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RESUMO
No Brasil as formas de produção e consumo do espaço urbano, via de regra, foram/são
marcadas por um modelo de gestão pública centralizada, autoritária, clientelista e
patrimonialista, onde o planejamento, as ações de intervenção / modificação / alteração /
do espaço urbano, historicamente são prerrogativas do poder executivo em detrimento do
conjunto da sociedade. No entanto, a promulgação da Constituição da República
Federativa do Brasil de 1988, denominada Constituição Cidadã, reintroduziu no país o
Estado Democrático de Direito, trazendo modificações radicais na forma de
relacionamento Estado – Sociedade, a partir da garantia constitucional do princípio da
gestão pública descentralizada e participativa (artigos 204 e 227 da CRFB/88), impondo
à administração estatal o dever de estimular a participação popular na gestão da coisa
pública. A elaboração do Estatuto da Cidade, Lei nº 10.257/2001, a criação do Ministério
das Cidades e a entrada em vigor da Lei n° 12.587/2012 - Política Nacional de Mobilidade
Urbana – criou um aparato que institucionalizou a participação popular no planejamento
e na gestão urbana, ao atribuir aos entes estatais, principalmente aos governos municipais,
a responsabilidade de inclusão da sociedade civil nos processos de tomada de decisões
relativas ao espaço citadino. Na prática, as diretrizes para a participação popular
foram/são efetivadas de formas diversas, de acordo com o desenho institucional de cada
governo e a capacidade de mobilização da população local, comportando uma ampla
variação quantitativa e qualitativa. Assim, essa dissertação tem por pilares: (a) analisar as
formas de interação entre gestores públicos e sociedade civil (organizada e não –
organizada) no processo de planejamento urbano; (b) avaliar os avanços, possibilidades,
desafios e os constrangimentos enfrentados durante as fases de elaboração do Plano
Participativo de Mobilidade Urbana de Cabo Frio – RJ (PlanMob) e (c) refletir sobre a
participação da sociedade civil no plano participativo de mobilidade urbana de Cabo Frio
– RJ. Com o embasamento anterior apresentado, partimos do pressuposto de que a
participação da sociedade civil no plano de mobilidade urbana é um importante elemento
democratizante e instrumento fundamental na luta pelo direito à cidade, direito que se
realiza quando a população pode deliberar sobre questões que envolvem a criação, o uso
e apropriação do espaço urbano. A pesquisa foi realizada através da revisão bibliográfica
(pertinente ao tema) e de um estudo in loco, quando fizemos o acompanhamento do
PlanMob, realizando observações (empíricas) durantes as reuniões e ainda efetuando
entrevistas junto aos membros da secretaria de mobilidade urbana de Cabo Frio, que
atuaram como gestores do processo. Tanto as entrevistas, quanto as observações
participantes das reuniões, contemplaram questões e olhares em torno do que era
entendido por Planejamento Participativo, pelo que era pautado nas reuniões, pelas
participações nas reuniões e pelo que – gestores e sociedade – avaliavam como evoluções,
retrocessos e possibilidades. Isso permitiu agregar relatos baseados na vivência e
experimentação desse processo (PlanMob) e compará-los com o material analisado na
revisão bibliográfica e documental, o que resultou na conclusão do estudo apontando para
o fato de que somente os aspectos qualitativos, de autonomia e da capacidade deliberativa
da sociedade civil, podem mensurar quão popular e participativo é o processo de
planejamento e gestão do espaço urbano.

Palavras-chave: Plano de Mobilidade, Planejamento Participativo, Cabo Frio.

ABSTRACT
In Brazil, the forms of production and consumption of urban space, as a rule, were / are
marked by a centralized, authoritarian, clientelist and patrimonialist model of public
management, where planning, intervention / modification / alteration / actions of urban
space , have historically been the prerogatives of the executive branch to the detriment of
society. However, the promulgation of the 1988 Federal Constitution, reintroduced the
Democratic Rule of Law in the country, bringing radical changes in the form of State Society relationship, based on the constitutional guarantee of the principle of
decentralized and participatory public management (articles 204 and 227 of Brazilian
Constitution), imposing on the state administration the duty to encourage popular
participation in public affairs. The drafting of the City Statute, Law No. 10257/2001, the
creation of the Ministry of Cities and the entry into force of Law No. 12,587 / 2012 National Urban Mobility Policy - created an apparatus that institutionalized popular
participation in planning and urban management, by giving state entities, especially
municipal governments, the responsibility of including civil society in decision-making
processes related to city space. In practice, the guidelines for popular participation were
/ are implemented in different ways, according to the institutional design of each
government and the capacity to mobilize the local population, comprising a wide
quantitative and qualitative variation. Thus, this dissertation has the following pillars: (a)
to analyze the forms of interaction between public managers and civil society (organized
and non - organized) in the urban planning process; (b) evaluate the advances,
possibilities, challenges and constraints faced during the preparation phases of the
Participatory Urban Mobility Plan of Cabo Frio - RJ (PlanMob) and (c) reflect on the
participation of civil society in the participatory urban mobility plan of Cabo Frio - RJ.
With the previous background presented, we start from the assumption that the
participation of civil society in the urban mobility plan is an important democratizing
element and a fundamental instrument in the fight for the right to the city, a right that
takes place when the population can decide on issues involving the creation, use and
appropriation of urban space. The research was carried out through a bibliographic review
(pertinent to the theme) and an on-site study, when we followed up on the PlanMob,
making (empirical) observations during the meetings and also conducting interviews with
the members of the Cabo Frio urban mobility secretariat, who acted as process managers.
Both the interviews and the observations participating in the meetings contemplated
questions and views around what was understood by Participatory Planning, by what was
guided by the meetings, by the participation in the meetings and by what - managers and
society - evaluated as evolutions, setbacks and possibilities. This allowed aggregating
reports based on the experience and experimentation of this process (PlanMob) and
comparing them with the material analyzed in the bibliographic and documentary review,
which resulted in the conclusion of the study pointing to the fact that only the qualitative
aspects, autonomy and from the deliberative capacity of civil society, they can measure
how popular and participatory the process of planning and managing urban space is.
Key words: Mobility plan, participatory plaining, Cabo Frio.
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Introdução
A escolha de trabalhar com o plano de mobilidade urbana de Cabo Frio (PlanMob)
deve-se à oportunidade de estudar um processo in loco, considerando que a Lei 12.587,
conhecida como a Lei da Mobilidade Urbana, determina aos municípios a tarefa de
planejar e executar a política de mobilidade urbana (MCIDADES, 2013), que deve ter a
participação da sociedade civil no planejamento, fiscalização e avaliação da Política
Nacional de Mobilidade Urbana.
O prazo inicial para a entrega dos planos expirou em abril de 2015 e muitos
municípios ainda não tinham elaborado ou entregado seus planos de mobilidade. Por este
motivo, em dezembro de 2016, foi aprovada a prorrogação deste prazo por 3 anos, ficando
então como o limite para entrega do Plano de Mobilidade Urbana o mês de abril de 2018.
Cabo Frio é um município localizado na mesorregião da baixada litorânea do
Estado do Rio de Janeiro, com uma população estimada em 2018 de 222.528 pessoas
(IBGE), está entre os municípios obrigados a elaborar o Plano de Mobilidade para não
ficar impedido de solicitar recursos da União a projetos que envolvam mobilidade urbana.
Neste contexto, este trabalho apoiado em Ribeiro (2013), Albuquerque (2004),
Silva (2004), Vainer (2009), entre outros, faz uma discussão sobre o modelo tradicional
de gestão pública identificado por uma estrutura vertical e centralizada e indicamos com
auxílio de Souza (2004,2006, 2008), Kuster (2004), Oliveira (2004), entre outros, alguns
elementos para o desenvolvimento, a elaboração e implementação das políticas públicas
baseado numa estrutura horizontal e descentralizada.
Diante das especificidades, o trabalho problematiza sobre a produção do espaço
urbano na cidade capitalista, no sentido do planejamento e gestão empresarial em paralelo
à participação popular. Com isso, o objetivo principal desta dissertação consiste em
analisar os fundamentos da participação popular, e suas tensões no processo de produção
do Plano de Mobilidade Urbana do Município de Cabo Frio – RJ.
Dessa indagação proposta a ser analisada, foram selecionados os seguintes
objetivos específicos a serem respondidos e compreendidos a partir do objetivo principal:


Identificar as estratégias dos agentes envolvidos no processo de produção
e reprodução do espaço, suas ações, objetivos e interesses no uso e
ocupação do solo;



Destacar as abordagens acerca do planejamento urbano e o caráter da
participação popular;
16



Analisar o processo de construção do Plano de Mobilidade Urbana do
Município de Cabo Frio.



Destacar o sentido político atribuído à participação popular, dentro dos
projetos políticos em disputa, num campo neoliberal x populista.

Plano metodológico1
Ao pensar o plano metodológico, concordamos com as autoras Agatha Ribeiro
(2016) e Regina Oliveira (2013), para as quais a escolha da metodologia é uma etapa
muito importante da pesquisa, pois ao selecionar, coletar e analisar os dados e
informações é necessário ter em conta que a escolha do método envolve uma opção
político-ideológica. Nesse caso, o pesquisador deve delinear seu problema e determinar
seus objetivos específicos para, então, selecionar a forma como esse problema será
investigado, pois escolhemos a matriz a ser seguida a partir dos paradigmas sob os quais
entendemos o mundo. Mas a todo momento, “nós, pesquisadores, precisamos ter clareza
de que cientificidade, em ciências sociais, não equivale à neutralidade” (RIBEIRO, 2016,
p. 34).
Dentro desse metiê, asseguramos que “não existe metodologia boa ou ruim, mas
sim adequada ou inadequada para tratar um determinado problema. Em toda e qualquer
pesquisa deverá sempre haver uma adequação do paradigma adotado aos objetivos do
estudo” (ALVES-MAZZOTTI e GEWANDSZNAJDER, 2004 apud OLIVEIRA, 2013,
p. 68). No caso do campo de pesquisa em Ciências Humanas, lidamos com um tipo muito
específico de conhecimento, pois estamos inseridos dentro da dimensão humana, na
subjetividade do Ser, isso “exige do pesquisador a plena consciência da [variante
humana], a fim de que o instrumento não se perca no alto grau de subjetividade que pode
vir a permear a pesquisa nessa área” (OLIVEIRA, 2013, p.62).
Para atender aos objetivos traçados, inicialmente foi realizado um levantamento
bibliográfico exploratório - cujo intuito foi proporcionar uma visão geral, de tipo
aproximativo e explicativo acerca de determinado fato – “que têm como preocupação
central identificar os fatores que determinam ou que contribuem para a ocorrência dos
fenômenos” (GIL, 1999: 43 apud RAMOS, 2012, p. 302).
Foi adotada a realização do trabalho de campo como procedimento metodológico,
com acompanhamento das reuniões via convite disponibilizado nas redes sociais, idem

1

Fazendo uso da mesma observação colocada por Marcelo Lopes de Souza, na sua dissertação (1988),
neste trabalho, transitarei livremente entre o eu e nós. O “eu” não é pretensão, é tomada de responsabilidade
do discurso. O “nós” não é majestade, é compartilhamento imaginário com o leitor.
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figura 1. De acordo com o geógrafo da Secretaria de Mobilidade, primeiro ocorreriam as
reuniões de centralidades2 – que foram pensadas para cobrir toda extensão territorial e,
nesse sentido, “a gente dividiu o município (em) 10 centralidades e dentro dessa
centralidade (sic) nós temos os bairros que compõem”.

Figura 1 - Cartaz de divulgação online da reunião de centralidade São Cristóvão
Fonte: disponível em: <http://cabofrio.rj.gov.br/noticias/> acessado em22/12/2019

Ao fim do ciclo das reuniões de centralidades, tiveram início as reuniões de eixo,
como ilustrado pela figura 2 – que foram tratadas como sendo reuniões mais direcionadas
a determinados grupos, sendo eles: associação de ciclistas – ACICAF, associação dos
taxistas e grupos gestores das redes hoteleiras da cidade e guias turísticos, associação de
deficientes físicos – ADECAF, Conselho da pessoa com deficiência – COMUD-PCD,
Conselho do Idoso – COMUDI, Associação de surdos da região dos lagos –
ASURLAGOS, Centro de Inclusão Social dos Deficientes Visuais - CISDV e Associação
de pais e amigos dos excepcionais – APAE.

Segundo critério adotado pela Subsecretária de mobilidade – Centralidade, diz respeito aos principais
pontos concentradores de pessoas, em que são locais que congregam e dispersão um grande número de
pessoas, sobretudo, a partir da investigação de origem e destino.
2
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Figura 2 - Cartaz de divulgação online da reunião de eixo – acessibilidade
Fonte: disponível em: <http://cabofrio.rj.gov.br/noticias/> acessado em22/12/2019

Durante a realização do trabalho de campo, foi feito o acompanhamento das
reuniões (centralidade e eixo) seguindo a linha da observação participante proposta por
William Foote-Whyte (apud BORGES, 2009, p. 187), de modo que,
- A observação participante requer a disponibilidade de um longo tempo
para a pesquisa de campo, de início, para preparar a inserção do
pesquisador, depois, para conseguir, por meio da convivência
demorada, coletar os dados necessários.
- O pesquisador deve estar ciente de que ele será um estranho no grupo
e que deve encontrar ali o seu próprio lugar, ser aceito.
- Deve-se dar prioridade para relação pesquisador-pesquisado, pois é a
partir dela que se conseguirá atingir os objetivos da pesquisa, para isso,
é importante justificar sua presença no grupo, muito mais do que
elaborar explicações para isso, encontrar nas explicações do grupo
sobre sua presença, o seu próprio lugar no grupo.
- O pesquisador nunca deixará de ser alguém ‘de fora’, realizando um
trabalho estranho ao grupo, deve, portanto, usar isso a seu favor.
‘Descobrir que as pessoas não esperavam que eu fosse igual a elas; na
verdade, sentiam-se atraídas e satisfeitas pelo fato de me acharem
diferente’
- A participação de um ‘informante-chave’ é imprescindível, em todas
as etapas do trabalho, inclusive nos momentos de interpretação dos
dados.
- O pesquisador deve compreender que ele não passa despercebido e é
constantemente observado pelo grupo que está observando.
- O pesquisador deve estar atento às várias formas de informação que
lhe podem chegar através de todos os sentidos (ouvir, sentir, ver ...) e
que, na maioria das vezes, uma entrevista formal é desnecessária, pois
esta atenção dos sentidos vai lhe indicar os passos a serem dados, as
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perguntas a serem feitas, os dados a serem coletados. Com o tempo,
muitas informações chegam ao pesquisador sem que ele as procure.
- O pesquisador deve estabelecer uma rotina de trabalho, manter um
cotidiano de atividades de pesquisa rígido, utilizando-se sempre de um
‘diário de campo’ para suas anotações. A presença rotineira do
pesquisador é um dos meios para se alcançar a confiança do grupo.
- Os erros cometidos no campo podem servir para mostrar novos rumos
à pesquisa, eles devem ser vistos como diretrizes para novas perguntas,
novas buscas de informações e possibilitar a reflexão sobre o porquê
dos desacertos.
- O resultado de todo o esforço de uma pesquisa, na maioria das vezes,
não vai servir em nada para o grupo pesquisado, então, o que pode ficar
de ‘recompensa’ será muito mais a amizade ali construída.

Após a conclusão dessa etapa, o passo seguinte foi a realização de entrevistas junto
aos gestores do poder público e coordenadores do PlanMob-CF, pois “a entrevista é uma
forma de diálogo assimétrico, em que uma das partes (o entrevistador) busca coletar
dados, e a outra (entrevistado), fornecer informações” (GIL, 1999, p. 100). Nesse sentido,
elaboramos quatro roteiros de entrevistas de forma estruturada, cuja elaboração deu-se de
modo prévio e criteriosamente articulado com os propósitos da pesquisa. Outro quesito
que chamamos atenção do leitor e para futuros usos desse trabalho, é que as falas dos
entrevistados foram reproduzidas literalmente3, pois de acordo com a autora Whitaker
(2002 apud GOBBI; PESSÔA, 2009) o discurso pessoal deve ser respeitado, sem uso
manipulação da sintaxe.
As entrevistas foram realizadas seguindo os moldes do processo implementado no
PlanMob – as três primeiras entrevistas ocorreram com agentes da subsecretaria de
mobilidade, visto que foram eles que pautaram, coordenaram e articularam o PlanMob.
A primeira entrevista – apêndice I – foi feita com o coordenador geral do PlanMob, na
data 04/05/2018, após serem encerradas as reuniões de centralidade e eixo. No conjunto
das questões, objetivamos compreender quais foram os intuitos propostos na organização
e implementação das reuniões, a escolha do formato das reuniões e escolha dos locais,
considerações pontuais quanto à participação e quais seriam os próximos passos
desenvolvidos. A segunda entrevista – apêndice II – foi feita com o ex-Subsecretário de
mobilidade, na data 14/07/2018. No tocante às perguntas, foi investigado o quanto da
expertise e padrões de atuação em outros planos foi incorporado no planejamento do

3

Assim sendo, caso o entrevistado cometa erros de concordância, ou de regência, deve-se reproduzir, pois
“transcrever erros de sintaxe não configura, portanto, falta de respeito em relação à fala do outro. Falta de
respeito seria corrigi-los” (WHITAKER, 2002, p 115 apud GOBBI; PESSÔA, 2009, p. 489 - 490).
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plano de Cabo Frio, além de buscar informações quanto à percepção do subsecretário
sobre o plano como um processo democrático participativo.
E a terceira entrevista – apêndice III – foi realizada com a subsecretária de
mobilidade urbana (em exercício), na data 07/03/2019. Esta última serviu para esclarecer
alguns pontos que nas entrevistas anteriores não foram ou não ficaram bem esclarecidos,
como, qual papel a população teve na real construção do plano; e porquê de tantas
interrupções na elaboração do plano; o que justificou o atraso no cronograma inicial; por
qual razão a população não foi novamente convocada e consultada e qual explicação para
que fossem elaboradas conversas com determinados grupos sociais, como por exemplo:
a associação de ciclistas – ACICAF; associação de deficientes físicos – ADECAF;
Conselho da pessoa com deficiência – COMUD-PCD; Conselho do Idoso – COMUDI;
Associação de surdos da região dos lagos – ASURLAGOS; CISDV e associação de pais
e amigos dos excepcionais – APAE.
Adotamos a amostragem por tipicidade ou intencional, que constitui num
Tipo de amostragem não probabilística e consiste em selecionar um grupo da
população que, com base nas informações disponíveis, possa ser considerado
representativo de toda população. (...) [R]equer considerar conhecimento da
população e do subgrupo selecionado (GIL,1999: 104 apud RAMOS, 2012, p.
345).

Assim, dialogamos com as associações ACICAF e ADECAF, para que
pudéssemos entender a atuação das associações, qual foi o vínculo criado junto à
prefeitura na elaboração do plano e dentre os projetos / planos desenvolvidos pelas
associações, quais poderiam ser incluídos no PlanMob CF.
Estrutura capitular
Dos procedimentos adotados e das análises realizadas, o resultado do estudo foi
estruturado em quarto capítulos, como seguem:
O capítulo 1, notas sobre a intervenção do Estado capitalista na produção do
espaço urbano: possibilidades e limites, apresenta uma discussão da produção do espaço
urbano levando em consideração sua multiplicidade sócio-espacial e as práticas do
planejamento urbano dentro do sistema capitalista.
O capítulo 2, planejamento e gestão (do espaço urbano) da cidade: espaço para
participação?, traz algumas das abordagens acerca do planejamento urbano para que
possamos debater as aproximações e afastamentos das políticas públicas para com a
participação popular e os canais participativos.
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O capítulo 3, um olhar sobre o plano participativo de mobilidade urbana de Cabo
Frio – RJ, é a parte da dissertação que analisa a experiência implementada em Cabo Frio
de elaboração do Plano Participativo de Mobilidade Urbana.
O capítulo 4, projetos políticos um campo de disputas, propõem destacar o sentido
político atribuído à participação popular, dentro dos projetos políticos em disputa (projeto
democratizante, participativo x projeto liberal), destacando a atribuição participativa da
sociedade brasileira no processo político, nos espaços de atuação da sociedade civil dentro
da arena política e, em última análise, no exercício da cidadania.
Nas considerações finais fizemos um exercício de retornar aqueles pontos que
notoriamente endossaram nossa argumentação, além de fazermos algumas reflexões
finais acerca do objetivo maior do trabalho. Com isso, objetivo foi mostrar como os
agentes modeladores que controlam a produção do espaço urbano estão inserindo cada
vez mais a(s) cidade(s) numa economia de livre mercado norteada por projetos políticos
urbanos que pregam o posicionamento (da cidade) na cadeia produtiva de escala global,
e que no nível do planejamento, esse paradigma busca sua legitimação por meio de
estratégias discursivas fundamentadas em experiências bem-sucedidas de “cidades –
modelos”. No entanto, as insatisfações e as reivindicações daqueles que não tem acesso
ao direito à cidade, ao direito e ao lugar de fala, evidenciam-se em críticas à qualidade
dos espaços urbanos e principalmente nas relações assimétricas entre Estado e sociedade.
Dado essa observação, foi constatado que para superar os obstáculos e as forças que
obstruem a participação popular, tornando-a pseudoparticipação, é imperioso saber e
reconhecer quais os caminhos que podem ser adotados para superar tais obstáculos,
apostando nas ideias, experimentações e práticas autogestionárias.
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Capítulo 1 – Notas sobre a intervenção do Estado capitalista na
produção do espaço urbano: possibilidades e limites
Nota introdutória
Neste capítulo serão discutidas as relações sociais e suas implicações na produção
do espaço urbano, no contexto em que a análise da produção desse espaço (nas sociedades
capitalistas) deve ser feita levando em consideração a padronização imposta pelo capital
sobre os múltiplos espaços socialmente construídos, isso implica dizer que, quer sejam
protagonizados pelo Estado ou por agentes da sociedade civil, as intervenções de
planejamento e mecanismos de gestão, precisam ser conceituados à luz de uma teia de
relações em que a presença de conflitos de interesses e de ganhadores e perdedores,
dominantes e dominados, é um componente sempre presente (SOUZA, 2008).
Como afirma Canettieri (2016), as cidades se tornaram o lócus de objeção aos
direitos sociais, do aumento da pobreza e da exclusão, embora sejam contraditoriamente,
espaços de vasto crescimento econômico, e assim, “jamais se deve confundir uma cidade
com o discurso que a descreve” (SCHWARTZ, s/d), pois a complexidade dos fenômenos
só se desvela com a leitura crítica de suas práticas cotidianas.
Assim delimitada a esfera de estudo, os questionamentos visam: (a) apresentar a
relação espaço/mercado como forma essencial para compreender a reprodução ampliada
do capital e sua articulação nos projetos de cidades e (b) identificar as práticas do
planejamento urbano dentro do capitalismo.
1.1 A produção do espaço urbano na cidade capitalista
A cidade capitalista contemporânea é um fenômeno recente e se difere
substancialmente das outras experiências citadinas na história (LEFEBVRE, 2008). Antes
da ascensão do capitalismo como modo de produção hegemônico as cidades possuíam
características bem especificas, embora não representassem o lócus principal de
reprodução das sociedades antigas e medievais. Na modernidade a cidade acompanha o
desenvolvimento do capitalismo e se reinventa constantemente durante esse processo
alcançando sua configuração presente na fase do capitalismo financeiro do mundo
globalizado. Carlos (2016) deixando para trás os legados da ecologia urbana da escola de
Chicago4, aponta para a ideia de que a sociedade, ao se produzir e se reproduzir, o faz
De acordo com Ramos (2015), essa vertente vê a cidade como o resultado de movimentos “espontâneos
e naturais”. Analisando a contribuição dessa vertente teórica Castells (2000), aponta que “a eficácia social
desta ideologia vem do fato de ela descrever os problemas cotidianos vivenciados pelas pessoas, ao mesmo
4
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num espaço determinado como condição de sua existência. Através dessa ação, ela
também produz consequentemente um espaço que lhe é próprio e, portanto, tem uma
dimensão histórica com especificidades ao longo do tempo, nas diferentes escalas e
lugares do globo.
Esse raciocínio indica que a construção das espacialidades nas sociedades
capitalistas é decorrente das relações sociais estabelecidas entre os agentes sociais
modeladores do espaço urbano no processo de sua produção e, desta forma a construção,
produção e reprodução das espacialidades capitalista são inerentes à existência
constitutiva da própria sociedade sob a lógica capitalista.
Carlos (2016) diz que em torno dos momentos da dimensão de prática sócioespacial, a produção/apropriação/uso do espaço, revelaria a realização da vida cotidiana
em seu sentido lato sensu, ou seja,
(a) “partindo do pressuposto de que o espaço geográfico se define como processo
apoiado no movimento triádico que constitui o espaço como ‘produto, condição e meio’
da reprodução da sociedade” (p.66), revela-se um movimento que sinaliza a passagem da
produção do espaço à produção da cidade,
(b) “revela-se um movimento que ocorre nesse processo como momento de uma
totalidade mais ampla da reprodução da sociedade, o que requer pensar nas tendências
postas no mundo atual – a mundialidade da sociedade constituindo-se urbana” (p.66).
Isso significa pensar o processo de reprodução do espaço urbano em suas várias
dimensões, sem esquecer que a produção do espaço é consequência direta da ação de
agentes sociais modeladores (do espaço urbano), assim classificados por Corrêa (1995):
(1) proprietários dos meios de produção, (2) os proprietários fundiários, (3) os promotores
imobiliários, (4) o Estado e (5) os grupos sociais excluídos. Embora apresentados
separadamente, não é rara a interligação dos primeiros na dinâmica processual da
produção do espaço, apartando-se dos socialmente excluídos. É importante destacar que
apesar de se apresentarem divididos em frações, os capitalistas que controlam “o Estado
(representante de seus interesses da classe), tem por objetivo (que os une) o lucro. Temse então que quatro, dos cincos agentes [...] atuam de modo integrado, direta ou
indiretamente” (CANETTIERI, 2016, p. 68).

tempo em que propõe uma interpretação em termos de evolução natural em que está ausente a divisão em
classes antagônicas. Isso possui a força do concreto e dá impressão tranquilizadora de uma sociedade
integrada, juntando as forças frente aos problemas comuns” (CASTELLS, 2000, p.138).
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Para Carlos (2016), a centralidade da reprodução do espaço no processo de
constituição da sociedade capitalista, configura o desenvolvimento das relações sociais
capitalistas no espaço da cidade, assim as relações de produção, exploração e consumo,
saem da fábrica e são postas na cidade, considerando que a apropriação dos espaços é na
verdade luta de classes, ou seja, a apropriação/uso do espaço da cidade é determinado
pelas forças produtivas e pelas relações de produção que delas se originam, em
permanente tensão.
Não se pode deixar que a construção do espaço urbano seja determinada por um
grupo seleto, em nome da totalidade da sociedade, em que dissimular a lógica de
reprodução do capital no espaço urbano com o fetiche de ser a apropriação/uso do espaço
urbano disponível a todos aqueles que habitam a cidade. Para desconstruir esse fetiche,
Harvey (1980, p.34) considera a “cidade como um sistema dinâmico complexo no qual a
forma espacial e o processo social estão em contínua interação” (um reagindo ao outro
em um processo dialético de superação) e propõe confrontar as contradições elementares
da reprodução do capital no espaço das cidades capitalistas.
Da mesma maneira, para Canettieri (2016, p.68) “os diferentes usos do solo
encontrados no espaço urbano revelam os processos de produção das estruturas, formas
e funções da cidade como um processo social ao longo do tempo”. Assim a cidade passa
a ser entendida como sendo o lócus de intensas modificações do espaço, a partir do
trabalho humano que produz e reproduz novas espacialidades e temporalidades,
permeadas de significados e relações de poder, uma vez que a organização espacial da
cidade5 (com as estruturas fixas e os fluxos) é resultante da lógica de acumulação
capitalista impregnada tanto na produção, quanto na reprodução dos espaços citadinos,
ou seja, “a cidade é de suma importância para a formação e reprodução do capital”
(LIBERATO, 2007, p.99).
Conforme argumenta Topalov, a cidade constitui-se enquanto uma forma de
socialização capitalista das forças produtivas, desse modo,
Ela mesma é o resultado da divisão social do trabalho e é uma forma
desenvolvida da cooperação entre unidades de produção. Em outros termos,
para o capital o valor de uso da cidade reside no fato de que é uma força
5

É relevante ao tema, a abordagem sobre a cidade elaborada pela autora Maria Encarnação B. Sposito
(2016). Inicialmente a autora irá dizer que a cidade não pode mais ser lida a partir do entendimento de
unidade espacial, pois fundamentalmente não é fechada em sim, delimitada por fronteiras, então “o fim da
cidade como unidade espacial” (p. 135) não quer dizer o fim da cidade, apenas que na cidade atual, não há
dentro e o fora. A cidade no período contemporâneo, tem de ser “avaliada como um espaço aberto, do ponto
de vista das formas e dos fluxos, do ponto de vista objetivo e subjetivo, do ponto de vista concreto e
abstrato” (p. 135). E só a partir desse entendimento, que conseguiremos ler, os processos e fluxos, dentro
da lógica capitalista globalizada.
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produtiva, porque concentra as condições gerais da produção capitalista. Estas
condições gerais por sua vez são condições da produção da força de trabalho.
São, além disso, o resultado do sistema espacial dos processos de produção, de
circulação, de consumo; processos que contam com suportes físicos, ou dizer,
objetos materiais incorporados ao solo (imobiliário). (...) Em resumo, como
sistema espacializado de elementos, a cidade é uma forma de socialização
capitalista das forças produtivas (TOPALOV, 1979, p. 20 apud RAMOS,
2015, p. 307).

Assim sendo, a cidade é produzida pela padronização e por processos desiguais
de mobilização, acumulação, concentração e extração da mais-valia, e neles, o papel
desempenhado pela forma urbana se deve as possibilidades sociais, econômicas,
tecnológicas e institucionais, que regem a disposição da mais-valia concentrada dentro
dela (RAMOS, 2015), é então que,
A reprodução do capital passa pelos processos de urbanização em inúmeras
formas. Mas a urbanização do capital pressupõe a capacidade do poder da
classe capitalista em dominar o processo urbano. Isto implica a dominação da
classe capitalista não só sobre aparatos estatais, mas também sobre populações
inteiras - seu estilo de vida, bem como sua força de trabalho, o seu valor
cultural e política, bem como suas concepções mentais do mundo. (HARVEY,
2014, p. 65, grifo nosso).

Dado esse processo, a urbanização é um campo de reprodução do capital, à medida
que a produção de moradias, edifícios, pontes, infraestruturas, rodovias, ferrovias, entre
outros meios, entram no circuito de produção da mais-valia. Daí a necessidade de
circunscrever o fenômeno da urbanização, identificar sua especificidade, mensurar sua
problemática, mais, sobretudo, buscar uma interpretação abrangente, na esteira do que
observa Milton Santos (2018) ao expressar que a cidade é tanto o teatro de conflitos
crescentes como o lugar geográfico e político da possibilidade de soluções.
À medida que adentramos na esfera de produção e reprodução da mais-valia,
entendemos as condições gerais da produção do espaço urbano. Isso implicar dizer que a
leitura da cidade feita puramente pela ótica material produtiva do capital, significaria a
negação da cidade como um “espaço de consumo coletivo” onde se desenvolvem as
relações capitalistas de produção não diretamente material (CASTELLS, 1980). Dessa
forma, a cidade é entendida de diferentes modos pelos diversos atores sociais que estão
envolvidos em sua produção/apropriação.
Do ponto de vista do produtor de mercadorias, a cidade materializa-se
enquanto condição geral da produção (distribuição, circulação e troca) e nesse
sentido é o lócus da produção (onde se produz a mais valia) e da circulação
(onde esta é realizada). Assim entendida, a cidade é também o mercado (de
matérias-primas, mercadorias e de força de trabalho); as atividades de apoio à
produção (escritórios, agências bancárias, depósitos, etc.). Do ponto de vista
do morador, enquanto consumidor, a cidade é meio de consumo coletivo (bens
e serviços) para a reprodução da vida dos homens. É o lócus da habitação e
tudo o que o habitar implica na sociedade atual: escolas, assistência médica,
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transporte, água, luz, esgoto, telefone, atividades culturais e lazer, ócio,
compras, etc. (CARLOS, 2009, p. 46).

Como sugere Lojkine (1997), a cidade vai muito além, a cidade é o local para
satisfação das condições gerais da produção que abrange todo o aparato legalizado para
garantir a propriedade privada, livre circulação de mercadoria, serviço e a provisão de
infraestrutura básica, tanto para o consumo produtivo como para o consumo individual.
Chega-se assim à constatação que os meios de consumo coletivo, ainda que sejam
não produtores de mais-valias por si só, “são cada vez mais necessários à própria
produção material como meio de formação ampliada das forças produtivas humanas”
(LOJKINE, 1997, p.129). Pois à lógica construída vem do vínculo que une os meios de
consumo coletivo com o próprio processo de produção, assim, a produção de
determinados meios de consumo coletivo como,
a escola ou o hospital oferece a particularidade de ser a metamorfose de uma
fração do capital variável em compra de força de trabalho e de meios de
trabalho que só funcionam no processo de consumo. São, portanto, despesas
indispensáveis para transformar o resto do capital variável em salário, e,
depois, em compra de mercadorias destinadas ao consumo final (LOJKINE,
1997, p. 129, grifo nosso).

Como também interpreta Canattierri (2016), as socializações capitalistas dos
meios de consumo coletivo estão diretamente ligadas à satisfação das condições gerais da
produção, sendo a cidade a forma espacial capaz de ampliar a ação desses meios de
consumo coletivo devido a aglomeração.
De fato, propondo a existência dos meios de consumo coletivo e meios de
consumo individual, a resultante mostra que
A aglomeração da população, dos instrumentos de produção, do capital, dos
prazeres e das necessidades – em outras palavras a cidade – não é de modo
algum um fenômeno autônomo sujeito a leis de desenvolvimento totalmente
distintas das leis da acumulação capitalista: não se pode dissociá-la da
tendência que o capital tem a aumentar a produtividade do trabalho pela
socialização das condições gerais da produção das quais a urbanização, já
vimos, é componente essencial. (LOJKINE, 1997, p. 137, grifo nosso).

Corrêa (2016) entende que a apropriação capitalista do espaço urbano passa, além
das esferas anteriormente destacadas, pela atuação do Estado, que se constitui em uma
arena na qual diferentes interesses e conflitos se constroem e se enfrentam. Farret (1985),
caminhando nessa linha de análise sobre o papel do Estado na produção do espaço da
cidade, aponta que
o papel desempenhado pelo Estado nos processos espaciais urbanos, seja
diretamente, através da produção e distribuição de bens e serviços de natureza
coletiva, seja indiretamente, através das legislações de uso do solo e códigos
de obras, do mercado de capitais imobiliários etc., fica explícito o seu
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envolvimento no processo de geração de rendas fundiárias e, portanto, da
acumulação de capital. (FARRET, 1985, p. 87).

Assim, autores como Lojkine (1997), Castells (1980), ou Haryev (2015)
constatam que as ações do Estado estão cada vez mais propícias a serem complacentes
com o sistema capitalista, sobretudo, inserindo-se no contexto econômico, político e
social de cada momento da dinâmica sócio-espacial, sendo estes os seguintes:
Estabelecer o marco jurídico (leis, regras, normas, posturas) de produção e uso
do espaço;
Taxar a propriedade fundiária, as edificações, o uso da terra e as atividades
produtivas: diferenciais espaciais dessa taxação refletem e condicionam a
diferenciação socioespcial no espaço urbano;
Produzir as condições de produção para outros agentes sociais, como vias de
tráfegos, sistemas de energia, água e esgotamento sanitário, assim como o
próprio espaço físico da cidade, por meio de obras de drenagem;
Controlar o mercado fundiário, tornando-se, sob certas condições, proprietário
de glebas que poderão ser permutadas com outros agentes sociais;
Tornar-se promotor imobiliário, investindo na produção de imóveis
residenciais em determinados locais do espaço intraurbano para determinados
grupos sociais – esta ação tende, via de regra, a reforçar a diferenciação interna
da cidade no que diz respeito à segregação residencial;
Tornar-se produtor industrial, interferindo assim na produção do espaço, por
meio da implantação de unidades fabris, e dos impactos, em outras áreas,
próximas ou longínquas, de suas instalações industriais: conjuntos
habitacionais, loteamentos populares e favelas são criados, em parte, em
decorrência das indústrias do Estado, cuja ação interfere na divisão econômica
do espaço e na divisão social do espaço da cidade (SAMSON, 1980 apud
CORRÊA, 2016, pp 45- 46).

Fica evidente que as multiplicidades de papéis assumidos pelo Estado em sua
conectividade com os diferentes agentes sociais tornam suas ações díspares no contato
com cada um desses agentes.
as relações sociais de produção, ou em outras palavras, todas as relações que
se estabelecem no âmbito do processo de produção dos meios e condições para
a vida humana é que geram a superestrutura ou o arcabouço jurídico, político,
cultural, ideológico da sociedade humana. O Estado, enquanto uma estrutura
jurídica, política e ideológica, é assim, um desenvolvimento das relações
sociais de produção (PEREIRA, 2013, p. 8).

Essa perspectiva de analise neomarxista do processo de desenvolvimento da
cidade ou urbanização como a manifestação espacial do processo de acumulação
capitalista, se fundamenta nos escritos de Marx
Que procuram demonstrar que não é simplesmente à vontade dos homens que
fornece ao Estado a sua estrutura. As relações sociais de produção, ou em
outras palavras, todas as relações que se estabelecem no âmbito do processo
de produção dos meios e condições para a vida humana é que geram a
superestrutura ou o arcabouço jurídico, político, cultural, ideológico da
sociedade humana. O Estado, enquanto uma estrutura jurídica, política e
ideológica, é assim, um desenvolvimento das relações sociais de produção.
Com reflexão, nega Marx a concepção hegeliana do Estado criador da
sociedade civil (PEREIRA, 2013, p.8)
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Dessa forma o Estado desempenha o papel de um agente modelador do espaço
urbano e condutor das relações sociais, numa lógica capitalista, assim como afirma Engels
(1980), para quem o Estado surge da sociedade e de sua origem se afasta (ao assumir-se
como representação de uma fração da sociedade) com a finalidade de intervir no conflito
de classes. Essa intervenção não se dá com o intuito de arbitrar as diferenças entre as
classes, mas sim de evitar que elas se destruam no conflito.
Categoricamente, Engels (1980) expressa que
O Estado não é, pois, de modo algum, um poder que se impôs à sociedade de
fora para dentro; (...) É antes um produto da sociedade, quando esta chega a
um determinado grau de desenvolvimento; é a confissão de que essa sociedade
se enredou numa irremediável contradição com ela própria e está dividida por
antagonismos irreconciliáveis que não consegue conjurar. Mas para que esses
antagonismos, essas classes com interesses econômicos colidentes não se
devorem e não consumam a sociedade numa luta estéril, faz-se necessário um
poder colocado aparentemente por cima da sociedade, chamado a amortecer o
choque e a mantê-lo dentro dos limites da ‘ordem’. Este poder, nascido da
sociedade, mas posto acima dela se distanciando cada vez mais, é o Estado
(ENGELS, 1980, p. 135 apud PEREIRA, 2013, p. 9).

Sem perder de vista a análise que construímos até aqui, é fundamental observar
que a(s) intervenção(ões) do Estado capitalista na formação do espaço urbano não
implica(m) necessariamente na efetivação total dos resultados esperados pelos agentes
capitalistas modeladores desse espaço, já que o papel do Estado nas políticas e no
planejamento urbano tem sido muitas das vezes tido como contraditório, pois, como
pontua Milton Santos (2018), a cidade é tanto o teatro de conflitos crescentes como o
lugar geográfico e político da possibilidade de soluções desses conflitos. Daí a
necessidade de circunscrever o fenômeno da participação do Estado na produção do
espaço urbano, identificar suas especificidades, mensurar sua problemática, mas,
sobretudo, buscar uma interpretação abrangente que abra espaço para construção de
propostas e intervenções a partir da sociedade.
Essa foi a perspectiva analítica (projeto capitalista  regulamentação do
Estado) que adotamos para estudar o processo de intervenção na construção do PlanMobCF e compreendermos o papel da administração municipal no exercício de suas
atribuições legais, bem como para o entendimento do alcance da participação da
população na construção desse Plano de mobilidade, o que abordaremos com mais
propriedade no capítulo 3.
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1.2 Cidade mercadoria / planejamento dentro do capitalismo
Encerramos o tópico anterior mostrando que a cidade está a ser moldada a partir
das relações sociais mediadas pela participação do Estado como agente modelador do
espaço urbano. Além disso, mostramos também que os projetos políticos são norteados
por uma lógica capitalista, para que as cidades possam estar prontamente aptas a atender
às exigências básicas das sociedades globais. Para isso a nova questão urbana visa
modelar a cidade de forma que está possa atender às exigências de produtividade e
competitividade perante outras cidades. Assim constatamos que neste momento de
reconfiguração do capitalismo global tornam a aflorar certezas orientadas pelo
liberalismo, que se transformam em políticas implementadas pelo Estado.
Ribeiro (2013) recorre a Gramsci, para explicar essa fundamentação.
A formulação do movimento da livre troca baseia-se num erro teórico do qual
não é difícil identificar a origem prática: a distinção entre sociedade política e
sociedade civil, de que distinção metódica se transforma e é que o Estado não
deve intervir na sua regulamentação; mas, como na realidade factual sociedade
e Estado se identificam, deve-se considerar que também o liberalismo é uma
‘regulamentação’ de caráter estatal, introduzida e mantida por caminhos
legislativos e coercitivos (...). Portanto, o liberalismo é um programa político,
destinado a modificar, quando triunfa, os dirigentes de um Estado e o programa
econômico do próprio Estado; isto é, a modificar a distribuição da renda
nacional (1968, p 32 apud Ribeiro, 2013, p. 113, grifo nosso).

Ao longo deste trabalho e particularmente nesta seção6 procuramos demonstrar
que este projeto (de cidade) implica a direta e imediata apropriação da cidade por
interesses empresarias e globalizados, pendente, em grande medida, do banimento da
política (por natureza, espaço para solução de conflitos), dos conflitos e das condições de
exercício da cidadania, para assim auferir seus objetivos.
1.2.1 Produtividade e competitividade como prática urbana.
A análise da cidade não pode prescindir de uma visão da relação da urbanização
contemporânea com o sistema capitalista, tanto que “a cada modelo de desenvolvimento
corresponde um modelo urbano; a cada política de desenvolvimento corresponde uma
política urbana. A política urbana é uma aplicação relativamente direta, no campo urbano,
da política de desenvolvimento” (MASSIAH 2013, p. 48 apud PEREIRA, 2018, p.169,

6

Dados os objetivos desta secção, não nos alongaremos nas conceituações, e nem nos fundamentos
históricos dos demais gêneros de planejamento. Na análise posta nesta seção, passaremos diretamente ao
exame das abordagens que vêm ganhando terrenos à custa do enfraquecimento do tradicional padrão
tecnocrático – centralizado – autoritário. A começar pelo chamado de perspectivas “mercadófilas”.
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grifo nosso), pois essas ideais têm se apresentado, como destaca Souza (2008), num
enquadramento viciado onde ainda é comum tomar ‘desenvolvimento’ como sinônimo
de desenvolvimento econômico, onde mesmo a maioria das tentativas de amenizar o
economicismo (inclusive da parte de outros economistas) não consegue ultrapassar o
seguinte ponto: “no limite, a modernização da sociedade, em sentido capitalista e
ocidental, é o que se entende por desenvolvimento econômico”.
Como aponta Pereira (2018) o paradigma da cidade calcado na política de
desenvolvimento, alinha a política urbana à política de desenvolvimento do capital, ou
seja, institui o paradigma cidade–mercado num único processo gerador. Questionamentos
paralelos que acabam ficando em segundo plano, tais como, “problemas ecológicos e
sociais, via de regra, não tem servido para outra coisa que meramente relativizar ou
suavizar o primado da ideologia modernizadora capitalista, sem destroná-la e mesmo sem
tentar questioná-la radicalmente” (SOUZA, 2008, p. 60). Esse tipo de proposta
desenvolvimentista se perpetua nos planos e projetos de governos, que por sua vez
orientam o projeto de cidade.
A economia capitalista tem por objetivo encontrar esferas rentáveis para a
produção e absorção do excedente de capital, por isso podemos observar nas cidades uma
dualidade entre aqueles que as querem como espaço de vida, colocando em relevo seu
valor de uso, e aqueles que a querem como mercadoria e que se utilizam das políticas e
dos recursos públicos para preparar as cidades para receber o excedente do capital. Sendo
assim, a política urbana é construída a partir das relações de mercado,
[...] nas quais ganha quem tem maior poder os lucros e os custos da ação do
Poder Público [...]. No nível do planejamento esse paradigma busca sua
legitimação por meio de estratégias discursivas fundadas nos modelos do
planejamento estratégico, em experiências bem sucedidas e na referência de
cidades – modelos, difundidas pela ação de atores hegemônicos que articulam
agências multilaterais, capitais financeiros, governos nacionais e locais
(SANTOS JR, 2007, p. 306 apud PEREIRA, 2018, p. 172, grifo nosso).

Portanto, como afirma Vainer (2009) entre os modelos de planejamento urbano7
que concorreram para ocupar o lugar vago deixado pelo declínio do tradicional padrão
tecnocrático – centralizador – autoritário, a abordagem que vêm ganhando terreno, é o
planejamento estratégico, que passa a defender uma conexão entre o enfoque chamado
“estratégico” associado à perspectiva “mercadófila” (SOUZA, 2008). Isso porque criouse o discurso entre os governantes de que as cidades deveriam ser submetidas às mesmas

7

Para uma contextualização sobre as distintas vertentes do planejamento urbano, consultar Souza (2008).
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condições e desafios que as empresas, e só assim, conseguiriam com metas e planos se
adequarem ao mundo globalizado.
Harvey (1996) observa que “a administração urbana se transformou em uma
forma de capitalismo tardio”, ou seja, ultrapassada a fase em que a apropriação da cidade
pelo capital se deu com processos de urbanização, adentramos na fase atual de
apropriação (capitalismo tardio) onde oferta-se a cidade aos processos globais dentro da
lógica monetária do empresariamento, o que, de acordo com Souza (2008, p. 137),
“reflete, de certo modo, a assimilação maior ou menor conforme o país e a cidade, das
tendências contemporâneas de desregulamentação e diminuição da presença do Estado”.
Além disso, vale notar que, “as perspectivas mercadófilas tendem a não ser estritamente
físico-territoriais, e sim ‘abrangentes’, ainda que o fio condutor e o espírito sejam
essencialmente econômicos” (ibidem, p. 139). Em outras palavras, vale dizer que as
cidades se conscientizam da mundialização da economia e da comunicação e, em
consequência, “se produz crescente competição entre territórios e especialmente entre
seus pontos nodais ou centros, isto é, as cidades” (BORJA, 1995, p. 276 apud VAINER,
2009, p. 76).
Materialmente as cidades se tornaram empresas ou como Canettieri (2016) passa
a descrever, as cidades foram apropriadas cada vez mais por uma classe social que explora
não apenas o trabalho, mas a própria reprodução da vida urbana. Os lucros que a cidade
produz são destinados à uma pequena parcela da população, que passa a reinvestir na
própria cidade, mas não em qualquer cidade, apenas naquelas que apresentem vantagens
competitivas para a reprodução do capital.
Desse modo, como frisa Vainer (2009), o papel dos neoplanejadores urbanos
atrelados aos ideais do planejamento estratégico é apresentar a cidade enquanto uma
mercadoria a ser vendida num mercado extremamente competitivo em que outras cidades
também estão à venda. Essa lógica explica e fundamenta o novo papel dos gestores, “eles
já não são apenas administradores burocráticos, mas comportam-se como empresários
que investem e vendem um produto, a sua cidade” (VAINER, 2009, p. 78). Sendo assim,
Castells & Borja (1996, apud VAINER, 2009) apontam que o intuito desses gestores é
promover a sua cidade no exterior, numa operação de city marketing, desenvolvendo para
isso uma imagem forte e positiva apoiada numa oferta de infraestrutura e de serviços
(comunicação, serviços econômicos, oferta cultural, segurança) que exerçam a atração de
investidores, visitantes e usuários para suas cidades e ainda possibilitem a ‘exportação’
de bens e serviços de seus profissionais.
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Neste mercado de “venda” das cidades o Estado tem um papel a ser desempenhado
dentro da lógica de parceria público-privada, pois como bem salienta Harvey (1996, p.53)
esse novo “empresariamento da gestão urbana” traz em sua concepção uma divisão
desigual, na qual o poder público “assume os riscos e a iniciativa privada fica com os
benefícios”, onde consequentemente a apropriação da riqueza fica com o setor privado e
a socialização dos riscos fica a cargo do setor público, ou seja, os riscos ficam para a
sociedade.
Assim, em oposição à concepção da cidade como mercadoria, se apresentam três
questões:
A primeira é uma constatação extraída de Souza (2008) para quem uma cidade
não é um simples produto ou uma mercadoria qualquer, que se possa descrever
objetivamente por meio de suas propriedades; uma cidade é um complexo sócio-espacial
onde várias leituras e interpretações coexistem, competindo entre si e refletindo interesses
divergentes.
A segunda é que o marketing urbano “deformado” deve ser considerado como o
resultado de uma tentativa de influenciar não apenas investidores e turistas em potencial,
mais toda uma opinião pública, formando uma imagem de cidade conforme os interesses
e a visão de mundo dos grupos dominantes.
A terceira, formulada por Canettieri (2016), diz que as cidades por terem sido
transformadas em empresas, em corporações privadas, perdem ou sacrificam em parte o
seu campo político, situação essa, em que as cidades não são vistas como espaços
políticos da real democracia, mas um espaço para se fazer valer a “democracia direta do
capital”.
Harvey (2009) observa que vivemos em um mundo no qual os direitos a
propriedade privada e a taxa de lucro se sobrepõem à outras noções de direitos, e ainda,
que “vivemos cada vez mais em cidades divididas, fragmentadas e propensas a conflitos”
(p. 47).
Como citado, Harvey (2009; 1980) e Santos (2018) veem a cidade como objeto e
arena desses conflitos. Assim, cada vez mais
o direito a cidade como hoje existe, como se constitui atualmente, encontra-se
muito mais estritamente confinado, na maior parte dos caos, nas mãos de uma
pequena elite política e econômica com condições de moldar a cidade cada vez
mais segundo suas necessidades particulares e seus mais profundos desejos
(PARK, 1967, apud HARVEY, 2009, p. 63).
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Porém o direito à cidade não se resume somente na “institucionalização de novas
arenas políticas, associadas a ganhos democráticos na gestão das políticas públicas”
(SCHVASBERG, 1993); mas, também na posição ocupada pelo social nas relações
Sociedade – Estado (RIBEIRO, 2003, p. 108). Por isso, Lefebvre (2008) passa a dizer que
o direito à cidade estipula o direito de encontro e de reunião, “lugares e objetos devem
responder a certas necessidades, em geral mal conhecidas, a certas funções
menosprezadas, mas, por outro lado, transfuncionais: a necessidade de vida social e de
um centro, a necessidade e a função lúdica, a função simbólica do espaço” (idem, p. 32).
Fundamentalmente, o direito à cidade é, portanto, muito mais do que um direito
de acesso individual ou grupal aos recursos que a cidade incorpora: é um direito de mudar
e reinventar a cidade mais de acordo com nossos mais profundos desejos. Além disso,
é um direito mais coletivo do que individual, uma vez que reinventar a
cidade depende inevitavelmente do exercício de um poder coletivo
sobre o processo de urbanização [...] sobre o modo como nossas cidades
são feitas e refeitas, e pressupõe fazê-lo de maneira radical e
fundamental. (ibidem, p. 28 - 29).
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Capítulo 2 Planejamento e gestão (do espaço urbano) da cidade: espaço
para participação?

Nota introdutória
Durante longos séculos a Terra foi o grande laboratório do homem; só há pouco
tempo é que a cidade assume esse papel. O fenômeno urbano manifesta hoje
sua enormidade (LEFEBVRE, 2011, p.7).

O planejamento urbano e os mecanismos de gestão são elementos fundamentais
para compreendermos a produção, reprodução, apropriação e organização do espaço
urbano, pois expressam no contexto da cidade a coexistência de interesses diversos e por
vezes contrários de agentes modeladores variados, sabidamente aqueles amalgamados em
torno da reprodução do capital e com maior capacidade de influenciar a produção do
espaço citadino frente às lutas e resistências dos agentes socialmente excluídos que lhes
movem objetivos antagônicos quando buscam promover suas intervenções no espaço.
No Brasil, como aponta Duchrow (2004) o planejamento urbano tem, de forma
geral, se distanciado bastante das questões mais amplas – políticas, econômicas, sociais
– que conformam as nossas cidades, e acreditando-se na possibilidade de conquistar a
harmonia social a partir de intervenções no espaço físico, operando o planejamento
urbano apenas na esfera técnica, dissociada da dimensão política da gestão.
De toda forma, como constata Souza (2008), as intervenções de planejamento e
os mecanismos de gestão protagonizados pelo Estado ou por agentes da sociedade civil
precisam ser entendidos à luz de uma teia de relações, em que, como anteriormente citado,
a existência de conflitos de interesses e de ganhadores e perdedores, dominantes e
dominados, são um ingrediente sempre presente.
Assim, os objetivos deste capítulo são:
(a) apresentar um panorama histórico do Planejamento Urbano e suas implicações
no desenvolvimento sócio-espacial da cidade (fazendo uso e análise de quadros-síntese,
para melhor visualização panorâmica);
(b) relacionar as principais correntes históricas e o grau de abertura por elas
conferido a participação popular;
(c) a partir dos itens (a) e (b) acima descritos, construir um referencial teórico
para construção do nosso capítulo 3 – acerca das possibilidades e limites do discurso
participativo no desenvolvimento do Plano Participativo de Mobilidade Urbana - CF.
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2.1 Abordagem acerca do planejamento urbano – referências conceituais
O planejamento urbano pode ser tratado de diversos ângulos, devendo o enfoque
do estudo determinar a abordagem mais adequada aos seus objetivos. Em se tratando de
um estudo de caso sobre a elaboração do PlanMob de CF sob o enfoque dos desafios e
possibilidades da participação da sociedade, optamos por seguir Souza (2008) que divide
as abordagens do planejamento em dois grandes grupos:
(a) Abordagens não-convencionais – (Planejamento Comunicativo – Colaborativo
/ Planejamento Politizado / Planejamento e Gestão Urbanos na Perspectiva Autonomista)
são aquelas que consideram a participação social como elemento conceitual relevante.
(b) Abordagens convencionais – (Planejamento físico-territorial” clássico /
Planejamento

sistêmico

/

Perspectivas

“mercadófilas”

/

New

Urbanism

/

Desenvolvimento urbano sustentável e planejamento ecológico) são aquelas que não
consideram a participação social como elemento conceitual relevante.
Para melhor entendimento da abordagem metodológica adotada são construídos e
apresentados quadros-síntese dos referidos planejamentos urbanos com considerações
acerca de: ideia-força central, participação social, atitude em face do mercado, entre
outros elementos8.
Abordagens convencionais
I - “Planejamento físico-territorial” clássico
Os anos 50 e 60 podem ser vistos como os anos em que a modalidade do
planejamento regulatório reinou de maneira absoluta. Segundo Souza (2008), é possível
dividir o planejamento regulatório em duas vertentes: planejamento físico-territorial e
planejamento sistêmico.

1) Ideia-força central – Que se refere ao objetivo mais essencial perseguido, o qual contribui decisivamente
para definir o espírito da abordagem e funciona como um “farol” para os praticantes; 2) Filiação estética –
variável importante no caso de modalidades de planejamento mais arquiteturais e mais envolvidas com
questões de traçado e estilo, notadamente o Urbanismo e o Urban design, mas sem poder discriminador em
se tratando de outras abordagens de planejamento e gestão, que tendem a não focalizar questões estéticas;
3) Escopo – que é o critério que informa se o estilo de planejamento é estritamente “físico-territorial” (como
sói acontecer com as correntes do Urbanismo e do urban design ou, pelo contrário, “social abrangente”, em
que a espacialidade é uma entre várias dimensões; 4) grau de interdisciplinaridade; 5) permeabilidade em
face da realidade – ou seja, o grau em que o normativo deriva de uma análise profunda e sistemática prévia
da realidade empírica; 6) grau de abertura para com a participação popular; 7) atitude em face do mercado;
8) referencial político-filosófico.
8
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Brindley et al (1989) formularam a expressão planejamento regulatório, com base
no Town and Country Planning Act de 19479 (Souza, 2008, p. 124) que conferiu ao Estado
a função de grande gerenciador do planejamento do uso do solo, fazendo pleno uso de
seus poderes disciplinar e de controle sobre a expansão urbana e o uso da terra.
Para que pudesse haver um ordenamento e ocupação territorial de forma
organizada, o ato regulatório consistia na “concepção do planejamento como a atividade
de elaboração de planos de ordenamentos espacial para a cidade ideal” (Souza, 2008, p.
123), numa perspectiva de ordem e racionalidade, como notado no quadro 1, o escopo do
planejamento físico-territorial clássico, projeta a imagem desejada em um futuro menos
ou mais distante– no estilo “a cidade ‘x’ daqui a vinte anos” - funcionando o plano como
um conjunto de diretrizes a serem seguidas e metas a serem perseguidas.
É possível afirmar que foi a institucionalização do urbanismo como profissão,
ocorrida antes dos anos 20 com o ideário modernista que constituiu a base intelectual do
planejamento físico-territorial, o que significar dizer que
o modernismo foi o resultado de uma tentativa de melhor adaptar as cidades à
era industrial e, por tabela, às necessidades do capitalismo. Mais do que isso:
ele buscava mimetizar plenamente a racionalidade da produção industrial,
transpondo para a produção do espaço urbano categorias próprias ao universo
da produção industrial (SOUZA, 2008, p. 125)

Fonseca (2009) explica que as intervenções sobre o espaço urbano visavam
eliminar as “disfunções” geradas pelas formas “arcaicas” de uso e ocupação do solo, que
eram incompatíveis com as novas necessidades geradas pela industrialização.
O planejamento regulatório aponta para a ideia de modernização da cidade, onde
para Souza (2008)
Le Corbusier representou o clímax do ‘fetichismo espacial’ no Urbanismo,
pretendendo mudar a sociedade a partir de transformações espaciais –
modernização como epítome de ordem e higiene, racionalidade e harmonia.
Para tanto, ele entendia ser o Estado o executor ideal de seus ideais, capaz de
incentivar e coordenar a iniciativa privada (SOUZA, 2008, p. 128-129, grifo
nosso).

9

A Lei de Planejamento da Cidade e do País de 1947 (10 e 11 de Geo VI, c. 51) foi uma Lei do Parlamento
no Reino Unido aprovada pelo governo trabalhista liderado por Clement Attlee. Entrou em vigor em 1º de
julho de 1948 e, juntamente com o Planejamento de Cidades e Países (Escócia), o Ato de 1947 foi a
fundação da cidade moderna e do planejamento do país no Reino Unido. Disponível em:<
https://historicengland.org.uk/whats-new/debate/recent/town-and-country-planning-act-70thanniversary/rise-and-fall-of-1947-planning-system/> acessado em: 28/06/2019.

37

Ideia-força central
Filiação estética
Escopo
Grau de
interdisciplinidade
Permeabilidade em
face da realidade
Grau de abertura para
com a participação
popular
Atitude em face do
mercado
Referencial políticofilosófico

Planejamento físico-territorial clássico
Modernização da cidade
O modernismo foi o grande referencial ao longo da maior parte do século
XX
Trata-se do planejamento voltado exclusivamente para organização espacial
Muito pequeno
Abordagem apriorística no caso do Urbanismo modernista e semiapriorística nas demais situações
O máximo atingido são as formas de pseudoparticipação e, no caso do
Urbanismo corbusiano, sequer isso era preconizado, não indo além da
manipulação.
Criticismo moderado acoplado a uma aspiração de controle, disciplinamento
e “domesticação” do mercado de modo plenamente funcional ao
capitalismo.
Identificava-se com o Walfare State Keynesiano ou, mais geralmente, com
um Estado forte e intervencionista, politicamente oscilando entre posições
menos autoritárias (social-democracia) e mais autoritárias (caso de Le
Corbusier).

Quadro 1 – Síntese – Planejamento físico-territorial clássico
Souza (2008). Orgs. Gabriel Guanabarã

II. Planejamento sistêmico
Conforme Lima e Mendonça (2001) apontam, a outra vertente do planejamento
regulatório, denominada de sistêmica, teve como principal defensor Geddes. A propósito,
a ideia-força central continuava a ser a da modernização da cidade, que representou uma
chance para a “cientificação” do planejamento, pois esse método sugeriria,
uma pesquisa ampla do quadro urbano antes de se fazer qualquer intervenção,
analisando-se desde a demografia, a economia e a história, até as condições
sociais e culturais, enfim, todos os aspectos que possibilitassem um amplo
conhecimento da realidade. A ideia central continuava a ser a modernização
das cidades, enfatizando, porém, a necessidade de se descobrir como as cidades
‘funcionam’ para poder nelas intervir (LIMA E MENDONÇA, 2001 apud
FONSECA, 2009, p. 54, grifo nosso).

Esse ideal de se pensar a cidade em suas múltiplas funções, com seus múltiplos
atores, demandava dos planejadores um conhecimento para além de sua formação, tendo
que buscar em outras ciências as explicações e complementações para que conseguissem
explicar e projetar as cidades, requerendo “portanto uma formação profissional e uma
predisposição que não eram (como até hoje não são) dominantes entre os vários tipos de
profissionais que lidam com o planejamento e gestão urbano” (SOUZA, 2008, p. 133).
Na prática, mesmo que tenha existido por mais de três décadas, deixando
contribuições como as anotadas no quadro 2, em que se permitiu uma leve abertura a
participação popular, o enfoque sistêmico nunca chegou a eliminar o planejamento físicoterritorial clássico. O que aconteceu, foi que o planejamento regulatório “começou a
absorver elementos do enfoque sistêmico, tendo o seu vocabulário e o seu instrumental
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enriquecidos e sofisticados sem que a essência fosse muito modificada” (SOUZA, 2009,
p. 133 – 134).
Ideia-força central
Filiação estética
Escopo
Grau de
interdisciplinidade
Permeabilidade em
face da realidade
Grau de abertura para
com a participação
Atitude em face do
mercado
Referencial políticofilosófico

Planejamento sistêmico
Modernização da cidade
O problema é secundário
Não estritamente físico – territorial
Grande
Tendência ao reconstrutivista e a superar o semi-apriorismo, embora por uma
via positivista e não-dialética
Pequena
Tende a ser de um criticismo moderado, bem ao estilo do planejamento
regulatório
Sendo uma variante do planejamento regulatório em geral; Estado forte e
intervencionista.

Quadro 2 – Síntese – Planejamento sistêmico
Souza (2008). Orgs. Gabriel Guanabarã

Ao afunilarmos nossa compreensão no tocante a esses dois planejamentos,
observamos que o denominador comum é a pretensão de constituir um planejamento
centrado no Estado como principal e quase que único agente responsável por pensar,
traçar e gerir os projetos, que na sua materialidade visavam à transformação espacial
associada a um discurso de modernização das cidades pós Segunda Guerra mundial.
III. Perspectivas “mercadófilas”
A partir da década de 70 a crítica ao planejamento regulatório impetrada tanto
pelos marxistas, quanto pela “New lef” começaram a encontrar expressiva ressonância e
a se avolumar diante de um quadro de certa frustração com os resultados da intervenção
estatal, que não eram capazes de cumprir a promessa implícita, de espírito keynesiano, de
evitar crises e quiçá salvar o capitalismo de si próprio – tanto quanto de um
enfraquecimento das bases materiais do planejamento típico do walfare states dos países
capitalistas centrais: o crescimento econômico e a capacidade de investimento e regulação
do Estado (SOUZA, 2008).
Com o esgotamento das estratégias keynesianas, baseadas em elevados gastos
sociais e crescimento econômico, os defensores do Estado de Bem-Estar Social passam a
ceder terreno aos (neo)liberais que clamavam por um “Estado Mínimo” e pelas “Leis de
Mercado”.
Então, a flexibilidade das novas modalidades de planejamento e gestão são postas
pela “hegemonia ideológica do neoliberalismo e a crise do welfare state (que)
representam um enfraquecimento [...] tanto efetivo quanto ideológico, do planejamento,
até então estreitamente associado a um Estado intervencionista” (ibidem, p.31). Neste
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contexto ocorre a ascensão do termo gestão, festejada por alguns para os quais, “a palavra
gestão veio bem a calhar como um sucedâneo do termo planejamento” (ibidem, p. 45)
que já estava desgastado e associado a práticas autoritárias.
Contudo, a falta de discernimento fez acreditar quase que ingenuamente que um
termo poderia ser facilmente cambiado pelo outro, isso porque o enfraquecimento do
termo planejamento se fez acompanhado pela popularização do termo gestão. No entanto,
é necessário frisar que planejamento e gestão não são termos intercambiáveis, primeiro
por possuírem referencias temporais distintos e segundo por se referirem a diferentes tipos
de atividades (ibidem).
Nas palavras de Souza (2008),
Planejar sempre remete ao futuro: planejar significa tentar prever a evolução
de um fenômeno ou, para dizê-lo de modo menos comprometido com o
pensamento convencional, tentar simular os desdobramentos de um processo,
com o objetivo de melhor precaver-se contra prováveis problemas ou,
inversamente, com o fito de melhor tirar partido de prováveis benefícios
(SOUZA, 2008, p.46).

Ainda segundo o mesmo autor, o termo gestão teria como significado “a
administração dos recursos e problemas aqui e agora, operando, portanto no curto e médio
prazo” (ibidem, p. 31).
Contudo a interseção entre planejamento e gestão elimina a suposição de serem
termos opostos; eles são sim, distintos, ao mesmo tempo em que são complementares.
Meira (2016) brilhantemente exemplifica nossa afirmação,
o planejamento traça as rotas que futuramente a gestão irá percorrer. O trajeto
da gestão dependerá do planejamento prévio, esse último, por sua vez, para se
tornar efetivo, deve ser posto em prática pela própria gestão, uma vez que, essa
é quem percorre a rota traçada. Nesse mesmo contexto, problemas e
imprevistos de rota devem ser corrigidos no momento da própria trajetória,
pela gestão, sem o planejamento a rota seria incerta e, sem a gestão, a rota
planejada nunca se efetivaria. Eis o motivo de ambos serem distintos, porém,
para sua eficaz operacionalização, devem ser complementares no que tange a
construção de espaços urbanos com justiça social (MEIRA, 2016, p. 16, grifo
nosso).

A efetivação prática desses dois processos está - em maior ou menor grau - sujeita
aos interesses daqueles que coordenam as propostas de planejamento e gestão e dos que
detém o poder de decisão final. Dessa forma, pode-se afirmar que planejamento e gestão
urbana são reflexos, senão da própria sociedade, ao menos, das intenções daqueles que
tem em suas mãos o poder de decidir sobre o futuro dos espaços urbanos, bem como,
administrá-los (sociedade, Estado e capital, no presente contexto)
Planejamento e gestão não são neutros em seus princípios e escolhas. Os
instrumentos do planejamento e as práticas dos gestores irão refletir um cenário
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conflituoso, no qual, a divergência de interesses nem sempre faz da justiça social seu
maior alicerce, tendo em vista as profundas desigualdades sociais, em especial no
capitalismo periférico.
Mesmo que já tenhamos deixado registrado em linhas anteriores, o limiar do
planejamento e da gestão no desenvolvimento de propostas para intervenções no espaço
urbano com a perpetuação da ideia de gestão em detrimento de um planejamento continua
a representa o triunfo do imediatismo, assim como representa a substituição de um
“planejamento forte”, típico da era fordista, por um “planejamento fraco” (muita gestão
e pouco planejamento), o que combina bem com a era do pós-fordismo, da
desregulamentação e do “Estado mínimo” (DUCHROW, 2004). Nessa esteira, propostas
como: Perspectivas “mercadófilas”, New Urbanism e Desenvolvimento urbano
sustentável e planejamento ecológico, assumiram essa visão mais mercadológica, na
medida em que a ideologia neoliberal avança e os seus reflexos são consolidados também
na esfera do planejamento público.
O planejamento “mercadófilo” sintetizado no quadro 3, engloba três subtipos de
perspectivas “mercadófilas”, que mesmo apresentando algumas diferenças mantém entre
si, o mesmo radical - a ideologia neoliberal. Brindley et al (1989, apud SOUZA, 2008)
diferenciam esses três subtipos, entre eles: 1 o planejamento subordinado às tendências
do mercado (trend planning), 2 o planejamento de facilitação (leverage planning) e o
3

planejamento de administração privada (private-management plannig).
De acordo com Souza (2008) os três planejamentos rompem com o espírito

regulatório na medida em que deixam de tentar “domesticar” ou “disciplinar” o capital,
para melhor ajustarem-se aos seus interesses, numa tentativa de transposição dos
princípios do planejamento estratégico corporativo (corporate strategic planning) para
implementá-los no planejamento urbano, com as finalidades e práticas empresariais.
Nesse contexto,
O planejamento, com um mínimo de sentido público e expresso por meio de
um conjunto de normas e regras de alcance geral relativas ao uso do solo e à
organização espacial, é eclipsado, negligenciado e, não raro, acuado pela
enorme ênfase que passa a ser posta em projetos urbanísticos, sejam de
embelezamento, ‘revitalização’ ou de outro tipo – ênfase essa que é muito
conveniente para o capital imobiliário (SOUZA, 2008, p. 138, grifo nosso).

Pois bem, o que está em jogo não é a realização de intervenções lastreadas em
uma análise profunda da realidade social e espacial, no máximo, o atendimento de
demandas específicas, razoavelmente predefinidas, são acatadas desde que preservados
os interesses do capital, pois o planejamento e a gestão tornam-se cognoscíveis com a
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prática administrativa e nessa luta, infelizmente desigual, o interesse privado triunfa o
mais das vezes, assegurando o sucesso dos mais fortes (capital) em detrimento dos mais
fracos (social). Diante disso, é lógico que o grau de abertura para a participação popular
restringir-se-á, na melhor das hipóteses, aos tipos de pseudoparticipação, em razão dos
descompassos que inibem ou bloqueiam a participação social.

Ideia-força central
Filiação estética
Escopo
Grau de
interdisciplinidade
Permeabilidade em
face da realidade
Grau de abertura para
com a participação
Atitude em face do
mercado
Referencial políticofilosófico

Perspectivas “mercadófilas”
Modernização da cidade; conquanto as prioridades efetivamente elencadas, a
vaguidão do discurso “social” e as articulações e alianças construídas
denunciem que se trata de privilegiar o setor empresarial e suas necessidades,
tornando a cidade economicamente mais competitiva
O problema é secundário
Não estritamente físico – territorial
Médio
Tende ao semi-apriorismo
Pequena (a abertura é, no máximo, para com formas de pseudoparticipação)
Acriticismo
Neoliberalismo

Quadro 3 – Síntese - Perspectivas “mercadófilas”
Souza (2008). Orgs. Gabriel Guanabarã

IV. New Urbanism
O New Urbanism difundido desde a década de 1980 nos Estados Unidos se
caracteriza por ser um modelo urbanístico impregnado pela valoração das dimensões
humana e comunitária em seus projetos para requalificação de bairros, ruas, quarteirões,
cidades e até regiões, “pautado, essencialmente, na priorização do homem em oposição
ao carro, na utilização de usos mistos em detrimento da separação de funções, na
densificação das atividades e das formas urbanas e no predomínio do público sobre o
privado” (RIBEIRO, 2010, p. 40). Tudo isso sem esquecer o espaço mais amplo da
cidade, por isso a “mistura de funções ganha importância fundamental para o new
urbanism, porque a mesma influi para o senso de comunidade, fomentando o retorno das
pessoas à rua” (Ibidem p. 46).
A julgar pelas orientações do Congress of New Urbanism, a atitude em face do
mercado registra certo
nível de comprometimento com os interesses dominantes, se não chega a
representar uma franca mercadofilia, com certeza não está muito distante disso:
a máxima ‘a forma segue o dinheiro’, paródia da conhecida máxima dos
modernistas”, ou seja, “busca exercer um papel ativo, ‘pedagógico’, ao
engajar-se em um esforço de persuasão junto aos empreendedores imobiliários
a respeito das vantagens do modelo ‘neotradicionalista’ (SOUZA, 2008, p.
143-144).
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Esta corrente valoriza o projeto (planejamento e gestão) e o cidadão, mas não
valoriza a participação do cidadão na construção do projeto. No quadro 4 o grau de
abertura para com a participação, demonstra uma pseudoparticipação, pois os
planejamentos por mais que valorizassem a dimensão humana dispensam previamente a
consulta popular, alegando que os projetos já contemplam elementos suficientes para
valorização comunitária e o exercício da dimensão humana.
Ideia-força central
Filiação estética
Escopo
Grau de
interdisciplinidade
Permeabilidade em
face da realidade
Grau de abertura para
com a participação
Atitude em face do
mercado
Referencial políticofilosófico

New Urbanism
Compatibilização do crescimento e da modernização da cidade com a
preservação de valores “comunitários” e da “escala humana”
Pós-modernismo
físico – territorial
Pequeno
Semi-apriorística
Tendencialmente pequeno, restrito às modalidades de pseudoparticipação
Criticismo muito moderado
Tendencialmente “liberalismo de esquerda”

Quadro 4 – Síntese - New Urbanism
Souza (2008). Orgs. Gabriel Guanabarã

No New Urbanism os princípios que passam a reger as cidades, são englobados
numa relação centro-limite,
Essa relação centro-limite [...] na qual [...] uma determinada cidade com
bairros bem definidos, cada um possuindo seus limites e áreas centrais. [...]
verifica-se que o tempo levado para cruzar o centro de cada bairro até seu limite
leva cinco minutos a pé (isso corresponde, aproximadamente, a uma distância
de 500 m). Nesse raio estariam inseridos todos os serviços e equipamentos
básicos para população, tais como: saúde, escola, mercado, comércio,
habitação, dentre outros. Esse bairro estaria ligado a um centro maior com
atividades mais especializadas, ambos conectados por transporte coletivo. Este
adquire relevância na relação existente entre os diferentes bairros e é planejado
conforme a definição de estações de parada de ônibus ou trem próximos de
áreas centrais (RIBEIRO, 2010, p. 43, grifo nosso).

Portanto, essa organização além de pensar a cidade em uma lógica modernizadora
como valor básico, passa a pensar a cidade como um grande organismo que vai se
articulando do local para o regional e ao global.
V. Desenvolvimento urbano sustentável e planejamento ecológico.
Por volta dos fins dos anos 70 e sobretudo nos anos 80, a corrente
desenvolvimento urbano sustentável e planejamento ecológico, se popularizou assentada
no relatório das Nações Unidas (Nosso Futuro Comum - CMMAD, 1987) que propôs o
conceito de desenvolvimento sustentável como sustentáculo de uma política econômica
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global para “atender às nossas necessidades atuais, sem comprometer as futuras gerações
e dirigir ativamente nosso desenvolvimento em favor da maioria do mundo – os mais
pobres”, frase que mais tarde tornou-se slogan e “palavra de ordem” na difusão e defesa
de princípios ecológicos gerais.
A ideia-força central dessa corrente é o binômio: modernização com
sustentabilidade ecológica das cidades. O primeiro termo (modernização), embora menos
enfatizado que o segundo (sustentabilidade), não deixa de estar presente, aliás, a
“sustentabilidade” almejada não atrita com a aceitação tácita do modelo civilizatório
capitalista. Rees (1992, apud SOUZA, 2008, p.146) vê na corrente majoritária do
“desenvolvimento sustentável” uma crença inabalável de que o crescimento econômico
seria a solução mais eficaz e apanágio capaz de sanar todos problemas, prescindindo
inclusive e por isso, de uma maior participação social incisiva, indo além de uma
pseudoparticipação, conforme quadro 5.
Desenvolvimento urbano sustentável e planejamento ecológico
Ideia-força central
Binômio: modernização com sustentabilidade ecológica das cidades
Filiação estética
Desimportante
Escopo
Não estritamente físico – territorial
Grau de
Grande
interdisciplinidade
Permeabilidade em
Variável, indo de uma postura semi-apriorística a um enfoque mais
face da realidade
propriamente científico
Malgrado o frequente compromisso retórico para com a “participação”, não
Grau de abertura para
parece haver, normalmente, compromisso efetivo com algo que vá além da
com a participação
pseudoparticipação
Atitude em face do
Criticismo moderado, similarmente ao estilo do planejamento regulatório
mercado
Referencial políticoLiberalismo de esquerda ou social-democracia
filosófico
Quadro 5 – Síntese - Desenvolvimento urbano sustentável e planejamento ecológico
Souza (2008). Orgs. Gabriel Guanabarã

Contudo, o crescimento acelerado das cidades, que de maneira confusa e
apressada foi traduzido por desenvolvimento, na acepção valorativa do termo, trouxe
paralelamente aos seus benefícios, uma gama de impactos desastrosos para a qualidade
de vida de seus habitantes e para as condições ambientais do planeta (ROSSETTO, 2003).
As abordagens convencionais transcorreram em um contexto onde o welfare state
cedeu lugar a uma conjuntura mais "darwiniana”, onde o Estado com todo seu poder
intervencionista cedeu lugar a um Estado fragilizado pelas contradições sistêmicas que se
tornam mais explícitas e os direitos sociais corroídos. Assim podemos concluir que
diversamente do que fazia o planejamento regulatório ao tentar disciplinar e controlar o
mercado, o planejamento “mercadófilo” vincula-se de forma subordinada (ao mercado)
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limitando-se a acompanhar as tendências deste “ente” que se pôs sobre a sociedade
(MARICATO, 2000).
Seja como for, a democratização cada vez maior da ação coordenada do Estado,
abrindo-se para incorporar elementos de democracia participativa, tanto na gestão como
no planejamento, vem acompanhada de um longo processo de lutas que ora apresentam
avanços e ora retrocessos.
2.2 Políticas públicas - planejamento e gestão das cidades – Participação Popular:
desafios e possibilidades Brasil
Na história do planejamento urbano no brasileiro, o Estado tem se apresentado
como principal e “legítimo” formulador, cabendo à sociedade civil – nesta visão
conservadora - o papel de legitimadora da conduta estatal. É comum considerar o
discurso do Estado acerca de suas ações, como sendo a própria política urbana, assim
negligenciando, esquecendo-se ou fazendo esquecer, que a “própria sociedade civil, sob
a forma de ativismos sociais [...] como uma fonte de soluções criativas e como uma
indicadora de possíveis caminhos para a superação dos problemas” (SOUZA e
RODRIGUES, 2004, p. 11-12).
Nesse contexto, refletir acerca do planejamento urbano no Brasil é refletir a
própria história do país com suas múltiplas contradições sociais, onde10 consecutivas
políticas públicas de planejamento urbano foram conduzidas pela classe dominante como
instrumento eficaz para assegurar a (re)produção do espaço de acordo com seus
interesses. Assim, ao falar em planejamento – na visão conservadora - estamos nos
referindo às intervenções do aparelho estatal no espaço urbano, que tendem a regular as
contradições surgidas, tanto no processo de reprodução de força de trabalho, como de
reprodução dos meios de produção.
Mas como salienta Namur (2005, p. 5-6) “o planejamento urbano caracteriza-se
antes de tudo como um instrumento de intervenção que depende fundamentalmente da
relação entre o Estado e as classes sociais”. Por isso, do ângulo daqueles que Correa
denomina agentes sociais modeladores excluídos, a história do planejamento não se
apresenta tão linear e isenta11 de contestações, confrontos e reivindicações por parte dos

10

Para o processo histórico do planejamento urbano no Brasil adotamos a periodização proposta por Villaça
(1999).
11
Para os processos de inserção / participação social no(s) planejamento(s) urbano(s) adotamos a
periodização proposta por Ribeiro (2013).
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movimentos sociais que buscam implementar suas propostas de planejamento urbano
questionando a normatividade “imposta” pelas elites.
Villaça (1999) – apresenta a periodização da história do Planejamento urbano no
Brasil, dividida em três grandes períodos.
O primeiro, que começa em 1875 e vai até 1930 é marcado pelos planos de
melhoramento e embelezamento da cidade, ainda herdeiros da forma urbana monumental
que exaltava a burguesia europeia, e que no Brasil destronou a forma colonial. Exemplos
desse período são o urbanismo de Haussmann em Paris e o de Pereira Passos no Rio de
Janeiro.
O segundo período, que se inicia na década de 1930 e vai até a década de 1990 é
marcado: (a) pela ideologia do planejamento enquanto técnica de base científica e (b) pela
ação concreta do Estado enquanto maior fomentador da urbanização das cidades nos
moldes globais, para que possam (as cidades) melhor atender às demandas especulativas,
imobiliárias, empresariais.
O terceiro período, inaugurado na década de 1990 é marcado pela reação ao
período anterior através da ação contestatória dos movimentos sociais que lutam por mais
e maior inserção na discussão e elaboração das políticas públicas de planejamento urbano.
Ribeiro (2013), ressalta que espaços de participação popular foram conquistados
dentro do planejamento urbano e posteriormente deslegitimados e requalificados pela
elite dominante, numa relação quase que simbiótica entre afastamentos/encontros,
conforme tabela 1.
Do cotejo das análises e periodizações de Villaça e Ribeiro podemos extrair um
diálogo entre a forma, que é o aspecto visível/exterior de um objeto, referindo-se ainda
ao arranjo deles (objetos), que passam a construir um padrão espacial (Villaça) e o
processo que é definido como uma ação que se realiza continuamente objetivando alguma
mudança (Ribeiro). Mesclando a periodização de Villaça com a tabela 1 de Ribeiro
criamos um recorte temporal que abrange o período do quarto final do século XIX até o
fim do século XX, que aqui usamos para uma análise integrada da história do
planejamento urbano com a evolução da participação popular nestes processos de
planejamento.
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Tabela 1- Cronologia do planejamento: afastamentos e encontros

Os movimentos populares sempre presentes na história brasileira, ganham uma
nova dimensão com o processo de urbanização que se intensifica no país, pois
[N]o século XX, desde seu início, imprimirá um novo caráter às lutas sociais
no Brasil. O caráter urbano passa a ter tonalidade própria, criada a partir de
uma problemática que advém das novas funções que passam a se concentrar
nas cidades. Progressivamente a indústria, e as classes sociais que lhes são
caudatárias, orientará as ações e os conflitos que ocorrem no meio urbano.
Consequentemente, novas categorias de lutas surgirão, a saber: 1. Lutas sociais
da classe operária por melhores salários e condições de vida. 2. Lutas das
classes populares urbanas por meios de consumo coletivos. 3. Lutas das classes
populares e médias por moradia. (GOHN, 2001, p. 59-60 apud SOUZA, 2016,
p. 19).

O desenvolvimento das cidades, o crescimento do número de fábricas, o aumento
da população urbana e a hegemonia adquirida pelo capital industrial dentro contexto do
bloco no poder, fazem da área urbana o lócus (espacial) principal de (re)produção do
capital. Progressivamente durante o século XX o setor urbano suplanta o setor agrário
como concentrador da população do país12 e produtor da riqueza nacional (PIB)13. Neste
contexto, rememorando Milton Santos, a cidade é tanto o teatro de conflitos crescentes
como o lugar geográfico e político das possibilidades de soluções. Por isso o
planejamento (urbano) adquire maior relevância ao possibilitar o controle/manejo do
principal espaço de (re)produção e circulação de riquezas do país. A década de 1930,
com suas revoluções políticas, determina uma inflexão no planejamento urbano e como
demonstra Villaça (1999) em sua periodização, passamos ao segundo momento da
12

Taxa de urbanização brasileira (1940 População Urbana 31% População Rural 69% / 1950 População
Urbana 36% População Rural 64% / 1960 População Urbana 45% População Rural 55% / 1970 População
Urbana 56% População Rural 44% / 1980 População Urbana 34% População Rural 34% / 1991
População Urbana 71% População Rural 26% / 2000 População Urbana 81% População Rural 19% / 2010
População Urbana 84% População Rural 16% (IBGE).
13
PIB setor urbano maior que rural
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história do planejamento urbano no Brasil, onde “passa-se da ‘cidade bela’ para a ‘cidade
eficiente’, da cidade do consumo para a cidade da produção”. Em ambas, entretanto,
prevalece o interesse daqueles agentes sociais que detinham o monopólio sobre a cidade.
A formação do Estado brasileiro a partir dos anos 1930 “caracteriza-se por
relações clientelistas, de tutela, de concessão de favores, como a forma principal de
relação entre Estado e sociedade” (ALBUQUERQUE, 2004, p. 17), deixando claro os
traços autoritários e conservadores, constitutivos da sociedade brasileira,
uma sociedade verticalizada e hierarquizada (embora não o percebamos ideologicamente) na qual as relações sociais são sempre realizadas ou sob a
forma da cumplicidade (quando os sujeitos sociais se reconhecem como
iguais), ou sob a forma do mando e da obediência entre um superior e um
inferior (quando os sujeitos sociais são percebidos como diferentes, a diferença
não sendo vista como assimetria, mas como desigualdade) (CHAUÍ, 1994, p.
27 apud MARANHÃO e TEIXEIRA, 2006, pp. 110).

Se o “pensamento político da época, preocupado em formular um olhar sobre a
nação brasileira, considerava a sociedade incapaz de se organizar e, portanto, legitimava
a autoridade estatal como forma de controle e tutela dos grupos sociais” (Maranhão e
Teixeira, 2006, pp. 109 -110), a participação popular neste momento ainda que bastante
restrita e em grande parte sob a tutela estatal apresenta um ganho de organização e
consciência social ( devido a influência do Partido Comunista Brasileiro - PCB - sobre
a crescente classe operária),

fazendo eclodir demandas contestatórias de modo a

impossibilitar que se ignorem os conflitos urbanos. “É nesse momento que os planos
diretores acabam alcançando grande ineficácia, pois quando torna-se necessário atender
às demandas sociais o que fora planejado transforma-se em planos-discurso”
(CARVALHO e MORAES, 2016, p. 575).
Tal insatisfação em relação à gestão urbana, fez com que se iniciassem sucessivas
críticas à qualidade dos espaços urbanos. Raquel Rolnik (1999) destaca que o Partido
Comunista Brasileiro (PCB) neste mesmo período iniciou um trabalho de organização
popular através do fomento de diversos Comitês Democráticos e Progressistas (CDP) nos
bairros e esses comitês assumiram uma configuração de um instrumento reivindicação e
estratégias de pressão sobre o Estado.
O Instituto de Arquitetos do Brasil (IAB), notando o ambiente conturbado, resolve
por meio dos departamentos do Rio de Janeiro e São Paulo, promover o Seminário de
Habitação e Reforma Urbana (s.HRu).
O Seminário foi realizado, em duas etapas, uma no Estado do Rio de Janeiro e
outra no de São Paulo, e objetivava alterações nos instrumentos de regulação
e de mediação dos conflitos sociais urbanos, ensejando a inclusão de
mecanismos de controle do mercado imobiliário. As instituições promotoras
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ratificavam assim, o entendimento de que a questão habitacional não poderia
mais ser tratada como uma política setorial e sim como parte significativa do
meio urbano, entendido como o lugar da produção e reprodução social de seus
habitantes (QUINTO JR., 2003 apud AZEVEDO e FREITAS, 2014, p. 761,
grifo nosso).

O próprio governo, ciente da situação, criou o Serviço Federal de Habitação e
Urbanismo (SERFHAU), como agente técnico do sistema financeiro da habitação, com o
objetivo de organizar o espaço habitacional, e como destaca Garcia (2010) as questões
em pauta estavam mais voltadas para uma visão habitacional do que preocupadas com o
caráter desigual da sociedade, sobretudo por não haver uma política voltada ao
Planejamento Urbano no período, pois a produção dos Planos Locais não é condição
suficiente para que exista uma política de planejamento, principalmente porque faltava
definir como esses planos se tornariam realidade, como se concretizariam. Dado que a
grande maioria não saiu do papel, não passando de diagnósticos, tornando-se planos de
gaveta.
Mais adiante, o golpe civil-militar de 1964 – fechou o Congresso, extinguiu
partidos políticos (instituiu o bipartidarismo), intensificou a repressão, por meio da
cassação/restrição das liberdades civis e dos direitos políticos, e a violência contra os
movimentos sociais e a todos aqueles que contestavam a ordem instituída. Sindicatos e
outras instituições sociais foram fechadas ou cerceadas em suas liberdades, censurou-se
a impressa e a liberdade de expressão, essas dentre outras ações que culminaram por
acabar com os espaços públicos de exercício da cidadania.
[A] destruição da cidadania e da democracia não se dá, no entanto, sem a
resistência e o enfrentamento de movimentos sociais, especialmente do
movimento estudantil e dos grupos que optam pela luta armada, pelas
guerrilhas urbanas e camponesas, inspirados pelas Revolução Cubana e
Chinesa (ALBUQUERQUE, 2004, p. 17, grifo nosso).

Neste período o planejamento (urbano, inclusive) teve caráter conservador, pois
as decisões foram tomadas por um pequeno grupo para
ordenar a cidade de forma que a ação dos diferentes tipos de capitais
(principalmente o imobiliário e o industrial) pudesse ser facilitada, em outras
palavras, buscava ordenar a cidade para permitir maiores possibilidades de
lucro. É nesse contexto extremamente autoritário que vão acontecer uma série
de intervenções e transformações na cidade, intensificando e consolidando a
segregação residencial (SOUZA e RODRIGUES, 2004, p. 42 e 43).

A resistência veio junto com o protagonismo de novos movimentos sociais, que
na ausência de espaços legítimos de negociação de conflitos, elegeram o cotidiano, a
música, o cinema, o local de moradia, a periferia etc., como espaços de questões públicas
e lugares de ação política, constituindo-se como sujeitos, afirmando e construindo (novas)
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identidades e diferentes formas de organização que em muito (e intencionalmente)
diferenciavam-se das instituições políticas tradicionais (sindicatos e partidos políticos) de
forma a romper a hierarquização e a constituição de “vanguardas” a pensar, falar e
representar o povo (ALBUQUERQUE, 2004).
A atuação destes movimentos colocou no debate público a disputa pelos sentidos
da cidadania, firmada enquanto “estratégia política” para uma nova concepção de
democratização da sociedade, onde os agentes sociais falassem “por si”. Vale frisar que
tanto as formas de ação quantos as questões trazidas a público por esses novos
movimentos14, configuravam uma novidade na história política do país, principalmente
ao reivindicarem autonomia e independência em relação ao Estado e aos partidos políticos
e ao expressarem recusa às formas tradicionais de organização social.
Esse processo de emergência da sociedade civil e da transição para o modelo
democrático teve seu ápice na Constituinte, que passou a ser vista como uma
oportunidade por diversos setores da sociedade de imprimirem suas concepções e visões
de mundo, definindo os rumos que a nação assumiria a partir de então.
A convocação da Assembleia Nacional Constituinte – ANC, em 1987, possibilitou
aos movimentos sociais a oportunidade de participação mediante a organização e
apresentação de emendas populares passíveis de incorporação à nova constituição. Essa
condição exigiu que os movimentos populares se articulassem para a criação de propostas,
que poderiam introduzir reformas em várias áreas, como por exemplo: assistência social,
saúde e reforma urbana, dentre outras.
Avritzer (2013, p.11) considera que esse “foi o primeiro momento importante de
um processo de aprofundamento democrático que criou instituições participativas nas
áreas da saúde, planejamento urbano, meio ambiente e assistência social, entre outras
áreas”
Importantes atores sociais, como por exemplo a Central Única de Trabalhadores
(CUT), Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB) ou o Movimento dos
Trabalhadores Sem Terra (MST) também se juntaram à campanha para criação e envio
de emendas populares a ANC.

14

Clube de mães, pastorais populares das igrejas, os movimentos populares por creche, por saúde e contra
a carestia, o novo sindicalismo (Oposição sindical Metalúrgica de São Paulo, Sindicato dos Metalúrgicos
de São Bernardo), (CARVALHO e MORAES, 2016), no chão das fábricas, nos salões de Igrejas
(ALBUQUERQUE, 2004), as pessoas “se organizam para expressar o desejo de integrar-se a uma outra
esfera de poder, aquela que pertence à ordem da cidadania e dos direitos” (PAOLI , 1995, p. 26).
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Especificamente no tocante à luta pela reforma urbana, sua reorganização ocorre
no começo do processo de democratização brasileira nos anos 1980 com o lançamento
do MNRU15, criado na tentativa de agrupar profissionais (arquitetos, engenheiros,
economistas, sociólogos etc.), parlamentares e também organizações tais como:
Articulação Nacional do Solo Urbano, Coordenação dos Mutuários do BNH e
Movimento em Defesa do Favelado, além de 48 associações locais ou regionais para
traçarem diretrizes para a reforma urbana.
O MNRU propôs uma emenda da Reforma Urbana (que deveria ter a assinatura
de no mínimo trinta mil pessoas e três entidades) estruturada em 23 artigos divididos em
cinco títulos: Dos direitos urbanos, Da Propriedade Imobiliária Urbana, Da Política
Habitacional, Dos Transportes e Serviços Públicos e Da Gestão Democrática da Cidade;
tendo por “primeira signatária Nazaré Fonseca dos Santos, a Emenda Popular n° 63, de
1987, como ficou oficialmente registrada, obteve 131 mil assinaturas” (BASSUL, 2010,
p. 77).
A Emenda pretendia, em resumo, consignar na Constituição:
1. o direito universal a condições condignas de vida urbana e a gestão
democrática das cidades;
2. a possibilidade de o poder público desapropriar imóveis urbanos por
interesse social, mediante pagamento em títulos da dívida pública, à exceção
da casa própria, cuja indenização deveria ser plena e prévia, em dinheiro;
3. a captura de mais-valias imobiliárias decorrentes de investimentos públicos;
4. a iniciativa e o veto popular de leis;
5. a possibilidade, na ausência de lei federal disciplinadora, da aplicação direta
de norma constitucional, mediante decisão judicial;
6. a responsabilização penal e civil da autoridade que descumprisse os
preceitos constitucionais;
7. a prevalência dos “direitos urbanos” por meio de instrumentos tais como:
imposto progressivo, imposto sobre a valorização imobiliária, direito de
preferência, desapropriação, discriminação de terras públicas, tombamento,
regime especial de proteção urbanística e ambiental, concessão de direito real
de uso e parcelamento e edificação compulsórios;
8. a separação entre direito de propriedade e direito de construir;
9. o usucapião especial para fins de moradia, de terrenos públicos ou privados;
10. o direito à moradia com base em políticas públicas que assegurassem:
regularização fundiária e urbanização, programas habitacionais para aquisição
ou locação, fixação de limite máximo para o valor inicial dos aluguéis,
assessoria técnica e aplicação de recursos orçamentários a fundo perdido, sob
controle social;
15

O Movimento pela Reforma Urbana no Brasil e a nova legislação participativa sobre a reforma urbana
tiveram origem no forte processo de crescimento urbano do Brasil entre 1950 e 1980. A reforma urbana já
estava na agenda da esquerda brasileira e dos setores progressistas da sociedade civil no final do primeiro
período democrático (1946 -1964). Em 1963, reuniu –se em Petrópolis no Hotel Quitandinha a primeira
Conferência Nacional pela Reforma Urbana. No entanto, com o golpe de Estado em 1964, a reforma urbana
teve que esperar quase 20 anos de autoritarismo antes de voltar à agenda política da sociedade civil
brasileira. (SOUZA, 2008) (AVRITZER, 2010).
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11. a periodicidade mínima de doze meses e o controle estatal dos índices
aplicados ao reajustamento de aluguéis;
12. o monopólio estatal para a prestação de serviços públicos, vedado o
subsídio de serviços concedidos à iniciativa privada;
13. a criação de um fundo de transportes públicos para subsidiar a limitação
das tarifas ao equivalente a 6% do salário-mínimo mensal;
14. a participação popular na elaboração e na implementação de “plano de uso
e ocupação do solo”, além de sua aprovação pelo legislativo (BASSUL, 2010,
pp. 77 – 78).

Então a finalidade da proposta apresentada pode ser sintetizada nos seguintes
princípios, segundo Avritzer (2010, p. 3-4).
– O direito à cidade, que faz parte da própria ampliação de direitos na tradição
legal brasileira (SAULE Jr., 1995: 23). Ele introduz por um lado a idéia de que
a tradição de direitos é uma tradição ampliável e por outro a idéia de uma
integração entre as lutas urbanas e a luta pela saúde, pelo transporte, pelo
saneamento e pela educação. Nas palavras de um dos atores sociais do período,
“a reforma urbana fará com que se tornem viáveis a unificação... dos
movimentos de transporte, de saúde, de habitação, da luta pela terra,
permitindo a eles elaborar uma plataforma unificada para a cidade”.
– A subordinação da propriedade privada aos objetivos da política urbana. As
cidades brasileiras, antes de 1988, prescindiam tanto dos instrumentos fiscais
quanto dos instrumentos administrativos para organizar os grandes interesses
imobiliários no seu interior. A emenda popular da reforma urbana propôs os
seguintes instrumentos de regulação: o imposto progressivo sobre a
propriedade urbana, o imposto sobre o valor agregado da mesma, a preferência
do Estado no processo de expropriação da terra urbana. Nas palavras de um
importante ator social do período: a reforma urbana irá “politizar o debate
sobre o planejamento ao trazer para o centro do debate a função da questão
social da propriedade” (ROLNIK, 1997).
– Democratização da cidade. A emenda popular introduziu diversos
instrumentos para o exercício da governança democrática, entre eles o
estabelecimento de audiências públicas, da iniciativa popular, do veto popular
à legislação com o apoio de pelo menos 5% do eleitorado. Assim, o MNRU
propôs um cardápio diferenciado de formas de deliberação, algumas delas de
iniciativa popular e outras visando ratificação pública de propostas feitas pelo
governo. Esse será o elemento democrático mais importante a ser introduzido
pelo Estatuto da Cidade em 2001.

A proposta de emenda popular do MNRU para reforma urbana pressupunha não
apenas uma nova forma de pensar o urbano, mas também uma estratégia para agir sobre
ele e alterar-lhe a essência. A construção teórica dos novos movimentos sociais, no campo
da reforma urbana, se fez sobre um diagnóstico segundo o qual o padrão de produção,
ocupação e gestão das nossas cidades – marcado pela mercantilização do solo, da
moradia, do transporte de massa e dos demais equipamentos urbanos e serviços urbanos
– era um negócio vantajoso para alguns detentores do capital, que lucram com a
construção da cidade (ABREU, 1986 apud Lopes, 2005, p. 3).
A ANC tinha a obrigatoriedade de receber a proposta de emenda popular, o que
não significava que ela fosse incorporada na íntegra ou mesmo parcialmente. Por
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conseguinte, a emenda original passou pelo crivo dos constituintes, ocorrendo a supressão
de vários pontos, como por exemplo, aqueles vinculados aos transportes coletivos,
serviços públicos e à aplicação do instrumento da usucapião em terrenos públicos
(SOUZA, 2008).
A transcrição desse debate se presta a exemplificar o ambiente conflituoso em que
a proposta da reforma urbana foi examinada, tendo por resultado os artigos 182 e 183 da
Constituição de 1988.

Título VII
Da Ordem Econômica e Financeira
Capítulo II
Da Política Urbana
Art. 182. A política de desenvolvimento urbano, executada pelo poder
público municipal, conforme diretrizes gerais fixadas em lei, tem por objetivo
ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e garantir o
bem-estar de seus habitantes.
§ 1º O plano diretor, aprovado pela Câmara Municipal, obrigatório
para cidades com mais de vinte mil habitantes, é o instrumento básico da
política de desenvolvimento e de expansão urbana.
§ 2º A propriedade urbana cumpre sua função social quando atende
às exigências fundamentais de ordenação da cidade expressas no plano diretor.
§ 3º As desapropriações de imóveis urbanos serão feitas com prévia
e justa indenização em dinheiro.
§ 4º É facultado ao poder público municipal, mediante lei
específica para área incluída no plano diretor, exigir, nos termos da lei federal,
do proprietário do solo urbano não edificado, subutilizado ou não utilizado que
promova seu adequado aproveitamento, sob pena, sucessivamente, de:
I - parcelamento ou edificação compulsórios;
II - imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana
progressivo no tempo;
III - desapropriação com pagamento mediante títulos da dívida
pública de emissão previamente aprovada pelo Senado Federal, com prazo de
resgate de até dez anos, em parcelas anuais, iguais e sucessivas, assegurados o
valor real da indenização e os juros legais (BRASIL, 1988, grifo nosso).
Título VII
Da Ordem Econômica e Financeira
Capítulo II
Da Política Urbana
Art. 183. Aquele que possuir como sua área urbana de até duzentos e
cinquenta metros quadrados, por cinco anos, ininterruptamente e sem
oposição, utilizando-a para sua moradia ou de sua família, adquirir-lhe-á o
domínio, desde que não seja proprietário de outro imóvel urbano ou rural.
§ 1º O título de domínio e a concessão de uso serão conferidos ao
homem ou à mulher, ou a ambos, independentemente do estado civil.
§ 2º Esse direito não será reconhecido ao mesmo possuidor mais de
uma vez.
§ 3º Os imóveis públicos não serão adquiridos por usucapião
(BRASIL, 1988).

É importante frisar que a Constituição Federal promulgada em 5 de outubro de
1988 instituiu em seu artigo 30, inciso VIII a competência dos municípios para
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“promover, no que couber, adequado ordenamento territorial, mediante planejamento e
controle do uso, do parcelamento e da ocupação do solo urbano”, e ainda criou no Título
VII “da ordem econômica e financeira”, um capítulo (II) específico para tratar “Da
política urbana” (Brasil, 1988). Antonelo (2013, p. 241), observa que a partir da CF 1988
podemos “considerar que a política de desenvolvimento urbano ganhou a potencialidade
de trabalhar com a escala local que proporciona atuação direta dos atores sociais em
planejar e gerir o espaço vivido em parceria com o poder local”. Contudo, não se pode
perder de vista a assimetria de forças entre os agentes políticos locais, e assim é
“indispensável uma regulação mais densa em escala nacional (feita pelo governo federal
– em legislação infraconstitucional), 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).
Não obstante todas as lutas e conquistas dos movimentos sociais pela reforma
urbana, a CF de 1988 não contemplou todos os princípios que nortearam a proposta de
emenda popular apresentada pelo MNRU, sendo nos debates constitucionais, suprimido
o princípio da democratização da cidade, que propunha a introdução de diversos
instrumentos para o exercício da governança democrática, entre eles o estabelecimento
de audiências públicas, da iniciativa popular, do veto popular à legislação com o apoio de
pelo menos 5% do eleitorado (AVRITZER, 2010).
Para Rolnik (1994, p. 357 apud Antonello, 2013, p. 241), essa estratégia política
constituiu-se em um estratagema para “uma espécie de inclusão formal das demandas
populares na lógica do regime urbanístico em vigor, reforçando o papel do Estado e
imaginando uma cidade conduzida por planos diretores competentes”, ou seja, a direção
da política urbana não sofreria alterações na sua natureza idealística e tecnicista.
Se a Constituição de 1988 no Capítulo da Política Urbana (Arts. 182 e 183) nada
diz a respeito da participação popular na gestão e planejamento urbano, isso não significa
dizer que esse princípio ficou alijado de todo texto da constituição promulgada, pois
Na Constituição Federal de 1988 encontram-se claros sinais da luta pela
democratização da gestão pública, quando nela se garantiu, por exemplo, o
princípio da gestão descentralizada e participativa. Nos artigos 204 e 227, a
Carta Constitucional assegura a participação da população, por meio de
organizações representativas, no processo de formulação e controle das
políticas públicas em todos os níveis da gestão administrativa (municipal,
estadual e federal) (ROCHA, 2009, p. 5).
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Lançando mão da periodização de Villaça (1999) por nós adotada, a década de
1990 é:
a) por um lado a parte final do segundo momento da periodização de Villaça, onde
os impactos da queda do muro de Berlim, do fim da Guerra Fria, dos avanços do
neoliberalismo e da globalização vão determinar uma nova fase do capitalismo global,
onde sua vertente financeira e especulativa, autodenominada MERCADO assume o
controle do Sistema, passando a subjugar os próprios Estados-nação capitalistas
periféricos e no âmbito do planejamento urbano refletindo com a imposição do caráter
mercadófilo, pautado na defesa dos interesses individuais em detrimento do público e do
coletivo (SOUZA e RODRIGUES, 2004).
b) por outro lado é o início do terceiro momento da referida periodização onde os
movimentos sociais sob a égide do princípio da gestão descentralizada e participativa
pautam o debate por uma política urbana mais consistente, obtendo êxito com
promulgação de uma série de leis infraconstitucionais (como: Lei nº 10.257/2001 Estatuto da Cidade; Lei nº 13.089/2015 – Estatuto da Metrópole; Lei nº 12.587/12 – Lei
de Mobilidade Urbana entre outras).
Assim, na década de 1990 a maior autonomia conferida pela CF 88 aos governos
municipais foi em grande medida usada por esses gestores, para com a introdução de
novas nomenclaturas, tipo: - “planos estratégicos”, vender a cidade em operações de City
Marketing, onde o espaço urbano passa a ser mais uma mercadoria, um produto; por isso,
o comando constitucional para política urbana que buscava a aproximação do governo
com os cidadãos não foi elemento suficiente capaz de garantir maior democracia e
participação popular, tampouco maior eficiência e eficácia administrativa.
2.3 O caráter da participação social e suas implicações
A partir da garantia constitucional do princípio da gestão descentralizada e
participativa (artigos 204 e 227 da CF 88), foram implementadas políticas e leis que
tornaram obrigatória a participação popular em campos como saúde, educação,
desenvolvimento, planejamento e gestão das cidades, infância e juventude entre outros.
Para efeito explicativo, podemos salientar que “os conselhos” entraram no linguajar e no
cotidiano dos cidadãos, sendo o Conselho Tutelar o mais conhecido deles, em um
universo onde o cidadão tem o poder/dever legal de opinar, fiscalizar, ser consultado,
denunciar, mas não deliberar.
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No entanto a participação popular assume conotações distintas a depender do setor
que a defende, se progressista ou conservador, e a razão dessas distinções está no sentido
último que cada setor dá a vida em sociedade.
Vale muito ressaltar que termos, como esquerda X direita, progressista X
conservador, que F. Fukuyama16 quis eliminar do vocabulário político quando do fim da
Guerra Fria, no Brasil atual mostram não só sua vitalidade, mas sobretudo suas
implicações reais na vida das pessoas, mostrando que além de disputas semânticas, de
narrativas, o que está em jogo é qual e como será o cotidiano dos cidadãos.
Para o setor progressista (assim denominado a partir de um consenso mínimo
entorno do termo significando o conjunto daqueles que lutam por igualdade e justiça
social), participação social representa o exercício da cidadania, da autonomia e da
emancipação dos cidadãos.
Para o setor conservador (assim denominado a partir de um consenso mínimo
entorno do termo significando o conjunto daqueles que lutam pela manutenção do “status
quo”), participação social representa uma ferramenta de consulta popular e legitimação
das ações e propostas advindas do poder estatal.
Dentro dessa disputa de conotações e definições “do que é?” ou “do que deve
ser?” a participação popular, é interessante frisar, que esta não está restrita apenas a esfera
social da vida humana, na verdade ela vai além, pois a participação popular é um ato
político e justamente por isso, capaz de influenciar todos os aspectos da vida humana em
sociedade. O filósofo grego Aristóteles afirmava que “o homem é por natureza, um animal
político” (zoon), um ser vivente que, por sua natureza (physei), é feito para a vida da
cidade (bios politikós, derivado de pólis, a comunidade política), ou seja, o fim último do
homem é viver na pólis, onde o homem se realiza como cidadão (politai), manifestando
o termo (a finalidade) de um processo de constituição de sua essência, da sua natureza
(CREMONESE, 2012, p.80).
É preciso lembrar, que mesmo o homem vivendo na cidade onde se realiza
enquanto cidadão, tal questão só pode ser verdadeira, quando engloba a tríade, fazer parte,
tomar parte, ter parte (cf. BORDENAVE, 1994). Pois é possível fazer parte, sem tomar
parte. Na prática, essas duas situações vão configurar o distanciamento entre o cidadão
inerte e o cidadão engajado, e os níveis de participação que esses cidadãos estão inseridos.

16

FUKUYAMA, F. O fim da História e o último homem. Rio de Janeiro: Rocco, 1992.
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O mesmo autor considera que no caso de fazer parte, sem tomar parte, este cidadão
estaria atuando na escala da microparticipação, ou seja, não estaria atuando de modo a
intervir nas questões sociais, econômicas e políticas. Já a macroparticipação, “isto é, a
participação macrossocial, compreende a intervenção das pessoas nos processos
dinâmicos que constituem ou modificam a sociedade” (op. cit. p.24), sendo assim, a
participação torna-se o processo continuo mediante o qual a sociedade passa a ter parte
na produção, na gestão e no usufruto dos bens, de forma equitativa.
Podemos perceber através dos diversos questionamentos até aqui expostos neste
subitem, a existência de um conjunto de fatores que se apresentam e se contrapõem aos
processos de construção da participação social no planejamento e na gestão pública.
Dentro desta perspectiva, os parâmetros de consistência e consciência da
participação da sociedade nos processos de controle social no planejamento e na gestão
pública, podem ser inicialmente categorizados à luz da dicotomia apresentada por Lima
(1983), para quem a participação pode ser, ativa, quando os indivíduos participam
ativamente nas decisões do aparelho institucional, ou passiva, quando os indivíduos não
participam plenamente do processo decisório, usufruindo apenas dos bens e serviços
ofertados – em forma e conteúdo – pelo Estado.
Arnstein (1969, apud Simões e Simões, 2015) classifica o modelo participativo
por meio da escada cidadã escalonada em oito degraus, conforme o grau de autonomia
deliberativa do cidadão, dado quadro 6.
8

Controle social

7

Delegação de Poder

6

Parceria

5

Pacificação

4

Consulta

3

Informação

2

Terapia

1

Manipulação

Níveis de poder do cidadão

Níveis de concessão mínima
de poder

Não Participação

Quadro 6 – Degraus da escada de participação – cidadã.
Arnstein (1969) Orgs. Gabriel Guanabarã 2019.

O modelo proposto por Arnstein (1969) é clássico enquanto abordagem sistêmica
dos níveis de participação e aparelhamento do Estado. As duas categorias inferiores nada
mais seriam que manifestações explícitas de tecnocratismo, enquanto que as categorias
intermediárias, não passariam de expressões de dissimulação ou falsa participação, e as
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três categorias que estão no topo, representariam a parte em que a uma autêntica
participação.
Souza (2008) pontua que a classificação proposta por S. Arnsteis serviu de base
para análises posteriores desenvolvidas por diversos autores e que estes ressignificaram
alguns dos termos dos “degraus da escada de participação – cidadã”, para obtenção
maior/melhor precisão analítica. Como, a título de exemplo por exemplo a categoria
“terapia”, que se refere a “algo relativamente específico, a terapia de grupo no contexto
do assistencialismo ‘comunitário’, e pode ser incluída como uma variante da
manipulação” (SOUZA, 2008, p. 202 -203), ou a categoria “controle cidadão”, ela se
“distingue muito pouco do ‘poder delegado’, que claramente já expressa um significativo
controle cidadão, ou ela se refere a uma situação de plena democracia direta” (idem, p.
203).
Apesar das limitações, o modelo proposto por Arnstein (1969) traz à discussão o
fato da participação estar longe de ser mensurada exclusivamente pela quantidade, há
situações em que as pessoas estão de algum modo estão incluídas, porém sem terem
direito de se manifestar ou influenciar de alguma maneira nos processos de tomada de
decisão.
Adotando uma outra linha de análise, Gohn (2007, p. 15) investiga os paradigmas
analíticos que envolvem a temática da participação a partir de processos históricos.
(i) Concepção liberal – a participação objetiva o fortalecimento da sociedade
civil, não para que esta participe da vida do Estado, mas para fortalece-la e
evitar as ingerências do Estado [...] A interpretação liberal objetiva sempre
reformar a estrutura da democracia representativa e melhorar a qualidade de
democracia nos marcos das relações capitalistas.
(ii) Participação corporativa – (derivada da concepção liberal) entendida como
um movimento espontâneo dos indivíduos, mas advém de uma adesão do
espírito (e não da razão movida por um interesse particular) [...]. Usualmente,
a concepção corporativa busca articular o processo participativo à existência
de organizações na sociedade.
(iii) Participação comunitária - (derivada da concepção liberal) concebe o
fortalecimento da sociedade civil em termos de integração, dos órgãos
representativos da sociedade aos órgãos deliberativos e administrativos do
Estado. Por isso, a participação corporativa – comunitária se caracteriza como
uma forma institucionalizada. Os grupos organizados devem participar no
interior dos aparelhos de poder estatal de forma que as esferas do público e do
privado possam se fundir.
(iv) Forma autoritária – é aquela orientada para a integração e o controle social
da sociedade e da política [...]. Nesse caso, a arena participativa são as políticas
públicas, quando se estimula, de cima para baixo, a promoção de programas
que visam apenas diluir os conflitos sociais.
(v) Forma democrática – a participação é concedida como um fenômeno que
se desenvolve tanto na sociedade civil – em especial entre os movimentos
sociais e as organizações autônomas da sociedade; quanto no plano
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institucional – nas instituições formais políticas [...]. O sistema representativo,
via processo eleitoral, é o critério supremo de organização dos indivíduos nas
formas de representação institucionalizadas.
(vi) Formas revolucionárias – a participação estrutura-se em coletivos
organizados para lutar contra as relações de dominação e pela divisão do poder
político [...]. O sistema partidário é um ator fundamental nessa concepção, pois
tem como missão formar quadros para uma participação qualificada nos
espaços citados. Usualmente, a interpretação radical sobre a participação
engloba teóricos e ativistas que questionam e buscam substituir a democracia
representativa por outro sistema, em muitos casos pela denominada
‘democracia participativa’.
(vii) concepção democrático-radical – sobre a participação objetiva fortalecer
a sociedade civil para a construção de caminhos que apontem para uma nova
realidade social, sem injustiça, exclusões, desigualdade, discriminações, etc
[...]. A participação articula-se, nesta concepção, com o tema da cidadania.
Participar é visto como criar uma cultura de dividir as responsabilidades na
construção coletiva de um processo (ver Pontual, Hamilton et al., 1998), é
dividir responsabilidades com a comunidade. Essa última é vista como
parceira, como co-resposável permanente, não apenas um ator coadjuvante em
programas esporádicos.

Dentro da classificação apresentada, a autora busca relacionar o modo como a
sociedade é incluída nos processos de construção das políticas públicas e sociais, sendo
assim, ora tratada como mera beneficiária das políticas públicas, ora convidada a
participar emitindo opiniões e pareceres, em outro momento convocada para eleger quem
a represente nos processos decisórios e / ou conclamada a exercer a uma inserção direta
junto aos centros de tomadas de decisões, compartilhando com o governo essa
responsabilidade (SIMÕES e SIMÕES, 2015).
Nos esquemas analíticos de S. Arnstein (1969) e M. G. Gonh (2007), as autoras,
apresentam diversas formas de participação popular, a depender do maior ou menor grau
de autonomia conferido a vontade da população, porém em nenhuma das formas de
participação foi constatada a plena autonomia decisória dos cidadãos,
Diferente e complementar às visões de S. Arnstein (1969) e M. G. Gonh (2007)
nas quais a participação popular é analisada a partir do nível de envolvimento e
autonomia dos indivíduos no processo decisório, Souza (2006, p. 412-413) traça uma
classificação alternativa em que busca agregar o caráter ideológico para mensurar e
qualificar o grau de autonomia conferido a participação popular, assim mirando e
desvelando qual tipo de sociedade se almeja alcançar em cada tipo de projeto de
participação popular, variando de um projeto de sociedade com plena autonomia da
vontade popular a projetos com variados graus de limitações dessa autonomia. De acordo
com tipologia da figura 3, a escala mostra que:
1. Coerção: representa situações em que, frequentemente, nem as aparências
são salvas, como as remoções de favela, comuns durante o regime militar no
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Brasil. Normalmente essas situações são encontradas em regimes ditatoriais ou
totalitários;
2. Manipulação: situações nas quais a população envolvida é induzida a aceitar
uma intervenção, mediante, por exemplo, o uso maciço da propaganda ou de
outros mecanismos. O Estado não tem a menor intenção de estabelecer um
verdadeiro diálogo, e muito menos criar canais de participação. Políticas
públicas compensatórias e intervenções pontuais, com objetivos eleitoreiros,
ilustram essa categoria;
3. Informação: neste caso, o Estado disponibiliza informações sobre as
intervenções planejadas. Dependendo de fatores como cultura política e grau
de transparência do jogo político, as informações serão menos ou mais
completas ou "ideologizadas".
4. Consulta: aqui, além do Estado permitir o acesso à informação, a população
é consultada. Não há, porém, qualquer garantia de que as opiniões da
população serão, de fato, incorporadas. Na prática, argumentos técnicos são
muitas vezes invocados, para justificar a não incorporação das sugestões da
população.
5. Cooptação: faz-se referência, aqui, à cooptação de indivíduos (líderes
populares, pessoas-chave) ou dos segmentos mais ativos da população,
convidados para integrarem postos na administração ou para aderirem a um
determinado "canal participativo". A institucionalização de canais e instâncias
permanentes de participação pode parecer um avanço em comparação à mera
consulta, no entanto, a partir do momento em que essa institucionalização
ocorre sem que a instância participativa possua real poder decisório, existe o
risco da domesticação e desmobilização ainda maiores da sociedade civil. Da
mesma maneira que a informação e a consulta, a cooptação não passa de uma
pseudoparticipação.
6. Parceria: a parceria corresponde ao primeiro grau de participação autêntica,
não meramente consultiva ou cooptativa. Estado e sociedade civil organizada
colaboram, em um ambiente de diálogo e razoável transparência, para a
implementação de uma política pública ou viabilização de uma intervenção.
7. Delegação de poder: aqui o Estado abdica de atribuições antes vistas como
sua prerrogativa exclusiva, em favor da sociedade civil. Observam-se, nessa
categoria, elementos da democracia direta. A parceria e a delegação consistem
em situações de co-gestão entre Estado e sociedade civil.
8. Autogestão: a delegação de poder é, na prática, o nível mais elevado que se
pode alcançar nos marcos da democracia representativa. Ir, além disso, ou seja,
implementar políticas e intervenções de modo autogestionário, sem a presença
de uma instância de poder pairando acima da sociedade, pressupõe, a rigor, um
macro contexto social diferente: uma sociedade basicamente autônoma.
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Figura 3 – Classificação: da não-participação à participação autêntica
Fonte: Souza (2008, p.207)

A tipologia desenvolvida por Souza (2006), mostra que as situações 1 e 2
correspondem a situações de não-participação, já as categorias 3, 4 e 5, deixam claras as
situações na qual a sociedade é convidada a participar, sem fazer parte do processo, ou
seja, é tido como uma pseudo-participação. O grande ganho da proposta trazida pelo autor
começa a se destacar no estágio 6, no qual é desenvolvida uma relação entre sociedade e
Estado. Esse estágio é importante para que a sociedade possa se organizar e ganhar
experiência na implementação e / ou intervenção de uma política pública. O segundo
estágio dentro da pauta mais autônoma é o 7, quando o Estado delega poder a sociedade
civil, nos moldes de uma democracia direta, configurando uma situação de co-gestão
entre Estado e sociedade civil. E o último grau a ser alcançado pela sociedade é o 8, na
qual a sociedade se constituiria autônoma.
O sentido de uma construção participativa, implica em maior ou menor grau a
presença da população na produção de ações coletiva. Essa construção estaria inserida
em um campo determinado de relações sociais, que condicionaria não apenas as
possibilidades de realização das vontades, como também o próprio conteúdo dessas
vontades, ou seja, na participação cidadã o processo participativo não está reduzido a um
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engajamento de grupos populares e movimentos sociais em instâncias públicas, mas
aberta a todos os cidadãos e agentes da sociedade civil através de relações sociais em que
possam vislumbrar no horizonte perspectivas de melhor desenvolvimento sócio-espacial
e justiça social.
Alburquerque (2004), destaca que os processos de participação popular têm se
caracterizados por um conjunto de precariedades e fragilidades que os obstruem, seja:
a) pela cultura organizacional burocratizada da máquina pública e sua falta de
transparência (vide ineficiência dos portais de transparência de estados e municípios e até
mesmo de alguns órgãos federas);
b) pela cultura política nacional, que independente dos viés político-ideológico
dos governantes, concentra nos governos e aparelhos estatais a esfera decisória e por isso
não conseguem estabelecer parceria e dividir poder (decisório) com a sociedade.
É muito importante frisar que esses obstáculos, são mais facilmente superados
pelas grandes corporações e setores abastados da sociedade, dotados de capacidade
técnica (domínio de habilidades e competências) que os qualificam para dialogar com o
governo e conseguir a implementação de suas propostas.
Para superação dos obstáculos e forças que obstruem a participação popular,
restringindo a mera pseudoparticipação, é imperioso saber quais forças atuantes são essas,
e reconhecer ao menos três problemáticas: (a) problemática da implementação
(deficiência técnicas e organizacionais, boicotes externos, boicote internos); (b)
problemática da cooptação e (c) problemática da desigualdade.
A problemática da implementação refere-se às diversas dificuldades que uma
administração progressista tem de enfrentar para implementar suas políticas,
especialmente aquelas participativas. Sofrendo pressão e boicotes de setores
conservadores e patronais, além de escassez de recursos e baixa qualificação do quadro
técnico. “E para complicar ainda mais, a solução é, quase sempre, uma solução política,
envolvendo muito mais negociação que mobilização de conhecimento técnico-gerenciais)
(SOUZA, 2008, p. 387)
A problemática da cooptação está ligada a uma cultura política arraigado ao
passado, com fortes vínculos ao clientelismo e ao corporativismo que freiam políticas
mais autônomas. Ou mesmo, a cooptação é usada para deformar esquemas participativos,
com a finalidade de eliminar focos de oposição e criarem uma atmosfera favorável ao
governo.
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A problemática da desigualdade tem a ver com as dificuldades (de ordens
variadas: econômica, espacial, social) para a participação voluntária inerente à condição
de vida de cada segmento da população, onde em geral os mais pobres também são os
mais afetados em seus direitos e possibilidades de participação (idem, p 388).
Afinal, na visão deste autor, fica fácil perceber que a participação popular no
planejamento e na gestão urbano, não é algo trivial. A retórica da participação, como já
pontuado, pode servir a diversos ideais e práticas de governo, o que a rigor não elimina a
possibilidade de experiências autogestionárias terem lugar, menos ou mais efêmeras e
com menor ou maior impacto político – pedagógico, ou mesmo, não exclui a possibilidade
de se alcançar importantes ganhos de autonomia mesmo no interior de uma sociedade
capitalista, desde que, a despeito das tensões daí decorrentes, elementos de democracia
direta sejam consistentemente cominados com os mecanismos convencionais de
democracia representativa.
Diante do cenário apresentado, as questões levantadas e os desafios arrolados ao
longo do texto, auxiliarão a compreensão e o diagnóstico do Plano Participativo de
Mobilidade Urbana de Cabo Frio, no capítulo a seguir.
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Capítulo 3 – Um olhar sobre o plano participativo de mobilidade urbana
de Cabo Frio – RJ.
Nota Introdutória
O todo sem a parte não é todo, a parte sem o todo não é parte, mas se a parte faz o todo,
sendo parte, não se diga, que é parte, sendo todo (Gregório de Matos)

A parte da dissertação que ora se inicia é dedicada a esquadrinhar a experiência
concreta, com o fito de examinar as possibilidades e os obstáculos na condução,
construção e concretização do Plano Participativo de Mobilidade Urbano de Cabo Frio RJ.
Se as partes anteriores desta dissertação foram realizadas em uma linguagem
bastante técnica, agora a análise será realizada em uma linguagem mais coloquial, sem
deixar de lado um balanço crítico; afinal, trata-se também de compartilhar histórias e
vivências pessoais, sejam minhas ou daqueles que cederam suas vozes ao narrarem suas
percepções.
3.1 Do Estatuto da Cidade ao Plano de Mobilidade
Conforme abordado anteriormente, em 1988, após todo movimento pela
redemocratização e pela constituinte, foi aprovada a nova Constituição onde os artigos
182 e 183 tratam da política urbana com o objetivo de “ordenar o pleno desenvolvimento
das funções sociais da cidade” (BRASIL, 1988). Além disso, a Constituição afirmou o
papel dos municípios como atores principais da política de desenvolvimento e gestão
urbana e elegeu o plano diretor como seu principal instrumento para o desenvolvimento
e expansão urbana.
Entretanto, os artigos não expressaram a totalidade das propostas contidas na
emenda para a Reforma Urbana enviado ao congresso pelo MNRU, para além, as políticas
urbanas não se referiam à criação de políticas de democratização à cidade. Apesar da
situação, o MNRU não se desmotivou frente ao aproveitamento parcial de suas propostas
e continuou a lutar pela democratização dos processos decisórios acerca das políticas
urbanas.
As mobilizações em torno de um novo modelo político no país, resgatadas da
década de 1980 e continuadas na década de 1990, foram fundamentais para que se
repensasse o papel da sociedade na esfera pública de governo.
As pautas centravam-se nas reivindicações pela cidadania e maior participação da
sociedade civil nas tomadas de decisões junto ao Estado. Tais contestações foram
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relevantes para, posteriormente, levar parte da sociedade a questionar se o governo
deveria ser o protagonista da gestão e do planejamento ou se era necessário se apropriar
literalmente do parágrafo único do Artº 1 da Constituição “Todo o poder emana do povo”.
De acordo com Juliana Moreira, nesse contexto pós-Constituição de 1988,
Inicia-se a criação de mecanismos de participação cidadã e de controle social
das políticas públicas onde parte da sociedade inicia a ideia de que a
democracia representativa, sozinha, não iria conseguir garantir os novos
direitos até então conquistados. A ideia de que seria necessário gerar
mecanismos de democracia participativa consolidava-se permitindo assim, um
maior controle sobre o aparato do Estado, no que diz respeito a elaborar e
monitorar os serviços prestados à população (MOREIRA, 2011, p.9-10).

Segundo Antonello (2013) pode-se considerar que a política de desenvolvimento
urbano ganhou a potencialidade de trabalhar com a escala local além de proporcionar
atuação direta dos atores sociais nos atos de planejar e gerir o espaço vivido em parceria
com o poder local. No entanto, como Santos (2011) explicita, mesmo que a Constituição
Federal tenha ampliado as atribuições dos municípios na elaboração e execução das
políticas públicas e ampliado a participação dos mesmos na partilha dos recursos da
União, a diretriz que visa garantir a participação da sociedade na elaboração e
implementação das políticas públicas, prevista na Constituição, ainda é frágil e
incompleta, tendo em vista que apesar de centenas de municípios experimentarem
processos inovadores de participação, a difusão de mecanismos de participação, na
maioria das vezes ficou restrita à instituição de conselhos de políticas públicas e à
realização de conferências setoriais com diferentes intervalos, conforme a política em
foco, correspondendo ao grau de institucionalização de determinada política em âmbito
nacional. Assim, “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),
As forças sociais que agem no interior das cidades e nas políticas supra municipais
atuam como um processo de frenagem do simples alinhamento das políticas urbanas com
as políticas de desenvolvimento do capitalismo e dos interesses das oligarquias locais.
Com isso, esses atores sociais (grupos sociais excluídos) pautaram os debates e a atuação
na busca de uma legislação que instituísse uma política urbana mais forte em escala
federal, ou seja, os movimentos sociais, sobretudo o MNRU, trataram de pressionar o
governo na regulamentação dos arts. 182 e 183 da Constituição Federal, a fim de instituir
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diretrizes à política urbana e eliminar esvaziamento e subjetividade da interpretação dos
artigos da Constituição.
Desse modo, em 1990 foi apresentado pelo ex-senador Pompeu de Souza o Projeto
de Lei 5.788/9017, que estabelece diretrizes gerais da Política Urbana e dá outras
providências. A tramitação legislativa desse projeto de lei, causou inúmeros embates
dentro das casas legislativas, ao ser acrescido por cento e dezoito emendas e tramitar
pelas: Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania (CCJC); Comissão de Defesa
do Consumidor (CDC); Comissão de Desenvolvimento Econômico, Indústria e Comércio
(CDEIC) e Comissão de Desenvolvimento Urbano (CDU) e fora das casas legislativas
(com os atos dos movimentos sociais).
Em 10 de julho de 2001, após onze anos, o Projeto de Lei 5.788/90 que iniciou
seus trâmites na década de 90, é sancionado pelo ex-Presidente Fernando Henrique
Cardoso na forma da Lei nº. 10.257/01 – Regulamenta os arts. 182 e 183 da Constituição
Federal e estabelece diretrizes gerais da política urbana e dá outras providências18.
Os primeiros anos de vigência da Lei 10.257 despertaram sentimentos diversos:
se por um lado, aqueles agentes modeladores19 do espaço urbano identificados com a
manutenção do status quo, enxergavam na lei uma ameaça aos seus interesses; por outro
lado o Estatuto da Cidade gerou certo entusiasmo e criou grande expectativa àqueles que
pensaram estar despontando um conjunto de instrumentos legais necessários para
construção de outra forma de planejamento das cidades brasileiras (diferenciada de um
pensamento puramente tecnocrático). De forma aguçada, os movimentos sociais
envolvidos na luta pela reforma urbana perceberam que era necessário desvelar as
estruturas, processos e dinâmicas de um crescimento urbano onde conviviam (e
convivem) os dois circuitos da economia20, para que assim, conhecendo essa cidade dual
17

Interior teor <http://imagem.camara.gov.br/Imagem/d/pdf/DCD10OUT1990.pdf#page=97>

18

À Lei nº. 10.257/01, somaram-se outras leis urbanísticas de âmbito federal, por exemplo: Medida
Provisória 2.220/2001 e a Lei dos Consórcios – 11.795/2008.
19

Conforme referenciado na página 23, Corrêa (1995) e Canettieri (2016).

20

Proposta por Milton Santos, a teoria dos dois circuitos da economia urbana busca explicar como as
cidades dos países periféricos como o Brasil funcionam a partir de dois subsistemas urbanos: o subsistema
superior – composto pelas grandes empresas, bancos, atividades ligadas ao ramo da alta tecnologia – e o
subsistema inferior – composto pelas atividades de pequena dimensão, com o uso de mão de obra intensiva,
que se cria e se recria com pouco capital. A população da cidade, independente de sua classe de renda,
possui necessidades permanentes. Em função da existência de trabalho perene e bem pago de um lado,
surge o circuito superior; por outro, a existência de trabalho com baixa remuneração e intermitente,
demanda a criação de formas de sobrevivência por grande parte da população. Então, surge o circuito
inferior. Os dois subsistemas urbanos são formas de produzir, distribuir, comercializar e consumir que
geram materialidades distintas, visíveis na paisagem urbana. No entanto, esses dois circuitos se relacionam
dialeticamente a partir da complementaridade, subordinação e concorrência. As cidades expressam esses
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e articulada, pudessem intervir sobre os mecanismos geradores de desigualdade e de
segregação sócio-espacial (PEREIRA, 2018).
Sob esta conjuntura, o Estatuto ofereceu várias diretrizes e instrumentos que dão
aplicabilidade aos artigos constitucionais por ele regulamentados, proporcionando
condições de se concretizar a função social da cidade e o direito à cidade, de modo a
reforçar o dever dos governantes em adotar a democratização da política urbana por meio
da integração entre governo e sociedade e, principalmente, por meio da participação
popular em instâncias públicas, o Estatuto dispõe no Art. 2.
Art. 2. A política urbana tem por objetivo ordenar o pleno desenvolvimento
das funções sociais da cidade e da propriedade urbana, mediante as seguintes
diretrizes gerais

E no § II,
/II- Gestão democrática por meio da participação da população e de
associações representativas dos vários segmentos da comunidade na
formulação, execução e acompanhamento de planos, programas e projetos de
desenvolvimento urbano (BRASIL, 2001).

É sabido que a lei não tem o poder de concretizar-se por si, ainda mais numa
sociedade tão heterônoma como a nossa, por isso, julgamos ter o Estatuto da Cidade
proporcionado o respaldo jurídico para o planejamento e gestão democráticos das cidades.
Neste ponto, o Capítulo IV do Estatuto, intitulado “Da gestão democrática da cidade”
dispõe sobre as principais diretrizes para a democratização da política urbana. Para
garantir sua prática, são elencados a partir do artº 43 os seguintes instrumentos:
I- 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- iniciativa popular de projeto de lei e de planos, programas e projetos de
desenvolvimento urbano
(BRASIL, 2001).

Garcia (2010) aponta que
Não será fácil, contudo, que prefeitos (especialmente os mais conservadores e
autoritário) antes acostumados a decidirem sozinhos, conforme seus interesses,
compreendam e propiciem condições para se realizar o direito da população
opinar, e mais do que isto, de ver sua opinião transformada em ação (GARCIA,
2010, p. 49).

Lira (2002) por sua vez, aponta três elementos que seriam responsáveis pela
ineficácia social do Estatuto da Cidade, sendo eles:

dois circuitos a partir dos lugares opacos e dos lugares luminosos, que são polaridades, mas não dualismos.
Por Silvana Cristina da Silva - disponível em: <http://colunaterritorium.blogspot.com/2012/08/circuitosuperior-e-inferior-sinonimos_10.html> acessado em: 15/12/2019.
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A falta de vontade política das classes dirigentes, desinteressadas efetivamente
em mudar o estado de coisas.
A pouca relevância que os prefeitos e as Câmaras Municipais deram à
elaboração dos Planos Diretores.
A resistência que respeitável número de operadores do Direito oferecem em
aceitar o Direito Urbanístico como um segmento autônomo, com objetivos e
princípios peculiares, a serem considerados distintivamente do Direito Civil e
do Direito Administrativo (LIRA, 2002 apud PEREIRA, 2018, p.176).

Mesmo nesse contexto de adversidades, as diretrizes constantes no Estatuto da
Cidade significaram a legitimação de novas vertentes para uma política urbana
democrática. Primeiramente, como defendida por Rodrigues (2005), por ser fruto de
propostas populares,
o Estatuto da Cidade pode ser entendido como uma Utopia de Processo Social,
pois o resultado de um longo processo de lutas e negociações, de pressões da
sociedade civil organizada e dos movimentos sociais e que condensa e sintetiza
uma diversidade de ideias, ideologias e projetos coletivos de sociedade (p. 94).

Em segundo lugar, por expressar um caráter emancipatório, pelo qual, buscava-se
fazer dos espaços urbanos, locais com maior justiça social, com cidadãos engajados em
espaços de interlocuções com o Estado, na busca por melhores condições de vida. Dessa
forma, o Estatuto é um inovador marco na história da política social e urbana brasileira,
sobretudo, numa perspectiva de inversão do quadro, conforme aborda Santos (2011),
O ideário que orientou a elaboração do Estatuto da Cidade frisou a participação
popular como condição para que fosse alterado o padrão clientelista e
excludente das políticas sociais e promovido um novo padrão de intervenção
nas cidades, que contemplasse a inversão de prioridades, a participação em
formatos diversos, incorporando principalmente as classes populares, e a
reversão dos processos de desigualdades, de apropriação privada do
desenvolvimento da cidade e de especulação imobiliária (SANTOS, 2011, p.
257).

O Estatuto da Cidade prevê como seus instrumentos a obrigatoriedade da
elaboração de Planos Diretores para cidades com mais de vinte mil habitantes, assim
como diretrizes orçamentárias e orçamento anual, gestão orçamentária participativa,
planos, programas e projetos setoriais, entre outros instrumentos.
Ademais, como forma de auxiliar às cidades foi criado, por meio do Decreto
Federal nº 4.665/2003 o Ministério das Cidades, cuja estrutura favoreceu a estruturação
de uma política pública permanente voltada às cidades, ou seja, o Ministério das Cidades
é o ponto de articulação no que tange ao planejamento urbano dos munícipios na escala
federal. Segundo Vieira et al (2013, (p. 120) “tudo isso propicia o contato entre os órgãos
colegiados da política urbana em outros níveis e possibilita a ocorrência de outros
instrumentos de participação popular citados no texto do Estatuto”.
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No plano infraconstitucional, o Estatuto da Cidade mais o Ministério das Cidades,
trouxeram disposições que coadunam com o tema desta dissertação, como destaca a Lei
nº 12.578, de 3 de janeiro de 2012 – Institui as diretrizes da Política Nacional de
Mobilidade Urbana; revoga dispositivos dos Decretos-Leis nºs 3.326, de 3 de junho de
1941, e 5.405, de 13 de abril de 1943, da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT),
aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, e das Leis nºs 5.917, de 10
de setembro de 1973, e 6.261, de 14 de novembro de 1975; e dá outras providências. Esta
lei atende aos seguintes comandos: (a) artigo 21 da Constituição Federal – Compete à
União, inciso XX – instituir diretrizes para o desenvolvimento urbano, inclusive
habitação, saneamento básico e transportes urbanos, (b) inciso 2º do art. 41 do Estatuto
da Cidade, que prevê a elaboração de um plano de transporte urbano.
3.2 Da Lei de Mobilidade Urbana ao Plano de Mobilidade em Cabo Frio
Conforme observam Indi et al (s/d, p. 8) no caso do planejamento de transportes
no Brasil, há pouca experiência e literatura sobre a participação popular nas discussões
sobre mobilidade urbana por tratar-se de processo muito recente e que ainda encontra-se
em desenvolvimento. No entanto, não se pode afirmar que esses instrumentos constituam
novidade no plano normativo, pois desde 1989, ou seja, um ano após a promulgação da
“Constituição Cidadã”, foram apresentados vários projetos de lei sobre o tema mobilidade
urbana como mostra a figura 4. Ainda que, inicialmente, tais proposições legislativas
tivessem uma abordagem mais restrita, limitando-se ao sistema nacional de transportes
coletivos urbanos, a análise do seu teor permite constatar uma significativa expansão
temática, que passou a entender a mobilidade urbana de modo mais amplo e abrangente
(MACIEL et al, 2017, p. 7).
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Figura 4 - Projetos de lei relacionados à mobilidade urbana que tramitaram no Congresso Nacional
Fonte: Maciel et al, 2017, p. 7

As discussões acerca dos PMUs ganharam destaque com a Lei n° 12.587/2012,
considerada o marco legal da mobilidade urbana no Brasil. O Estatuto da Cidade, em seu
artigo 41, § 2°, já previra a obrigatoriedade de elaboração de um Plano de Transporte
Urbano (PTU) integrado, compatível com o Plano Diretor ou nele inserido, para os
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municípios com mais de 500.000 habitantes, o que excluía as cidades de médio porte que
também vivenciaram o aumento da frota veicular. Em 2005, o Conselho das Cidades
(ConCidades), por meio da Resolução n° 34, de 1° de julho de 2005, posteriormente
revogada pela Resolução n° 164, de 26 de março de 2014, altera a denominação do PTU,
que passa a ser denominado de Plano Diretor de Transporte e Mobilidade (PDTM) (art.
8°, caput). Apesar da disposição do Estatuto da Cidade ser vinculante, decorridos mais de
dez anos, apenas trezes cidades haviam atendido ao comando legal até a entrada em vigor
da Lei n° 12.587/2012 (CARVALHO E MORAES, 2016).
Para além do arcabouço normativo, a escolha do País para sediar importantes
eventos esportivos – Copa do Mundo de 2014 e Jogos Olímpicos e Paraolímpicos 2016 –
lançou luz sobre a questão da mobilidade urbana do Brasil. Um dos intuitos de abrigar
esse tipo de evento foi “ampliar a visibilidade internacional (para o Brasil e para o Estado
do Rio), que permitisse expandir (os) negócios e alavancar (internacionalizar) a
economia” (LOURENÇO, 2015, p. 9), dentro daquilo que anteriormente já havíamos
destacado como uma prática de apresentar a cidade enquanto uma mercadoria a ser
vendida, numa operação de City Marketing. Desta forma, a mobilidade urbana passou a
ser uma pauta frequente nos discursos políticos e sociais, constituindo “um dos
fenômenos mais importantes da sociedade contemporânea, [...] elemento fundamental da
dinâmica socioeconômica, como meio utilizado para acessar serviços e/ou bens,
ocupando uma posição de destaque nos processos de desenvolvimento” (CASIMIRO e
MELO, 2016, p. 289).
Como sinônimo de desenvolvimento e inclusão social, a mobilidade urbana passa
a ter sua efetividade perseguida em conformidade com outras políticas públicas (saúde,
moradia, educação etc.), preparando as cidades para desafios futuros, como destacado por
Ginkel (2008),
As Nações Unidas estimam que em 2030 a população do mundo alcançará 8
bilhões. Isso será 2,3 bilhões a mais que trinta anos antes. A população urbana
nos países em desenvolvimento deverá crescer de 2 para 4 bilhões no mesmo
período […], virtualmente todo o crescimento da população global nas décadas
à frente […]. A infraestrutura [nessas] cidades – água, saneamento, energia e
sistemas de transporte, de tratamento de saúde, habitação e educação – é
inadequada mesmo para a população que já existe. Portanto, por que devemos
ter qualquer confiança em que essas cidades serão capazes de gerenciar as
mudanças à frente? […] Os Objetivos de Desenvolvimento do Milênio
clamavam por uma redução em 100 milhões do número de habitantes das
favelas até 2015. Nesse período, o número desses habitantes deve crescer em
1 bilhão. A questão constrangedora não é como reverter essa tendência, mas
como se adaptar a essa inevitabilidade de maneiras que possam levar a vidas
saudáveis; produtivas e recompensadoras para o maior número de pessoas
(GINKEL, 2008 p. 32 apud SILVA, 2014, p. 38, grifo nosso).
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Conforme Pólis (2005) observa, no documento “conheça o anteprojeto de lei da
política nacional de mobilidade urbana” disponibilizado pelo Ministério das Cidades, a
mobilidade urbana é caracterizada como facilitador dos deslocamentos de pessoas e bens
no espaço urbano, e para que isso seja efetivado se faz necessário dispor de meios e
infraestruturas adequados.
Nesse contexto, a participação é condição de legitimidade e legalidade na
elaboração do PMU.
Por que participar? As decisões tomadas sobre a mobilidade urbana afetam
nosso dia-a-dia. Por exemplo, podem alterar o tempo que levamos nos
deslocando de um lugar para outro, podem melhorar nosso conforto e
segurança no transporte coletivo, podem colaborar para a diminuição da
poluição do ar que respiramos, entre outros (PÓLIS, 2005, p. 25).

Os obstáculos à participação popular foram aqueles que Maricato (2000)
identificou dentro de um planejamento que possui um caráter técnico-burocratizado
(tecnocrata), que, quando não reproduz as desigualdades já existentes, cria planos que não
ultrapassam o âmbito do discurso.
Como já destacado neste trabalho, a obrigatoriedade de elaboração do Plano de
Transporte Urbano (PTU) era para aqueles municípios com mais de 500.000 habitantes,
mas a Lei nº 12.587/12, em seu art. 24, § 1º obriga também municípios acima de 20.000
(vinte mil) habitantes, a elaboração de um plano de mobilidade urbana integrado e
compatível com seu plano diretor.
O mesmo art. 24, em seu § 4º, estipula – os Municípios que não tenham elaborado
o Plano de Mobilidade Urbana na data de promulgação desta Lei terão o prazo máximo
de 3 (três) anos de sua vigência para elaborá-lo. Findo o prazo, ficam impedidos de
receber recursos orçamentários federais destinados à mobilidade urbana até que atendam
à exigência desta Lei. Entretanto, o prazo não foi cumprido pela maioria dos municípios,
sendo ampliado pela Lei Nº 13.406, de 26 de dezembro de 2016 que – altera os § 3º e §
4º do art. 24 da Lei nº 12.587, de 3 de janeiro de 2012, para estender o prazo exigido para
a elaboração do Plano de Mobilidade Urbana e para sua compatibilização com o plano
diretor municipal, passando a valer o § 4º. – prazo máximo de 6 (seis) anos de sua entrada
em vigor para elaborá-lo, findo o qual ficam impedidos de receber recursos orçamentários
federais destinados à mobilidade urbana, até que atendam à exigência desta Lei.
Tendo o prazo se expirado e sendo baixo o coeficiente de municípios que
atenderam às exigências da lei, somado à proximidade dos eventos internacionais (Copa
do Mundo de 2014 e Jogos Olímpicos e Paraolímpicos 2016), fizeram com que o governo
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emitisse uma Medida Provisória 818/2018, que posteriormente foi convertida na Lei
nº13.683, de 19 de Junho de 2018 – Altera as Leis nos 13.089, de 12 de janeiro de 2015
(Estatuto da Metrópole), e 12.587, de 3 de janeiro de 2012, que institui as diretrizes da
Política Nacional de Mobilidade Urbana, como referenciado no quadro 7.
As novas diretrizes instituídas passam a reger novos parágrafos e incisos, bem
como:
Art. 7º Política Nacional de Mobilidade Urbana possui os seguintes objetivos,
inciso V - participação de representantes da sociedade civil nos processos de
planejamento e de tomada de decisão.
Art. 10º A contratação dos serviços de transporte público coletivo será
precedida de licitação e deverá observar as seguintes diretrizes:
§ 4º O plano previsto no caput deste artigo será elaborado de forma conjunta e
cooperada por representantes do Estado, dos Municípios integrantes da
unidade regional e da sociedade civil organizada e será aprovado pela instância
colegiada a que se refere o art. 8º desta Lei, antes de seu encaminhamento à
apreciação da Assembleia Legislativa”
Art. 12º Os serviços de utilidade pública de transporte individual de
passageiros deverão ser organizados, disciplinados e fiscalizados pelo poder
público municipal, com base nos requisitos mínimos de segurança, de conforto,
de higiene, de qualidade dos serviços e de fixação prévia dos valores máximos
das tarifas a serem cobradas.
§ 3º As audiências públicas a que se refere o inciso I do § 2º deste artigo serão
precedidas de ampla divulgação em todos os Municípios integrantes da
unidade territorial urbana.
§ 4º A realização de audiências públicas ocorrerá segundo os critérios
estabelecidos pela instância colegiada deliberativa a que se refere o art. 8º desta
Lei, respeitadas as disposições desta Lei e das leis complementares que
instituírem as unidades territoriais” (BRASIL, 2018)

Outra alteração importante foi registrada no Art. 24º. O Plano de Mobilidade
Urbana é o instrumento de efetivação da Política Nacional de Mobilidade Urbana e deverá
contemplar os princípios, os objetivos e as diretrizes desta Lei, bem como:
§ 4º Os Municípios que não tenham elaborado o Plano de Mobilidade Urbana
até a data de promulgação desta Lei terão o prazo máximo de 7 (sete) anos de
sua entrada em vigor para elaborá-lo, findo o qual ficarão impedidos de receber
recursos orçamentários federais destinados à mobilidade urbana até que
atendam à exigência desta Lei (BRASIL, 2018, grifo nosso).

Lei nº 12.587/12

Lei Nº 13.406/16

Art. 24. § 3º O Plano de
Mobilidade Urbana deverá ser
integrado ao plano diretor
municipal, existente ou em
elaboração, no prazo máximo de
3 (três) anos da vigência desta
Lei.
Art. 2. § 3º O Plano de
Mobilidade Urbana deverá ser
compatibilizado com o plano
diretor municipal, existente ou
em elaboração, no prazo máximo
de 6 (seis) anos da entrada em
vigor desta Lei.

Prazo final 2015

Prazo final 2018
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Medida Provisória 818/2018

Lei nº13.683/2018

Art. 2. § 4 º Os Municípios que
não tenham elaborado o Plano de
Mobilidade Urbana até a data de
entrada em vigor desta Lei terão
o prazo máximo de 7 (sete) anos,
contado da data de sua entrada
em vigor, para elaborá-lo
§ 4º Os Municípios que não
tenham elaborado o Plano de
Mobilidade Urbana até a data de
promulgação desta Lei terão o
prazo máximo de 7 (sete) anos
de sua entrada em vigor para
elaborá-lo, findo o qual ficarão
impedidos de receber recursos
orçamentários
federais
destinados à mobilidade urbana
até que atendam à exigência
desta Lei.

Prazo final 2019

Prazo final 2019

Quadro 7 – Prazos de encerramento do Plano de Mobilidade Urbana
Org. Gabriel Guanabarã

Antes de examinarmos o plano de mobilidade urbano de Cabo Frio, se fez
necessária essa contextualização, para pontuarmos os imbróglios na lei (de mobilidade
urbana), principalmente quanto ao prazo de elaboração e promulgação do Plano nos
municípios.
Cabo Frio teve a especificidade da longa hegemonia política de um grupo formado
pelos ex-prefeitos Alair Corrêa e Marquinhos Mendes que, a princípio como aliados e
depois como adversários, revezaram-se como prefeitos da cidade durante o período de
01/1997 a 05/2018, sem que o plano de mobilidade urbana da cidade fosse concluído.
3.3 Plano Participativo de Mobilidade Urbana de Cabo Frio: um caso de
aproximações e afastamentos
Devido à aproximação da data limite estabelecida pela Lei nº 13.406/16 para
promulgação dos planos de mobilidade urbana municipais no âmbito do território
brasileiro, o município de Cabo Frio anunciou em junho de 2017 (ainda no governo
Marquinho Mendes) numa cerimônia no auditório da prefeitura, o lançamento do Plano
Participativo de Mobilidade Urbana de Cabo Frio, com a fala do secretário de mobilidade
urbana, Mauro Branco, como observado na figura 5.
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Figura 5 – Lançamento do Plano de Mobilidade Urbana
Fonte: https://nevesalvaro.blogspot.com/2017/06/prefeitura-de-cabo-frio-apresenta.html

No lançamento do Plano, participaram da mesa: a vice-prefeita Ruth Schuindt, o
secretário de Mobilidade Urbana, Mauro Branco; o secretário de Desenvolvimento da
Cidade, Cláudio Bastos; a coordenadora de Planejamento, Rosane Vargas; o arquiteto e
urbanista Leandro Tomáz Knopp; o diretor da Universidade Estácio de Sá, Nirlei
Eustáquio Barros; presidente da Câmara Municipal, vereador Aquiles Barreto, e também
os secretários Laura Barreto (Educação), Ricardo Machado (Cultura) e Clésio Guimarães
(Fazenda).
Na oportunidade o secretário de mobilidade urbana, Mauro Branco disse que,
Existem demandas reais que aumentaram conforme Cabo Frio cresceu e com
isso o espaço urbano diminuiu. Quando a cidade cresce, as pessoas precisam
se locomover seja por que meio for: a pé, bicicleta, moto, carro, ônibus. Temos
que equacionar tudo isso, dialogando com demais áreas como meio ambiente
e habitação, entre outras. Não temos como elaborar o plano sem a
participação de vocês. O resultado depende do engajamento de todos.

O seguinte integrante da mesa a falar, foi o arquiteto e urbanista Leandro Tomáz
Knopp, que anunciou os parâmetros, conceitos e eixos a ser seguidos na construção do
plano:
- Cidade desenvolvida/pensada para todas as pessoas, indistintamente de possuir
alguma dificuldade (física, por exemplo, ou idade avançada etc);
- Valorização do transporte coletivo;
- Intersetorialidade /integração: pensar a mobilidade em conjunto com outras áreas
como habitação, uso do solo (importante para evitar inundações, por exemplo, que
impedira o transporte coletivo de circular).
Por fim, foram apresentadas as etapas de implementação do plano:
- mobilização inicial, etapa realizada na cerimônia de hoje;
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- construção da visão (elaboração de metas de curto, médio e longo prazo a partir
das propostas da sociedade e do governo);
- cooperação por meio de parcerias; caracterização e diagnóstico (pesquisas,
levantamentos, consultas públicas e avaliação de propostas);
- aprovação (criação de lei municipal que institua o plano de mobilidade urbana
bem como a garantia de permanência da lei, superando descontinuidade política);
- implementação;
- avaliação das propostas e ações (revisão e atualização periódica do plano
instituído).
Após um lapso de aproximadamente cinco meses, foi anunciado pela subsecretaria
de mobilidade urbana a realização de um curso de capacitação para delegados que
participariam da elaboração do Plano de Mobilidade Urbana. Segundo revelou o
secretário de Mobilidade Urbana, Mauro Branco, o curso tinha por objetivo fazer com
que as pessoas adquirissem conhecimento sobre o Plano, para que assim pudessem atuar
como delegados.
[...] atuando como delegados e na divulgação das ideias em suas comunidades,
e também contribuindo na elaboração do Plano de Mobilidade de Cabo Frio.
Vamos conversar sobre diversos temas importantes como acessibilidade,
pedestres, bicicletas, transporte público, turismo, dentre outros (CLIQUE
DIÁRIO, 2017).

A participação era aberta a todos que se inscreveram previamente através de um
link disponibilizado no site da Prefeitura até o final do mês de setembro, no entanto, havia
necessidade de confirmação da presença por e-mail ou por mensagem de WhatsApp, cujos
contatos foram publicamente disponibilizados. O local e a data indicados para acontecer
o curso de capacitação foram: auditório Oásis Hotel, no bairro do Braga às 18 horas, nos
dias 8 e 9 de novembro de 2018.
Podemos supor neste primeiro momento, que estávamos diante de um cenário
favorável à prática participativa, sobretudo se identificarmos que a preocupação com a
difusão de conhecimentos e a qualificação dos participantes deveria ser um pilar essencial
da participação autêntica e da autonomia popular. Assim,
As questões da quantidade e da qualidade das informações, bem como da
adequação dos canais de comunicação, são aspectos bastante relevantes, pois
somente estando adequadamente informados os cidadãos poderão decidir com
conhecimento de causa, a salvo de manipulações e induções espúrias (SOUZA,
2000:463).

Abers (2000 apud Duchrow, 2004) coloca que a dinâmica possui uma
potencialidade educativa enorme referente aos ganhos em várias dimensões da cidadania.
76

Ao promover a discussão popular sobre o conteúdo possibilitaria o acesso às informações
tanto pelos cidadãos quanto pelo governo. O governo, através dessa prática, captaria com
maior precisão as demandas sociais e os participantes das assembleias adquiririam uma
maior noção da dinâmica e dos processos burocráticos que caracterizam a administração
pública, bem como dos limites objetivos impostos a essa administração quanto do
atendimento as demandas sociais.
Assim, como destaca Duchrow (2004), o padrão de relacionamento predominante
entre a população e os representantes eleitos, no Brasil, foi determinado historicamente
por práticas de favorecimentos individualizados e personalizados, em que o atendimento
das demandas da população por parte dos "políticos" não se constituía em um
cumprimento dos direitos universais que todo cidadão possui, mas de "favores" por parte
desses políticos, reforçando sempre a relação de subordinação dos que demandam.
Entretanto, o padrão de relacionamento que estava se construindo sob a égide da
garantia constitucional do princípio da gestão descentralizada e participativa (artigo 204
e 222 de CF/88), indicava uma modernização democrática da máquina administrativa, ou
seja, a modernização combinava-se com implementação da experiência participativa na
elaboração das políticas públicas.
De acordo com o documento oficial do PlanMob-CF21, no dia 08 de novembro de
2017, ocorreu a primeira reunião de capacitação dos delegados com a aplicação de
conhecimentos para elaboração do Plano de Mobilidade Urbana, teve início a partir de
um credenciamento dos interessados, seguindo-se a palestra “A Cidade e a Mobilidade
Urbana”, ministrada pelo então secretário Mauro César Loyola Branco. A segunda parte
da reunião contou com a presença de Leandro Thomaz Knopp explicitando a importância
do Plano de Mobilidade Urbana para os municípios (ver cronograma anexo 1).
As observações de campo desse primeiro dia, vão ao encontro daquilo que
Oliveira (2004) afirma que,
parece que a sociedade civil se sente inibida, pouco questiona os atos dos
gestores públicos, eles também não se sentem com a obrigação de dar
satisfação à população, especialmente nos municípios pequenos e pobres, onde
a política clientelista e assistencialista é o mecanismo que move a
administração (OLIVIERA, 2004, p. 93).

Pois conforme consta na própria lei, a participação popular teve início com a
aplicação de conhecimento, onde a semântica revela uma perspectiva filosófica onde o

21

Lei nº 3.034, de 23 de maio de 2019
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técnico é o portador do conhecimento ser aplicado, no caso a aplicação do conhecimento
curativo determina o lugar fala.
O segundo dia de capacitação, transcorreu com a exposição de temas pertinentes
ao PlanMob, como:
i. Acessibilidade, Pessoas e Calçadas;
ii. Transporte por Bicicleta;
iii. Transporte Individual e Estacionamentos;
iv. Transporte Coletivo Urbano;
v. Mobilidade, Turismo e Sistema Viário.
As observações de campo desse segundo dia mostraram uma população mais
atenta e questionadora além de inconformada com a falta de espaço para que se pudesse
debater o que estava sendo apresentado. Assim por diversas vezes, enquanto os
representantes do governo faziam a “explanação dos temas pertinentes” a população
indignada com a condução da reunião, levantava a voz para interromper e pedir
esclarecimentos dos pontos apresentados.
O caso mais emblemático, foi quando o até então secretário de mobilidade urbana
Mauro Branco, argumentava sobre o tema “Transporte Público” de Cabo Frio, sobre os
valores das passagens na cidade e sobre as conexões com os municípios adjacentes. A
população inconformada e não entendendo os fins de sua fala, interrompia a explicação
para questionar o secretário, dizendo que os valores das passagens são extremamente altos
e que os ônibus não atendem a todos os bairros e que quando atendem, demoram muito a
passar. Para essa questão, a resposta do secretário foi que em Cabo Frio, a população que
não paga passagem, por motivo de gratuidade, constitui um número muito elevado, sendo
assim, o custo é diluído entre os pagantes.
Após esta fala, houve um maior agito de inconformidade e incredulidade com o
processo que estava em curso, e novamente a população ainda mais enérgica, contraargumentou ao secretário que, se sentindo desconfortável com a situação, pediu ordem
no auditório e disse que todos deveriam respeitar o processo democrático e que ele estava
falando e no fim abriria o microfone para que fossem feitos os questionamentos. No
entanto, a população já inconformada com a assimetria de poder na condução dos
trabalhos, foi se dispersando e no fim da fala do secretário a reunião esvaziada no número
de participante foi dada por encerrada sem que ocorressem os questionamentos a sua fala.
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Segundo dados dos PlanMob – CF, ao término do curso, aproximadamente 200
pessoas receberam a certificação de delegados22, tornando-se aptos colaboradores para o
processo de elaboração do Plano de Mobilidade Urbana.
Meira (2016) coloca que para a participação se efetivar, são necessários canais de
inclusão dessa população e incentivo à participação. Esses, no entanto podem ser
instaurados tanto em caráter institucional nas dependências do próprio Estado através de:
conselhos; reunião de orçamento participativo; fóruns; conferências; plebiscitos;
assembleias, dentre outras. Assim como, por organizações públicas: ONGs; associações
comunitárias; movimentos religiosos; sindicatos e formas de mobilizações populares
diversas (organizadas ou não).
Duchrow (2004, p. 68) afirma que a “atuação governamental, por influir na
configuração do contexto político-ideológico no qual se dá a construção da participação,
pode colocar-se como mais um obstáculo ou como um estímulo, dependendo da
orientação dos agentes que integram o governo”. Dessa forma, para que haja um start em
locais no qual não há um engajamento político, considera-se o compromisso político
governamental como um fator explicativo na viabilização do processo de "participação
popular".
Neste curso de capacitação do PlanMob notamos que a participação popular se
sentiu reduzida a uma posição de mera receptora de informações/conhecimento
ressentindo-se da forma como o staff da secretária conduziu o curso de capacitação no
sentido da “aplicação de conhecimentos” e “explanação de temas pertinentes”.
Como registrado na programação do evento, em anexo 1, o curso não previa
oficinas, dinâmicas ou mesmo um momento de fala da população. Todo o cronograma
apenas previa apresentação de temas pelos técnicos responsáveis por conduzir o processo
de elaboração do PlanMob. Assim, facilmente podemos caracterizar o curso de
capacitação como meramente expositivo, além de predominar nas reuniões o uso de
jargão técnico, que quase nunca era decodificado em linguagem acessível à maioria dos
participantes.

22

A uma inconsistência nos dados apresentados, no documento oficial o coeficiente registrado de pessoas
participantes do curso de capacitação para delegados foram 200, mas no site da prefeitura municipal de
cabo
frio
(https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:ivfLdMJo1sJ:https://cabofrio.rj.gov.br/prefeitura-convoca-populacao-para-elaboracao-do-plano-demobilidade-urbana/+&cd=2&hl=pt-PT&ct=clnk&gl=br) informa que o quantitativo presente foi de 100
pessoas participando.
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As práticas observadas no curso de capacitação nos fazem concordar com Silva
(2004, p. 69), quando este afirma que “não se pode esquecer que esses espaços públicos
também podem ser instituídos pelo Estado com intenções autolegitimadores e como
instrumentos de cooptação dos movimentos sociais”. Assim o fato de haver uma
participação social, por si só, não assegura a democratização do processo, sobretudo no
que diz respeito à cidadania enquanto estratégia política de transformação social. Muito
embora a proposta original do curso de capacitação para delegados fosse “esmiuçar as
políticas de Mobilidade Urbana a fim de qualificar os presentes como propagadores de
informação, divulgando os conceitos e ideias em seus meios de convívio social” (CABO
FRIO, 2019, p. 86).
Com encerramento do curso, foram pontuadas algumas observações:
(a) Os motivos que levaram a população a participar do curso de capacitação estão
entre: uma base afetiva, na qual participamos porque sentimos prazer em fazer coisas com
outros; uma base instrumental, participamos porque fazer coisas com outros é mais eficaz
e eficiente que fazê-las sozinhos (BORDENAVE, 1994) e uma base política, no campo
defendido por Dalarri (1191), ou seja, a participação independe de se desejar (por sermos
seres políticos por natureza) ou não (por descrédito no sistema político), pois mesmo
aqueles que não tomam qualquer atitude são utilizados pelos grupos mais ativos, visto
que o silêncio e a passividade são interpretados como sinais de concordância com as
decisões do grupo dominante.
(b) Fosse durante o curso ou ao término do curso, não foi elaborada nenhuma
agenda de atividades ou mobilizações com os “delegados” já capacitados, mesmo que o
intuito do curso fosse qualificar os presentes como propagadores de informação. Esse
baixo grau de formalização no processo, contribuiu para a desmobilização e
desengajamento dos presentes com os propósitos do curso.
(c) a observação do item b reforçar o velho jargão de que, quem tem a atribuição
de planejar é o Estado, imagem ideológica do Estado, por este reforçada com a justifica
de que todas as suas ações são em nome do ‘interesse público’; além do Estado
monopolizar uma grande parte dos recursos necessários à realização de intervenções e da
gestão (SOUZA, 2008).
(d) em contraposição aos itens b e c, notamos que o curso levou alento à população
numa perspectiva de mudança no cenário político local, já que “a participação tem uma
função educativa na medida em que o cidadão aprende a reconhecer que os interesses da
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coletividade estão acima de seus próprios interesses ou de grupos” (ALMEIDA, 2004, p.
27), ou conforme Pedro Demo afirma:
Dizemos que participação é conquista para significar que é um processo, no
sentido legítimo do termo: infindável, em constante vir-a-ser, sempre se
fazendo. Assim, participação é em essência autopromoção e existe enquanto
conquista processual. Não existe participação suficiente, nem acabada.
Participação que se imagina completa, nisto mesmo começa a regredir
(DEMO, 1996, p. 18 apud MEIRA, grifo nosso).

Mesmo com um ganho relativo de consciência política, a população tão
condicionada a esperar estímulos dados pelo Estado, aguardou pacientemente o anúncio
das etapas seguintes, que só seriam iniciados após o fim da operação verão23.
A retomada da elaboração do PlanMob-CF após dois meses, se deu com o
lançamento do calendário das ações de elaboração do plano (quadro 08), do cronograma
de reuniões de centralidade (quadro 09) e com ênfase no discurso voltado para
importância da participação popular na elaboração do plano.
De acordo com geógrafo da secretária de mobilidade:
o plano participativo ele precisa incluir a população dentro do processo [...],
então plano participativo para mim é isso a população dentro do processo não
como mero um mero agente que produz informação para gente tá. Sim, de
certa forma eles são isso, mas é mais do que isso a gente quer trazer ele para
dentro da gente a todo momento a gente está dialogando com eles (informação
verbal, 2018).

A responsável técnica pela coordenação do PlanMob, relata que é importante
haver participação popular, pois os moradores são detentores de um conhecimento
singular e podem fornecer informações relevantes aos serviços da prefeitura, ou seja,
a população vive no local, elas sabem qual é as necessidades, sabe o que ela
quer, não adianta você propor um plano de mobilidade que priorize ciclovia
numa cidade que as pessoas não andam de bicicleta então, se a população não
quiser aquilo você vai fazer uma ciclovia que vai ficar ociosa. Ou então você
vai fazer uma rodovia para pessoas que só usam bicicleta. Então assim, a
participação popular ela é importante justamente para isso, para você
construir uma cidade para pessoas e não para carros porque aí você começa
a fazer a política inversa aquela que foi feita durante todo os anos (informação
verbal, 2019a).

É consenso no âmbito da secretaria de mobilidade que a participação popular
deveria estar incluída no plano, seja por força da Lei nº 13.683/2018 ou por entender que
a população poderia fornecer informações relevantes para o desenvolvimento e
elaboração do plano.

23

As ações desenvolvidas pelo Departamento de Engenharia de Trânsito e Transportes e pela Secretaria de
Mobilidade Urbana, entre os meses de novembro a janeiro, tinham o propósito de organizar a circulação
viária urbana de cabo frio.
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Janeiro – Março
Fevereiro

Março

Abril
Abril

Reuniões de centralidades nos bairros
a Secretaria de Mobilidade Urbana vai promover pesquisas complementares,
eventos técnicos (com especialistas) e reuniões setoriais (sociedade civil
organizada).
está prevista a elaboração do prognóstico e também a criação do modelo integrado
de mobilidade e uso do solo, além da elaboração da política municipal de
mobilidade urbana, bem como a formatação da lei em acordo com a política federal.
será vez da definição de propostas para intervenção nos sistemas de mobilidade do
município, subsidiadas pelo desenvolvimento de estudos e projetos técnicos
complementares.
Após a consolidação do Plano em forma de Projeto de Lei (PL), ele será
encaminhamento à Câmara Municipal de Vereadores para aprovação.

Quadro 8 – Calendário de ações do plano de mobilidade de Cabo Frio
Fonte: Plano de mobilidade Cabo Frio, 2019
Organização: Gabriel Guanabarã, 2019

Data
16/01/2018
23/01/2018
20/02/2018
27/02/2018
19/03/2018

Centralidade
Peró
Tamoios
São Cristóvão
Centro
Jardim Esperança

Local
Hotel La Plage
Escola Terra dos Papagaios
APAE
Charitas
Salão Paulana festa

Quadro 9 – Cronograma das reuniões de centralidade
Fonte: site cidade, 2019
Organização: Gabriel Guanabarã, 2019

A Secretaria de Mobilidade Urbana, planejou as reuniões através da divisão de
centralidade24, como delimitado pela figura 6, ou seja, estipularam como critério a junção
dos bairros que concentravam em suas composições organizacionais, interações e
relações de centralidade–dependência entre si, isto é, as áreas foram escolhidas por serem
polos aglomeradores de pessoas (P.ex., de viagens, centros comerciais, terminais de
ônibus, áreas de lazer, prestação de serviços, entre outros (PLANMOB, 2019).

24

Essa divisão estabeleceu como critério a divisão das áreas a partir do potencial de concentração e
dispersão de população, além de influência dos bairros um sobre os outros, sendo assim: em Verde, está a
centralidade de São Cristóvão, cujo o bairro mais importante dentro desta centralidade é São Cristóvão,
onde concentra os bancos, comércios e hospital. Em vermelho, está a centralidade Centro, cujo o bairro
mais importante dentro desta centralidade é Centro, onde concentra os bancos, comércios e hospital. Em
Laranja, está a centralidade Peró, cujo o bairro mais importante dentro desta centralidade é o próprio bairro
Peró, e neste caso, a dinâmica praiana desta área é um importante fator, por concentrar um número
expressivo de pessoas e comércio locais. Em roxo, está a centralidade Botafogo, cujo o bairro mais
importante dentro desta centralidade é o próprio bairro botafogo, e neste caso, por ser uma área mais
afastada do centro urbano de Cabo Frio, e está inserido numa dinâmica de outro município (São Pedro da
Aldeia) torna essa área prioritária no quesito de novos investimentos, por estar margeada pela BR – 106. E
a centralidade em azul, é a centralidade Tamoios, já localizada no 2º distrito de Cabo Frio, e para esta
centralidade, os aspectos vão apontar para uma área que concentra os bancos, comércios e hospital, além
dinâmica praiana importante fator de concentração de pessoas e comércio locais e somado ainda, o fato de
ser uma área em constante tensões para conquistar sua emancipação de Cabo Frio, dado os aspectos dos
royalties do petróleo (PlanMob, 2019).
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Figura 6 - Área do município de Cabo Frio com divisão de Centralidades
Fonte: Plano de mobilidade Cabo Frio, 2019

Segundo a responsável técnica pela coordenação do PlanMob a proposta de
elaborar as reuniões através das centralidades, visava aglutinar as áreas que mantinham
entre si maior sinergia, pois não era interessante misturar numa única reunião, locais que
não tinham os mesmos problemas ou demandas, atuando assim conseguiria extrair
daqueles que ali viviam, melhores informações, pois permitiria a população sinalizar os
problemas e reivindicações de seus bairros dentro da sua centralidade.
a população participou trazendo as demandas, porque quem conhece mais
daquela rua do que a pessoa mora nela, que vivencia aquilo todos os dias,
então, não tem como a gente vim planejar e der repente eu moro num bairro,
outra pessoa que está planejando mora outro, mas a gente não tem o
conhecimento da cidade inteira. Então a ideia da população nesse ponto é
participar da construção como um todo, o primeiro trazendo as demandas
daquele ponto (informação verbal, 2019a)

No decorrer do processo de organização das reuniões, a Secretaria de Mobilidade
utilizou-se principalmente das redes sociais (Facebook e WhatsApp) para se comunicar
com a população e divulgar informes sobre as reuniões, vide figuras 07, 08, 09, 10 e 11.
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Peró
Bom dia!!! O Departamento de
Engenharia de Trânsito e
Transporte (ENGETTRANS) da
Secretaria de Mobilidade Urbana
de Cabo Frio vem te lembrar que
a nossa próxima reunião
acontecerá amanhã, dia 16 de
janeiro a partir das 18:30h, para
tratar de assuntos referentes à
mobilidade urbana.
Contamos com a sua presença!!
Bairros
convocados:
Peró,
Cajueiro,
Ogiva,
Caminho
Verde, Gamboa, Jacaré, Bosque
do Peró, Caravelas, Condomínio
dos Pássaros, Guriri, Alphaville.

Figura 7– Reunião de centralidade sistema Peró
Fonte:
Disponível
em:
<
https://www.facebook.com/pg/mobilidadecabofrio/photos/?ref=page_internal
>

Tamoios
Bom dia!!! O Departamento de
Engenharia de Trânsito e
Transporte (ENGETTRANS) da
Secretaria de Mobilidade Urbana
de Cabo Frio vem te lembrar que
a nossa próxima reunião
acontecerá amanhã, dia 23 de
janeiro a partir das 18:30h, para
tratar de assuntos referentes à
mobilidade urbana de Tamoios
no 2º distrito. Contamos com a
sua presença!!

Figura 8 – Reunião de centralidade sistema Tamoios
Fonte:
Disponível
em:
<
https://www.facebook.com/pg/mobilidadecabofrio/photos/?ref=page_internal>
acessado em: 18/10/2019
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São Cristóvão
Olá!
Após passar o recesso de carnaval
iremos voltar as nossas reuniões
do
Plano
de
Mobilidade
Participativo. O Departamento de
Engenharia de Trânsito e
Transporte (ENGETTRANS) da
Secretaria de Mobilidade Urbana
de Cabo Frio lhe convida para a
nossa próxima reunião que
acontecerá no dia 20 de fevereiro,
próxima terça-feira, a partir das
18:30h para tratar de assuntos
referentes à mobilidade urbana de
São Cristóvão e entorno. O nosso
local de reunião desta vez, será na
APAE (Rua Joaquim Nogueira,
571, São Cristóvão)
Bairros
convocados:
Braga,
Célula Mater, Dunas, Foguete,
Guarani, Jardim Caiçara, Jardim
Nautilus, Jardim Olinda I, II e III,
Manoel Correa, Montes Brancos,
Palmeiras, Parque Burle, Praia do
Figura 9 – Reunião de centralidade sistema São Cristóvão
Siqueira, Recanto das Dunas, São
Fonte:
Disponível
em:
< Cristóvão e Vila do Sol.
https://www.facebook.com/pg/mobilidadecabofrio/photos/?ref=page_internal
Contamos com a sua presença! A
> acessado em: 18/10/2019
sua
colaboração
é
muito
importante!
Centro
Olá!
O Departamento de Engenharia de
Trânsito
e
Transporte
(ENGETTRANS) da Secretaria de
Mobilidade Urbana de Cabo Frio
lhe convida para a nossa próxima
reunião que acontecerá no dia 27 de
fevereiro, próxima terça-feira, a
partir das 18:30h para tratar de
assuntos referentes à mobilidade
urbana do Centro e entorno. O nosso
local de reunião desta vez, será no
CHARITAS (Av. Assunção, 855,
Centro).
Bairros
convocados:
Algodoal, Boca da Barra/Lido,
Buraco do Boi, Centro, Itajuru,
Jardim
Excelsior,
Jardim
Flamboyant, Marlim, Morubá,
Nova Brasília, Novo Portinho,
Parque Central, Parque Riviera,
Passagem, Portinho, Praia do Forte,
São Bento, São Francisco, União,
Vila Blanche e Vila Nova.
Figura 10 – Reunião de centralidade sistema Centro
Contamos com a sua presença! A
Fonte:
Disponível
em:
< sua
colaboração
é
muito
https://www.facebook.com/pg/mobilidadecabofrio/photos/?ref=page_intern importante!
al> acessado em: 18/10/2019
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Jardim Esperança
Olá! O Departamento de Engenharia de
Trânsito e Transporte (ENGETTRANS) da
Secretaria de Mobilidade Urbana de Cabo Frio
lhe convida para a nossa próxima reunião que
acontecerá no dia 30 de janeiro, próxima terçafeira, a partir das 18:30h para tratar de
assuntos referentes à mobilidade urbana de
Jardim Esperança e entorno.
Bairros convocados: Boca do Mato, Caminho
de Búzios, Colinas do Peró, Jardim Esperança,
Jardim Peró, Monte Alegre I e II, Morro do
Limão, Parque Eldorado I, II e III, Pedacinho
do Céu, Porto do Carro, Reserva do Peró, São
Jacinto, Serra Pelada, Tangará, Valão e Vila
do Ar.
Contamos com a sua presença! A sua
colaboração é muito importante!

Figura 11 – Reunião de centralidade sistema Jardim Esperança
Fonte:
Disponível
em:
<
https://www.facebook.com/pg/mobilidadecabofrio/photos/?ref=pa
ge_internal> acessado em: 18/10/2019

Segundo a responsável técnica pela coordenação do PlanMob, a metodologia
desenvolvida para as reuniões as dividiu em três momentos:
O primeiro momento, foi reservado para “uma explanação sobre o que era o plano
de mobilidade, explicando que não era um projeto operacional para resolver de imediato,
mas que seria alguma coisa para gente planejar para o futuro e falava sobre a importância
de a população trazer as demandas daquela centralidade” (informação verbal, 2019ª). Essa
explanação geral foi conduzida pelo Secretário de Mobilidade Mauro Branco, como
notado nas figuras 12 e 13, e levava em média 15 a 20 minutos.

Figura 12 – Explanação geral reunião Peró
Fonte: https://cliquediario.com.br/cidades/reuniao-para-elaboracao-do-participativo-de-mobilidade-urbana-de-cabofrio-acontece-no-pero
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Figura 13 - Explanação geral reunião Charita
Fonte: https://cliquediario.com.br/cidades/reuniao-para-elaboracao-do-participativo-de-mobilidade-urbana-de-cabofrio-acontece-no-pero

O segundo momento, subsequente a explanação geral, foi realizado a partir da
divisão dos presentes em grupos, a exemplo da figura 14. Os grupos foram formados a
partir de dois critérios:
(a) organizados através dos bairros, com isso a população que reside nos bairros
da centralidade trocaria informações, numa perspectiva mais macro, ou seja, levantaria
um panorama mais geral dos problemas e potencialidades do bairro / centralidade,
(b) enquanto o outro grupo foi formado por afinidade ou temáticas afins, este
grupo atuaria numa escala mais micro, por ter um foco/interesse mais específico, a
exemplo da figura 15.
De acordo com a responsável técnica, essa metodologia foi pensada para
flexibilizar a interação e participação dos indivíduos, pois “às vezes as pessoas estavam
ali no bairro e aquele bairro estava falando só sobre transporte de carga por exemplo
que era um problema e ela queria falar sobre acessibilidade” (informação verbal, 20019),
Fosse o grupo que estaria focado em tratar o bairro num panorama mais amplo ou
o grupo que observaria temáticas mais específicas, ambos receberam um questionário
(anexo 2) em que deveriam preencher/responder perguntas sobre: a infraestrutura daquele
bairro; o nível de acessibilidade; se tinha ciclovia; se tinha transporte coletivo; se era bom,
ou ruim.
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Figura 14 – Divisão da população em grupos
Fonte: Disponível em: < https://www.facebook.com/pg/mobilidadecabofrio/photos/?ref=page_internal> acessado em:
18/10/2019

Figura 15 – Grupo respondendo o questionário
Fonte: Disponível em: < https://www.facebook.com/pg/mobilidadecabofrio/photos/?ref=page_internal> acessado em:
18/10/2019

E o momento final das reuniões ocorreu no seguinte modo: uma pessoa
representando seu grupo foi até a frente, se posicionava de frente para a câmera que fazia
o registro e lia as anotações/considerações que o grupo tinha feito para cada item do
questionário, a exemplo da figura 16.

Figura 16 – Explanação geral das informações do questionário, grupo 1
Fonte: Disponível em: < https://www.facebook.com/pg/mobilidadecabofrio/photos/?ref=page_internal> acessado em:
18/10/2019
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Cumprida essa etapa, a reunião era dada por encerrada com uma mensagem solene
do secretário de mobilidade agradecendo o interesse e o apoio de todos os presentes, e
que daquele momento em diante, eles estariam dando seguimento ao plano, fosse com
outra reunião em outra centralidade ou compilação dos dados.
De acordo com os responsáveis técnicos da área de tabulação dos dados, a
população não compreendeu a finalidade das reuniões e tão pouco a finalidade dos
questionários, pois os dados encontrados versavam sobre distintas questões que não
estavam diretamente relacionadas ao plano. Assim,
os dados foram computados, e a gente observou que a maior parte das
reclamações eram reclamações pontuais de coisas operacionais, ou seja, não
eram reclamações de planejamento cicloviário, de planejamento de
infraestrutura, era reclamações de buraco, de vaga de estacionamento, eram
coisas pontuais que não estavam na alçada da nossa secretaria, nós
direcionamos algumas das questões a outras pastas e, no todo, não pudemos
utilizar muito das informações coletadas (informação verbal, 2019).

Ao término desta fase, observamos que o panorama das reuniões mostrou um
pequeno número de participantes, na mediada que as reuniões eram abertas a todos os
residentes dos bairros que formavam cada uma das centralidades, conforme mostra o
quadro 10.
Centralidade
Centralidade Sistema Peró
Centralidade Sistema Tamoios
Centralidade Sistema Jardim Esperança25
Centralidade Sistema São Cristóvão
Centralidade Sistema Centro

População participante
27
42
8
21
20

Data da reunião
16/01/2018
23/01/2018
30/01/2018
20/02/2018
27/02/2018

Quadro 10 – Quantitativo participativo nas reuniões de centralidade
Fonte: atas das reuniões
Organização: Gabriel Guanabarã, 2019

Os técnicos responsáveis reconhecem que as reuniões não tiveram um quantitativo
expressivo de participantes, como constatado na fala abaixo,
A participação da população ela não se deu de forma como a gente esperava
a gente pensou no formato de reunião e talvez a gente não tenha pensado no
formato de participação porque isso é muito difícil a gente conseguir mensurar
(informação verbal, 2018).

No entanto, como deixa claro a responsável técnica,
O baixo número de pessoas participando atenderam em parte os propósitos
pensados, porque a gente conseguiu ir aos bairros e assim, das reuniões a
gente não aproveitou 100%, mais assim algum quantitativo serviu para a gente
ver o que que tinha naquele bairro, o que faltava naquele bairro e que a
população queria, lógico se a gente olhar só para reunião de eixo a gente não

25

Na referida data o tempo não ajudou para que houvesse a reunião, pois uma chuva a inviabilizou, então,
foi decidido por realizar uma segunda reunião, numa data posterior, que segundo Isabella Martins reuniu
um total de 98 pessoas.
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tem um dado relevante para atender [o diagnóstico] que a gente quis
(informação verbal, 2019, grifo nosso).

Fazendo par a Souza (2008), indicamos que a questão da quantidade não nos
preocuparia, se as qualidades das informações, bem como da adequação dos canais de
comunicação, fossem efetivas, pois somente estando adequadamente informados os
cidadãos poderão decidir com conhecimento de causa; e somente decidindo com
conhecimento de causa, poderão decidir lucidamente a salvo de manipulações e induções.
Concordamos com Albuquerque (2004) de que todas as mobilizações e
movimentos são formas de participação popular que se diferenciam segundo as questões
reivindicadas, segundo as formas possíveis de ação, definidas tanto pelos usos e costumes
de cada época, pela experiência histórica e política dos atores protagonistas, assim como
pela maior ou menor abertura dos governantes ao diálogo e à negociação. Sendo assim, o
que vai sustentar uma maior participação da população é a democratização do processo
numa perspectiva de inversão na predominância dos papeis, ou seja, “a reforma do Estado
é um projeto político, bem mais do que técnico gerencial; trata-se de um prolongamento
de uma reforma da própria sociedade que busca o controle social sobre o Estado através
da esfera pública não-estatal” (SILVA, 2004, p. 74).
Do lado da população cabo-friense, o sentimento era ambíguo, triste pelo de
modelo de desenvolvimento das reuniões que privilegiava a fala dos gestores em
detrimento dos questionamentos da população presente, esvaziando o significado das
reuniões, mas esperançosos com a promessa de poder voltar a participar em reuniões
futuras.
Em parte, isso foi anunciado com a divulgação do calendário das reuniões setoriais
(quadro 11), como uma segunda fase de contribuições da população na elaboração do
Plano Participativo de Mobilidade Urbana.
Data
28/03/2018
04/04/2018
18/04/2018
25/04/2018

Eixo
Táxis
Acessibilidade
Turismo
Bicicleta

Local
Secretaria de Mobilidade
Secretaria de Mobilidade
Secretaria de Mobilidade
Secretaria de Mobilidade

Quadro 11 – Cronograma das reuniões de eixo
Fonte: Ata das reuniões.
Organização: Gabriel Guanabarã

A Secretaria de Mobilidade utilizou-se dos mesmos recursos e canais de
comunicação desenvolvidos na primeira fase do plano (Facebook e WhatsApp) para se
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comunicar com a população e divulgar informes sobre as reuniões de eixo, a exemplo das
figuras 17, 18, 19 e 2026.

Figura 17 – Reunião de eixo Táxi

Figura 18 - Reunião de eixo Acessibilidade

Figura 19 - Reunião de eixo Turismo

Figura 20- Reunião de eixo Bicicleta

Segundo o coordenador do Departamento de Engenharia de Trânsito e Transportes
(Engettrans) da Secretaria de Mobilidade Urbana, nesta segunda fase o objetivo é detectar
os problemas relacionados à mobilidade através de reuniões setorizadas / eixo, dialogando
diretamente com cada setor específico e não mais abertas à população de modo geral.
Ainda de acordo com o coordenador,
O princípio é o mesmo da primeira fase, só o que muda é a particularidade de
cada setor. Antes, detectamos os problemas territoriais de cada bairro, com
uma disposição geográfica específica, e as soluções serão implantadas cada
uma em seu bairro, seguindo as especificações de cada localidade. Agora

26

Figuras 17, 18, 19 e 20.
Fonte: Disponível em: < https://www.facebook.com/pg/mobilidadecabofrio/photos/?ref=page_internal>
acessado em: 18/10/2019
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vamos detectar os problemas de cada setor, e as medidas serão implantadas em
toda a cidade, de uma forma geral (PREFEITURA DE CABO FRIO, 201827).

Como as reuniões setoriais tinham um caráter mais específico e exclusivo
(conforme as palavras do coordenador) o coeficiente de participantes foi baixo, vide
quadro 12, mas, na avaliação dos técnicos responsáveis pela coordenação do plano, as
reuniões tinham que ter tal formato pois eram assuntos que apenas grupos específicos
estavam relacionados e aptos a conversar, conforme destacou o geógrafo da prefeitura,
Já nessas reuniões temáticas a gente não esperava quantidade, tá, isso é um
fato, não esperava quantidade. Esperava muito mais qualidade é porque,
porque às vezes a quantidade ela atrapalha um pouco nosso debate e nesse
momento a gente já tinha informação a gente já tinha necessidade a gente
precisava discutir ela então isso a gente conseguiu atingir esse objetivo foi
alcançado elas foram muito produtivo esperavam claro muitas coisas
repetitivas. Muitas coisas daquilo que eu falei para você pensar um pouco do
seu egoísmo dentro da sociedade tudo mais, mas de qualquer forma a gente
conseguiu botar em pauta todas as necessidades que a gente tirou dessa
reunião de centralidade maior e aprofundar nessas reuniões (eixos) que eram
nosso objetivo final (informação verbal, 2018, grifo nosso).

A exemplo do que estamos destacando, a reunião do eixo de táxis, que aconteceu
no dia 28/03/2018 “contou (apenas) com a presença de integrantes do Sinditaxi e da Rádio
Táxi28” e para pauta da reunião “os participantes trouxeram demandas de organização dos
pontos de táxi – fixos e rotativos, em áreas como o Aeroporto, a Rodoviária e o Largo
Santo Antônio” (Prefeitura de Cabo frio, 2019).
Eixo
Táxi
Acessibilidade
Turismo
Bicicleta

População Participante
- 29
30
6

Data da reuni
28/03/2018
04/04/2018
18/04/2018
25/04/2018

Quadro 12 – Quantitativo participativo reunião eixo
Fonte: Ata das reuniões.
Organização: Gabriel Guanabarã

No campo metodológico, a secretaria adotou os mesmos procedimentos realizados
na fase anterior. Isso significa dizer que no início da reunião (figura 21) o secretário de
mobilidade fazia uma explanação geral dos objetivos e princípios de elaboração do
PlanMob - CF. Para que em seguida, os participantes fossem divididos por áreas de
interesse ou concentração de grupos.

27

Disponível em: <https://cabofrio.rj.gov.br/secretaria-de-mobilidade-da-inicio-a-segunda-fase-do-planoparticipativo/> acessado em 04/03/2019
28
Disponível em: <https://cabofrio.rj.gov.br/secretaria-de-mobilidade-urbana-realiza-reuniao-comrepresentantes-do-transporte-publico-individual/> acessado em 04/05/2018
29
Não tivemos presente na reunião, e não tivemos acesso a ata da reunião.
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O exemplo reportado que temos, ocorreu na reunião do eixo de turismo. Nesta
reunião, que contou com a presença de 30 pessoas, após a explanação geral feita pelo
secretário, os participantes foram divididos em grupos em três grupos, como mostra a
figura 22. O primeiro grupo concentrava os agentes imobiliários, donos de redes
hoteleiras e proprietários, representantes e membros de associações de casas de veraneios,
o segundo grupo era representado pelos guias turísticos e o terceiro grupo era formado
pelos membros da ADECAF.

Figura 21 – Apresentação do plano – reunião de eixo turismo
Fonte: Disponível em: < https://www.facebook.com/pg/mobilidadecabofrio/photos/?ref=page_internal> acessado em:
18/10/2019

Figura 22 – Grupos da reunião do eixo turismo – agentes imobiliários, guias turísticos e ADECAF.
Fonte: Disponível em: < https://www.facebook.com/pg/mobilidadecabofrio/photos/?ref=page_internal> acessado em:
18/10/2019
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Durante o processo em que os membros do setor estavam reunidos, foi cedido o
mesmo questionário (anexo 2) que havia sido distribuído na primeira fase, e os grupos,
conforme com suas observações, figura 23, destacariam onde que estavam os problemas
de acordo com as questões. Entretanto, os participantes logo notaram que nem todas as
perguntas estavam condizentes com o foco da reunião, a exemplo dos itens “transporte
escolar e transporte de carga”, “transporte público coletivo (ônibus, aquaviário)”. Foi
então sugerido aos grupos, que as perguntas que tivessem fora do contexto da área de
interesse poderiam ficar em branco, pois o interesse da reunião, eram as potencialidades
e problemas do setor de turismo e hoteleiro.
Outra ressalva que fazemos desta reunião é que questões que os grupos estavam
interessados em debater como, por exemplo, como poderiam ser pensados investimentos
para que fossem atraídos mais turistas para a região, ou qual era a melhor rota que os
ônibus pudessem seguir para explorar todos as potencialidades turísticas da região antes
de ir para seu destino, dentre outras questões, foram postas para uma reunião futura,
ficando sem resposta ou debate nesta reunião, pois segundo os técnicos responsáveis pela
coordenação do plano, o foco deste momento era levantar diagnósticos, os prognósticos
seriam apresentados numa fase posterior em que caberiam os debates.

Figura 23 – Apresentação das respostas
Fonte: Disponível em: < https://www.facebook.com/pg/mobilidadecabofrio/photos/?ref=page_internal> acessado em:
18/10/2019

Ao término dessa fase, encerrou-se os ciclos de reuniões setoriais e teve início a
fase de desenvolvimento e estruturação do plano, que foi realizada exclusivamente pela
secretaria de mobilidade, em outras palavras, o corpo técnico da secretaria de mobilidade,
elaborou as diretrizes propostas para o plano de mobilidade, que seriam posteriormente
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apresentadas à população numa audiência pública. Assim, de acordo com a coordenadora
“a população voltaria a participar no final (quando) eles vinham para fazer aprovação ou
não das diretrizes propostas para aquele local” (informação verbal, 2019).
3.4 Balanço crítico da primeira fase
Se a proposta inicial de maior ênfase na participação popular na elaboração do
plano fosse um propósito inarredável da secretária de mobilidade, se trabalharia para que
a gestão democrática envolvesse os agentes sociais populares no processo de discussão e
deliberação na gestão pública, afirmando-os enquanto sujeitos sociais protagonistas.
Além disso conforme Alburquerque (2004), assumiam-se que a gestão
participativa supõe ainda uma modernização democrática da “máquina administrativa”
capaz de tornar mais permeável a burocracia estatal e garantir o acesso aos “segredos do
Estado”, que fazem do saber técnico um “bunker30” intransponível de poder; significaria,
assim, romper a tendência de limitar a participação aos assuntos periféricos, dispersandoa em inúmeros espaços de um “conselhismo” segmentado.
Assim, para garantir que essa experiência de participação popular que surgia em
Cabo Frio prosperasse em toda sua potencialidade, seria preciso ainda nas palavras de
Alburquerque (2004) priorizar práticas menos dependentes da iniciativa governamental,
buscar o fortalecimento do tecido social, identificando e qualificando as organizações
populares autônomas e outros atores da sociedade civil, para além daqueles que estão em
sinergia com as práticas ideológica do Estado e do capital.
Mas, o que se notamos, foi a prática de um discurso que retirava o protagonismo
da participação dos sujeitos sociais, como verificado pela resposta da responsável técnica
à seguinte pergunta: “caberia uma gestão compartilhada entre a sociedade civil e a
comissão responsável?”. A mesma foi objetiva ao dizer que teria aspectos positivos e
negativos, assim como também frisou que da população não poderia cobrar dedicação ao
plano, sendo assim, não poderia contar efetivamente com a população.
O que acontece, existem os dois pontos, se você fizer uma gestão
compartilhada você tem que ter pessoas realmente engajadas e a gente ver que
é por prioridade não tem como a gente cobrar por exemplo, a gente teve
pessoas da gestão interna do plano que tiveram que se ausentar por questões
pessoais, então se pessoas que estavam realmente engajadas com a causa
construindo isso tiveram que se afastar porque tiveram outras prioridades na
sua vida pessoal, imagina a sociedade civil (informação verbal, 2019).

30

É uma estrutura ou reduto fortificado.
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Enquanto reforçava a função gestora do Estado, reafirmava as caracterizava
centralizadora técnico burocrático, materializadas como lócus do poder.
Tanto que na parte de escrita que é uma parte que existe, o plano não tem que
ser todo quando a gente fala, tem que ter a participação popular, têm, ela, ela
tem que participar do início, do meio da construção e do final, mas não tem
como você escrever um documento a várias mãos, então quando você para pra
analisar os dados é como se você parasse para analisar e toda a vez que fosse
analisar você tivesse quer reunir um conselho de sociedade civil [e gestores]
você não conseguiria analisar (informação verbal, 2019).

Então, notamos que o PlanMob foge de um modelo inovador de gestão, em que
haveria maior simetria de poder e participação entre os agentes, diversificando os elos de
articulações, como proposto por Silva (2004), aludido na figura 24.

Figura 24 – Modelo inovador de Relação Estado-Sociedade (horizontal)
Fonte: Silva, 2004, p. 81

Para recair no modelo tradicional, centralizador, clientelista, paternalista, que
torna a participação algo demagógico, que sirva apenas para legitimar e viabilizar
políticas governamentais, novamente aludido por Silva (2004) na figura 25.

Figura 25 – Modelo Tradicional de Gestão Pública (estrutura vertical e centralizada)
Fonte: Silva, 2004, p. 81
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Os responsáveis técnicos justificam que é necessário manter-se alinhado ao
modelo tradicional, para que pudessem conseguir ordenar o PlanMob. Sendo apresentado
o argumento, de que deixar a gestão e elaboração do plano sob condução da sociedade
civil atrasaria o cronograma de execução, conforme as falas abaixo.
assim, cê tem muitas questões dentro do plano que são conflitantes, então elas
vão conflitar com vontade política, elas vão conflitar com de um pequeno
grupo e que se você tiver a sociedade civil completamente imersa nisso eu
acho que pode atrasar (informação verbal, 2019 – técnica responsável).
a gente fala de Participação Popular a gente tem que ter um pouco de cuidado
porque a gente pode cair num determinado momento em que o próprio
indivíduo dentro da sociedade ele coloca as suas necessidades Não há
necessidade como um todo então isso é um problema que a gente tem que
enfrentando um pouco aqui tá nesse processo mais que a gente tenta a todo
momento discutindo isso e pensando em tudo né pensar nas necessidades da
sociedade como um todo (informação verbal, 2018- técnico responsável).

Além desse argumento, outros como apatia, desinteresse e fatores históricos,
também foram apresentados.
gente não entende o porquê disso [baixa participação nas reuniões] né? Será
por quê? Porque que a população tem na cidade será um histórico político
que o município vem enfrentando ao longo das últimas duas décadas
(informação verbal, 2018 - técnico responsável)
eu acredito que a população de Cabo Frio passa por um processo cultural de
não participação acho que tem um histórico político muito grande aqui em que
a população está acostumada (informação verbal, 2018 - técnico responsável)

Os responsáveis pelo PlanMob detentores de uma visão condicionada pelo
conhecimento tecnicista não vislumbravam o componente sócio-político do momento que
estavam inseridos. De acordo com o Instituto Equatorial (1993:41 apud KUSTER, 2004,
p.132), estes comportamentos são “resultado da sua história [de] submissão a um
tratamento paternalista de parte do poder público e de viver anos a fio vendo os políticos
prometerem uma coisa em época de campanha e fazerem outra quando já eleitos”.
Consequentemente a mudança dessas relações não é algo instantâneo, requer práticas
coerentes e políticas inclusivas, ou seja, “não basta mudar as regras do jogo, ou as
instituições políticas, pois, é preciso avançar na mudança de comportamento e nas
práticas dos indivíduos, dos grupos, dos gestores, etc. que compõe o aparelho de Estado”
(SILVA, 2004, p. 62).
Como averiguado por Kuster (2004) e muito próximo da nossa análise, os
municípios do interior têm nas características do poder local o comportamento
paternalista e clientelista dos políticos, além disso, é característico desses municípios “o
prefeito [ser] o único poder personificado no lugar, quase místico” (KUSTER, 2004, p.

97

117), desse modo, “o indivíduo acaba acreditando que somente as autoridades podem
resolver seus problemas” (idem, p. 117). Ou como identifica Oliveira (2004), a população
torna-se refém da administração – no máximo um sujeito passivo – e, para os
prefeitos, quanto mais ele é acomodado mais ‘faz bem’ à administração. A
participação, quando ocorre, é proforma, muitas vezes, instrumentos são
criados apenas para cumprir exigências legais do Governo Federal no acesso a
recursos de programas governamentais (OLIVEIRA, 2004, p. 93, grifo nosso).

De acordo com Albuquerque (2004)
a oferta estatal é, em muitos casos maior que a demanda de participação da
sociedade. Por um lado, os movimentos sociais, forjados num tempo de
ditadura, quando as possibilidades de diálogo eram quase inexistentes ou, em
geral, cooptadoras, desenvolveram um perfil reativo, reivindicativo, habituado
a uma relação de confronto com o Estado. A história deste período, bem como
toda a tradição autoritária brasileira, produz uma sociedade civil frágil, com
dificuldade técnica e política para a proposição e a negociação de políticas
públicas, que ocupa de forma precária os canais participativos conquistados.
Por outro lado, especialmente nos lugares (municípios ou bairros) com menor
tradição organizativa e capacidade propositiva, a sociedade não consegue
articula-se para ocupar com qualidade os espaços criados por iniciativa legal e
governamental. Criam-se, então, muitos canais participativos burocratizados,
esvaziados de conteúdo democráticos, além de muito segmentados.
(ALBUQUERQUE, 2004, p. 32, grifo nosso)

A partir da citação de Oliveira (2004) e Albuquerque (2004) conseguimos
entender os procedimentos adotados na elaboração do PlanMob CF. Com Navarro (2003)
conseguimos compreender os motivos e fatores que fazem com que haja uma baixa
participação da população, visto que a trajetória de exclusão dos processos políticos e
subordinação da grande maioria da população brasileira teve como consequência a sua
não identificação com as instituições e agentes políticos, tidos sempre como algo distante
e, muitas vezes, oposto aos interesses e necessidades da maioria da população . Com base
nessas experiências, instituiu-se um senso comum de descrédito que associa política à
corrupção, prevaricação, peculato, entre outros predicados. A partir dessa compreensão,
pudemos explorar as atas das reuniões para mapear e tonar visível o quantitativo de
participante por bairro, como caracterizado a partir do mapeamento expresso nas figuras
26 e 27
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Figura 26 – Quantitativo de participante por bairro na primeira fase do PlanMob – distrito sede

Figura 27 - Quantitativo de participante por bairro na primeira fase do PlanMob – distrito sede

Esse panorama da baixa participação pode ser compreendido a partir de alguns
caminhos, o primeiro é quando
a resistência ou a dificuldade de repartir o poder com a sociedade
devem-se, em alguns casos, a compromissos fisiológicos que
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beneficiam elites econômicas e/ou políticas ou ao clientelismo, ao
corporativismo e à centralização que tradicionalmente regeram as
relações entre Estado e sociedade (ALBUQUERQUE, 2004, p. 33).

O segundo deve-se “ao tecnicismo, que privilegia uma ‘otimização’ de resultados
baseada em avaliações técnicas em detrimentos do risco que se corre ao partilhar decisões,
submetendo-as a critérios sociais e políticos” (idem, p. 33). Esse foi exatamente o
panorama praticado em Cabo Frio, quando a secretaria de mobilidade por vezes
aproximou-se e afastou-se da sociedade civil, como notado pelo caráter das reuniões,
consultas online sem explicações, falta de periodicidade na condução do plano e
elaboração (somente) técnica (e por técnicos) da redação final do PlanMob. Mas que no
fim, necessitaria da aprovação da população para que pudessem cumprir a exigência do
inciso II da lei 12.587/12.
3.4 O plano está pronto/quem viu o plano
Os meses que antecederiam a elaboração da redação do Plano, apresentação da
proposta à população e encaminhamento à Câmara de Vereadores foram de grande
agitação política, sobretudo com a iminente ameaça de cassação do ex-prefeito Marco da
Rocha Mendes (Marquinhos Mendes).
Como divulgado no site do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, o
prefeito Marquinho Mendes teve o mandato cassado no dia 24 de abril de 2018 por
decisão do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). O tribunal entendeu que o político estava
com os direitos políticos suspensos na ocasião das eleições de 2016 e, portanto, a
candidatura de sua chapa foi irregular.
O afastamento de Marquinhos Mendes e a ocupação do posto de prefeito pelo
presidente da Câmara Aquiles Barreto, para um “mandato tampão” (10/05/2018 –
16/07/2018) até realização de eleições suplementares, representou um momento de
estagnação das ações políticas, peculiaridade dessas situações transitórias.
No dia 24/06/2018 ocorreu a eleição suplementar e o candidato Dr. Adriano
(REDE) sagrou-se vitorioso para prefeito de Cabo Frio, com um total de 34.529 votos.
A chegada de um novo grupo político ao poder, representava incerteza quanto aos
projetos que já estavam em curso, como Nogueira (2006) observa, a descontinuidade
apresenta-se como um dos pressupostos básicos da alternância de poder que a rotina
democrática requer, “vista como decorrente da troca de políticos e gestores em níveis de
direção, a descontinuidade se manifesta na interrupção de projetos, obras e ações, e na
reversão de prioridades e metas” (NOGUEIRA, 2006, p. 6).
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Atestando assertividade da afirmação anterior, Mauro Cardoso (ex-secretário) diz
que as principais dificuldades estão no comprometimento com a política.
Em muito é diagnóstico em termo qualidade de informação no que você tem,
pesquisa que não é muito bem documentada, tem aquela questão de você as
vezes perde as informações por que as pessoas podem criar o hábito até nocivo
de guardarem para si mesmo, isso é meu né, informação é poder, então o cara
retêm aqui para si não compartilha, aquilo não está em nenhum computador,
não está em e nenhum brochura, não está registrado em lugar nenhum e a
pessoa vai embora, ou que morre ou que vai trabalhar em outro lugar ou
porque ele não tem afinidade com o grupo político que está chegando, e
simplesmente o cara toma aquilo para si mesmo e não compartilha, então você
perde essa informação (Informação verbal, 2018c, grifo nosso).

Para Spink (1987) as expressões ‘continuidade e descontinuidade administrativa’
fazem alusão aos dilemas
práticas e contradições que surgem na Administração Pública, Direta e
Indireta, a cada mudança de governo e a cada troca de dirigentes. Como
fenômeno, manifesta-se pelas consequências organizacionais de preencher um
sem número de cargos de confiança, explícita ou implicitamente disponíveis
para distribuição no interior das organizações públicas (SPINK, 1987, p. 57
apud NOGUEIRA, 2006, p. 15, grifo nosso).

Podemos dizer que na política de Cabo Frio, a prática não destoa da observada,
no entanto, a aventada possibilidade da escolha de Leandro Tomáz Knopp que era na
gestão anterior o coordenador da Engetrans para assumir cargo de secretário de
mobilidade, romperia um pouco com essa política cíclica.
A escolha de Leandro representaria uma continuidade no projeto que já estava em
vias de ser finalizado antes das interrupções no mês de abril/2018. De acordo com a
responsável técnica, a manutenção da equipe naquele momento visava concluir as etapas
restantes para que o governo pudesse buscar recursos junto ao governo federal, visto que
a elaboração e aprovação do plano são exigências legais para que se consiga recurso junto
ao Ministério das Cidades, vide notícia vinculada ao jornal Folha dos Lagos.
De acordo com o coordenador do projeto, Alex Lemos, até o final do ano o
plano deve ser apresentado na Câmara Municipal para ser votado.
Com o processo de transição que ocorre neste momento em todos os setores da
administração municipal, poderia haver dúvida se o projeto do plano de
mobilidade iria para frente. Porém, o atual secretário de Mobilidade Urbana,
Mauro Branco, confirmou que a próxima gestão dará prosseguimento ao
trabalho que começou a ser desenvolvido por ele e sua equipe.
– Posso garantir que a nova gestão vai dar prosseguimento ao plano de
mobilidade. Eles vão continuar fazendo o processo de desenvolvimento da
mobilidade em Cabo Frio, com o comprometimento com o cidadão para tentar
contribuir da forma mais ampla possível – disse.
Dentro do cronograma, que previa entrega até abril de 2019, o projeto está em
fase final de desenvolvimento, com a equipe compilando as pesquisas e
organizando os dados para produzir o material que, segundo Alex, será
entregue à Câmara Municipal até o final deste ano.
– Queremos usar nossa metodologia para focar em alguns pontos principais,
que são o transporte de carga, veículos não motorizados, transporte público e
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ciclovias, e assim traçar um perfil do município para produzir o projeto e fazer
nossa proposta, baseada nas nossas pesquisas e reuniões com a população. Até
o final do ano levamos o plano para Câmara, creio que em novembro –
declarou.
As reuniões e encontros feitos pela equipe do plano tiveram boa presença da
comunidade. Até hoje, foram ouvidos cabofrienses de cinco regiões divididas
pela equipe, além de grupos específicos, como a Associação dos Deficientes
de Cabo Frio (ADECAF), ciclistas, taxistas e também a rede hoteleira através
do Convention & Visitors Bureau. (JORNAL FOLHA DOS LAGOS,
14/08/2018)

Porém Leandro Knopp, por motivos particulares, teve que se desligar das suas
funções de coordenador da Engetrans, além de não assumir o cargo de secretário de
mobilidade urbana.
No dia 17/07/2018 Marcelo Cardoso foi anunciado como o novo secretário de
mobilidade. Em entrevista, o novo secretário considerou que não era momento de
reinventar a roda, por pelo menos três principais motivos, um era a obrigatoriedade da lei
e a proximidade com encerramento do prazo, o seguinte era o longo período de
inatividade do plano e o por fim, a urgência em conseguir fundos.
Nós estamos viabilizando a organização do plano até por força de obrigação
legal pra obtenção de recurso para aplicação de mobilidade. O município de
um modo geral, mais cabo frio também, os municípios são muito carentes em
relação a isso, e viver em função dos royalties não é uma coisa tão confortável
assim, e esse problema a gente viveu aqui nos últimos anos principalmente
depois da derrocada da Petrobrás baixa nos preços dos commodities (...) e a
gente tem que tocar esse plano também por isso, não só por isso, mais pelo
fato que a cidade cresceu e necessita de ser reavaliada em função de sua
mobilidade (Informação verbal, 2018c, grifo nosso),

Assim sendo, o secretário disse estudar propostas de parcerias com a Universidade
Federal do Rio de Janeiro por meio da escola politécnica, para condução e elaboração do
plano, tendo em vista a necessidade de um aporte técnico,
E as vezes você contar com mão de obra local para fazer certos tipos de
avaliação. As vezes tem coisa que são mais simples, contagem de tráfego, você
coloca uma pessoa para fazer uma contagem numa esquina, eu preciso saber
quantos caminhões passam por hora, quantos ônibus, quanto carros, quantas
bicicletas, como pedestre. Mas você tem as vezes um tipo de informação mais
depurada que você precisa de mão de obra mais eficiente e na cidade pequena
as vezes você não tem, você tem que trazer de fora (Informação verbal, 2018c).

No entanto, a parceria não se tornou viável por implicações: financeiras, logísticas
e gerencias das ações.
Então a nova gestão da Secretaria de Mobilidade retomou a condução do PlanMob
tendo como prioridade “a cidade mais fluída em relação ao trânsito” (Informação verbal,
2018c), assim a questão de ordem para o novo secretário e o corpo técnico que estava
sendo formado, era como melhor estruturar a circulação viária sabendo que existem “duas
Cabo Frio”, uma durante o período de baixa temporada (período em que o fluxo de turistas
102

diminui, no Brasil a baixa temporada é, normalmente nos meses de março até junho e de
agosto até novembro) e outra que existe nos períodos de alta temporada (período em que
as cidades turísticas e hotéis recebem o maior fluxo de turistas. No Brasil a alta temporada
são os meses de dezembro, janeiro e julho quando acontecem as férias escolares e
coletivas).
Na ótica adotada pelos gestores, a ideia era “que esse plano entre muito nesse
detalhe” (2018c) associando “ação de ordenamento de tráfego” (Informação verbal,
2018c) que “projete o crescimento da cidade e circulação viária interna de seus
habitantes [nos dois períodos] e seja receptiva com os turistas” (Informação verbal,
2018c).
Quanto aos procedimentos instrumentais de concretização do plano, que na gestão
anterior foram interrompidos na fase de elaboração da redação final, apreciação das
propostas pela população via questionário online e encaminhamento a câmara, foram
consideradas insuficientes pelo secretário. A nova abordagem se propõe inicialmente a
agir sobre o problema, ou seja, atuar na intervenção, a partir de um método empírico, para
que posteriormente pudesse redigir a solução. A inversão de pensamento e de métodos,
acompanhou essa nova gestão,
A gente na verdade tá tendo que inverter um pouco essa lógica, a gente vai ter
que fazer essas intervenções em função para poder pensar o plano. A gente
pegou a cidade numa situação complicada com muita necessidade de que
alterações, digamos assim na circulação viária, implementações sejam feitas
e a partir delas que a gente vai de alguma maneira nortear a questão do plano,
existe linhas gerais que de alguma maneira já foram traçadas ou pelo menos
delineadas para que a gente siga, mas na verdade, eu acho que a gente vai
precisar talvez inverter um pouco mais esse processo, primeiro a gente atuar
em funções das soluções que a gente tem que vislumbrar rapidamente para
poder transformar a cidade num curto espaço de tempo e a partir dessa
experiência, aí sim você atuar. Não é muito incomum que isso aconteça no
Brasil, mais então nesse caso eu vejo muito essa questão, a gente vai precisar
inverter um pouco a lógica pra correr atrás do carro e não fazer o inverso
(informação verbal, 2018c, grifo nosso).

Por isso, foi necessário um tempo de estudo, retratamento dos dados coletados e
formulação de novas propostas, para que pudessem fazer os ajustes necessários à
continuação do plano.
Pode-se considerar que houve um longo período de inatividade do plano,
associado ao desejo de granjear para o Estado o papel de mentor de todas as soluções, ou
seja, volta-se uma visão tecnocrática de que os gestores seriam capazes de aprimorar e
qualificar as decisões. Assim promoveu-se direta e indiretamente um recuo das ações
participativas, retornando o caráter clientelista e paternalista, a exemplo da matéria
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publicada no site a shama: o seu jornal na região e republicada no site da prefeitura, o
teor da matéria tratava de uma negociação entre o secretário de mobilidade e integrantes
dos sindicatos dos taxistas de Cabo Frio.
O secretário de Mobilidade Urbana (SEMOB), Marcelo Cardoso, recebeu na
tarde desta terça-feira (4) dez integrantes do Sindicato dos Taxistas de Cabo
Frio (SindTáxis). O encontro foi marcado para que as reivindicações dos
taxistas fossem entregues ao secretário. Também estavam na reunião os
coordenadores Maxwell Cardoso e Carolyne Pires e, representando o Jurídico
secretaria, a assessora jurídica Lívia Cabral.
Entre os principais pleitos da categoria estão o reajuste de tarifa, a concessão
de novas autonomias e a regulamentação do transporte de passageiros por
aplicativo, além da manutenção e da conservação dos pontos de táxis, serviço
que já está sendo executado pela secretaria. O conjunto de reivindicações dos
taxistas será analisado pela equipe da Secretaria.
‘Tivemos uma reunião bacana, onde todos puderam expressar seus pontos de
vista sobre as reivindicações. Nós ouvimos cada um dos integrantes e também
expressamos as nossas ponderações para a categoria. A Secretaria de
Mobilidade Urbana quer trabalhar em parceria com os motoristas de táxi de
Cabo Frio, com a intenção de que a cidade tenha um serviço com qualidade
cada vez maior, reconhecido tanto pelos moradores quanto pelos turistas’,
declarou o secretário Marcelo Cardoso.
Na última semana, o prefeito Dr. Adriano Moreno já havia recebido integrantes
da categoria e se comprometido a avaliar as reivindicações dos taxistas
(PREFEITURA DE CABO FRIO, 2018 grifo nosso)

Dessa forma, considera-se o compromisso político governamental como um fator
explicativo na (in)viabilização do processo de participação popular. Maricato (2002) cita
como exemplos inúmeros problemas que impõem limites a esta prática, dente eles a
dificuldade de lidar com a máquina pública administrativa. Não só pela burocracia
imposta, mas pelo distanciamento entre prática e discurso; a origem exógena da
inspiração. Além dos problemas, a autora apresenta os resultados desastrosos dessas
políticas segregacionistas, entre eles:
a) a aplicação arbitrária da legislação, uma vez que o poder econômico e político
determina como, e quando a lei será aplicada;
b) a cidadania não é conferida a todos igualmente, e as relações são tecidas
baseadas em privilégios de forma que quem possui poder econômico, tem direitos. Quem
não possui, sobram os deveres;
c) as esferas públicas e privadas se confundem ao clientelismo e relações de favor
ocupam o lugar da lei;
d) a esfera pública tem “donos” o que fica claro com a quantidade escandalosa de
cargos públicos distribuídos aos apaniguados, parentes ou utilizados e a máquina pública
utilizada em proveito próprio;
e) a cultura local utilizada como enfeite;
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f) o distanciamento da realidade local, dado pela óptica das universidades, e a
produção intelectual estrangeira;
g) os primórdios do ensino superior no Brasil foram baseados na formação de
profissionais liberais, especialmente os advogados, engenheiros e médicos, mas embora
se apresentasse como profissionalizante, era livresco, dogmático e desfocado da prática;
h) a concepção histórica de que as pessoas letradas (os bacharéis e estudiosos) não
fazem o trabalho manual, braçal, visto que este não tem o mesmo valor do trabalho
intelectual. Logo não entram em contato com o problema para conhecê-lo de perto e
propor soluções realizáveis. Este modo de pensar leva para os gabinetes um número
exagerado de funcionários públicos para pensar sobre os problemas e apresentar soluções,
mas na hora de realmente colocar em prática as ideias, são poucos os funcionários, e
geralmente estão mal preparados, sem condições de trabalho, é mal remunerado e
extremamente exposto à corrupção;
i) o Estado tradicionalmente costuma absorver mão de obra ociosa da classe
média. Políticos são verdadeiros donos de partes da administração (os melhores cargos
principalmente) e utilizam os cargos públicos para distribuir empregos muitas vezes para
garantir votos cf. MARICATO (2002).
Estas práticas herdadas mostram um enviesamento tecnocrático na resolução das
questões praticadas em Cabo Frio, que quase unicamente estruturaram-se em ações de
cima para baixo, fora do pleito participativo.
Para responder aos novos objetivos traçados ou reformulados, a Secretaria atuou
em duas frentes. Inicialmente promoveu a contratação de agentes de mobilidade (vide
figura 28) com “objetivo (de) orientar motoristas e minimizar problemas no trânsito”
A Coordenadoria de Mobilidade Urbana de Tamoios recebeu um reforço de 10
agentes para atuar durante o verão. No total, são 47 agentes de mobilidade
atuando em todo o distrito. E nesta alta temporada, a pasta tem dado atenção
redobrada nos pontos críticos, principalmente no cruzamento da Rua das Pacas
com a Avenida Independência, no bairro Samburá
No local os congestionamentos são frequentes. Por isso, os agentes da
Coordenadoria de Mobilidade Urbana atuam essa semana para garantir a
fluidez no trânsito. O objetivo é minimizar os problemas no trânsito e atuar
para que a rua fique livre e, consequentemente, o trânsito flua melhor.
De acordo com a Coordenadoria de Mobilidade Urbana de Tamoios o trabalho
vai se estender para outros pontos críticos no verão. Devido ao aumento
considerável de veículos, o trânsito tende a ficar complicado. Por isso, as
equipes estão reforçadas neste verão e atuam na orientação de motoristas que
insistem em desrespeitar as regras de trânsito (Prefeitura de Cabo Frio, 2019,
grifo nosso).
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Figura 28 – Agente de mobilidade organizando a circulação viária
Fonte: https://cabofrio.rj.gov.br/prefeitura-de-cabo-frio-reforca-trabalho-de-agentes-da-mobilidade-urbana-emtamoios/

E concomitantemente à primeira ação, promoveu a seleção/contratação de
profissionais para compor o corpo técnico que elaboraria a redação final do plano, como
a informação demostra: “na época fui informado que seria um contrato de verão com a
duração de 3 meses para atuar como geógrafo no Plano de Mobilidade da Cidade de
Cabo Frio” (Informação Verbal, 2019).
Quanto aos meses seguintes (fevereiro e março de 2019), a proposta dos
planejadores tratou de agilizar a redação final do texto, para que pudessem cumprir as
etapas: aprovação na câmara; o projeto fosse sancionado pelo prefeito e posteriormente
enviado ao ministério das cidades até final de abril de 2019.
Para a coordenadora geral, essa agilidade na elaboração final do plano justifica-se
e legitima-se visto os percalços ocorridos,
Se não tivesse acontecido o processo de cassação, provavelmente agora, a
gente já estaria na parte de aprovação final. Com o processo de cassação e
com o tempo de retomada da equipe e construção de uma nova equipe para o
plano, a gente acabou perdendo determinado tempo de cronograma, antes
disso a gente já estaria com o plano praticamente na câmara nesse período
para aprovação. Com o processo de cassação a gente tá partilhando para
avaliação final, mas avaliação da câmara efetivamente pra aprovação vai
acontecer a partir do final do mês de março (2019), então assim, atrasou um
pouco o cronograma perto do que era previsto e reduziu bastante a
participação popular a nível de consulta, de mais consulta, por que com a
vinda do final do ano, feriado, a gente perdeu muito tempo útil pra fazer mais
reunião com a população Até por isso a gente soltou formulário online para
que fosse possível que a população participasse sem que demandasse o tempo
e deslocamento da população pra uma reunião e aí a gente otimizou as
reuniões pra fazer no final do processo com as propostas e discursões
(informação verbal, 2019, grifo nosso).
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Como notado na citação a cima, há uma naturalização com a participação social
como algo pontual e facultativo na elaboração do plano, tanto que, quando questionados
sobre a descaracterização da proposta inicial das atribuições dos “delegados” a mesma
argumentou que,
quando você fala da gente mudar a ideia inicial, a gente não mudou, a gente
não convocou de novo os delegados porque a gente está na parte de computar
dados e escrever diagnósticos e prognósticos, quando entram os delegados de
novo, eles entraram lá pra descrever a situação atual e eles vão entrar agora
nas últimas, na verdade a gente tem que fazer algumas audiências finais e aí
nessas últimas audiências, eles vão convocados de novo pra participar das
diretrizes propostas, então eles tiveram lá na chamada inicial e vão ser
chamados agora (informação verbal, 2019, grifo nosso).

Como observa Garbeline (2017) a situação ideal é que a participação social seja
ativa, tenha autocrítica, mas a participação social ainda é vista como um obstáculo, apenas
uma obrigação a ser seguida por lei, desta forma, a participação social é pouco efetivada.
Tentando revalidar o plano e trata-lo como participativo, foi desenvolvido e
disponibilizado um questionário online (apêndice 2 – Questionário online) que buscava
investigar os deslocamentos das pessoas dentro e fora do município. Para subsecretária,
esse questionário servia,
para mostrar, como a pessoa se desloca, com qual meio de transporte ela se
desloca e para onde, ela sai da centralidade dela e vai para onde, outra cidade
ou para uma outra centralidade, que aí você, porque essa metodologia foi
feita, porque a gente não tem pesquisa de origem e destino na cidade, então a
gente acaba por falta de dados a gente não conseguiria mostrar como a
população está se movimentando dentro do município (informação verbal,
2019)

No entanto, uma leitura um pouco pormenorizada, permite identificar que o
questionário aplicado da forma que foi, limita a participação popular a responder questões
de deslocamento e pouco problematiza questões relativa aos usos da cidade.
Como notado no processo de desenvolvimento do PlanMob, por força da lei, os
gestores foram obrigados a convocar a participação popular de forma maior, ou menor;
mais clara, ou escamoteada; por inspirações tecnicistas, ou puramente política. Mas, ao
mesmo tempo e por vários desses motivos combinados, a realidade é que a participação
autônoma, a vontade popular nunca foi protagonista deste processo de elaboração do
plano de mobilidade.
Esse paradoxo não é exclusividade de Cabo Frio, é uma especificidade de ações e
planejamento conservadores, pois como notam Oliveira (2004) e Garbeline (2017) a
participação social é um dos pilares do processo de construção da democracia, mas ainda
enfrenta barreiras para ser reconhecida como algo significativo ao ponto de influenciar
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decisões sobre projetos a serem implementados. Contudo, se não fizermos uso dos nossos
direitos e dos canais participativos sejam eles institucionalizados ou não, eles sofrem um
processo de descredibilidade, deixam de ter sua importância, de cumprirem sua função e
tornam-se espaço vazios e “letra morta”. Ou por outro lado “depositar muitas expectativas
em planos, leis e técnicas em si, deixando em segundo plano a análise da dinâmica da
sociedade, é incorrer em um contraditório “tecnocratismo de esquerda’” (SOUZA, 2006,
p.33), ou seja,
não se deve atribuir aos instrumentos, às técnicas e às rotinas a
responsabilidade de instaurar maior justiça social ou criar as condições para
uma melhor qualidade de vida. As técnicas e as rotinas não têm essa
capacidade, como se justiça e boa qualidade de vida dependessem, em primeiro
lugar, delas, e não de quem está decidindo sobre os fins do planejamento e da
gestão da cidade (SOUZA, 2006, p.33).

Como nota Maricato (2000), do ponto de vista formal já temos um aparato legal
bastante satisfatório para garantir um destino regulado para nossas cidades. Ele,
entretanto, nunca parece ser suficiente para que os municípios iniciem uma nova fase da
gestão urbana, “mesmo quando respaldados por leis, planos e instrumentos são, em
princípio, apenas ‘recursos’, virtualidades, promessas. Só serão ‘riquezas’ quando
puderem ser implementados eficazmente e ter a sua implementação eficazmente
monitorada” (SOUZA, 2006, p. 34).
Por fim, Silva (2004) trata de colocar os pingos nos is, mostrando que,
Para evitar que o poder local31 se transforme num reforço do caciquismo e do
clientelismo torna-se necessário que haja uma mudança significativa na cultura
político-administrativa centralizadora, dominante no modelo de gestão
tradicional. No entanto, é importante evitar que a descentralização provoque
uma falta de coordenação. Para isso, é preciso se criar uma dinâmica
participativa, com mecanismos simplificados e direitos envolvendo a
sociedade civil organizada do município, empresários, sindicatos, associações
comunitárias, a população de modo geral, etc., flexibilizando os mecanismos
financeiros, criando um controle social da coisa pública através de comitês e
conselhos paritários (SILVA, 2004, p. 67).

O que acabamos de destacar é em vias finais uma negação à assertiva do exsecretário, para o qual, quando perguntado: O senhor acredita que esse tipo de
planejamento poderia/deveria ser uma prática em outros segmentos da gestão pública?
como orçamento participativo e outros.
a.

Se sim, por que?

b.

E como poderíamos executar?
Sim sempre, na verdade se elege alguém não só especificamente eleições
municipais, você está delegando a essas pessoas um poder e uma prerrogativa

31

O poder local se define pela relação existente entre a sociedade civil organizada e o poder público
municipal.
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em falar em seu nome, você não pode delegar alguém e depois ficar o tempo
todo cobrando que você participe, não assim tão ativamente, se não, acaba
não acontecendo, você tem que dar uma certa autonomia para que o eleito
consiga trabalhar, é função dele, é trabalho dele fazer isso, mais
evidentemente que essas sugestões te quem acontecer, então que se faça de
maneira organizada em todos os aspectos. A população sempre tem que ser
ouvida em relação a suas próprias necessidades, mas no momento em que se
vota em alguém não está propriamente externando essas necessidades, mas
você está vislumbrando alguém que vá poder atender, aí sim, uma vez essa
pessoa ocupando o cargo de gerenciamento de gestão, você tem que ter um
canal de comunicação bem eficaz com a sociedade sobre o emprego de todos
esses aspectos as necessidades que existam, computar e como atuar em cima
disso. Tem que ser uma coisa organizada pra você, existe instrumento legais
como abaixo assinado, existem associações de todo tipo de forma de
aglomeração de pessoas sobre o mesmo interesse pra poder atuar em cima da
gestão pública e dizer que a nossa necessidade é essa, pensamos que deve ser
assim, e naturalmente vai haver uma ponderação, pra isso também existem os
parlamentos, as câmaras dos vereadores, as assembleias legislativas, o
próprio congresso (senado e câmara), eles existem para fazer essa
ponderação, então tem quem haver um trabalho integrado sim, tem que haver
um poder decisório, mas ele tem que ser sensível as necessidades e as
demandas da população, isso tem que ter um equilíbrio com isso que eu falei
em todas as áreas, na mobilidade em especial também, é uma coisa que mexe
muito com você, mobilidade é aquilo que te faz exercer o livre direito de ir e
vir, então não posso cercear digamos a liberdade de alguém, por liberalidade
de um governante, isso não existe, mas as opiniões desde que sejam pautadas
por uma forma organizada de ser apresentada, isso tem que existir, não há
para onde fugir disso (informação verbal, 2019c, grifo nosso).

Diante dessa resposta, conseguimos identificar os caminhos e o grau de relevância
que a participação teve dentro do processo de construção e elaboração do Plano de
Mobilidade Participativo de Cabo Frio, ou para sermos ainda mais claros, podemos
identificar também na fala da coordenadora geral do PlanMob o grau de autonomia de
cada um dos segmentos nas decisões e criação das ações na implementação do plano.
Segundo a mesma,
É aquilo que eu te expliquei, é muito complicado você fazer a população
entender o planejar, porque quando você vai para uma reunião para entender
as demandas, ela traz demandas que não condizem com o plano, muitas delas
eram demandas de outras áreas e aí a gente encaminha para essas outras
áreas E faz elas entenderem que as propostas são propostas para o futuro,
para um prazo de dois, cinco e dez anos, curto, médio e longo prazo, e não
para o prazo imediato. Então foi muito complicado, manter a participação
popular ativa porque ela acabava não entendendo que o que ela solicitasse
hoje não seria feito na próxima semana ou no próximo mês, e sim, de acordo
com a implementação do plano (informação verbal, 2019ª, grifo nosso).

Entretanto Dallari (1991, p. 37) nos ensina que, “é muito difícil o indivíduo
marginalizado e dominado descobrir sozinho que dispõe de meios para reagir. Por isso, é
necessário que todos aqueles que já tomaram consciência realizem um trabalho de
conscientização dos demais, falando, discutindo, ensinando”. Mas, como Vainer (2009)
explica, há gestores que se beneficiam da fraqueza da população, do momento econômico,
do discurso rumo ao progresso, ou vendem todas essas ilusões, a fim de criar um discurso
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homogêneo e em consenso, de que as práticas ali adotadas são as melhores para se
conseguir chegar ao fim, visto que “um dos elementos essenciais do planejamento
estratégico é a criação das condições de sua instauração enquanto discurso e projeto de
cidade” (Vainer, 2009, p. 94).
A ideia aqui é que se possa projetar a cidade no mundo business, sem perder a
legitimidade social, como no caso em estudo:
(a) assim, “a instauração da cidade-empresa constitui, em tudo e por tudo, uma
negação radical da cidade enquanto espaço político – enquanto polis”, ao mesmo tempo
em que se deixa conduzir pelo “consenso”. Nestas condições, o novo modo de planejar
se funda na negação da cidadania e construção de planejamentos que possam pôr a cidade
no hall dos grandes investimentos privados.
(b) Em Cabo Frio a participação social beirou, ora a manipulação – situações nas
quais a população envolvida é induzida a aceitar uma intervenção estatal, ora a
legitimação – quando o espaço consultivo existe, porém sem a garantia de que as
participações populares e seus pleitos sejam incorporados a decisão final.
As hipóteses acimas são comprovadas quando após eleição suplementar o novo
prefeito – Dr. Adriano – assume e após todo imbróglio político que parou o
desenvolvimento do PlanMob, depara-se nesse campo com a urgência de sua conclusão
para cumprir o prazo estabelecido em lei federal.
O novo governo define que o PlanMob tem por objetivo último resolver o
problema de circulação viária, problema acentuado na alta estação e que impacta
negativamente o setor de turismo, a maior “indústria” da cidade e setor econômico que
concorre nos âmbitos nacional e internacional do circuito business do lazer e do
entretenimento, assim deixando claro que a resolução desse problema era a contribuição
principal que o PlanMob poderia dar para venda da cidade em ação de City Marketing.
A aplicação do questionário origem/destino pela nova gestão municipal revela seu
objetivo, direcionando o plano de mobilidade urbana a resolução prioritária da questão
dos fluxos viários, reduzindo e esvaziando as possibilidades e potencialidades do
PlanMob e por outro lado, legitimando o intuito desvelado na fala do secretário, como
citado na página 105 – informação verbal.
Na reta final do plano, o secretário Mauro Cardoso é destituído do cargo e
Everaldo Loback assume a pasta sem tempo hábil para propor quaisquer mudanças, dando
apenas continuidade ao processo.
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A secretaria, num dos seus últimos atos no processo de encerramento do plano,
ainda sobre a influência do ex-secretário Mauro Cardoso, estipulou que seriam
convocadas as “pessoas mais representativas de parcelas da sociedade [...] cujos
trabalhos e atividades influenciam no dia a dia da cidade e a gente precisa que essas
pessoas sentem com a gente”. Assim, resgata-se da Lei de Mobilidade (Lei 12.587/12) o
Art. 14 – são direitos dos usuários do Sistema Nacional de Mobilidade Urbana, inciso II
– Participar do planejamento, da fiscalização e da avaliação da política local de
mobilidade urbana, e apresentar previamente o plano aos grupos representantes de eixos
específicos, como redigido no documento oficial.
Em 20 de março de 2019, o Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com
Deficiência cedeu espaço em um de seus encontros mensais para que pudessem
ser demonstradas as diretrizes e propostas pensadas para a acessibilidade,
sendo complementado com uma reunião na semana seguinte, em 29 de março.
É importante ressaltar que, além do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa
com Deficiência, no que tange à acessibilidade, participaram da construção e
aprovação das diretrizes contidas neste plano: a Associação de Deficientes de
Cabo Frio (ADECAF), a Associação de Surdos da Região dos Lagos
(ASURLAGOS), a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE) e
o Centro de Inclusão Social dos Deficientes Visuais (CISDV) (CABO FRIO,
2019) (LEI Nº 3.034/2019).
Nos dias 25 de março e 01 de abril de 2019, a equipe recebeu na sede da
Secretaria de Mobilidade Urbana representantes do ciclismo, que se
propuseram a discutir e acrescentar ideias a partir das diretrizes e propostas
previamente elaboradas para o tema. Esteve presente a Associação de
Ciclística de Cabo Frio, a ACICAF (LEI Nº 3.034/2019).
Ainda no dia 25 de março, foi realizado um encontro com o Conselho do Idoso
de Cabo Frio e com os membros da Comissão de Acessibilidade deste
conselho. No encontro, o Plano de Mobilidade foi apresentado, suas propostas
discutidas e aprovadas pelos representantes presentes. Esse encontro
possibilitou a troca de experiências e sugestões a partir dos temas propostos
pela Secretaria de Mobilidade Urbana (LEI Nº 3.034/2019)

Ao término do ciclo de reuniões proforma que deram legitimidade ao plano, o
mesmo foi encaminhado à Câmara dos Vereadores que o aprovou de forma unânime em
sessão única, seguindo para o prefeito, que o sancionou na data de 27/04/2019 sob o
número de lei municipal 3.034/2019. Assim Cabo Frio conseguiu cumpri com o prazo
estipulado pelo Estatuto da Cidade, tornando-se apto a conseguir recursos federais para
investimentos em seu PlanMob, conforme comprova a reportagem abaixo.
Nesta segunda-feira (29/07/2019), o prefeito Dr. Adriano Moreno seguiu para
Brasília para tratar de recursos federais que serão aplicados em projetos
contidos no Plano de Mobilidade Urbana (PlanMob). Ele ficará na capital
federal até quarta-feira, dia 31/07.
Durante o dia, Dr. Adriano esteve com Otacílio Fernandes, que é assessor de
Emendas e Orçamentos da deputada federal Soraya Santos, com Jean Carlos
Pejo, assessor especial do Ministro de Estado do Desenvolvimento Regional e
com José Lindoso, secretário Nacional de Mobilidade e Serviços Urbanos.
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Dentre os assuntos abordados está a necessidade de intervenção ao longo da
Avenida Independência e da Rodovia Amaral Peixoto, em Tamoios. O intuito
é proporcionar acessibilidade e segurança para os pedestres e ciclistas do
distrito.
Na comitiva, além do prefeito, estão Everaldo Loback, secretário de
Mobilidade Urbana, Felipe Araújo, secretário de Desenvolvimento da Cidade
e Isabella Martins, superintendente de Mobilidade Urbana.
“Essa ida a Brasília é um passo importante para darmos início aos projetos do
Plano de Mobilidade em nosso município. Teremos reuniões importantes para
pleitear recursos federais. Estamos confiantes de que o nosso município irá
crescer ainda mais após essa viagem”, destacou o prefeito.
Ao ser implementado como lei, o PlanMob permite que o município possa,
enfim, pleitear recursos federais para elaboração dos projetos contidos no
documento. São diretrizes e propostas que estão distribuídas em oito produtos:
Acessibilidade, Planejamento Cicloviário, Transporte Público Coletivo,
Transporte Motorizado Individual, Mobilidade e Turismo, Infraestrutura e
Planejamento Urbano (JORNAL DE SÁBADO, 2019).

As nossas considerações finais acerca deste capítulo vão ao encontro das
observações feitas por Albuquerque (2004), Angela Kuster (2004) e Souza (2008).
De forma inicial pudemos entender que a participação popular, principalmente a
participação nos espaços de gestão participativa de políticas, de equipamentos e de
recursos públicos, é um processo em construção, que se inicia não só com a construção
de um marco legal, mas quando assim se inicia com a construção de um marco legal,
torna-se mais convidativo à participação. Outro ponto, é que um maior fomento da cultura
democrática, permitirá que esses espaços se tornem instrumentos eficientes e eficazes de
melhoria da qualidade de vida e de democratização dos processos de tomada de decisões
políticas.
Contudo, como destaca Albuquerque (2004) estes são processos marcados pela
precariedade e pela fragilidade, tanto de parte da sociedade civil como da parte dos órgãos
públicos e dos governos que deles participam. Muitas das ações e dos canais
participativos estão longe da eficiência e da eficácia desejada. Prestam-se muitas das
vezes à legitimação de governos e práticas cuja democracia se limita a um “verniz de
fachada”.
Entretanto, para fugir do “lobo mau” é preciso priorizar práticas menos
dependentes da iniciativa governamental, buscar o fortalecimento do tecido social,
identificando e qualificando as organizações populares autônomas e outros atores da
sociedade civil, enquanto sujeitos promotores da cidadania.
Por fim, a justificativa de termos chegado até aqui é que argumentar sobre
participação popular é, antes de mais nada, quebrar conceitos previamente estabelecidos
pela própria população, ou no âmbito da gestão pública que barganha para si a imagem
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ideológica “segundo o qual o Estado, e só o Estado, faz planejamento e pratica gestão [...]
[e] segundo o qual justifica todas as suas ações em nome do ‘interesse público’” (SOUZA,
2008, p. 86).
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Capítulo 4 – Projetos políticos um campo de disputas

Nota introdutória
A discussão que se segue, busca reafirmar em parte os debates feitos nos capítulos
anteriores, na tentativa de correlacionar: (i) a produção do espaço urbano, (ii) a lógica
produtivista da cidade mercadoria, (iii) as políticas públicas e os processos de
planejamento e gestão das cidades, à (iv) participação popular, dentro dos projetos
políticos32 em disputa.
O sentido político atribuído à participação popular é o catalisador capaz de
determinar essa correlação, de elucidar nossa situação atual e ser a bússola indicando o
caminho a ser trilhado para alcançarmos uma sociedade mais aberta à participação
popular no planejamento e na gestão das cidades.
Do ponto de vista de Dagnino (2004) há uma “confluência perversa33” entre o
projeto político democratizante, participativo, e o projeto neoliberal, projetos que marcam
o cenário político brasileiro desde o processo de redemocratização do país. Para a autora
a confluência perversa, reside no papel atribuído a participação da sociedade brasileira no
processo político, no espaço de atuação da sociedade civil dentro da arena política, em
última análise no exercício da cidadania.
De um lado, o “projeto político democratizante, participativo”, um processo de
alargamento da democracia, que se expressa na criação de espaços públicos e na crescente
participação da sociedade civil nos processos de discussão e de tomada de decisões
relacionadas às questões de políticas públicas que teve por marco formal a luta pela
redemocratização do Brasil iniciada nos anos 70 e a Constituição Cidadã por principal
referencial legal, passando ainda, pelos marcos políticos da anistia e das eleições diretas.
Do outro lado, o “projeto político neoliberal” que traz como parte da sua estratégia
a emergência de um projeto de Estado mínimo que se isenta progressivamente de seu

32

Num sentido próximo da visão gramsciana, para designar os conjuntos de crenças, interesses, concepções
de mundo, representações do que deve ser a vida em sociedade, que orientam a ação política dos diferentes
sujeitos (DAGNINO, 2004, p.98).
33

Por bem caracterizar a disputa entre os principais projetos políticos que se alternaram no poder cobrindo
todo período de estudo (anos 1970 até 2019), adotamos a ideia de “confluência perversa” desenvolvida por
Dagnino (2004) para desvelar a disputa de sentidos semânticos que vai caracterizar o embate entre o projeto
político participativo x o projeto político neoliberal e suas implicações na determinação dos espaços de
atuação da sociedade civil dentro da arena política.
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papel de garantidor de direitos, através do encolhimento de suas responsabilidades sociais
e pela transferência de suas atribuições para instituições do terceiro setor.
O reconhecimento de dilemas colocados (construção de espaços públicos sob
tutela do Estado X Responsabilidades sociais, ajustadas pelas leis de mercado, em
parceria com agentes da sociedade civil organizada) por essa “confluência perversa”
impõem revisar as relações entre Estado e sociedade civil e a problemática da constituição
de espaços públicos e sua dinâmica de funcionamento, ou seja, perceber nessa
confluência, os dilemas que circundam o papel político da sociedade: “o que estamos
fazendo aqui ?”, “que projeto estamos fortalecendo ?”, “não ganharíamos mais com outro
tipo de estratégia que priorizasse a organização e a mobilização da sociedade, ao invés de
atuar junto com o Estado?”
Dessa forma, os argumentos de Dagnino (2004), apontam que as “confluências
perversas” entre os projetos políticos residem no fato de, apesar de terem direções opostas
e até antagônicas, o embate entre projetos políticos distintos assume então o caráter de
uma disputa de significados para referências aparentemente comuns, como: participação,
sociedade civil, cidadania e democracia, mas na realidade, como advertido;
Nessa disputa, onde os deslizamentos semânticos, os deslocamentos de
sentido, são as armas principais, o terreno da prática política se constitui num
terreno minado, onde qualquer passo em falso nos leva ao campo adversário
(DAGNINO, 2004, p. 97, grifo nosso).

A importância de analisarmos agora as confluências entre os projetos políticos se
justifica pelos impactos desses fatores na estruturação da cultura política do país, bem
como na avaliação do próprio processo de vertigem democrática que estamos
vivenciando.
Ademais, esse capítulo final ensaia percorrer as relações entre: (a) os inimigos
declarados aos “falsos amigos”34, bem como suas objeções a democracia direta e (b)
exemplos de experiências sociais não aparelhadas pelo Estado, mas sim, fruto de
iniciativas sociais autônomas

34

São aqueles que não se opõem clara e diretamente a uma democracia direta, e até utilizam desse jargão
em determinadas situações, ao induzirem quem buscam incorporar em certa dose, a participação popular.
Mas por detrás do discurso e da aparência, tentam esvaziar e deslegitimar a participação popular. Para mais
Souza, 2006. P. 401.
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4.1 Projetos políticos e o deslocamento de significados
As dificuldades que o Brasil enfrenta na consolidação da sua democracia e das
relações de mediação entre Estado – sociedade, não são recentes ou apenas fruto de um
único episódio.
Um estudo da cultura política do país revela um passado de instabilidade política
e econômica, bem como um legado autoritário que tem obstaculizado a construção de
uma democracia duradoura, não sendo poucos os interstícios ditatoriais na república
brasileira.
Essa tendência de negação da democracia e, por conseguinte, das ações
participativas, foi e ainda podem ser vistas como consequência de governos e de uma
estrutura social que favorece muito mais a desmobilização e a inércia, do que a
participação cidadã (BAQUERO, 2001).
Com isso, institucionalizou-se um distanciamento entre Estado e sociedade que,
ao invés de abrir canais de participação em que a população tivesse inserção, ensejou
justamente o oposto, ou seja, a ideia de que somente um sistema autoritário e centralizador
é capaz de construir o verdadeiro Estado Nacional. Nesse sentido, o Estado brasileiro
avançou na esteira do tecnocratismo, com procedimentos clientelísticos, personalistas e
corporativistas, propiciando a institucionalização do chamado “Estado patrimonialista”
que, na visão de Faoro (apud BAQUERO, 2001), foi responsável pelo atraso político
brasileiro na incorporação da sociedade civil.
Esta seara, segundo Buarque de Holanda (apud BAQUERO, 2001), foi
estabelecida por três elementos que caracterizaram e em parte caracterizam a organização
social brasileira: (a) ausência da tendência de autogoverno – a qual significava a ausência
de solidariedade comunitária e de maneiras espontâneas de auto-organização política; (b)
virtudes inativas – o ser social não reflete ativamente para transformar a realidade, mas
procura uma razão externa a sua existência; e (c) razão reflexiva – a qual provoca um
pensamento que impede rompimentos, sustenta uma consciência conservadora e um
domínio dos interesses pelas paixões.
Originalmente o caudilhismo e, posteriormente, o coronelismo, que implicava
a existência de lideranças carismáticas, substituíam a racionalidade dos
interesses individuais e estabeleciam a matriz sobre a qual a organização social
e as fundações da política e do Estado foram delineadas (BAQUERO, 2001, p.
100, grifo nosso).

Nesse sentido, pode-se dizer que a experiência política brasileira tem se
caracterizado pela predominância de formas centralistas de governo, tendo como
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consequência, restrições às possibilidades de uma participação política mais efetiva e
autônoma da população.
Diante desse cenário, cabe destacar que tipo de construção democrática está em
andamento no Brasil após o último período ditatorial, mas para isso, antes abriremos um
parêntese, pois de acordo com Noam Chomsk, vivemos numa época de desencanto, em
que o neoliberalismo, liderado por Ronald Reagan e Margaret Thatcher, assaltou o
mundo. E isso teve um efeito. A concentração aguda de riqueza em mãos privadas veio
acompanhada de uma perda do poder da população geral. As pessoas se sentem menos
representadas e levam uma vida precária, com trabalhos cada vez piores. O resultado é
uma mistura de aborrecimento, medo e escapismo. Já não se confia nem nos próprios
fatos. Há quem chame de populismo, mas se traduz por um descrédito das instituições
(EL PAIS, 2018).
Fechado o parêntese, impõe ressaltar que o avanço da estratégia neoliberal sobre
os projetos políticos no Brasil (desmonte das bases sociais e reguladoras do Estado), tem
efeito na (re)definição de significados no âmbito da cultura, economia e política que
integram a sensação imagética da coexistência e da unidade. Mesmo que simplória, a
coesão da sociedade civil em torno do Estado de Direito e das instituições
(pseudo)democráticas por meio de direito ao voto, orçamento participativos, conselhos
gestores, entre outros mecanismos que ensejam a participação, não permitem que a
população tenha poder de deliberação, sendo em grande parte, apenas consultiva, ou
informativa.
Assim “a adoção do modelo neoliberal corresponde e expressa uma enorme fatia
dos interesses, desejos, crenças e aspirações presentes nos países latino-americanos: nas
suas sociedades civis e nos seus Estados” (DAGNINO, 2004, p. 100).
O neoliberalismo ataca o Estado e busca suprimir os bens públicos, que se
transformam em negócios privados. Só quem paga tem acesso. O que antes era
considerado um direito e também um salário indireto, pois compunha os bens
e serviços necessários para a vida, transformou-se em mercadoria. E os
trabalhadores, precarizados, não conseguem pagar a conta (LE MONDE
DIPLOMATIQUE BRASIL, 2020 – por Silvio Caccia Bava, grifo nosso)

Para Dagnino (2004) nesse contexto, a noção de sociedade civil e do que ela
designa, sofreu o deslocamento mais visível produzido no âmbito do projeto neoliberal,
pois a efetivação deste projeto implicou uma redefinição no entendimento do que viria a
ser sociedade civil, que agora foi transmutada em ONGs, OSs, OSCIPs, dentre outras
instituições do terceiro setor que assumiram (na perspectiva do projeto neoliberal) a
representação da sociedade civil, ou seja, as organizações do terceiro setor passaram a
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“falar em nome da sociedade civil”, assumindo a articulação entre a totalidade da
sociedade (social) e as instituições governamentais. Assim, “ o resultado tem sido uma
crescente identificação entre ‘sociedade civil’ e ONG, onde o significado da expressão
‘sociedade civil’ se restringe cada vez mais a designar apenas essas organizações”
(DAGNINO, 2004, p. 100), que na realidade são frações da sociedade, mas que passam
a “falar” e “representar” toda sociedade. Enquanto isso, no cotidiano, ocorre uma
crescente criminalização dos movimentos sociais de base, intencionalmente
estigmatizados, justamente por reivindicarem autonomia da participação popular, por
exigir “um lugar de fala” autônomo e independente, por oporem-se ao lócus a que são
relegadas as representações populares que se contrapõem ao projeto neoliberal imposto.
Ainda de acordo com Dagnino (2004, p. 101), “o predomínio maciço das ONG,
expressa, por um lado, a difusão de um paradigma global que mantém estreitos vínculos
com o modelo neoliberal, na medida em que responde às exigências dos ajustes estruturais
por ele determinados”, ou seja, cria-se uma atmosfera peculiar onde essas organizações
são responsáveis perante as agências internacionais que as financiam e o Estado que as
contrata como prestadoras de serviços, mas não perante a sociedade civil, da qual se
intitulam representantes.
A aura que circunda esse projeto político traz para o sistema a ideia de uma
representação nos moldes empresariais em que “o Estado as vê (ONGs) como
interlocutoras representativas (da sociedade civil) na medida em que detém um
conhecimento específico que provém do seu vínculo (passado, ou presente) com
determinados setores sociais” (Ibidem, p. 101). Esse novo entendimento da noção de
representatividade social, reduz a visibilidade do todo (social) a uma opacidade
construída, que por sua vez,
tem demonstrado sua efetividade em redefinir um outro elemento crucial no
projeto participativo, promovendo a despolitização da participação: na medida
em que essas novas definições dispensam os espaços públicos onde o debate
dos próprios objetivos da participação pode ter lugar, o seu significado político
e potencial democratizante é substituído por formas estritamente (DAGNINO,
2004, p. 102, grifo nosso).

Noam Chomsky, esclarece que a desilusão com as estruturas institucionais levou
a um ponto em que as pessoas já não acreditam nos fatos. “Se você não confia em
ninguém, por que tem de confiar nos fatos? Se ninguém faz nada por mim, por que tenho
de acreditar em alguém?” (El PAIS, 2018), assim, observa-se uma adaptação das
instituições democráticas a uma prática de uso de procedimentos antidemocráticos que
pervertem a representação política, gerando dúvidas e incertezas sobre o futuro da
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democracia. Isso se verifica na institucionalização de atitudes de indiferença, apatia e
distanciamento da arena política, e na crença de que não há nada que se possa fazer para
mudar o atual estado de coisas.
Assim, o encolhimento das responsabilidades sociais do Estado encontra sua
contrapartida no encolhimento do espaço da política e da democracia. Ambas devem ser
limitadas ao mínimo indispensável. Como no Estado mínimo esse encolhimento é
seletivo, suas consequências são o aprofundamento da exclusão exatamente daqueles
sujeitos, temas e processos que possam ameaçar o avanço do projeto neoliberal.
Assim, o projeto neoliberal opera não apenas com uma concepção de Estado
mínimo, mas também com uma concepção minimalista tanto da política como da
democracia. Minimalista porque restringe não apenas o espaço, a arena da política, mas
seus participantes, processos, agenda e campo de ação; esse deslocamento obscurece a
dimensão política da vida em sociedade e corrói as referências à responsabilidade pública
e ao interesse público.
Tais atitudes que restringem as possibilidades de uma participação política mais
efetiva, são deletérias ao processo de construção democrática a longo prazo, por se
apoiarem numa fragilização dos laços sociais e na institucionalização do individualismo
(mais profundo), com o interesse privado e/ou individual se sobrepondo ao interesse
coletivo.
Vale lembrar que, no Brasil dos anos mil novecentos e oitenta, um dos pontos
fundamentais do esforço redemocratizante foi à batalha contra uma concepção que
centralizava no Estado as decisões de poder e de política, e também pela introdução de
uma visão ampliada da política e seus agentes. Essa visão ampliada incluía a sociedade
civil como uma arena política legítima e enfatizava a cidadania como um processo de
constituição de sujeitos políticos. Por isso, o projeto participativo e democratizante se
articulou precisamente para combater essas visões estreitas, reducionistas e excludentes
da política e da democracia, caracterizando-se por ser um projeto político com uma maior
“partilha efetiva do poder” entre Estado e sociedade civil, por meio do exercício da
deliberação no interior dos espaços públicos.
O projeto político que luta pela manutenção e consolidação dos espaços políticos
verdadeiramente públicos entende ser esse o melhor caminho para formulação dos
desejos sociais de composição de uma sociedade democrática.
Trazendo essa discussão para o campo do planejamento participativo (nosso
campo de estudo), a participação social é entendida não como uma extensão burocrática
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para satisfação de uma imposição legal (cumprir um imperativo da lei), mas como um
processo contínuo de democratização. Ou seja, o estabelecimento da participação e uma
maior “partilha efetiva do poder” implica em rearranjar os processos de sociabilidade
política, dando um novo entendimento ao conceito de cidadania ativa/participativa, em
que o sujeito/cidadão deve ser o centro do processo de avaliação das ações.
Romper com a subordinação da visão dominante é reinterpretar de forma peculiar
as relações cotidianas dos grupos sociais, dos costumes, dos valores, das regras e normas
da sociedade, partindo de uma “ótica que privilegie a democracia, a autogestão,
contribuindo para a superação da alienação e da mediocridade" (Campos, 1992: 201 apud
Assis et al, 1995, p. 334).
A interrogação que paira sobre as experiências que envolvem a participação estão
relacionadas com o grau de domínio e de compreensão dos participantes sobre o processo
em que estão inseridos. Ou seja, a participação social e a cidadania referem-se à
apropriação pelos indivíduos do direito de construção democrática do seu próprio destino,
conseguindo adicionar uma maior representação política à uma maior participação
política; a participação social assim compreendida se aproxima, para efeito de melhor
entendimento do seu alcance, de uma democracia direta. Porém como Souza (2006)
expressa, os “inimigos declarados a democracia representativa” estipulam algumas
objeções a esse tipo de democracia, nos seguintes moldes:
(a) a maioria da população não deseja o fardo de uma participação política que
vá além da escolha de representantes mediantes eleições.
(b) os cidadãos comuns não estão tecnicamente preparados para opinar e decidir
sobre assuntos complexos, envolvendo interesses de grandes coletividades.
(c) mesmo do estrito ponto de vista quantitativo a prática de democracia direta é
inviável em coletividades em grandes dimensões.
(d) a “democracia dos antigos” estava longe de ser perfeita: basta lembrar a
existência da escravidão e a exclusão das mulheres da vida política.
Todos esses elementos sugerem que, longe de se estar construindo uma cultura
política participativa e democrática, materializa-se uma cultura política fragmentada e
individualista, com pouco capital social. No entanto, trata-se, portanto, de considerar
importante que hoje o desenvolvimento de redes baseadas na confiança interpessoal
poderia constituir o mecanismo de resgate da sociedade civil para um comportamento
mais crítico e partícipe da coisa pública.
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Mas nos últimos anos podemos notar uma ampliação de movimentos sociais que
trabalham na prática de reinserção e requalificação dos espaços públicos, como espaços
de fomento a cultura e a participação social, através de uma prática de ressignificação e
reapropriação da cidade enquanto espaço político.
4.2 Para não dizer que não falei das flores: multiplicidade de experiências
Nas primeiras páginas dessa dissertação, trabalhamos a questão da produção do
espaço urbano na cidade capitalista, assim como a harmonização existente entre a
produção desse espaço, da própria cidade, ou fragmento dela, nos moldes globais de
planejamento e gestão do espaço urbano, em que se produz um arranjo de competitividade
entre os espaços da própria cidade e da cidade num contexto global.
A supressão dos espaços públicos, dos direitos à cidade, assim como dos direitos
políticos e sociais, como acima tentamos demonstrar no item IV.I, faz com que a
sociedade inserida na lógica produtivista e mercadológicas adote um modelo de
afastamento social que aprofunda a institucionalização do individualismo, produzindo um
afastamento dos indivíduos do campo político e dos espaços públicos que, para nossa
narrativa, constitui-se enquanto espaços que permitem a sociabilidade de questões como
direito à cidade, direito político e social, entre outros direitos que estão sendo negados ou
escamoteado dos debates.
Como já amplamente destacado, a cidade, elemento central de estruturação da
sociedade contemporânea, é uma obra dos cidadãos que têm o direito a ter direito à cidade.
Ela é também a expressão da construção social do espaço e centro das possibilidades de
transformação social, devendo ser pensada como uma totalidade coletivamente produzida
para que possa ser coletivamente apropriada e democraticamente administrada por
aqueles que a reproduzem (HARVEY, 1980), assim, a busca por uma cidade mais justa
está pautada na luta pelo direito à cidade, pelo direito de participar ativamente das
discussões sobre o destino da cidade e das relações sociais que nela ocorrem (HARVEY,
2014).
Diante dessa contextualização e a partir do entendimento que já construímos sobre
o direito à cidade, bem como do entendimento da usurpação (desse direito) imposto pelo
sistema neoliberal, destacamos algumas iniciativas sociais que visam romper com a
heteronomia do sistema ou, em situações menos ambiciosas, propõem apresentar ao
menos novos espaços, iniciativas a priori não aparelhadas pelo Estado.
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Nos anos 2000 os coletivos urbanos, modelo de organização social com pouca
hierarquia, ou uma forma de organização política considerada horizontal e colaborativa,
que reúne pessoas dispostas a dedicar parte de seu tempo, geralmente de forma voluntária,
para assegurar seu direito à cidade a partir de alternativas inovadoras de apropriação do
espaço urbano (COLETIVOS URBANOS, 2015).
A atuação dos coletivos urbanos é direcionada para a formação de cidades mais
inclusivas e democráticas. O impacto social gerado por suas ações, explica por si só a
intencionalidade dos coletivos, mas também é o instrumento que utilizam para fazer com
que as pessoas tomem para si a responsabilidade pelo espaço onde vivem, ou seja, é
demonstrando que as execuções de suas ações podem transformar as cidades em “lugares”
melhores para se viver que trazem à tona a consciência de que o “direito a cidade” é
proporcional ao exercício da cidadania (BRAZ, 1995).
Braz (1995) destaca que o processo midiático das redes sociais ampliou a
interação entre pessoas e, portanto, de ideias, e para além disso, essas novas ferramentas
digitais, possibilitaram a conectividade, ampliação e criação de grupos que tenham
determinado projeto, indo além de maior amplitude as suas ações.
As ações ativistas se manifestam como práticas críticas que se colocam em
diversas escalas, desde o microambiente urbano até a dimensão do
ciberespaço. A análise conjuntural desses movimentos mostra como seus
membros manifestam o desejo de transformação relacionado não apenas a
gênero, etnias e classes, como também a temas urbanos tais como mobilidade,
uso e ocupação do espaço público, patrimônio material e imaterial, enfim, pela
própria redefinição da esfera pública. Assim, reivindicam novas possibilidades
de leitura dos espaços urbanos em favor da solidariedade, proporcionando uma
criação paralela e eficaz no território, ao que Thales Ab’Saber denominou
“ação crítica densa no presente” (LIMA, 2014, p. 33 apud BRAZ, 1995, p. 13,
grifo nosso).

Embora com propostas tão diversas, a atuação dos coletivos evidencia uma
mudança de atitude e demonstra que a participação social extrapolou os limites da mera
contribuição à elaboração dos planos de desenvolvimento das cidades. Os coletivos
urbanos atuam independentes da ação governamental e sem ferir as instituições, às vezes
atuando na interface do planejamento municipal, entre a população e a administração
pública.
Ao acompanhar a trajetória desses coletivos não podemos perder de vista a
realidade social brasileira que tem a marca das desigualdades, da instabilidade política e
da recente experiência de participação popular, assim podemos compreender estes
coletivos enquanto instâncias problematizadoras, de exercício da democracia e de
atualização de identidade dos movimentos sociais.
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Ao concordamos com Assis et al (1995) gostaríamos de salientar nosso
entendimento de que numa sociedade fragmentada e com enorme diversidade de
interesses, a construção da cidadania só poderá ser viabilizada através da participação, do
engajamento e da organização da sociedade civil. Por isso, devemos compreender e
enaltecer esses espaços de conflitos e contradições do cotidiano que emergem das
diversas formas de participação e organização popular.
O coletivo Delibera Brasil aposta na “virada deliberativa” da teoria democrática,
dentro do campo participacionista, no desafio de responder as inquietações coletivas
simultaneamente complexas e urgentes. Com isso, as “assembleias cidadãs”, são
inovações democráticas dentro da categoria geral chamada de “minipúblico”35 que
buscam operacionalizar os princípios da democracia deliberativa sobre três pilares (a)
representatividade e pluralidade, (b) informação e (c) facilitação independente e com
transparência (FOLHA DE SÃO PAULO, 2019).
Seus resultados e o aprendizado coletivo advindo da deliberação contribuirão
de forma relevante no fortalecimento da cidadania e da democracia no Brasil,
promovendo o julgamento público informado e ponderado, dando sentido à
política e gerando “accountabilit”, na medida em que traçam limites e
orientações para a atuação de representantes e gestores públicos, com
recomendações passíveis de serem implementadas em prazos compatíveis com
a urgência dos problemas a enfrentar (FOLHA DE SÃO PAULO, 2019)

Neste sentido, a participação como um espaço social que possibilite constituir
sujeitos

participantes,

passa

pelo

desenvolvimento

da

consciência

política/social/econômica, ao mesmo tempo como consciência de cidadão que vive numa
sociedade de grupos.
Ao tentar fazer uma analogia com o pensamento de Castoriadis (1985),
concluímos que: esse projeto de transformação – enquanto um movimento participante e
compartilhado – não pode ser personificado em um homem, um partido, uma teoria, uma
classe, porque ele (projeto) adquiriu tal dimensão na sociedade em que vivemos que
somente se concretizará, se a maioria da sociedade o assumir e fizer deste a expressão
concreta de suas necessidades e desejos (ASSIS et al, 1995).
À guisa de conclusão constatamos que no Brasil contemporâneo a democracia está
se sustentando sob intenso questionamento, mas suas instituições estão longe de serem
inabaláveis. A explicação desse fenômeno recai, em parte, sobre os valores culturais
35

Indica grupo de 30 a 100 pessoas, que são selecionadas por sorteio e outros métodos amostrais.
Disponível em :< https://www1.folha.uol.com.br/ilustrissima/2019/12/assembleias-criadas-por-sorteiopodem-aproximar-cidadao-dasdecisoes.shtml?utm_source=whatsapp&utm_medium=social&utm_campaign=compwa>
acessado
em05/01/2020
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(participativo) que passam a ser (re)vistos ao mesmo tempo como causa e consequência
do (não) funcionamento do sistema.
De acordo com Baquero (2001, p. 102) “pode-se afirmar que a cultura política de
uma sociedade é resultado de um padrão de orientações cognitivas, emocionais e
valorativas que, além de estáveis, tornam-se vivas e atuantes ao longo do tempo”, ou seja,
a cultura política ocupa um lugar central no cotidiano dos indivíduos, podendo servir tanto
para regular a transmissão de valores políticos, quanto para legitimar o funcionamento
das instituições políticas; e a forma como se constrói e se difunde essa cultura está
diretamente relacionada a como se reproduzem os comportamentos, as normas e os
valores políticos de determinada comunidade.
As redefinições dos valores culturais, participativos, dentro de um projeto político
progressista, ou assumido por movimentos autônomos (coletivos urbanos), trazem a
concepção de uma nova cidadania que passa a assumir uma redefinição da ideia de
diretos, cujo o ponto de partida é a concepção de um direito a ter direito.
Essa concepção não se limita a provisões legais, ao acesso a direito definidos
previamente ou à efetiva implementação de direito formais abstratos. Ela inclui
a invenção/criação de novos direitos, que surgem de lutas específicas e de suas
práticas concretas (DAGNINO, 2004, p. 104, grifo nosso).

Nesse sentido, a nova cidadania aqui defendida, requer ser pensada como um
processo no qual a constituição de sujeitos sociais ativos (agentes políticos) define o que
se considera como parte de seus direitos inalienáveis, sujeitos esses que e lutam para seu
reconhecimento enquanto tais. Dado este fato, o processo de construção de cidadania
como afirmação e reconhecimento de direitos é, especialmente na sociedade brasileira,
um processo de transformação de práticas arraigadas na sociedade como um todo, cujo
significado está longe de ficar limitado ao acesso formal e legal a um conjunto de direitos
e, portanto, ao sistema político-judicial.
Novamente afirmamos que, uma nova cidadania é um projeto para uma nova
sociabilidade: não somente a incorporação no sistema político em sentido estrito, mas um
formato mais justo e igualitário de relações sociais em todos os níveis, inclusive o das
regras para viver em sociedade.
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Considerações Finais
Afinal, o que é Participação Popular? Para o que serve um Plano Participativo de
Mobilidade Urbana? Como se deu a participação popular no PlaMob - Cabo Frio? Qual
a situação atual e as perspectivas futuras da participação popular para mudar a cidade?
Eis, em resumo, as perguntas que nortearam o projeto desta dissertação. Neste
momento, sem intenção de sumarizar todas as respostas, convém em um exercício de
síntese retornar àquilo que notoriamente endossou nossa argumentação.
No primeiro grande bloco desta dissertação, que envolveu o Capítulo I – notas
sobre a intervenção do Estado Capitalista na produção do espaço urbano e o Capítulo
II – planejamento e gestão das cidades, nosso objetivo foi mostrar como os agentes
modeladores que controlam a produção do espaço urbano estão inserindo cada vez mais
a(s) cidade(s) numa economia de livre mercado norteada por projetos políticos – urbanos
que pregam o posicionamento (da cidade) na cadeia produtiva de escala global.
No nível do planejamento, esse paradigma busca sua legitimação por meio de
estratégias discursivas fundamentadas em experiências bem-sucedidas de “cidades –
modelos” que são difundidas pela ação de atores hegemônicos os quais articulam agências
multilaterais, capital financeiro, governos e propaganda. A exemplo do “modelo de
Barcelona”, no qual se tratou de converter a cidade em produto de consumo através de
estratégias de marketing. Modelo esse parcialmente aplicado (pois não se consumou em
sua totalidade) no Rio de Janeiro quando da realização dos grandes eventos esportivos
(2007/2014/2016) e que deixaram como “legado” a privatização dos lucros e a
socialização dos prejuízos.
Do outro lado da moeda, o que fica é a percepção de que essa pode ser uma
importante ocasião para uma discussão mais ampla sobre o legado social que esses
eventos podem vir a proporcionar, especialmente no que concerne às transformações
sociais e à promoção do direito à cidade. Na medida em que expressam o padrão atual de
gestão urbana de orientação neoliberal, a qual renega os agentes modeladores sociais
excluídos que não conseguem se inserir dentro da lógica mercadológica capitalista.
Tal modelo vem sendo promovido pelo capital financeiro e imobiliário, bem como
pela indústria do turismo e do entretenimento, em parceria com o Estado, ou melhor, com
os “neoplanejadores” e “neogestores” públicos que franquearam e expuseram o território
urbano a toda sorte, como fonte de especulação e enriquecimento de poucos, levando
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esses “neogestores” a se “comportarem como empresários que investem e vendem um
produto, a sua cidade” (VAINER, 2009, p. 78).
Neste cenário (cidade empresa X população ou fração dela sem direito à cidade)
as

disputas

entre

projetos

políticos

urbanos

(movimentos

sociais/coletivos

urbanos/grupos autogestionários X Estado/empresários/frações do capital) intensificaram
as disparidades sociais da cidade dentro da própria cidade, implicando a dominação de
classe não só sobre os aparatos estatais, mas também e com maior força sobre a
população, impondo

as concepções de cidade/mundo que devem ser seguidas e

implementadas para alcançarmos o desenvolvimento econômico e social.
No entanto, as insatisfações e as reivindicações daqueles que não tem acesso ao
direito à cidade, ao direito e ao lugar de fala, evidenciam-se em críticas à qualidade dos
espaços urbanos e principalmente nas relações assimétricas entre Estado e sociedade, que
historicamente poucas vezes se equilibraram em prol de um projeto de nação onde o
desenvolvimento econômico fosse conjugado com justiça social; muito pelo contrário,
são relações verticalizadas e hierarquizadas onde o Estado exerce um papel autocrático
de promotor do desenvolvimento em uma perspectiva de pensamento tecnicista, que
exclui ou desqualifica a participação popular não detentora do saber científico.
A resistência dos movimentos sociais e suas lutas por protagonismo,
principalmente no período 1970-1990, questionavam a ausência de espaços legítimos de
negociação e participação na formulação das políticas públicas que estavam sendo
construídas e decididas à portas fechadas e longe dos olhares da sociedade.
A institucionalização da participação social (art. 204 e art. 227 da CF/88) foi de
fato uma grande conquista para toda a sociedade brasileira, principalmente em termos de
democratização das políticas públicas, pois tornou obrigatória a inclusão da sociedade na
discussão, com participação, formulação e desenvolvimento de projetos nos campos da
saúde, educação, planejamento e gestão das cidades, entre outras áreas. Apesar de não
acabar com a assimetria do poder na relação Estado X sociedade, essa institucionalização
abriu a perspectiva de um espaço de conflito e diálogo.
Para superar os obstáculos e as forças que obstruem a participação popular,
tornando-a pseudoparticipação, é imperioso saber quais forças atuantes são essas, e
reconhecer os caminhos que podem ser adotados para superar tais obstáculos.
A retórica da participação, como já pontuado, pode servir a diversos ideais e
práticas de governo, o que a rigor não elimina a possibilidade ocorrerem experiências
autogestionárias, menos ou mais efêmeras e com menor ou maior impacto político126

pedagógico, ou mesmo, não exclui a possibilidade de se alcançar importantes ganhos de
autonomia mesmo no interior de uma sociedade capitalista, desde que, a despeito das
tensões daí decorrentes, elementos de democracia direta sejam consistentemente
combinados com os mecanismos convencionais de democracia representativa.
Por isso, em nosso Capítulo III – Um olhar sobre o plano participativo de
mobilidade urbana de Cabo Frio, decidimos investigar o modo como se deu a
participativa popular e o seu grau de influência no PlanMob CF.
De um modo geral, relembrando a classificação proposta por Souza (2008) da nãoparticipação à participação autêntica, a participação popular em Cabo Frio durante a
realização do PlanMob oscilou bastante, entre um caráter de informativo – no qual o
Estado presta esclarecimento à população do que irá ocorrer; à consulta – sendo este o
momento em que o Estado convida a sociedade a participar, a opinar, mas sem fazer parte
das etapas seguintes, ou seja, a participação a nosso ver é deslegitimada , pois não se sabe
o que se faz com as informações que são recolhidas da população, pois não há um
feedback.
Em um número pequeno de ocasiões podemos considerar que houve uma parceria
e foi desenvolvida uma relação sinergia entre sociedade e Estado, ocorrendo neste caso o
esperado feedback. A título de exemplo, podemos destacar a mobilização feita pela
associação de ciclistas, que mesmo antes da lei de Mobilidade Urbana, desenvolvia um
projeto de ampliação e uso do modal cicloviário como alternativa aos congestionamentos
da cidade e para melhoria da qualidade de vida.
A determinação expressa na lei federal 12.587/12, de que os planos devem
priorizar os modais de transporte não motorizado, impulsionou a associação de ciclistas
naquelas fases em que pode participar, sempre reafirmando esse caráter da lei.
Para o organizador do Bike Night, Wellington Alves, o plano mesmo sendo falho,
é uma vitória para a associação, pois deixa registrado na lei municipal nº 3.034/19 a
obrigatoriedade de construção de 160 km de ciclovias e ciclofaixas, além de estabelecer
um conjunto de metas que o governo municipal deve seguir, a saber:
A) Metas de curto prazo – prover arborização e iluminação das vias destinadas ao
uso de bicicletas;
B) Metas de médio prazo – criar e implementar novas rotas cicláveis, promovendo
a integração entre as existentes e os novos projetos; e
C) Meta de longo prazo – integrar o sistema cicloviário ao transporte coletivo
público.
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Vamos juntos pedalar para celebrar a conquista das ciclovias na cidade para
segurança dos ciclistas. O prefeito sancionou a lei, com isso o município pode
receber verbas federais e, agora, tem ferramenta para buscar melhorias no
trânsito (SITE - PREFEITURA MUNICPAL DE CABO FRIO).

A dinâmica elucidada anteriormente possui uma potencialidade educativa enorme
referente aos ganhos em várias dimensões da cidadania. Mas o que importa destacar e que
ainda estamos por ganhar é a transformação do poder em responsabilidade para e com a
sociedade, ou seja, a qualidade da participação cidadã deve ser entendida: (a) pela
transparência das ações governamentais através da informação, transferindo o controle
social sobre a sua execução para a população atingida; (b) pelo diálogo e pela abertura do
sistema governamental para propostas da sociedade e a implementação de canais direto
para a comunicação e (c) pela motivação das pessoas para participarem ativamente na
formulação das políticas públicas (KUSTER, 2004, p. 136, grifo da autora).
Assim no Capítulo IV – projetos políticos um campo de disputas, traçamos o
cenário atual do embate, da disputa que reduz ou amplia as possibilidades de construção
de uma cultura política de participação popular democrática. É imperativo ressaltar que o
avanço da estratégia neoliberal flagela e fragmenta essa construção (de uma cultura
política participativa e democrática), apostando numa fragilização dos laços sociais e na
institucionalização do individualismo (mais profundo), com o interesse privado e/ou
individual se sobrepondo aos interesses coletivos.
Mas, como destaca Souza (2006), atravessamos um momento de experimentação
e de aprendizado pela práxis, ainda que práxis territorialmente circunscrita (“território
dissidente” em escala local, apesar das articulações supralocais em rede) e,
aparentemente, modesta. É o momento de acumulação de forças e de reinvenção de
linguagens, estratégias e táticas, a exemplo do que foi demonstrado na segunda parte do
Capítulo IV, dentro das multiplicidades de experiências não aparelhadas pelo Estado, que
trazem como pautas de luta, a valorização dos espaços públicos, do direito à cidade, assim
como dos direitos políticos e sociais. É justamente sob tais circunstâncias que aquilo que,
a julgar pela escala espacial imediata e pelas transformações materiais e institucionais
possíveis, pode parecer acanhado, merece um razoável crédito quando olhado através de
lentes que permitam valorizar o processo político-pedagógico de acumulação de forças e
tentativa-e-erro. Desde que haja um verdadeiro potencial a ser aproveitado nesse sentido
(SOUZA, 2006).
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Destaca-se, portanto, que a análise realizada, sob uma abordagem que leva em
conta os seus protagonistas, mostrou-se importante para a caracterização dos novos
espaços públicos e de seus limites no campo do planejamento urbano. Especialmente
nesse período pós Estatuto da Cidade, em que se tem promovido a elaboração de diversos
de planos participativos pelo país. Contudo, a diversidade dessas novas práticas
democráticas requer a continuidade das investigações sobre a natureza desses novos
espaços públicos, procurando reconhecer se, de fato, contribuem para uma gestão pública
mais democrática, isto é, mas justa, mais acessível, mais igualitária e, portanto, digna do
título de participativa.
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Apêndice 1 - Roteiro de entrevista.
Roteiro de Entrevista 1 –

Data: 04/05/2018

Horário:

PlanMob
Nome: Alex José Lemos Filho
Função: Coordenador
Formação: Geógrafo
1) Você poderia falar um pouco sobre a sua função na elaboração do Plano Participativo de
Mobilidade Urbana de Cabo Frio – RJ?
2) Como você avalia que a sua formação pode auxiliar/contribuir no desenvolvimento do
Plano Participativo de Mobilidade Urbana de Cabo Frio – RJ?
3) O que você entende como sendo um plano participativo?
4) Como você participou (atividades desempenhadas / realizadas) do desenvolvimento do
Plano Participativo de Mobilidade Urbana de Cabo Frio – RJ?
5) Como você avalia a adesão da população nas reuniões de eixo?
a. (Grande), (Média) ou (Pequena)? Poderia justificar sua avaliação?
6) Se a resposta foi Média ou Pequena, na sua opinião quais estratégias poderiam ser
adotadas para que houvesse uma maior adesão da população?
7) Como você avalia a contribuição da população nas reuniões de eixo?
a. (Boa) (Ruim) ou (Péssima)? Poderia justificar sua avaliação?
8) Se a resposta for Ruim ou Péssima, na sua opinião quais estratégias poderiam ser adotadas
para que houvesse uma melhor contribuição da população?
9) Como você avalia a adesão da população nas reuniões temáticas?
a. (Grande), (Média) ou (Pequena)? Poderia justificar sua avaliação?
10) Se a resposta foi Média ou Pequena, na sua opinião quais estratégias poderiam ser
adotadas para que houvesse uma maior adesão dos segmentos sociais convidados
(Ciclistas; Profissionais de Turismo; Portadores de restrições de locomoção, Taxistas)?
11) Como você avalia a contribuição da população nas reuniões de eixo?
a. (Boa) (Ruim) ou (Péssima)? Poderia justificar sua avaliação?
12) Se a resposta for Ruim ou Péssima, na sua opinião, quais outras formas poderiam ser
utilizadas, para que pudesse ter uma maior contribuição da população?
a. (Boa) (Ruim) ou (Péssima)? Poderia justificar sua avaliação?
13) Você gostaria de fazer mais alguma observação com relação a participação da população
na elaboração do Plano Participativo de Mobilidade Urbana de Cabo Frio – RJ?
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Apêndice 2 – Roteiro de Entrevista
Roteiro de Entrevista 2 –

Data: 14/09/2018

Horário:

PlanMob
Nome: Mauro
Função: ex-secretário
Formação: Engenheiro Civil
1.
O senhor poderia falar um pouco sobre a sua função na elaboração do Plano
PlanMob-CF?
2.
O senhor poderia falar um pouco sobre a sua formação e como que ela contribui
para o seu envolvimento no desenvolvimento do PlanMob-CF?
3.
Como o senhor avalia a contribuição da sua experiência na gestão pública, para o
desenvolvimento desse projeto (PlanMob-CF)?
a.
O Senhor participou do PlanMob de Macaé, poderia relatar como foi a
experiência?
b.
Quais as principais dificuldades você pode citar na elaboração de um plano como
esse, seja em Cabo Frio ou em Macaé?
c.
O Senhor pode falar um pouco sobre a participação da população no desenvolvido
do PlanMob de Macaé?
i.

Como foram feitas as chamadas PlanMob-Macaé?

ii.

E as publicidades PlanMob-Macaé?

iii.

E a redação final, como foi feita?

4.
Como gestor, quais as vantagens e desvantagens da participação em projetos desse
tipo, para o senhor?
5.

O senhor poderia falar um pouco das próximas etapas do Plano? (1:50min)

6.
Na sua visão, qual balanço pode ser feito do que foi desenvolvido no plano até a
data de sua posse?
7.
O senhor enxerga o plano de mobilidade participativo como um possível legado
do atual governo para o município de Cabo Frio?
a.

Como o senhor enxergar a de perspectiva de continuidade?

8.
O senhor acha viável a elaboração de um Plano de Mobilidade regional (da região
dos lagos, ou dos municípios que circundam Cabo Frio)?
9.
O senhor acredita que esse tipo de planejamento poderia/deveria ser uma prática
em outros segmentos da gestão pública? como orçamento participativo e outros.
a.

Se sim, por que?

b.

E como poderíamos executar?

10.
Se o senhor tivesse assumido desde o início o processo, como você teria conduzido
PlanMob-CF?
11.
O senhor gostaria de contribuir com mais alguma informação que julgue relevante,
ou gostaria de esclarecer algo?
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Apêndice 3 – Roteiro de Entrevista
Roteiro de Entrevista 3 –

Data: 07/03/2019

Horário:

PlanMob
Nome: Isabela
Função: Coordenadora
Formação: Arquiteta
1)

A senhora poderia relatar quais circunstâncias e/ou fatores levaram a secretaria a

mudar da ideia inicial de participação dos cidadãos como agentes conscientizadores nos
seus bairros, conforme abordagem dada no curso de capacitação para delegados?
2)

Pensando no curso natural de desenvolvimento do Plano Participativo de

Mobilidade Urbana de Cabo Frio – RJ (antes do processo de cassação do mandato do
anterior prefeito Marquinho Mendes), no entendimento da senhora e da equipe gestora do
plano, o tempo hábil para o desenvolvimento do plano, seria suficiente ou era um
obstáculo?
3)

A senhora poderia discorrer sobre a metodologia desenvolvida para

implementação das etapas do plano?
4)

Pensando no quesito estrito da participação popular no plano, como que dentro da

metodologia pensada e até certo ponto desenvolvida pela secretaria estava organizado o
papel de cada segmento e o grau de autonomia de cada um nas decisões e nas ações de
implementação do plano?
5)

Abordando as setorizações das reuniões (as reuniões dos bairros), a senhora

poderia esclarecer quais foram os critérios que levaram a equipe optar por essa
setorização?
6)

Com relação ao formato das reuniões, a senhora poderia comentar um pouco sobre

a estrutura praticada?
7)

No entendimento da equipe, a criação de conselhos de bairros para debater sobre

a temática (Plano de Mobilidade) antes das reuniões, visando um melhor esclarecimento
da população era uma opção elegível?
8)

A senhora julga que a baixa participação (quantitativa) nas reuniões deu-se por

quais fatores? [Visto que, em nenhuma das reuniões tivemos um quantitativo superior a
30 pessoas presentes, e a população estimada de Cabo Frio para 2018 segundo dados do
IBGE é de 222.558 pessoas].
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9)

No entendimento da senhora, mesmo tendo um número baixo de participantes, as

reuniões atenderam os propósitos pensados anteriormente pela equipe gestora do plano?
10)

No entendimento da senhora, havendo mais e maior possibilidades de locomoção,

como fretamento de ônibus, parceria com a salineiras, com rotas exclusivas ou que
passassem pelos locais de reuniões (visto as distâncias entre os bairros selecionados que
compunham a reunião, onde nem sempre há rota de ônibus, exemplo a linha que faz
Centro – Jardim Caiçara, não passa perto do local da onde foi a reunião de São Cristóvão),
haveria um número maior de pessoas que se interessariam em participar das reuniões?
11)

Na sua visão, o que seria “Participação Popular” e qual sua importância na

elaboração de um plano como este?
12)

Na opinião da senhora, uma maior aproximação, ou quem sabe uma gestão

compartilhada entre a sociedade civil e a comissão responsável pelo plano, seria benéfica
ou desorientaria o desenvolvimento das etapas?
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Apêndice 4 – Questionário online (Pesquisa Origem / Destino)
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Secção deslocamento
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Secção mobilidade
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Anexo 1 - Folheto de programação do curso de capacitação para
delegados

147

Anexo 2 – Levantamento de necessidades
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