concebendo, 

inclusive, instituições deliberativas. Os autores relatam que foram utilizadas estratégias de 

mobilização da sociedade com comunicação em massa e produção de material impresso 

distribuído em locais públicos e em sindicatos, igrejas, clubes, entidades de classe, entre outros.  

RODOVALHO, SILVA e RODRIGUES (2019) entendem que a metodologia de 

elaboração do planejamento urbano enquadrou-se em uma prática participativa, concebendo 

instituições de democracia deliberativa por meio das reuniões e audiências públicas, porém não 

havendo adesão aos espaços de gestão democrática, inviabilizando uma governança participativa, 

demonstrando que mesmo por meio de instituição deliberativa, não foi o suficiente para garantir 

os espaços de gestão democrática.  

Para CORIOLANO, RODRIGUES e OLIVEIRA (2013), os instrumentos de 

planejamento territorial ainda são submissos aos interesses do capital imobiliário, consequência 

de um discurso de “desenvolvimento econômico”, propagado pelo poder público para 

atendimento de interesses privados, favorecido por um contexto de falta de apropriação dos 

instrumentos democráticos pela sociedade civil organizada. Resultando, no prevalecimento de 

uma lógica da produção capitalista ante a uma tentativa de planejamento inclusivo e participativo 
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na elaboração do Plano Diretor de Palmas (TO).  

Na cidade de Camboriú – SC, entramos na discussão em que o Estado dá abertura a 

participação dos diversos setores da sociedade civil, mas não há adesão. VIEIRA, PEREIRA, 

DOS ANJOS e SCHROEDER (2013) afirmam, que houve abertura para participação de toda a 

sociedade, durante todo o processo de elaboração da revisão do Plano Diretor da cidade de 

Camboriú.  

Mas, a partir da experiência vivenciada no projeto de extensão e filantropia realizado 

pela Univali, as autoras retomam que apesar de toda abertura dada à participação comunitária, 

não houve busca por parte da comunidade. “O que ocorre é um chamamento, por parte do Estado, 

para a participação no Conselho da Cidade dos diversos segmentos representativos da sociedade, 

na construção da leitura comunitária, na revisão da lei do plano diretor e nas audiências públicas” 

(VIEIRA, PEREIRA, DOS ANJOS e SCHROEDER, 2013, p. 126). 

VIEIRA, PEREIRA, DOS ANJOS e SCHROEDER (2013) citam que entre os possíveis 

motivos relacionados a baixa adesão popular, poderiam citar:  

 

“pouca eficiência na divulgação das agendas de 

atividades, seja no que diz respeito ao seu alcance ou ainda à 

antecedência e reforços; desconhecimento das implicações do 

plano diretor na cidade, no bairro e na vida da população; 

desconhecimento de aspectos técnicos relativos ao plano, diante 

da impressão de não possuir conhecimento suficiente para 

participar da discussão de sua própria realidade; descrença 

acerca da política e dos processos de planejamento, com a ideia 

de que a participação é perda de tempo, já que os interesses 

daqueles detentores do poder (seja ele político ou econômico) 

serão mantidos e priorizados; experiências anteriores negativas 

que tenham implicado na desqualificação de sua participação, ou 

ainda que tenham gerado expectativas não atendidas; a 

existência de problemas mais emergenciais a serem resolvidos 

dadas as condições de pobreza da maior parte da população.” 

(VIEIRA, PEREIRA, DOS ANJOS e SCHROEDER, 2013, p. 

123) 

 

VIEIRA, PEREIRA, DOS ANJOS e SCHROEDER (2013) retomam a importância das 

instituições de Ensino Superior, como articulador entre Estado e sociedade, podendo capacitar e 

“equipar” teórica e tecnicamente os diversos grupos da sociedade, construindo um modelo 

deliberativo de participação para a construção da estrutura emancipatória de participação. 

De forma inovadora, ainda dentro das análises que o Estado dedicou-se na construção 

do interesse participativo, mas não houve engajamento da sociedade, no caso da cidade de 

Londrina - PR, ANTONELLO (2013) registra que como estratégia para sensibilizar a população 

para discussão, além dos fóruns e encontros, comumente adotados por outras cidades, tomou-se 

uma iniciativa inovadora: o Plano Participativo Jovem de Londrina, com objetivo central de 
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introduzir no contexto pedagógico escolar, a criação da cultura de planejamento e gestão 

participativa no município.  

“Assim, desse ponto de vista, a efetivação dos instrumentos democráticos de 

planejamento e gestão do território urbano está intrinsecamente atrelada à postura que a sociedade 

brasileira assumir perante a produção socioespacial” (ANTONELLO, 2013, p.249). 

E, desta forma, foi implementada a leitura comunitária através de seminários temáticos, 

reuniões com oficinas voltadas para públicos específicos, audiências públicas de pactuação e pré-

conferências. Foi observado o potencial do plano jovem participativo contribuir para formação de 

pessoas mais críticas. Porém, mesmo com toda iniciativa governamental de criar o ambiente 

participativo, a autora observa que grande parte da população não se engaja na atuação coletiva 

em prol de um planejamento democrático. 

Como vemos no relato acima, a inovação e implementação de medidas pelo Estado, 

com o objetivo de promover a gestão participativa, mesmo que possuam real abertura para a 

sociedade civil, se não partir de forma institucional, podem se perder nas etapas, não chegando a 

concretizar seu objetivo. Nesse caso, “ainda que tenham forte componente pedagógico e cívico, 

as experiências participativas podem incorrer no risco da diluição das responsabilidades por 

ausência de instâncias formais e institucionais, no caso das políticas públicas locais” (MILANI, 

2008, p.570). 

Porém, a iniciativa do processo de construção do cidadão ativo desde o ambiente 

escolar, tem grande importância e reforça que a cidadania não está mais limitada dentro das 

relações com o Estado, ou entre o Estado e o sujeito, mas deve estar inserida dentro da sociedade, 

intrínseca as relações sociais que nela coexistem.  

Dentro deste contexto, o processo de construção da cidadania, em especial na sociedade 

brasileira, refere-se a transformação de práticas arraigadas na sociedade, não limitadas à aquisição 

formal e legal de um conjunto de direitos, mas em um formato mais igualitário de relações sociais 

em todos os níveis, inclusive novas regras para viver em sociedade (DAGNINO, 2004).  

 

Esse projeto significa uma reforma moral e intelectual: um processo 

de aprendizagem social, de construção de novos tipos de relações sociais, que 

implicam, obviamente, a constituição de cidadãos como sujeitos sociais ativos 

(DAGNINO, 2004, p.208).  

 

Entre todos os modelos apresentados, foi possível identificar um, que na visão do autor, 

foi houve eficiência da gestão participativa na elaboração do Plano Diretor Santo André - SP 

através de medidas institucionais locais. Desde o início de sua elaboração, em 2005, vários 

problemas estruturais tiveram de ser enfrentados.; porém FIGUEIREDO (2014) relata, no que diz 

respeito a integração entre políticas públicas em Santo André - SP, houve avanços tanto no campo 
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conceitual, quanto no operacional. Conseguindo articular parâmetros urbanísticos, ambientais e 

culturais específicos à sua realidade através de uma única lei, contribuindo para a 

institucionalização de uma política de integração sustentável.  

FIGUEIREDO (2014) cita que o primeiro passo para o início do processo foi promover 

a participação dos diversos atores e instituições. “A lei foi elaborada em oito meses, utilizando o 

método do planejamento estratégico situacional e o processo dividido em cinco etapas: Escuta; 

Elementos Preliminares; Minuta do Projeto de Lei; Debate Ampliado (nos cinco conselhos) e no 

Legislativo”. (FIGUEIREDO 2014, p.100) 

Apenas um plano com alta credibilidade tem capacidade de fazer 

com que essas pessoas abram mão de alguns de seus valores em função dos 

valores que estão expressos no plano. É preciso que essas pessoas vejam o 

plano como algo legítimo, acertado e representativo para abrir mão das suas 

próprias ideias do que é melhor para a cidade” (SABOYA, 2006, p.10 apud 

ANTONELLO, 2013 p. 249) 

 

Apresentando uma experiência, que apesar de pontual, revela como os instrumentos legais podem 

ir além do que, apenas, orientar o desenvolvimento de forma sustentável, também construir a 

legitimidade necessária para viabilizar políticas integradas, interinstitucionais e participativas. 

“Por isso, embora não se trate de um "modelo" a ser replicado, vem sendo considerada uma 

experiência paradigmática por órgãos nacionais, como Uma experiência que buscou trilhar novos 

caminhos na construção de políticas sustentáveis” (FIGUEIREDO 2014, p. 107).  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS. 

 

Percebemos que o modelo de planejamento urbano participativo e gestão democrática, 

previsto na elaboração dos Planos Diretores Municipais após a aprovação do Estatuto da Cidade, 

ainda possui muitos desafios para que haja acesso aos diversos setores da sociedade civil de forma 

efetiva, principalmente, no que diz respeito a espaços deliberativos. 

As medidas impostas pelo Estatuto da Cidade, ainda não são capazes de garantir um 

ambiente em que o Estado compartilhe o poder decisório com a sociedade civil. Visto que o 

mínimo exigido, em se tratando de divulgação em documento oficial e audiências públicas com 

baixa participação, não são suficientes para mobilizar a comunidade a se sentir parte do processo 

e capaz de participar das discussões de forma efetiva. Pelas análises e depoimentos contidos neste 

artigo, é notável como alguns governos tratam de forma opcional a adoção do modelo 

participativo, alguns excluindo a sociedade civil por completo do processo de elaboração do Plano 

Diretor, sendo necessário intervenção do Ministério Público, como exemplificado nos casos de 

Salvador – BA e Fortaleza – CE. 
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Levando em conta que o campo amostral dos municípios selecionados abrange várias 

regiões do país, com condicionantes históricas, físicas e econômicas, completamente diferentes. 

Pode-se perceber, que mesmo diante das diversidades, na maior parte dos municípios, a 

dificuldade de construção do interesse coletivo foi equiparada. Inclusive enfrentam dificuldades 

semelhantes, como a resistência da população em participar, ou a falta de interesse da Gestão 

Pública em envolver a comunidade, ainda os interesses imobiliários prevalecendo sobre os 

interesses coletivos. 

Também vale frisar, que os modelos em que o Estado demonstrou interesse em construir 

o processo participativo, as medidas já previstas em lei, não foram suficientes para promover 

engajamento da sociedade civil. Precisando o governo buscar estratégias e alternativas de se fazer 

mais próximo e acessível a comunidade, bem como proporcionar que os cidadãos se sintam 

capazes de participarem deste processo. Ainda assim, houve dificuldade de engajamento por parte 

dos diversos setores da sociedade civil, entre os vários fatores históricos, geográficos e 

socioeconômicos; destacamos a inexistência de uma cultura política participativa. 

Pode-se ressaltar que o modelo implementado na cidade de Londrina -PR, visando 

introduzir no contexto pedagógico escolar, a criação da cultura de planejamento e gestão 

participativa no município, nos remete a importância de consolidar medidas que construam o 

cidadão participativo.  

Ainda podemos incrementar com o modelo de Camboriú – SC, reforçando a importância 

das instituições de Ensino Superior, como articulador entre Estado e sociedade, capaz de capacitar 

teórica e tecnicamente os diversos grupos da sociedade. Demonstrando a necessidade de gerar 

uma ponte entre a base nacional de educação e a reforma administrativa do Estado, para que a 

implementação jurídica caminhe em paralelo com a construção da cidadania participativa das 

novas gerações. 

O único modelo aplicado que funcionou, eficientemente, na visão do autor: esteve na 

cidade de Santo André – SP. No qual, a estratégia implementada, parte da criação de uma lei 

local, que ratifica a capacidade do Estado em fazer o ambiente participativo funcionar através de 

medidas institucionais. De certo, que foi necessária uma solução local, visto que as diretrizes 

nacionais não foram suficientes para promover uma participação efetiva. 

Desta forma, o Estado está posto como responsável por institucionalizar medidas que 

promovam a construção do interesse coletivo, bem como tornar os modelos participativos 

deliberativos viáveis. Porém, encontra-se numa situação confortável e facultativa, de forma a 

posicionar-se localmente, da maneira que lhe é conveniente. Sendo necessário uma reforma 

administrativa nacional que direcionem e padronizem as decisões governamentais locais. 
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