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RESUMO 
O presente artigo procura apresentar a perspectiva dos agentes a respeito do processo participativo da Operação 
Urbana Consorciada Antônio Carlos / Pedro I + Leste-Oeste (OUC ACLO), realizado de outubro de 2014 a 
junho de 2015. Para tanto, é apresentado um histórico do processo de democratização da política urbana 
brasileira, em contraposição com os processos recentes de neoliberalização da economia e do Estado. Em 
seguida, o instrumento Operação Urbana Consorciada é brevemente apresentado, bem como o histórico da OUC 
ACLO e o processo participativo em estudo. Além disso, é construído um retrato dos perfis dos participantes e 
são tecidas algumas reflexões metodológicas a respeito da pesquisa de campo qualitativa. Por fim, procura-se 
fazer uma análise sintética a respeito das impressões dos agentes sobre os diferentes formatos do processo 
participativo da OUC ACLO e a sua relação com as possibilidades de construção democrática e coletiva de 
projetos e políticas urbanas. 
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POSSIBILIDADES E LIMITES DA CONSTRUÇÃO DEMOCRÁTICA DA 
POLÍTICA URBANA MUNICIPAL: 
A PERSPECTIVA DOS AGENTES DO PROCESSO PARTICIPATIVO DA OUC 
ACLO 

DOMINGUES, Júlia Birchal 

INTRODUÇÃO 

O presente artigo consiste no estudo de caso do processo participativo que ocorreu entre outubro de 

2014 e junho de 2015 na cidade de Belo Horizonte, MG, Brasil para a elaboração do plano urbanístico 

da Operação Urbana Consorciada Antônio Carlos / Pedro I + Leste-Oeste (OUC ACLO). Trata-se de 

um plano que impacta cerca de 10% do território do município, incluindo áreas centrais e alguns dos 

principais eixos viários da cidade, de forma que apresenta grande potencial de impacto socioespacial. A 

título de contextualização, o instrumento Operação Urbana Consorciada (OUC) é apresentado tendo em 

vista o histórico da urbanização brasileira, os marcos regulatórios recentes e o processo de 

neoliberalização do Estado e da economia atualmente em curso. 

Especificamente, a origem do projeto da OUC ACLO é marcada pela forte resistência da sociedade civil, 

em razão da ausência de participação popular na sua elaboração e a consequente não contemplação das 

demandas e especificidades locais. O plano inicialmente foi elaborado de maneira conjunta entre a 

Prefeitura de Belo Horizonte e um consórcio conformado pelas construtoras Andrade Gutierrez, Barbosa 

Mello e Norberto Odebrecht Brasil (PBH, 2013). O Ministério Público foi acionado e a resistência 

culminou em uma Ação Civil Pública que forçou a Prefeitura a retomar a elaboração do plano com 

participação popular. Assim, o processo participativo em questão surge como conquista direta da 

sociedade civil em seu embate com o Estado e o mercado. Tal histórico é brevemente apresentado. 

O processo participativo, que contou com um total de 38 eventos e variados formatos (a saber, Oficinas 

Institucionais, Oficinas com Conselheiros da Sociedade Civil, Debates Regionais, Campos Regionais, 

Oficinas com a População, Grupo de Trabalho sobre Parâmetros Urbanísticos e Grupo de Trabalho sobre 

Instrumentos de Gestão e Audiências Públicas), foi acompanhado pela autora na condição de 

observadora participante1. Além disso, para o desenvolvimento da pesquisa, foram conduzidas 

entrevistas qualitativas com 37 agentes que participaram do processo. Nesse quesito, são tecidas 

reflexões metodológicas a respeito do trabalho de campo, a sobretudo no que toca a necessidade de 

constante atenção para se “estranhar o familiar” (VELHO, 2013) e o impacto do pesquisador sobre seu 

objeto (BABBIE, 2008). 

                                                        
1 A pesquisa de campo foi realizada para a elaboração da monografia de conclusão de curso em Arquitetura 
e Urbanismo pela Escola de Arquitetura da UFMG, intitulada “Retratos da participação: Registros e relatos do 
processo participativo da Operação Urbana Consorciada Antônio Carlos / Pedro I + Leste-Oeste” e defendida 
em dezembro de 2015. As reflexões tecidas no presente artigo são complementadas pela pesquisa de 
mestrado atualmente em curso. 



 

ST 07 – ESTADO E DEMOCRACIA: REPRESENTAÇÃO, PARTICIPAÇÃO E CONTROLE SOCIAL NA GESTÃO 
PÚBLICA  

Anais do Encontro Nacional de Ensino e Pesquisa do Campo de Públicas 

v. 2, n. 2, 2017 

843 

O principal enfoque deste artigo é apresentar as impressões dos agentes a respeito do processo 

participativo, com destaque para os seus diferentes momentos e formatos. Para tanto, também é 

construído um retrato dos perfis dos participantes, a partir de dados gerados através das listas de presença 

dos eventos, das observações de campo e da condução de entrevistas qualitativas. Com as análises 

propostas, procura-se contribuir para o pensamento em torno da democratização das práticas de política 

urbana, a partir da perspectiva dos cidadãos participantes. 

1. O processo de urbanização brasileiro e o instrumento urbanístico 
Operação Urbana Consorciada 

O processo intenso e recente de urbanização brasileiro, que, de 1940 a 1980, transformou o país de 

sociedade rural para predominantemente urbana (ROLNIK, 2009), colocou no centro das pautas das 

lutas sociais questões referentes ao que hoje se chama de Direito à Cidade, termo cunhado por Henri 

Lefèbvre (LEFÈBVRE, 1999). Esse processo rápido de urbanização agravou a questão do acesso à terra 

urbana pelos pobres, que já vinha sendo reconhecida desde o final do século XIX (BONDUKI, 2009; 

CARDOSO, 2007), levando a processo de ocupação irregular de áreas centrais e de periferização da 

moradia urbana. Conforme aponta Ermínia Maricato (2011), a condição de irregularidade e os processos 

de exclusão socioespacial não são meras consequências indesejáveis da produção capitalista do espaço 

urbano brasileiro, mas partes integrantes, funcionais e operantes, desta última. 

No contexto da Assembleia Constituinte, o Movimento Nacional pela Reforma Urbana (MNRU), 

composto por organizações de ativistas, entidades profissionais e acadêmicas, elaborou a emenda 

popular da reforma urbana, a qual foi submetida para o Congresso Nacional. A emenda passou por uma 

série de cortes e modificações, culminando nos artigos 182 e 183 da Constituição Federal de 1988 

(CF/88), que dispõem sobre a política urbana (SOUZA, 2013). A CF/88, seguida pela promulgação do 

Estatuto da Cidade (Lei nº 10.257, de 10 de julho de 2001), significou a criação e um marco legal 

progressista que gira em torno da função social da propriedade e da cidade, bem como da 

democratização das práticas da política urbana. 

Rolnik (2009) destaca as restrições legais e estruturais em que se inseriram as possibilidades geradas 

pelo novo marco regulatório, a começar pela discrepância entre as atribuições municipais, reforçadas 

pelo pacto federativo, e os orçamentos municipais limitados pela natureza clientelista do formato dos 

repasses estaduais e federais. Já no âmbito dos processos econômicos globais, o Estado e a economia 

brasileiros passaram por processos de neoliberalização, redução estatal e ajustes de restrição 

macroeconômicos intensificados a partir da década de 1990. 

O resultado foi o surgimento de vertentes de planejamento e gestão marcados por maior flexibilidade, 

lógicas “mercadófilas” e menor intervenção estatal, sobretudo a partir da década de 1980, no contexto 

global, e da década de 1990 no Brasil (SOUZA, 2013). Observou-se a redução do papel do Estado, a 
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financeirização da economia, as privatizações e a proeminência das chamadas Parcerias Público- 

Privadas (PPPs). Conforme assinalado por Vainer, Oliveira e Novais (2012) e Vainer (2011), esse 

contexto significou a ascensão do chamado planejamento estratégico, que preconiza a visão do mercado 

como aquela mais racional para decidir a respeito de alocações de recursos escassos no espaço urbano, 

pautando-se nos ideais de eficiência e eficácia. 

É esse quadro de forte avanço institucional do marco regulatório, contraposto pelos processos recentes 

de neoliberalização econômica e do Estado, que compõe o cenário do planejamento urbano e da questão 

urbana no Brasil. Dentre os instrumentos instituídos pelo Estatuto da Cidade, destaca-se um que expressa 

essa tensão: a Operação Urbana Consorciada. Em sua modalidade mais recorrente, trata-se de uma forma 

de PPP que objetiva promover alterações estruturantes no tecido urbano. Em tese, a OUC é um 

instrumento urbanístico de captura de mais-valia fundiária, isto é, um instrumento que procura recuperar 

para o Poder Público parte da valorização imobiliária decorrente de investimentos públicos em 

infraestrutura e equipamentos urbanos. Não obstante, instrumento apresenta grande potencial de se 

inserir na lógica do planejamento estratégico neoliberal anteriormente apresentado, caracterizada pela 

execução de grandes projetos urbano em regime de exceção urbanísticas e que constituem verdadeiras 

rupturas territoriais que inserem a escala local na dinâmica global (VAINER; OLIVEIRA; NOVAIS, 

2012; FIX, sem data). 

2. Histórico da OUC ACLO 

A concepção da Operação Urbana Consorciada Antônio Carlos/Pedro I + Leste + Oeste (OUC ACLO) 

teve início na forma de duas Operações Urbanas Consorciadas distintas. A primeira, denominada OUC 

Antônio Carlos/Pedro I, foi elaborada pelos técnicos da Secretaria Municipal Adjunta de Planejamento 

Urbano (SMAPU) da Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) a partir do início de 2010. A segunda, 

chamada de OUC Vale do Arrudas, envolvendo o eixo viário leste-oeste, foi elaborada a partir do final 

de 2011, por um consórcio conformado pelas construtoras Andrade Gutierrez, Barbosa Mello e 

Norberto Odebrecht Brasil, em resposta a um Procedimento de Manifestação de Interesse (PMI) 

instituído pela PBH em novembro de 2011 (Belo Horizonte, 2011, 2011a). No início de 2013 surgiu a 

proposta de serem unificadas as duas OUCs. 

Suas áreas se encontram demarcadas dentre aquelas prioritárias para a aplicação do instrumento 

Operação Urbana Consorciada na Lei Municipal nº 9959, que revisou o Plano Diretor do Município, 

aprovada em 2010 e regulamentou o instrumento (Figura 01).  
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FIGURA 01 – Mapa das áreas indicadas pelo PD para a implementação do 
instrumento OUC e área do projeto da OUC Nova BH 

 
Fonte: PBH, 2014. Adaptado pela autora 

O Plano Urbanístico resultante da união das duas Operações Urbanas, apelidada de OUC Nova BH, 

porém oficialmente intitulada Operação Urbana Consorciada Antônio Carlos/Pedro I - Leste-Oeste / 

Vale do Arrudas, foi concluído em julho de 2013 e sua divulgação pública ocorreu em outubro do mesmo 

na. Em razão da falta de participação popular na elaboração do projeto, o Ministério Público (MP) foi 

acionado, dando início a um processo de investigação e culminou em uma Ação Civil Pública em julho 

de 2014. Como resultado, a PBH firmou um acordo com o MP de que daria um passo atrás, promoveria 

um processo participativo e reelaboraria o projeto, sem descartá-lo totalmente. A Figura 02 apresenta 

uma linha do tempo com os diferentes projetos que culminaram na OUC ACLO, para facilitar a 

compreensão da cronologia do processo, bem como os principais marcos legais envolvidos. 

FIGURA 02 – Linha do tempo indicando os marcos legais para implementação do 
instrumento OUC e os diferentes projetos que culminaram na OUC ACLO 

 

Fonte: concepção própria 

O projeto retomou o nome original, levemente alterado para Operação Urbana Consorciada Antônio 

Carlos/Pedro I + Leste-Oeste (OUC ACLO), em razão da resistência gerada em torno da OUC Nova 

BH. Quando foi apresentado ao público novamente, em outubro de 2015, após primeira fase de revisão. 



 

ST 07 – ESTADO E DEMOCRACIA: REPRESENTAÇÃO, PARTICIPAÇÃO E CONTROLE SOCIAL NA GESTÃO 
PÚBLICA  

Anais do Encontro Nacional de Ensino e Pesquisa do Campo de Públicas 

v. 2, n. 2, 2017 

846 

Em outubro de 2014, teve início o processo participativo. Ao todo, foram realizados 38 eventos e 

variados formatos (a saber, Oficinas Institucionais, Oficinas com Conselheiros da Sociedade Civil, 

Debates Regionais, Campos Regionais, Oficinas com a População, Grupo de Trabalho sobre Parâmetros 

Urbanísticos e Grupo de Trabalho sobre Instrumentos de Gestão e Audiências Públicas). 

Antes de prosseguir para a análise do processo participativo e das impressões dos agentes sobre os 

diferentes momentos e formatos, são tecidas considerações a respeito do método da pesquisa qualitativa, 

sobretudo no que toca o estudo da própria sociedade em que se insere o pesquisador e a importância 

da abordagem antropológica que enfoca as categorias acionadas pelos indivíduos envolvidos no 

processo e as redes de significado por elas conformadas. Tal abordagem é apresentada como portadora 

de potencial de criar uma base de diálogo entre o cientista e a população afetada nos processos de 

tomada de decisão sob uma perspectiva autonomista. 

3. O estudo antropológico de sociedades complexas e as possibilidades de 
se estranhar o familiar 

Recuperando a questão formulada por Carlos Nelson Ferreira dos Santos (1980) – “como e quando pode 

um arquiteto ser antropólogo?” –, procura-se tecer considerações metodológicas a respeito da pesquisa 

de campo qualitativa aplicada ao estudo das práticas ditas democráticas no planejamento urbano. 

Santos aponta que a atenção ao detalhe e ao específico, combinadas com o estudo dos sistemas de 

códigos e das redes de atribuição de significado que conformam uma cultura, são os principais aspectos 

com que se preocupam os antropólogos. Para o autor, tais práticas, aplicadas ao planejamento urbano, 

têm o potencial de reduzir as “tendências homogeneizadoras do planejamento” (SANTOS, 1980), 

caracterizadas por abstrações e generalizações distantes da realidade das formações urbanas brasileiras.  

Gilberto Velho (2013) chama a atenção para os limites e possibilidades de um pesquisador realizar 

estudos de caráter antropológico em sua própria sociedade. De acordo com o autor, é possível fazê-lo 

em uma sociedade complexa como a moderno-contemporânea, marcada por processos de individuação 

que destacam o indivíduo das instituições e permite o trânsito entre vários planos da realidade. A 

importância da noção de biografia individual e a interpretação subjetiva acerca da realidade são traços 

fundamentais das sociedades complexas. Tal conformação cultural permitiu o surgimento da própria 

antropologia como campo, ao gerar a possibilidade de estranhamento, tanto no interior da mesma cultura 

quanto na interação com outras culturas. 

Tanto no estudo de uma cultura suspostamente exótica, quanto no estudo do próprio contexto em que 

nos inserimos, é necessário relativizar os conceitos de estranhamento e de familiaridade. Velho (2013) 

destaca que a distância cultural não garante que estejamos livres da influência de nossa própria 

sociedade, cuja carga cultural levamos conosco. Assim, é importante procurar perceber os processos 

pelos quais a sociedade investigada atribui valor à realidade, e não olhar a realidade segundo os próprios 
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valores. Já a proximidade cultural, como é o caso de quando se estuda a sua própria cultura, traz consigo 

uma série de preconceitos que precisam ser desconstruídos O autor propõe que, em uma sociedade 

complexa, é possível estranhar o familiar: “A possibilidade de partilharmos patrimônios culturais com 

membros de nossa sociedade não nos deve iludir a respeito das inúmeras descontinuidades e diferenças 

provindas de trajetórias, experiências e vivências específicas” (VELHO, 2013, p. 82-83). 

Velho elabora que o trabalho do antropólogo é “conseguir detectar a partir das categorias nativas a lógica 

das representações sociais que podem estar referidas a classificações distintas das do investigador” 

(VELHO, 1997, p. 116-117), mesmo quando o que se estuda é a própria sociedade. Além disso, “O 

antropólogo lida e tem como objetivo de reflexão a maneira como culturas, sociedades e grupos 

sociais representam, organizam e classificam suas experiências. Nesse sentido sua tarefa consiste em 

captar o arbitrário cultural que define toda e qualquer sociedade” (VELHO, 2013, p. 85; grifos no 

original). Fazendo referência a Clifford Geertz, destaca que o trabalho do antropólogo não é apenas de 

natureza interpretativa, mas sim uma interpretação das interpretações. 

A atenção ao específico – um estudo de caso, o do processo participativo da Operação Urbana 

Consorciada Antônio Carlos / Pedro I + Leste-Oeste (OUC ACLO) – e o objetivo de perceber e analisar 

as redes de significados conformadas pelas “categorias nativas” (VELHO, 1997) em um contexto 

cultural em que me insiro são as principais características do presente trabalho. Tendo isso em vista, 

foram tecidas as considerações anteriores a respeito da natureza do estudo antropológico e as cautelas e 

procedimentos que devem acompanhá-lo. 

Assim como Velho formula, centro minha análise na interpretação das interpretações dos agentes 

envolvidos no referido processo participativo. Entende-se que tais interpretações e representações acerca 

da realidade não são separadas, mas sim partes integrantes da prática social (VELHO, 1997). Mais do 

que isso, conforme elabora Pierre Bourdieu (2012), as representações acerca da realidade estão inseridas 

na disputa dos princípios de visão e divisão do mundo, sendo capazes de universalizar o particular e 

naturalizar o específico, em uma dinâmica própria do campo simbólico. Assim, o estudo das 

representações é central para a compreensão dos princípios de legitimação que operam no campo 

simbólico para que se entenda como única possível a realidade que se encontra. Isso apenas pode ser 

feito através do estudo de categorias nativas e das redes de significado que elas compõem. 

4. Possibilidades do método antropológico para a promoção da 
autonomia 

Marcelo Lopes de Souza (2013) trabalha a questão do papel que deve ser desempenhado pelo 

conhecimento técnico e sua relação com a população afetada, no contexto do planejamento urbano sob 

uma perspectiva autonomista. Tal perspectiva envolve uma concepção de participação popular no 

planejamento urbano em que a população afetada deve ser a detentora da palavra final para a definição, 
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tanto dos meios, quanto dos fins do planejamento. Assim, cabe ao técnico ou ao acadêmico auxiliar no 

processo de tomada de decisão, fornecendo as informações necessárias para que ela seja efetivada: 

Os pesquisadores e técnicos conhecedores de instrumentos e técnicas de planejamento 
e gestão não podem, consoante o enfoque autonomista, reivindicar qualquer privilégio 
quanto ao poder de estabelecer as prioridades e definir as metas e os objetivos das 
intervenções. Não podem reivindicar sentir e pensar em nome da população, 
presumido a racionalidade e a universalidade de suas próprias inclinações, de seus 
próprios gostos e suas próprias necessidades. Mas podem, isso sim, colaborar na 
orientação dos debates e no esclarecimento de diversas questões. (SOUZA, 2013, p. 
179) 

Santos tece uma reflexão semelhante ao propor que uma das principais contribuições do antropólogo no 

campo do Urbanismo seria “chamar a atenção, a partir da sua experiência com diferentes grupos e 

culturas, que fins e meios são inseparáveis nas tentativas de planejar as cidades” (SANTOS, 1980, p. 

45). Para o autor, um dos grandes problemas da prática do Urbanismo é a supervalorização dos fins e 

um descuido com relação aos meios, que são simplificados ao procurar superar as especificidades dos 

contextos de implementação. Assim, o antropólogo, a partir da sua atenção ao detalhe e sua capacidade 

de localizá-lo em relação ao todo cultural, seria um profissional adequado para empreender uma possível 

articulação entre meios e fins. 

Ainda que Santos não chegue ao ponto de Souza de propor a autonomia das populações afetadas na 

definição de ambos, acredito que ele sinaliza uma maneira importante para que se procure superar o 

distanciamento entre o conhecimento científico e a população afetada, na forma de uma abordagem 

antropológica. Ela apresenta o potencial de permitir a interlocução do cientista com a população, na 

forma ideal da assessoria para a definição tanto dos meios quanto dos fins do planejamento urbano, em 

condições de respeito da realidade cotidiana vivida e de compreensão e acionamento das categorias e 

redes de significado operadas pelos sujeitos, sem, contudo, perder de vista a dinâmica maior em que 

estes se inserem. 

É partindo dessas duas premissas – de que o papel do cientista deve ser o de assessorar a população na 

definição dos meios e fins do planejamento e de que a abordagem antropológica apresenta o potencial 

de criar uma base de diálogo comum para a articulação, tanto entre cientistas e população, quanto 

entre meios e fins – que proponho a centralidade da pesquisa de campo qualitativa para os estudos que 

subsidiam as práticas democráticas de planejamento urbano. 

5. Considerações metodológicas sobre a pesquisa de campo qualitativa 

Uma vez estabelecida a possibilidade de se conduzir um estudo de natureza antropológica no contexto 

de uma sociedade complexa em que se insere o pesquisador, e havendo destacado o potencial específico 

do estudo das representações para desvelar as dinâmicas de legitimação do status quo quanto as 

possibilidades de mudança deste último, cabe agora tecer considerações metodológicas específicas a 



 

ST 07 – ESTADO E DEMOCRACIA: REPRESENTAÇÃO, PARTICIPAÇÃO E CONTROLE SOCIAL NA GESTÃO 
PÚBLICA  

Anais do Encontro Nacional de Ensino e Pesquisa do Campo de Públicas 

v. 2, n. 2, 2017 

849 

respeito da pesquisa de campo qualitativa empreendida – e analisada em alguns e seus aspectos no 

presente artigo. A principal referência para a condução do trabalho de campo foi o sociólogo Earl Babbie 

(2008), que elabora uma série de considerações metodológicas orientadas para a prática da pesquisa de 

campo qualitativa, dentre as quais foram adotadas a observação participante a condução de entrevistas 

qualitativas. 

Uma das questões mais importantes a ser destacada diz respeito à natureza da própria pesquisa 

qualitativa. Por se tratarem de objetos mais restritos, dela não podem ser derivadas generalizações a 

respeito da sociedade, nem pode ser aplicada para obter análises estatísticas, por gerar dados dificilmente 

quantificáveis. No entanto, ela é extremamente útil para se apreender nuances de comportamento e de 

atitude que não seriam apreendidos por métodos quantitativos, permitindo uma compreensão abrangente 

dos fenômenos estudados (BABBIE, 2008). 

No caso da pesquisa em tela, é importante manter essas questões em mente, pois embora as observações 

de campo tenham sido bastante abrangentes, elas se restringem ao processo participativo da OUC 

ACLO, não sendo representativas de todos os processos participativos. Da mesma maneira, as 

entrevistas refletem o posicionamento de um indivíduo em particular, não podendo ser generalizadas 

para todos os participantes de perfil semelhante. Assim, o que os resultados da presente pesquisa trazem 

são elementos para se fundamentar novas coletas de dados e comparar com teorias já existentes. 

Outro fator fundamental diz respeito ao papel desempenhado pelo pesquisador, que pode estar em 

qualquer ponto entre os extremos do observador completo e a participação completa. A esse respeito, 

Babbie (2008) destaca que, não importa a posição ocupada, o pesquisador sempre exerce influência 

sobre o seu objeto de estudo. Além disso, Velho (2013) acrescenta que as análises derivadas são 

necessariamente filtradas pelo olhar do investigador, sendo impossível a total objetividade ou 

neutralidade. Isso gera a necessidade de constante “autodimensionamento” com relação ao objeto 

(VELHO, 2013) e às próprias análises, confrontando-as a todo tempo com novas observações de campo 

e aprimorando o conteúdo das análises elaboradas, em um constante movimento dialético (BABBIE, 

2008). Desde o início da pesquisa, em 2015, encontro-me em meio a esse movimento dialético, 

repensando as melhores categorias para analisar o objeto, revisitando e aprimorando as análises. 

Imbuída deste espírito, antes de seguir para a apresentação e o desenvolvimento de análises acerca do 

objeto, seguindo as recomendações de Babbie (2008), é fundamental que seja evidenciado o meu nível 

de envolvimento com ele e os diferentes papeis que desempenhei, para que os leitores possam ter 

material para avaliar a validade e coerência das minhas reflexões e ponderações. 

Participei das primeiras atividades de discussão da OUC ACLO abertas ao público de maneira 

independente. Em janeiro de 2015. Tornei-me estagiária da SMAPU, na Gerência responsável pela 

elaboração da OUC ACLO. Assim, enquanto estagiária da SMAPU, acompanhei o processo 

participativo até o seu fim, em junho de 2015. A pesquisa de campo conduzida de modo consciente teve 
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início em março de 2015, quando decidi fazer do processo participativo da OUC ACLO o objeto do 

estudo de caso para a pesquisa de Trabalho de Conclusão de Curso (TCC). Após sair do estágio, 

continuei desempenhando o papel de pesquisadora. Ao longo dos meses de outubro e novembro de 2015, 

conduzi entrevistas qualitativas com diversos agentes que participaram das discussões, em parceria com 

a pesquisadora Thaís Mariano Nassif Salomão2, então mestranda do Núcleo de Pós-Graduação em 

Arquitetura e Urbanismo da EA-UFMG. 

De acordo com Babbie (2008), as entrevistas qualitativas devem ser concebidas de modo a serem mais 

flexíveis, repetitivas e contínuas, para possibilitar que as informações coletadas sejam constantemente 

analisadas e refinadas e que as perguntas sejam testadas e reelaboradas à luz delas ao longo do processo, 

de modo a se aproximar cada vez mais de um modelo que corresponda com a realidade. A entrevista 

qualitativa tem como base um plano geral dos assuntos a serem abordados com profundidade, ao invés 

de perguntas padronizadas e previamente ordenadas. Acrescenta que, fazendo referência a Lofland e 

colegas (2006), que o pesquisador deve agir como um “incompetente socialmente aceitável”, isto é, 

“alguém que não entende a situação em que se colocou e precisa de ajuda para compreender mesmo os 

aspectos mais básicos daquela situação” (BABBIE, 2008, p. 337), de modo que envolve, basicamente, 

assistir e fazer perguntas, como um estudante que está aprendendo sobre um assunto pela primeira vez. 

Babbie orienta que as respostas sejam usadas como material para elaborar as perguntas que as seguem, 

de modo que é fundamental ouvi-las atentamente e procurar interpretá-las no marco do seu objetivo 

geral e assim moldar a próxima pergunta, para aprofundar no conteúdo da última resposta ou 

redirecionar a atenção do entrevistado no sentido desejado. 

As entrevistas foram realizadas entre os meses de setembro e novembro de 2015, mediante assinatura 

de termos de autorização para sua gravação e uso das informações para fins acadêmicos. No total, foram 

conduzidas 27 entrevistas, de cerca de uma hora, com 37 pessoas de diferentes perfis, em que 

discorreram a respeito de suas percepções sobre o processo participativo e sobre o projeto da OUC 

ACLO. A seleção dos entrevistados foi feita por nós a partir de classificação dos participantes que fiz 

para a presente pesquisa. A maior parte das entrevistas foi individual, sendo que três foram conduzidas 

em dupla, uma em trio e uma em grupo de seis. As entrevistas que contaram com duas ou mais pessoas 

foram feitas com agentes de um mesmo perfil, permitindo que os entrevistados interagissem entre si, 

complementando ou discordando uns com os outros. 

A seleção dos entrevistados foi baseada em dados gerados a partir das listas de presença dos eventos. 

Os agentes foram classificados dentro de quatro grandes categorias, chamadas Sociedade Civil 

Organizada, Setor Público, Setor Acadêmico, Sociedade Civil Não Organizada e Outros. De maneira 

geral, foram dois os critérios para selecionar os entrevistados: aqueles que participaram mais dentro de 

                                                        
2 A dissertação de Nassif, intitulada “Linguagem técnica e (im)possibilidades para a produção democrática 
do espaço urbano: uma análise a partir de duas experiências participativas em Belo Horizonte”, foi defendida 
em setembro de 2016. 
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um perfil, ou aqueles cujo perfil teve pequena participação em termos de número de participações por 

indivíduo, mas que vários agentes compareceram, embora poucas vezes, com perfil semelhante. Os 

entrevistados, o número de participações e os eventos de que participaram encontram-se destacados na 

Figura 03. 

FIGURA 03 – Relação dos entrevistados, eventos do processo participativo da OUC 
ACLO a que compareceram e número de participações 

 
Fonte: concepção própria 

6. O processo participativo da OUC ACLO: momentos e formatos 

Para descrever e analisar o processo participativo da OUC ACLO e os agentes que dele participaram, 

foram gerados dados a partir das listas de presença assinadas pelos participantes, ocasião em que eram 

perguntados, para preenchimento da lista, se representavam alguma entidade. As listas de presença 

foram transcritas e condensadas de modo a não permitir que um mesmo participante constasse mais de 

uma vez. Na lista condensada, o nome de cada participante trazia a informação de a quantos e a quais 

eventos ele compareceu, além de todas as formas com que ele se autoidentificou. A partir dessas 

informações, combinadas com perfis que eu havia identificado ao longo das observações de campo, 

tendo como base as contribuições dos participantes que se manifestavam, foram criadas as categorias 

usadas para classificá-los. A Figura 4 ilustra as grandes categorias, categorias e subcategorias adotadas 

e o número de indivíduos classificados. 
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FIGURA 04 – Esquemas de classificação dos agentes. As áreas dos círculos são 
proporcionais ao número de pessoas que recebeu cada classificação 

 
Fonte: concepção própria 

A Figura 04 revela a porcentagem dos participantes referentes às Grandes Categorias de classificação. 

A partir dele, é possível notar que a índice de participação mais específico foi aquele do Setor Público 

(40%), cuja grande maioria é composta por funcionários da PBH. O Setor Público é seguido pela 

Sociedade Civil Organizada (28%) e pela Sociedade Civil Não Organizada (25%), ao passo que a 

participação do Setor Acadêmico foi de apenas 5%. 

Uma informação importante a respeito do total de participantes é o número de vezes que cada indivíduo 

compareceu aos eventos, revelados na Figura 05. Os dados demonstram que a grande maioria (77%) 

participou apenas uma vez, ao passo que apenas 3% dos participantes esteve em cinco eventos ou mais, 

no total de 38 encontros. Desse total, o máximo de vezes que algum indivíduo participou foi 13. 
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FIGURA 05 – Porcentagem do número de participantes 

 
Fonte: concepção própria 

Por sua vez, a Figura 06 evidencia que, entre os diferentes agentes, os segmentos que tiveram maior 

frequência de presença, isto é, aqueles cujos indivíduos participaram um número maior de vezes, foram 

a Sociedade Civil Organizada e o Setor Acadêmico. 

FIGURA 06 – Número de participantes por agentes das Grandes Categorias 

 
Fonte: concepção própria 

Já no que toca os diferentes formatos, conforme foi mencionado anteriormente, em 2014 foi feito um 

acordo entre a Prefeitura e o Ministério Público que o processo de elaboração da então Operação Urbana 

Consorciada Nova BH seria retomado com a inclusão de momentos de participação popular. No acordo, 

constam várias exigências de formatos de participação popular, como oficinas, debates regionais e 

audiências públicas, bem como a compulsoriedade da disponibilização para o público dos materiais, do 

atendimento constante da população, tanto presencialmente quanto por meio da internet, e de resposta a 

todos questionamentos da sociedade civil. É nesse contexto que se estabelece o processo participativo 

da OUC ACLO, somando aos formatos exigidos pelo Ministério Público alguns outros, concebidos pela 

própria SMAPU voluntariamente (Oficinas Institucionais, Oficinas com Conselheiros da Sociedade 

Civil e Campos Regionais) ou em resposta a demandas da sociedade civil ao longo do processo 

(Grupo de Trabalho sobre Parâmetros Urbanísticos e Grupo de Trabalho sobre Instrumentos de 

Gestão). 
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Na Figura 07 o processo participativo, com destaque para os momentos, formatos, duração, proporção 

de participantes por categorias de agentes, número de participações, dentre outras informações, é 

esquematicamente sintetizado. 

FIGURA 07 – Quadro síntese do processo participativo da OUC ACLO 

 
Fonte: concepção própria 

Os dados sobre os números de participação por evento, ilustrados na Figura 07 revelam que revelam 

que os eventos que reuniram pessoas que participaram mais vezes foram os GTs, e aqueles que 

reuniram a maior proporção de pessoas que participaram menos vezes, além dos Debates e 

Audiências, foram as Oficinas Institucionais e as Oficinas com Conselheiros da Sociedade Civil. 

A Figura 07 demonstra, ainda, que os eventos que atraíram maior volume de pessoas foram os Debates 

Regionais e Audiências Públicas, eventos cuja divulgação vou ampliada. As categorias mais 

representadas nesses momentos de maior volume foram Sociedade Civil Organizada e Sociedade Civil 

não Organizada. Por outro lado, os eventos que atraíram agentes de diferentes categoriais de maneira 
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mais proporcional foram os GTs. 

Por sua vez, a Figura 08 revela que os agentes que participaram mais vezes compareceram, de maneira 

balanceada, a todos os tipos de evento, ao passo que aqueles que participaram menos vezes estiveram, 

principalmente, naqueles de convite ampliado, a saber, os Debates Regionais, e Audiências Públicas. 

FIGURA 08 – Presença em eventos por número de participantes 

Fonte: concepção própria 

Partindo de tais sistematizações, a seguir, são apresentados os formatos do processo participativo, tendo 

como base minhas observações de campo, e relatadas as impressões e avaliações dos entrevistados a seu 

respeito, com o intuito de contribuir para o debate teórico a respeito das possibilidades e limitações de 

processos participativos para um planejamento urbano democrático. 

6.1. Oficinas Institucionais 

As Oficinas Institucionais foram eventos internos à Prefeitura, em que se procurou, ao mesmo tempo, 

apresentar o projeto e discutir da OUC ACLO dentro das diferentes perspectivas setoriais da organização 

interna do Executivo Municipal, e testar as dinâmicas concebidas para as demais fases de oficinas, a 

saber, a Oficina com os Conselheiros da Sociedade Civil e a Oficina com a População. Elas foram 

realizadas no mês de outubro de 2014, em dois dias úteis, durante o período diurno, e com a participação 

de funcionários dos diversos órgãos da Prefeitura. As dinâmicas foram destacadas pelas entrevistadas 

como momento mais interessante da Oficina, em razão de sua natureza didática: 

[...] eles fizeram uma oficina interna, institucional dentro da Prefeitura, com todas as 
Secretarias institucionais, todas, Regional, todas as Secretarias temáticas. Eles fizeram 
primeiro um momento de capacitação, no sentido de repassar os conceitos [...] Então 
eles fizeram primeiro um momento de capacitação pra entender, fizeram várias 
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atividades lúdicas, tentando passar esses conceitos e depois foi o momento da gente 
estar fazendo propostas em cima do que foi apresentado em termos de conceitos. De 
qual era a percepção de cada ente, representando a sua temática, sobre a área como 
um todo, a situação que estava posta em termos de diagnóstico e em termos de 
proposta futura pro local. [...] É muito interessante, porque ela muito lúdico, tinha 
muito instrumento de maquete, de figura, de fotografia, bem didático, muito bom. [...] 
Tinha um envolvimento direto, não era simplesmente o repasse de um conhecimento, 
de uma informação, você estava envolvida em atividades o tempo inteiro, exercendo 
e executando aquele conceito que estava sendo colocado. [...] você tinha uma figura 
que mostrava o que era uma centralidade, né, ou uma fruição e você ia absorvendo 
aquele conceito por uma imagem. Quando eles foram explicar o que era coeficiente 
eles pegaram na prática mesmo, uma maquetinha, um terreno, dividiam pra explicar 
o que era parcelamento, depois pegavam bloquinhos, bloquinho de criança e falava: 
“Com coeficiente eu faço isso, aqui tenho essa área, posso verticalizar tanto.” Foi 
muito interessante nesse sentido, principalmente para as pessoas que não tinham 
conhecimento nenhum daqueles conceitos que estavam sendo trazidos3. 

6.2. Oficinas com Conselheiros da Sociedade Civil 

As Oficinas com Conselheiros da Sociedade Civil englobaram apresentações e dinâmicas para a maior 

compreensão das propostas da OUC ACLO. Elas foram realizadas em novembro de 2014, durante 

dois dias úteis, no período diurno. 

De acordo com entrevistados que participaram, a dinâmica que se destacou foi uma em que cada pessoa 

deveria representar um agente diferente no contexto da implementação de uma Operação Urbana, para 

entender o processo e as diferentes decisões envolvidas. De resto, narraram que elas foram semelhantes 

àquelas da Oficina com a População. O entrevistado de Movimentos de Moradia avalia que as Oficinas 

com Conselheiros da Sociedade Civil foram interessantes para conhecer o instrumento, porém não se 

aprofundaram no conteúdo do projeto. 

[...] na oficina eu era prefeito [...] Essa é a parte legal né? Que você se vê numa parte 
totalmente contraria do que você é, que você vive [...]essa dinâmica foi legal porque 
a gente meio que passou pro outro lado. [...] Então essa dinâmica foi legal, foi legal a 
gente fazer essa discussão. Mas eu esperava mais da própria Operação. Foi uma forma 
de, uma dinâmica de falar do instrumento, não falar da Operação. [...] Eu acredito, aí 
assim, eu acredito, que a parte técnica da Prefeitura ela tentou igualar, mais ou menos, 
o nível de conhecimento do instrumento pra ela depois aplicar a ideia da Operação 
como um todo. Isso ela conseguiu. As pessoas saiu de lá conhecendo o que é uma 
Operação Urbana Consorciada4. 

6.3. Debates Regionais 

Os momentos de diálogo com os bairros contaram com vários formatos. De início, foi feita uma abertura 

do processo de debate com a população, realizada no centro de Belo Horizonte no dia 5 de novembro 

de 2014, com formato bastante semelhante ao de uma audiência pública, realizada em um auditório, 

no período noturno. Nela, foi feita uma apresentação mais longa por parte da equipe da Prefeitura a 

respeito do instrumento Operação Urbana Consorciada e do projeto da OUC ACLO, seguida da 

abertura para as falas dos presentes. Posteriormente, ao longo do mês de novembro, foram organizados 

                                                        
3 Urbel, entrevista concedida em 05 de novembro de 2015. 
4 Movimento Moradia, entrevista concedida em 30 de setembro de 2015. 
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os Debates Regionais propriamente ditos, desta vez em cada uma das oito Regionais5 a que faziam 

referência, para permitir um “Trabalho pautado pelas especificidades territoriais, com divisão em 

grupos de conjunto de bairros” (PBH, acesso em 07 junho de 2015). 

Os debates também se deram no período noturno, onde a equipe fez uma breve apresentação geral da 

OUC ACLO, seguida pela apresentação das propostas específicas desenvolvidas para a Regional em 

questão; em seguida, foi aberta a fala para a população e, depois, ela foi convidada a se aproximar de 

um grande mapa para consulta-lo, tirar dúvidas e intervir sobre ele com sugestões com relação a detalhes 

do projeto. 

As avaliações dos entrevistados sobre os debates regionais foram divididas, pois alguns consideraram 

que a discussão através dos mapas foi positiva, pois a compreensão e questionamentos das propostas se 

davam melhor assim do que através das apresentações, na medida em que permitiam que se aproximasse 

das áreas de interesse e fossem tiradas as dúvidas diretamente com os técnicos: 

A impressão que eu tive foi essa, que não era uma coisa que você foi pra um lugar 
assistir uma coisa. Você está no bairro já, todo mundo se deslocou a pé, sabe aquela 
coisa assim? Eu não porque quando eu fui nessa do Calafate, eu moro no Padre 
Eustáquio. Mas o Teatro Cléber Junqueira é no mesmo quarteirão onde eu nasci, então 
minha irmã mora do lado do Teatro. Então eu estava em casa, né? Então foi diferente 
nesse sentido, todo mundo entender daquele assunto específico, daquele bairro. Então 
foi uma coisa mais bacana. É isso que eu falo também de pontuar mesmo, de focar. 
Então foi bem legal6. 

Por outro lado, outros avaliaram que os mapas geraram uma dinâmica individualizada que não 

possibilitou o diálogo e o debate, salvo situações de exceção, conforme narra um entrevistado: 

Diferente foi do que foi tratado nas discussões localizadas, que era um mapa, todo 
mundo ia pro mapa e discutia. Todo mundo ficava na discussão sem nenhum 
instrumento comum, todo mundo colocava sua questão: “Aqui, aqui, aqui.” Sem 
ninguém conseguir entender, de fato, o conjunto todo, sem conseguir entender que um 
também estava falando algo próximo do outro. Teve um momento que eu vi que houve 
um esclarecimento, [...] A mulher chegou, pegou o canetão na bolsa dela, e riscou o 
negócio: “Aqui não dá pra ter canal de ônibus.” Aí a hora que ela fez isso, de ir lá e 
tomar essa atitude de ir lá e riscar o negócio com o canetão dela, porque também o 
técnico não passava uma caneta pra ela mostrar, gerou um conflito ali [...] Aí o técnico 
já cedeu a caneta pro morador aí o morador foi lá e rabiscou por cima, mas ali se 
estabeleceu um meio de se comunicar. E ali se estabeleceu uma divergência num 
instrumento comum assim. Mas até ela fazer isso ela estava conversando uma coisa, 
ele estava preocupado com outra coisa, o outro morador preocupado com outra coisa, 
na hora que ela que ela fez isso, que ela teve uma atitude agressiva de ir lá e fazer isso 
aí todo mundo voltou a atenção pra aquela coisa. Entendeu? Mas é tentar ir focando e 
estabelecendo um meio, um instrumento mesmo de você ir colocando as coisas pra 
todo mundo. E aí aquelas discussões dos mapas ficava muito assim, cada um olha seu 
cantinho: “Aqui não sei o quê.” E o outro: “Aqui, não sei o quê.” Quando se tinha 
uma tentativa de discussão de algo maior, era um esforço imenso técnico pra fazer 

                                                        
5 O território de Belo Horizonte é divido em nove regionais, das quais oito estão inseridas no perímetro da 
OUC ACLO. São elas: Venda Nova, Pampulha, Norte, Noroeste, Oeste, Nordeste, Leste e Centro Sul. A 
Regional Barreiro não foi inserida por apresentar uma Operação Urbana Consorciada específica. 
6 Professora Arquitetura, entrevista concedida em 08 de outubro de 2015. 
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aquilo, pra tentar chamar a atenção de todo mundo discutindo na mesa, pra tentar 
discutir aquilo que era infrutífero, ninguém conseguia discutir7. 

6.4. Campos Regionais 

Os Debates Regionais foram seguidos por visitas de campo, nas quais os interessados poderiam se 

inscrever para participar. Nesse caso, as vagas eram limitadas e a proposta era que participassem 

membros de associações de bairro que pudessem repassar as discussões para os demais moradores. 

Foram feitas visitas de campo a todas as Regionais exceto a Norte, para a qual não houve inscrições. 

Elas foram feitas no período diurno, em dias úteis. De acordo com um entrevistado, saía-se da porta da 

sede administrativa da Prefeitura, no Centro da cidade. 

Novamente, as opiniões sobre os campos foram divididas. Alguns os avaliaram como extremamente 

positivos, pois permitiram a compreensão das propostas, a tirada de dúvidas e o apontamento dos 

problemas ou incoerências que percebiam no projeto: 

Eu achei muito importante a questão deles virem com a gente andar na rua, eu achei 
pontual, porque o seguinte, ali naquele trabalho em grupo estavam todos, mas quando 
a [nome suprimido – técnica SMAPU] e o outro veio em campo, eles podem perceber 
mais aquilo que a gente está falando. E é uma coisa muito mais pessoal né? Pra região 
né, do que você estar em grupo, porque você tem seu interesse, ela tem o dela e eu 
tenho o meu. Quando você está aqui, você é único, você pode falar, mostrar, assim, 
mesmo que o tempo não dá. Quando você tá em três, você vai falar, quem fala melhor 
vai falar mais, quem reivindica mais vai falar mais, né? Então acho muito pontual. 
Então assim, teve esse momento local, que é um trabalho em campo, eu achei 
importante8. 

Outros avaliaram que esses eventos foram limitados, dado o pequeno número de vagas para os 

interessados e em horários de difícil participação ampliada, de modo que os questionamentos foram 

centrados nos interesses individuais daqueles que estavam presentes: 

Aí depois dessa oficina regional eu participei das atividades de campo também, que 
eram regionais. As atividades de campo a princípio eram pras lideranças das 
Associações de bairro, lideranças comunitárias, eram grupos mais reduzidos. Aí eu 
fui numas três ou quatro, acho que foram umas seis ou sete atividades de campo. Aí 
eu me interessei, até pra conhecer a cidade, as regionais, ver como funciona. Elas 
foram bem esvaziadas assim, as atividades de campo tinham pouquíssima 
participação9. 

As visitas técnicas eu acho que foram um fiasco, aquelas visitas de campo. Por que? 
Foram um fiasco, porque você marca com a pessoa aí vai um grupinho pequeno, você 
não tem uma mobilidade muito grande naquele lugar, são áreas muito grandes, você 
não tem ali de fato, é desconfortável, você não tem uma conversa sobre a área, porque 
você está no sol. E eu acho que ali foi uma tentativa de alguma coisa e tal, que poderia 
ser interessante, mas foi um fiasco10. 

 

                                                        
7 Movimento Estudantil, entrevista concedida em 26 de outubro de 2015. 
8 Bonfim, entrevista concedida em 01 de outubro de 2015. 
9 Geógrafo, entrevista concedida em 14 de outubro de 2015. 
10 Movimento Estudantil, entrevista concedida em 26 de outubro de 2015. 
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6.5. Oficinas com a População 

Quanto ao formato da Oficina com a População, seu primeiro momento foi de capacitação, no período 

noturno, no centro da cidade, em que foi apresentado o instrumento Operação Urbana Consorciada e 

dado um panorama dos objetivos do projeto. Os segundo e terceiro momentos se configuraram mais 

propriamente como Oficinas e foram, respectivamente, na manhã e na tarde de um sábado, em dezembro 

de 2014, no bairro Lagoinha. Nesse sábado, também houve um momento inicial de apresentação, 

seguido pela divisão dos participantes em grupos para discutir as sensações que sentiam ao observar 

imagens, que representavam tanto propostas da OUC ACLO, como situações que o projeto pretende 

reverter ou evitar, com o objetivo de elucidar os efeitos dos parâmetros urbanísticos propostos e o que 

se pretende alcançar com o projeto. No turno da tarde, foi feita uma dinâmica em grupos sobre a 

distribuição de recursos da OUC ACLO, assim procurando mostrar a necessidade de pensar a prioridade 

da destinação dos recursos, tendo em vista o investimento em uma intervenção implica em gastar 

recursos que poderiam ser empregados para a implementação de outras. Por fim, os participantes se 

dividiram livremente em três grandes grupos, cada um referente a um trecho da OUC, e foram discutidas 

as questões trazidas pelas associações de bairro a respeito dos projetos. 

Houve um consenso dos entrevistados na avaliação dessas oficinas, consideradas como um dos 

momentos de participação mais interessantes entre os eventos da OUC ACLO, sobretudo em razão das 

dinâmicas que foram feitas. A atividade que se destacou foi a de distribuição de recursos limitados por 

território e por política setorial. O entrevistado do Movimento Estudantil avaliou que sua qualidade 

estava em criar uma base compartilhada para a discussão entre os participantes, algo que não ocorreu 

nos demais formatos. 

Que se estabelece lá meio um jogo dos pinos, onde você põe pino, onde tira pino, onde 
tem investimento, menos investimento. Você coloca de certa forma os atores, mistura 
os atores, né? Aquela mistura dos atores é interessante também pra entender, um 
instrumento também de fazer um consenso também, de se colocar no lugar do outro, 
mas é interessante. Mas aí também as pessoas entendem como o outro está agindo. E 
aí você começa a travar um diálogo, não, talvez, pra ter um consenso, mas um diálogo 
pra debater as coisas. Eu acho que foi uma tentativa de construção de diálogo e mais 
efetiva foi aquela dali11. 

No entanto, assim como colocou o entrevistado do Movimento de Moradia a respeito das Oficinas com 
os Conselheiros, foi pontuado por um entrevistado que as Oficinas com a População pecaram por falta 
de transmissão de conteúdo: 

Eu da oficina, eu acho até um processo democrático, mas eu acho assim, que não 
adianta as coisas acontecerem daquele jeito, porque eu, na minha percepção, foi um 
tempo perdido. Porque deveria haver uma orientação. Deveria ter uma coisa mais 
direcionada pras pessoas entenderem exatamente, porque você chegar lá, te dar uma 
maquete, você dizer o que você quer no seu bairro, que ponha no seu bairro, mas pra 
por no seu tem que tirar do outro. Entende? É interessante, é uma coisa complexa isso, 
mas tinha sujeito que queria tirar todos os hospitais de um e passar pro outro. Era uma 

                                                        
11 Movimento Estudantil, entrevista concedida em 26 de outubro de 2015. 
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coisa sem uma coordenação prévia. [...] Tinha que ter uma explicação prévia como é 
que a coisa ia acontecer, orientar as pessoas12. 

A respeito dessa dinâmica de distribuição dos recursos, membros da equipe técnica da SMAPU 
destacaram em entrevista que as pessoas tendiam a focar nas próprias áreas, ou em termos de inserção 
territorial, ou no que diz respeito às pautas dos segmentos sociais que representados, de forma que houve 
limitações para alcançar o diálogo e as negociações ensejados na sua concepção: 

A gente tinha um mapa da Operação inteira e com os pininhos mostrando onde estava 
arrecadando e onde que estava gastando, aí as pessoas poderiam manipular, tanto de 
diminuir a arrecadação em determinado lugar, quanto aumentar o investimento, eles 
podiam manipular livremente isso. Aí, pelo menos o grupo que eu estava, era um 
grupo que tinha o pessoal da Pampulha e o pessoal da Lagoinha que são dois grupos 
muito fortes e, se for pensar, acho que bem contrários, ideologicamente assim. E a 
gente não conseguiu colocar um grupo pra disputar com o outro porque eles só 
queriam discutir a sua área, então eles falaram: “Eu não vou entrar em debate com o 
outro não, porque eu quero discutir a minha área.” Então a gente ainda vê aquela coisa 
do meu quintal. Eu estou preocupado com meu quintal e com o resto não estou nem 
aí pro que vai acontecer. Isso eu acho que esse processo mostrou muito disso e eu 
acho que isso é interessante e faz parte pras pessoas também verem que a sua opinião 
não é unânime. Acho que isso foi interessante tanto pra gente, quanto pra população 
assim, ver os próprios conflitos que existiam entre eles mesmo13. 

Ao fim e ao cabo, avalio que as dinâmicas das Oficinas com a População, nas quais estive presente, 
recaíram na apresentação da OUC ACLO e na tentativa de convencimento acerca das suas qualidades, 
sobretudo no caso da dinâmica que envolviam o uso de imagens para transmitir a proposta do que se 
pretende alcançar com o projeto da Operação. A Gerente da SMAPU entrevistada revelou ser esse um 
dos objetivos das oficinas: a aproximação com relação à população e redução das resistências históricas 
com relação ao projeto, permitindo, assim, o avanço das discussões do processo participativo em termos 
qualitativos: 

E aí, nessas oficinas o que a gente acha que aconteceu é que ela acabou funcionando 
mais como um desarme, as pessoas se desarmando, os dois lados, um relação ao outro, 
se apropriando da proposta, permitindo porque, na verdade, nossa impressão é que 
ninguém nem conhecia a proposta. Conhecia só os estragos da proposta lá do Nova 
BH, então foi um esforço mais dessa tentativa de aproximar, mas assim, ao mesmo 
tempo era muito difícil porque era um grupo muito diverso. [...] Eram atividades mais 
lúdicas, a gente trabalhou com jogos, era assim, o que é a Operação Urbana. 
Realmente a gente não entrou tanto no conteúdo da proposta. Era uma proposta mais 
livre que todo mundo podia escrever proposta livremente, então era um formato mais 
livre, sem muito compromisso até de registro das falas, era uma coisa mais de uma 
aproximação14. 

6.6. e 6.7. Grupos de Trabalho 

Além dos eventos elencados até este ponto, foram criados dois Grupos de Trabalho15  (GTs), a saber, o 

Grupo de Trabalho sobre Instrumentos de Gestão da Operação Urbana e o Grupo de Trabalho sobre 

Parâmetros Urbanísticos, como resultado das demandas do Setor Acadêmico e dos Movimentos Sociais, 

no primeiro caso, e dos Setores Técnico e Imobiliário, no segundo. As reuniões dos GTs foram 

                                                        
12 São Luís, entrevista concedida em 02 de outubro de 2015. 
13 Arquiteta e Geógrafo SMAPU, entrevista concedida em 03 de novembro de 2015. 
14 Gerente SMAPU, entrevista concedida em 03 de novembro de 2015. 
15 Tais grupos são receberam títulos diversos e variam entre “grupo de trabalho”, “grupo técnico” e “grupo de 
discussão”, não havendo constância na terminologia adotada. Como são genericamente chamados de GTs, 
sigla usualmente empregada para designar grupos de trabalho, optei por assim referir-me a eles, para evitar 
o uso de terminologias distintas para um mesmo formato. 
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realizadas no período da tarde de dias úteis, na sala de reuniões da própria SMAPU. O GT Instrumentos 

de Gestão, que teve sua última reunião no dia 02 de junho de 2015, totalizando sete reuniões, iniciadas 

no dia 20 de janeiro de 2015. O GT Parâmetros Urbanísticos, por sua vez, reuniu-se três vezes, entre os 

dias 22 de janeiro e 26 de fevereiro de 2015. 

De maneira geral, os GTs foram avaliados como os momentos que realmente permitiam que fossem 

discutidas propostas de alteração do projeto da OUC ACLO, de modo que constituíram o espaço mais 

promissor para influenciá-lo. 

Mas no caso da Operação Urbana eu até achei que sim, houve muita mudança, houve 
muita conversa, todos eles estavam muito dispostos a escutar, a discutir, a trocar ideia. 
Se tinha alguma coisa que uma pessoa falava que era mais interessante do que o 
projeto foi absorvido, agora se a pessoa estava falando alguma coisa além do que devia 
ser falado, foi discutido e foi chegado num consenso. Não vi nada que... Nas reuniões, 
principalmente, nas reuniões de grupo, porque eu acho que nelas é que a gente tinha 
voz, essas que aconteceram no teatro ou fizeram alguma coisa, não tem tanto esse 
poder de voz né? Mas nas discussões em grupo eu acho que foram todas discussões 
muito válidas e tudo foi absorvido e analisado sim16. 

Nesse contexto, os GTs foram criticados pelos entrevistados por não permitirem uma participação 

ampliada (dado o horário em que aconteceram, as limitações de espaço físico e a restrição dos convites): 

Então o de gestão que é, de fato, quem vai participar tinham 10 pessoas. Começou o 
primeiro tinham, sei lá, umas 30, em termos visualmente. Aí depois a cada GT a gente 
marcou de 15 em 15 dias, se não me engano foram três ou quatro. [...] E foi só 
diminuindo o número de pessoas. E aí se são 10 pessoas falando, nós não estamos 
representando ninguém. Assim, estamos ali pra passar alguma coisa pras pessoas. 
Então precisava ter uma outra reunião, pensar se tem lideranças então as lideranças 
reúnem as pessoas17. 

Por outro lado, foi levantado por entrevistados que talvez os GTs devessem ser reconhecidos como 

espaço de discussão essencialmente técnica, o qual não necessariamente se beneficiaria de um 

contingente maior de participantes: 

Não sei se esses grupos de discussão deveriam ser abertos a todos, porque não era o 
propósito também, a ideia da Prefeitura era discutir questões mais técnicas da 
Operação, mas ao mesmo tempo os representantes das Associações de moradores 
também participavam, então assim... E até que ponto também, muitas das pessoas que 
estavam ali tinham contribuições técnicas pra dar. [...] Então ela é algo misturado, 
técnico, jurídico e político, mas eu acho que os grupos de discussão, esses de 
parâmetros e de gestão, não sei se deveriam ser algo tão amplo, mas eu também não 
tenho informações de como foi divulgado. Participei de algumas dessas reuniões, acho 
que foram interessantes as discussões, mas predominantemente a Prefeitura tem a voz, 
sem dúvida. Acho que talvez até como papel de coordenadora da Operação ela se 
posicione dessa forma18. 

Assim, apesar de terem sido os espaços de maior intervenção sobre o conteúdo propriamente dito da 

OUC ACLO, os GTs, assim como o processo participativo como um todo, foram caracterizados pelos 

                                                        
16 Câmara dos Dirigentes Lojistas (CDL), entrevista concedida em 22 de outubro de 2015. 
17 Professora Arquitetura, entrevista concedida em 08 de outubro de 2015. 
18 Advogado, entrevista concedida em 04 de novembro de 2015. 
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entrevistados como espaços de predominância de fala dos técnicos da Prefeitura, com quem reside o 

poder de decisão: 

Eu participei de grupos de trabalho, onde nós discutimos algumas coisas, onde eu tive 
uma oportunidade de colocar a minha opinião e ouvir a opinião dos outros, concordar 
com ela ou não, mas eu não participei no sentido de uma audiência pública que possa 
mudar rumos ou definir rumos de uma operação urbana desse tamanho, não19. 

6.8. Audiências Públicas 

Por fim, ao longo do mês de abril de 2015, ocorreram as audiências públicas, que foram divididas em 

“áreas de trabalho”, que agrupavam conjuntos de bairros adjacentes. As audiências ocorreram no 

período noturno, durante a semana, todas no centro da cidade. Elas foram antecedidas por uma 

Apresentação Geral, em que foi feita uma longa apresentação pela Prefeitura a respeito do instrumento, 

do projeto e das principais alterações feitas até então. Nas audiências públicas propriamente ditas, foram 

feitas exposições resumidas da apresentação geral sobre a Operação Urbana, seguidas da apresentação 

das principais propostas dos Programas de Ação referentes à área de trabalho abordada em cada evento, 

das principais demandas da população que foram incorporadas ou não e da inscrição de falas dos 

presentes. As intervenções da população feitas em blocos de cinco, com limite de 2 minutos 

relativamente controlado, e ao cabo de cada bloco a fala era retornada para a equipe da Prefeitura, sem 

limitação de tempo, e houve o esforço de responder, mesmo que rapidamente, a todas as questões 

levantadas. 

As audiências públicas foram extremamente criticadas pelos entrevistados, em razão dos longos tempos 

de exposição e resposta da Prefeitura, em comparação com o tempo limitado e controlado de fala da 

população. 

O que eu acho errado é a organização de tempo. Falam demais e na hora que as pessoas 
querem falar... Se é uma audiência pública isso, de fato, é um peso. Toda as vezes que 
eu vou é sempre um problema, ninguém controla o tempo deles, mas o nosso controla. 
Eles falam, falam e falam e você olha e fala assim: “Não vai dar tempo de ninguém 
falar.” Porque aí tem um monte de gente que queria falar, que vai embora, porque não 
dá, as pessoas têm horário ou está cansado e não quer mais20. 

Eu acho que o instrumento da participação ele tem que ser, aliás, eu acho não, estou 
convicta que ele tem que ser aperfeiçoado. Hoje nós temos muito mais uma 
participação referendativa do que participativa mesmo. As pessoas vão pra poder 
participar de uma audiência pública, mas o rito formal da audiência não lhes permite 
ampliar a discussão sobre determinados aspectos. Ou você tem pouco tempo ou as 
pessoas tem que falar pouco, tem que se manifestar pouco, grande parte das audiências 
mais fala a Prefeitura do que fala a plateia né? Eu participei das oito, tiveram oito 
audiências públicas agora, no começo do semestre passado e o que eu sempre reclamo 
desses formatos é que a sociedade civil que quer e não tem, por exemplo, a 
apropriação dos termos né, igual a gente vê, por exemplo, você passa cinco anos na 
Escola de Arquitetura discutindo termos e você sai da Escola e ainda não está muito 
claro pra você o que significa cada coisa. Imagina uma pessoa que nunca viu, nunca 

                                                        
19 Arquiteto, entrevista concedida em 20 de outubro de 2015. 
20 Professora Arquitetura, entrevista concedida em 08 de outubro de 2015. 
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discutiu a política urbana e de repente ela tem aquele arcabouço de leis, de termos e 
ela não se suficientemente esclarecida isso para discutir. E eu não estou falando isso 
numa abordagem compreensiva do problema, eu acho que é muito difícil pro leigo 
lidar com essas questões. Então eu acho que esse tempo dado pra apropriação dos 
conceitos ele é muito pequeno21. 

Alguns entrevistados avaliaram que os participantes das audiências não entendiam o que estava sendo 

discutido e que, por isso, faziam contribuições que não eram pertinentes ao debate, por não estarem 

inseridos na área ou no escopo da OUC ACLO. Ainda, foi levantada a questão da cooptação dos 

participantes presentes, tendo em vista que muitas vezes suas falas eram no sentido de enaltecer a 

atuação da Prefeitura, dos servidores da Regional ou de algum Vereador. Outros entrevistados 

manifestaram terem se sentido desencorajados a falar nas audiências públicas, justamente dada essa 

grande variedade de contribuições pouco pertinentes, o que os levou a procurar outros espaços para fazer 

suas intervenções, como os GTs ou mesmo reuniões particulares: 

Não tive assim, não sei nem se foi, oportunidade eu até tive, mas a dinâmica de como 
aquilo aconteceu, eu olhava as pessoas discutindo questões que não tinha nada a ver 
com a Operação, sabe? Me dava até um pouco de: “Pra que eu vou falar alguma coisa 
aqui também?22” 

De fato, a realização das audiências se deu em função da exigência do Ministério Público. A avaliação 

do formato da audiência público como limitado também foi compartilhado pelos técnicos da SMAPU 

entrevistados: 

E eu acho que esses formatos de discussão, que eles incentivam a fala, eles mostram 
muito isso, mais que os formatos formais de audiência pública. Assim, a gente até 
percebeu muito isso, [...] nos eventos mais formais sempre as mesmas pessoas é que 
falam. E elas sempre tem o mesmo discurso. Nesses eventos mais informais você 
escuta mais vozes, as pessoas se sentem mais a vontade, então pra mim foram os 
eventos mais ricos, tanto as oficinas, quanto os grupos de discussão. Eles foram muito 
mais ricos pra mim do que as audiências23. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A análise dos diferentes formatos do processo participativo da OUC ACLO, a partir das avaliações 

dos participantes, aponta para a inadequação das longas apresentações e do predomínio de fala por parte 

dos técnicos da prefeitura. Além disso, revela a preferência por dinâmicas didáticas e pelo contato 

direto com os técnicos responsáveis e visitas a campo para esclarecer dúvidas e apresentar questões. Em 

ambos esses casos, está em jogo a questão do acesso à informação mais do que a intervenção direta no 

conteúdo do projeto. O acesso à informação é uma dimensão relevante, porém não configura um 

cenário de participação autêntica, nos critérios de Souza (2013). 

No que toca à possibilidade de influência sobre projeto, destaca-se o formato dos Grupos de Trabalho. 

                                                        
21 Instituto de Arquitetos do Brasil (IAB), entrevista concedida em 27 de outubro de 2015. 
22 Advogado, entrevista concedida em 04 de novembro de 2015. 
23 Arquiteta e Geógrafo SMAPU, entrevista concedida em 03 de novembro de 2015. 
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É sintomático que esse momento seja focado para contribuições de natureza técnica e desenhado para 

contar apenas com um grupo mais restrito de participantes. O processo de tomada de decisão na OUC 

ACLO foi heterônomo, nos termos de Souza (2013), tendo em vista que a palavra final, tanto sobre 

meios, quanto sobre fins, estava nas mãos dos técnicos da PBH. Isso foi reconhecido pela maioria dos 

entrevistados, que considera haver apenas uma margem mínima para intervenção. No entanto, aqueles 

que conseguiram levar adiante suas pautas locais, no caso das associações de moradores, ou tiveram 

suas pautas incorporadas no projeto e na proposta de gestão da OUC ACLO, no caso de movimentos 

sociais e do setor acadêmico, apresentaram algum grau de satisfação com relação aos resultados do 

processo participativo. 

Penso que essas considerações metodológicas a respeito da pesquisa de campo sob uma perspectiva 

antropológica podem ser aplicadas na análise dos próprios formatos de participação. Fica evidente, por 

exemplo, que o grau de aproximação das categorias adotadas é importante para a efetividade de um 

processo participativo, nem que seja a nível da informação: as dinâmicas, para público geral, e as 

discussões técnicas, para o público técnico-científico, foram os formatos que mais ressoaram entre os 

entrevistados, possivelmente por inserirem os agentes nas mesmas redes de significado. 

O desafio é pensar que categorias e redes de significado podem ser acionadas sem comprometer o nível 

de intervenção possível sobre os objetivos e conteúdos do planejamento urbano – seus meios e fins – 

mas, ao contrário, aumentar a autonomia dos agentes envolvidos. Afinal, conforme elabora Velho 

(2013), é a partir da manipulação das categorias que os indivíduos-sujeitos são capazes de elaborar os 

projetos que confere sentido à própria existência, para si e perante o mundo. Para tanto, é necessário que 

as categorias sejam acessíveis e manipuláveis. Atualmente, a concentração do poder de decisão do 

discurso técnico-científico é um grande impeditivo para essa manipulação e, certamente, as dinâmicas 

e tentativas de capacitação da população não constituem alternativas reais para dar base para um 

processo de tomada de decisão autônomo, pois apenas inserem os participantes, de maneira parcial, na 

linguagem adotada pelos técnicos, sem, no entanto, conferir-lhes qualquer poder de influência sobre os 

meios e fins do planejamento urbano. 
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