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RESUMO 

 
O presente trabalho se propõem a analisar de que forma os movimentos sociais de Volta 

Redonda participaram do processo de revisão da lei do plano diretor de 2008. A partir da 

definição do conceito de planejamento urbano e do plano diretor, pretende descrever a relação 

de implementação de um projeto de desenvolvimento e dos movimentos sociais com o 

planejamento da cidade. Visto que a história de Volta Redonda se confunde com a da 

Companhia Siderúrgica Nacional (CSN), motor do seu desenvolvimento urbano e econômico, 

o planejamento do espaço territorial torna-se crucial nesse processo. Sendo alvo de interesses 

de diferentes atores, entre eles os movimentos sociais responsáveis por grandes conquistas em 

termos de participação social no processo de planejamento da cidade. Para responder a pergunta 

que move essa pesquisa e seus objetivos optou-se por um levantamento bibliográfico, pesquisa 

documental e de campo, com observação participante e entrevista para análise e coleta dos 

dados. Que nos permitiu concluir que apesar dos movimentos sociais terem sido muito atuantes 

durante as décadas de 80 e 90 no planejamento da cidade, atualmente essa participação se 

encontra difusa ou inexistente. Deixando os espaços de participação disponibilizados pelo poder 

público sob a influência de outros atores sociais, resultado em um plano diretor que pouco ou 

nada contribuirá para a mudança da dinâmica urbana em prol da função social da propriedade e 

da cidade. 

 
Palavras-chave: Plano diretor; Movimentos sociais; Volta Redonda. 
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1. INTRODUÇÃO 

A organização econômica no Brasil exerce grande influência na sistematização do 

território ao longo de toda a sua história e nos dias atuais. Sendo marcada pela 

implementação de projetos de desenvolvimento que são responsáveis por mudar a dinâmica 

da sociedade e do ambiente. Entre eles podemos citar o processo de industrialização que 

deslocou a produção de renda do campo para a cidade provocando a saída em massa de 

pessoas do meio rural para o urbano. Gerando uma grande demanda por espaços de 

habitação que não acompanhou a sua oferta, tendo como resultado o aumento da 

especulação imobiliária e consequentemente o preço do solo urbano. Com ápice no 

crescimento desordenado das cidades, é possível observar a falta de infraestrutura, a 

segregação espacial e a intensificação de problemas ambientais e sociais, em várias cidades 

brasileiras. 

Deste modo, é possível falar de impactos negativos produzidos pela implementação 

de projetos de desenvolvimento no espaço urbano que não foram minimizados pelo Estado. 

Mas, esses impactos negativos também impulsionaram movimentos sociais na defesa pelo 

direito a cidade, sua gestão democrática e sua função social. Essa defesa deu origem a pauta 

de reforma urbana a partir dos anos de 1960, sendo deixada de lado no período inicial da 

ditadura civil militar e retornando a partir dos anos de 1970 e, sobretudo após o processo de 

redemocratização do país. Resultando na participação social no processo da Constituinte de 

1988 com um grupo heterogêneo, composto por organizações da sociedade civil, 

movimentos sociais, entidades profissionais, organizações não governamentais e sindicatos, 

que atuavam em áreas diferentes e complementares do campo urbano. Esta participação 

aconteceu por meio de subsídios à subcomissão da questão urbana e transporte, assim como 

a elaboração do texto da emenda popular sobre a reforma urbana. 

O desfecho foi a inclusão do capítulo sobre a política urbana na Constituição Federal 

de 1988 (CF88) e posteriormente sua regulamentação por meio da lei 10.257 de 2001, 

também conhecida como Estatuto da Cidade. O objetivo era garantir o direito à cidade, sua 

gestão democrática e o pleno desenvolvimento da função social da cidade e da propriedade 

para garantir o bem coletivo. Outras conquistas desse período que influenciam de forma 

direta no planejamento urbano e foram proporcionadas pela Constituição: autonomia 

municipal e ampliação da participação social na gestão democrática das cidades, por meio 

de mecanismos como plebiscito, referendo, iniciativa popular, consulta pública, conselhos, 

conferências, fóruns e as audiências públicas.  

A importância da participação social no processo de gestão democrática, ocupando os 



13  

espaços de elaboração e controle social das políticas públicas, é devido aos diferentes 

interesses das classes sociais que permeiam a sociedade. Uma participação efetiva por parte 

da população garante que as políticas públicas e a gestão do Estado sejam mais consistentes 

e eficazes. Ao passo que a implementação de projetos de desenvolvimento e o planejamento 

urbano representam um grande desafio para o Estado, este busca formas de minimizar os 

seus problemas por meio do exercício de se planejar a cidade. Um dos instrumentos utilizado 

desde 1875 para realizar esse exercício é o plano diretor municipal, que passou por 

diferentes fases ao longo da história até chegar aos dias atuais onde se configura como um 

instrumento básico que irá fornecer princípios, diretrizes e normas para promoção do 

desenvolvimento do município. 

Sendo institucionalizado pela CF88 e regulado pelo Estatuto da Cidade, o plano 

diretor é responsável por regulamentar a participação social como elemento essencial para 

o processo de elaboração e implementação da sua lei. Existe a obrigatoriedade do plano para 

as cidades com mais de vinte mil habitantes, que integrem regiões metropolitanas e 

aglomerações urbanas e as cidades em área de especial interesse turístico, 

empreendedorismo e ambiental. Tendo em vista que a participação social no processo de 

planejamento urbano é uma conquista dos movimentos sociais da década de 80, este texto 

pretende apresentar de que forma os movimentos sociais participaram do processo de 

revisão da lei do plano diretor de 2008 de Volta Redonda/RJ. Volta Redonda foi escolhida 

como objeto dessa pesquisa porque a localidade ganhou visibilidade e status de município 

após a instalação da CSN em seu território como parte das etapas que o país deveria seguir 

para alcançar seu desenvolvimento. 

Desenvolvimento este que viria por meio da industrialização e urbanização, ao mesmo 

tempo que conduziu a localidade à uma intricada relação com a empresa que pode ser 

percebida inclusive no histórico do seu planejamento urbano. Dessa forma, Volta Redonda 

foi palco de um processo de ocupação territorial e de lutas sociais que em muito se 

assemelham ao que o país estava vivendo nas décadas de 1940 e 1950. Por isso para entender 

como foi a atuação dos movimentos sociais é preciso desvendar um pouco da histórica da 

ocupação territorial brasileira e como o processo de industrialização contribuiu para acelerar 

a urbanização e era percebido como peça chave para o desenvolvimento. Ao mesmo tempo 

que demandar um planejamento urbano que mais tarde ganhou a participação mais ativa dos 

movimentos sociais. 
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2. PROBLEMA DE PESQUISA 

De que forma os movimentos sociais participaram do processo de revisão da lei do 

plano diretor de 2008 de Volta Redonda/RJ? 

 

3. OBJETIVOS 

Nessa seção são apresentados o objetivo geral e os objetivos específicos que essa 

pesquisa buscou abordar ao longo do seu desenvolvimento. 

 

3.1. Objetivo geral 

Analisar a participação dos movimentos sociais de Volta Redonda no processo de 

revisão da lei plano diretor municipal de Volta Redonda de 2008. 

 

3.2. Objetivos específicos 

1. Conceituar o planejamento urbano e o instrumento plano diretor municipal; 

2. Descrever a relação da implantação de um projeto de desenvolvimento com o 

planejamento urbano da cidade; 

3. Compreender a atuação dos movimentos sociais no planejamento urbano; 

4. Descrever o processo de revisão do lei do plano diretor. 

 
 

4. JUSTIFICATIVA 

A escolha em analisar a participação social no processo do plano diretor municipal 

explica-se pela importância que a participação ganhou com processo de redemocratização 

brasileiro e o peso que o planejamento urbano tem para organização do espaço e resolução 

dos problemas que impactam negativamente a dinâmica da cidade representando 

adversidades para a gestão municipal que juntamente com a população precisa definir as 

bases para que a cidade alcance o futuro desejado. Além disso, é preciso lembrar que a 

população tem suas atividades impactadas diretamente pela condução do planejamento 

urbano realizado por meio do plano diretor. 

A opção pela cidade de Volta Redonda como local de realização da pesquisa se 

justifica pela história da cidade, que surgiu após o início das operações de um projeto de 

desenvolvimento nacional no qual a CSN é também uma de suas expressões. Volta Redonda 

teve a organização do seu território diretamente relacionado as atividades da empresa. Com 

objetivo de minimizar os impactos negativos gerados por essas atividades a gestão 

municipal propôs na década de 70 um planejamento urbano para a cidade, que só seria 

revisto trinta anos depois. Por estar localizada em uma região que vive um processo de 
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desenvolvimento regional conduzido pela indústria automobilística e tendo boa parte das 

suas terras sob domínio da CSN, Volta Redonda vê seu crescimento sendo afetado pela 

presença industrial. Por isso precisa pensar em uma estratégia de planejamento urbano que 

leve em consideração as pretensões da cidade para sanar os problemas gerados pelas 

indústrias dos setores metal mecânico e automobilístico. 

 

5. REVISÃO DE LITERATURA 

 

Nessa seção são apresentadas as questões que foram pano de fundo e que levaram a 

indicação da utilização do plano diretor municipal como forma de se pensar a cidade e a 

participação social. Por meio da literatura que trabalha essas questões iremos embasar a 

discussão a qual essa pesquisa se propõem. Dessa forma escolhemos começar apresentado 

o histórico da ocupação territorial brasileira, passando pela relação da industrialização e 

urbanização do espaço até chegar ao Estatuto da Cidade, documento responsável por regular 

a participação social no planejamento urbano. Sem contudo deixar de mencionar questões 

como desenvolvimento, planejamento urbano, administração pública e participação social, 

que juntas serviram de base para se pensar o espaço urbano. 

 

5.1. Breve histórico da ocupação territorial brasileira 

A ocupação das terras que mais tarde se configurariam no atual território brasileiro, 

teve início a partir de 1530 com sua concessão pela legislação das sesmarias e pelo sistema 

de capitanias hereditárias. Em Portugal, essa legislação permitia que as terras improdutivas 

fossem doadas para quem quisesse ocupá-las e explorá-las para a produção de alimentos, já 

no Brasil com o excesso de terras e a falta de pessoas para ocupá-las essa legislação foi 

usada durante todo o período colonial até a independência com a finalidade de promover o 

acesso à terra visando o cultivo dos produtos agrícolas  e o extrativismo dos recursos 

naturais com destino ao abastecimento das metrópoles europeias (NOZOE, 2006). De 

acordo com Covolan e Gonzalez (2008) essa legislação contribuiu para a concentração 

fundiária, ao transferir a posse das terras somente aos colonos que possuíam condições 

financeiras de cultivá-las promovendo a monocultura e adquirindo mão de obra escrava. 

Dinâmica que se intensificou com a implementação das capitanias hereditárias e 

contribuiu para que os interesses econômicos nessas atividades proporcionassem o início da 

ocupação pela faixa litorânea, da interiorização por meio da migração e da formação da 

unidade territorial brasileira (CIGOLINI, 2015; FIGUEIREDO, 2016). Posteriormente a 

concentração fundiária ganharia contornos ainda mais intensos com a suspensão da 
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legislação de doação de terras em 1822, a partir daí a apropriação das terras passa acontecer 

por posse até 1850 quando é elaborada a lei 601 de 18 de setembro, mais conhecida como 

Lei de Terras, que tinha como objetivo regular o direito à propriedade das terras no território 

brasileiro ao mesmo tempo em que colocava um freio nas ideias abolicionistas da época. 

O surgimento dessa legislação resultou da pressão da Inglaterra para abolição da 

escravatura no Brasil, por nutrir interesse no continente africano como mercado consumidor  

para  seus  produtos  manufaturados  (COVOLAN  e   GONZALEZ,  2008). Com essa lei 

foi reconhecido o direito de propriedade sobre as terras já  ocupadas, se instaurando assim 

o direito privado sem, contudo, estabelecer um imposto sobre as mesmas. É a partir desse 

momento que a aquisição de terras passou a ser realizada de acordo com o poder aquisitivo 

do comprador ou por sucessão e não mais por doação ou ocupação. Reafirmando que a 

política de acesso a terras no país não foi democrática ao transformar a terra em uma 

mercadoria, e promoveu a expansão de latifúndios monocultores ou improdutivos, o que 

impediu o desenvolvimento da função social da propriedade rural (MENDES, 1988; 

LINHARES, 1990; SILVA, 2015). Ao passo que condenava os negros recém libertos à 

condição análoga a escravidão, já que não houve qualquer reparação pecuniária ou acesso a 

terra. 

Contribuindo para a configuração da unidade territorial e da estrutura fundiária, que 

se apresenta de forma diferenciada entre as regiões brasileiras onde as atividades 

econômicas de base agrária são espacialmente desiguais porque foram desenvolvidas de 

acordo com as características de cada região, assim como o uso e posse das terras 

(FIGUEIREDO, 2016). Dessa forma podemos mensurar como toda essa dinâmica impactou 

a estrutura fundiária a partir das séries históricas apresentadas no gráfico 1 ao 4, que 

compreendem o período entre 1920 a 2006 produzidas com base no censo agropecuário de 

2006 do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas (IBGE) disponível no Sistema IBGE 

de Recuperação Automática (SIDRA). 
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Gráfico 1: Número de estabelecimentos agropecuários por área 1920/2006 
 

Fonte: IBGE – Censo Agropecuário (2006) 

 
 

Gráfico 2: Área dos estabelecimentos agropecuários 1920/2006 
 

Fonte: IBGE – Censo Agropecuário (2006) 

 

 

A análise conjunta dos gráficos 1 e 2 nos ajuda a entender como a dinâmica 

apresentada impacta a distribuição dos estabelecimentos agropecuários por grupo de área 

total ao longo da série história. Para exemplificar é possível observar os estabelecimentos 

com menos de 10 ha e os com 1.000 ha ou mais, enquanto o primeiro teve um crescimento 

no seu número de estabelecimentos a área ocupada pelo mesmo sofreu pouca alteração, 

enquanto observamos o oposto acontecer com o segundo. Trata-se de crescimento 
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significativo da sua área ocupada ao passo que o número de estabelecimentos não sofreu 

mudanças expressivas. O que contribui para entendermos a desigualdade na constituição da 

estrutura fundiária brasileira que é concentrada nas grandes propriedades que muitas das 

vezes são produtoras de commodities para exportação, enquanto que as médias e pequenas 

propriedades dispõem de pouco destaque para o seu desenvolvimento o que reforça as 

características da economia colonial. 

De forma a contribuir com essa análise não podemos deixar de mencionar a chegada 

massiva da imigração estrangeira, devido ao fim do fluxo de escravos e posterior abolição 

da escravidão. Sem acesso à terra, já que essa tinha se tornando uma mercadoria após a lei 

de terras, para promover sua subsistência esse contingente populacional se transforma em 

uma força de trabalho livre para os grandes latifúndios (MORELLO, 2008). As condições 

de trabalho que se desenvolveram a partir daí resultaram em uma combinação de trabalho 

assalariado e não-assalariado na grande propriedade com condições trabalhistas precárias, 

devido à falta de regulação por parte do Estado. 

Condições estas que incluíam modelos de trabalhos que iam desde parcerias entre o 

trabalhador e o proprietário da terra a trabalhos temporários sem qualquer vínculo 

empregatício ou direitos trabalhistas e com péssima remuneração, extensivas jornadas de 

trabalho gerando pouca ou nenhuma segurança no emprego rural. Ou seja, a condição do 

produtor rural reafirma a concentração fundiária, podemos observar isso a partir das séries 

históricas a seguir que levam em consideração o número e a área de estabelecimentos 

agropecuários por condição do produtor. Para o desenvolvimento dessas séries o IBGE 

considerou as seguintes categorias de produtores: proprietário, arrendatário, parceiro, 

administrador ou ocupante. 
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Gráfico 3: Número de estabeleciments agropecuários por condição do produtor - Série histórica 1920/2006 
 

Fonte: IBGE – Censo Agropecuário (2006) 

 
 

Gráfico 4: Área de estabelecimentos agropecuários por condição do produtor - Série histórica 1920/2006 
 

Fonte: IBGE – Censo Agropecuário (2006) 

 

 

De acordo com os gráficos 3 e 4 podemos notar o aumento do número de proprietários 

no total de produtores tanto em relação ao número de estabelecimentos quanto em relação 

a área ocupada por esses estabelecimentos. Fato que aconteceu em detrimento de outras 

categorias, reafirmando a tendência a superioridade do grande proprietário dos latifúndios 

sobre as demais categorias de produtores. Observa-se que os produtores não-proprietários, 

em geral, tem uma relação com o proprietário da terra de dependência e subordinação para 
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sua produção de sua subsistência. (MORELLO,  2008). 

Essa configuração econômica brasileira é resultado de um modelo 

predominantemente agrário-exportador com poucos investimentos em prol do 

desenvolvimento do setor industrial brasileiro. Resultado em um processo de 

industrialização muito incipiente e basicamente voltado para produção de bens de consumo. 

Para um mercado interno pouco expressivo e consequentemente depende dos produtos 

manufaturados vindos do exterior. Situação que só muda mais tarde com a reorientação da 

produção nos país desenvolvidos segundo Monteiro (1990, p.311): 

 

a medida que os países industrializados vão qualitativamente reorientando sua 

produção, abre-se a possibilidade de expandir uma indústria nacional que se dedique 

a fabricação daqueles artigos "desprezados", ou cujo valor fosse pequeno e, 

portanto, de pouco interesse para o produtor estrangeiro. 

 

Além disso a dinâmica de investimentos econômicos do país foi duramente impactada 

pelas crises internacionais. Porque em épocas de crise a economia brasileira precisava lidar 

com o excedente da exportação de insumos agrícolas que não eram absorvidos pelo mercado 

interno ao mesmo tempo em que buscava resolver o déficit de produtos manufaturados 

requisitados por esse mercado. Cenário este que evidenciava os pontos de estrangulamento 

da economia brasileira e conduziu o Estado a promover a mudança do modelo econômico 

agrário-exportador para urbano-industrial. Dessa forma o setor industrial ganhava papel de 

destaque na economia brasileira durante o processo de substituição de importações visando 

o progresso do país a partir da década de 30. 

 

5.2. Aceleração da industrialização e urbanização 

A política econômica adotada pelo então presidente Getúlio Vargas visava privilegiar 

a indústria brasileira por meio de algumas diretrizes segundo Mendonça (1990) como por 

exemplo: controlar os fatores produtivos, atribuir um novo papel à agricultura e promover 

investimentos estatais nas indústrias de base. Dessa forma o Estado adotou uma política de 

desenvolvimento nacional de intervenção com investimentos direcionados à indústria que 

gerou mudanças na área econômica, política e social. Começando pela criação do Conselho 

Federal de Comércio Exterior com objetivo segundo Ianni (1977) de estudo e proposição de 

soluções para os problemas que assolavam a economia brasileira tendo como resultado um 

planejamento governamental capaz de promover a variação e expansão econômica. 

Com isso os investimentos foram direcionados para empresas estatais ou de economia 

mista que tinham como objetivo a produção de insumos para outras empresas para fomentar 
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o crescimento industrial brasileiro. O que levou ao aumento do número de estabelecimentos 

da indústria de bens de produção ao longo dos anos seguintes, como podemos acompanhar 

no gráfico 5 que retrata a série histórica elaborada com  base nos dados do censo industrial 

dos anos de 1940 e 1960 e da pesquisa indústria anual-empresa dos anos de 1999 e 2009 

produzidos pelo IBGE, representando assim o motor do progresso industrial do país durante 

a vigência da estratégia nacional de desenvolvimento. Essa estratégia, segundo Bresser-

Pereira (2012), foi aplicada pelos governos brasileiros entre os anos 1930 até mais ou menos 

1960, período que representa o ‘boom’ das indústrias de bens de produção. 

 

Gráfico 5: Estabelecimentos industriais 1939/2009 
 

Fonte: elaborada pela autora 

 
 

Além disso o Estado encampou uma legislação que tinha como objetivo garantir 

direitos trabalhistas, entre eles a fixação do salário mínimo, que visava conter as eventuais 

revoltas dos trabalhadores urbanos por melhores condições de emprego e salário. Composta 

em sua maioria por imigrantes europeus, que com o fim da escravidão e a implementação 

da política migratória do governo brasileiro passou a substituir a mão de obra africana. 

Gerando um aumento do fluxo imigratório até 1930, como podemos acompanhar na série 

histórica do gráfico 6 baseada nos anuários estatísticos do IBGE, tornando assim os 

imigrantes a principal mão de obra para a assumir os postos brasileiros de trabalho 

assalariado. 
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Gráfico 6: Imigrantes 19887-1930 
 

Fonte: IBGE 2007 

 

Os direitos trabalhistas consolidados restringiam-se aos trabalhadores industriais do 

ambiente urbano, deixando de fora da proteção legal os trabalhadores do campo. Como até 

1940 o Brasil era um país essencialmente agrário com boa parte da sua população vivendo 

no campo e sobrevivendo da agricultura de subsistência ou em condições de trabalho nada 

favoráveis, a atenção desprendida pelo Estado aos trabalhadores urbanos resultou em 

desigualdades entre as condições de trabalho industrial/urbano e rural. Aliado a isso tivemos 

a partir da década de 60 e 70 um movimento de modernização e automação dos meios de 

produção agrícola que contribuiu para a queda no número de propriedade de médio e 

pequeno porte, como podemos acompanhar nos gráficos mencionados anteriormente 

(GUIMARÃES, 2010). 

Segundo Farias Junior (2010) com a modernização da agricultura restaram postos de 

trabalhado temporário, sem vínculo empregatício e com péssimas condições e remuneração 

baixa, os trabalhadores eram contratados para realizar tarefas ainda não despenhadas pelas 

máquinas visando o mercado de commodities de alto valor comercial. Dessa forma tanto o 

movimento de industrialização que tinha como objetivo garantir melhores condições de 

trabalho e vida no ambiente urbano como a modernização do setor agrícola que por outro 

lado contribuiu para piorar as circunstâncias do emprego no meio rural acabaram por 

impulsionaram o êxodo rural. Os movimentos imigratórios internos se intensificaram 

conforme podemos acompanhar na série histórica do gráfico 7, elaborada com base nos 

censos demográficos de 2010 do IBGE: 
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Gráfico 7: População por situação de domicílio 1940/2010 
 

Fonte: IBGE (2010) 

 

As mudanças geradas pela política econômica em prol do processo de industrialização 

do país patrocinada pelo Estado proporciona a ascensão de atores que compõem a elite 

urbana associada ao processo. Ao passo que o Estado arca com o ônus de financiar as 

indústrias de base, a elite se concentra em colher os louros do processo. E juntamente com 

a elite rural representa o grupo dominante na disputa pelo poder dentro do campo econômico 

com os mais diferentes atores que são afetados por essas mudanças. Cujo o objetivo do 

Estado é tirar a economia brasileira do atraso rumo a um futuro promissor e desenvolvido. 

Seguindo a cartilha das nações economicamente desenvolvidas ao promover uma política 

econômica focada na industrialização do país, que tinha suas particularidades. 

 

5.2. Desenvolvimento e industrialização 

As ações em prol de uma política de desenvolvimento nacional buscavam  refletir o 

padrão de desenvolvimento defendido após a segunda grande guerra, que passavam 

necessariamente pela modernização, industrialização e urbanização do país. 

Transformações essas que tinham como intuito combater algumas questões que foram 

elencadas por Stavenhagen (1984, p.13) como sendo “pobreza, fome, produto nacional 

baixo, baixa renda per capita e, em geral, baixos padrões de vida para grandes parcelas da 

população”. Visto que após a segunda guerra essas questões eram identificadas como 

sinônimo de atraso e os países onde elas eram predominantes se encontravam em situação 

de vulnerabilidade econômica, cultural, social e política. Para superar essa  situação o 
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caminho defendido passava pelo crescimento econômico, o que resultou na divisão dos 

países em grupos que representavam seu nível de crescimento. 

Esses grupos foram classificados de forma hierárquica, levando ao surgimento de 

algumas teorias entre elas a teoria econômica do desenvolvimento e a teoria econômica 

estruturalista latino-americana, que buscavam explicar as estratégias usadas pelos países 

que pretendiam deixar sua condição de vulnerabilidade. Nessa mesma onda surgiram 

organizações internacionais, como por exemplo Organização das Nações Unidas (ONU), 

Organização Mundial do Comércio (OMC), Fundo Monetário Internacional e do Banco 

Mundial, responsáveis por divulgar as estratégias que tinham como objetivo promover de 

forma global crescimento econômico e estabilidade. Para que isso fosse possível era preciso 

identificar os países que se encontravam em situação de vulnerabilidade utilizando os 

indicadores de desempenho para criar um métrica que permitia classificar os países em 

desenvolvidos e subdesenvolvidos. 

Dessa forma a teoria do desenvolvimento que surgiu na década de 40 utilizou da 

riqueza das nações para proferir essa classificação, por meio da sua renda per capita 

indicador de desempenho que visava dividir a renda nacional pelo número de habitantes de 

cada país era possível indicar a renda média da população. E de acordo com o Banco 

Mundial países que tivessem sua renda per capita inferior a cem dólares seriam considerados 

subdesenvolvidos e para sair dessa situação precisariam promover o crescimento econômico 

por meio do processo de industrialização (ESCOBAR, 1999). Ou seja, para serem 

enquadrados como desenvolvidos os países que eram até então classificados como 

subdesenvolvidos deveriam passar por uma série de etapas que compõem a cartilha 

elaborada pelos países desenvolvidos. Cartilha a ser aplicada em realidades bem distintas, 

em geral, de modo etnocêntrico e tecnocrático. 

A teoria econômica estruturalista latino-americana surge na década de 50 para 

contrapor o ponto de que o subdesenvolvimento seria uma etapa na escalada rumo ao top da 

hierarquização dos países. Ou seja, para essa teoria, segundo Oliveira (2002, p.40) 

“crescimento é condição indispensável para o desenvolvimento, mas não é condição 

suficiente”. O crescimento econômico será proporcionado por melhoras no Produto Interno 

Bruto e consequentemente na melhoria de renda, sendo que o subdesenvolvimento não se 

configura como um degrau na subida rumo ao topo já que o desenvolvimento é encarado 

como um processo que resulta do crescimento (OLIVEIRA, 2002; FURTADO, 2009; 

RODRÍGUEZ 2009). No entanto, a industrialização ainda era vista, nesta perspectiva, como 

caminho necessário para se chegar ao desenvolvimento. 
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Dessa forma a pobreza se tornou o novo inimigo que só seria vencido por meio do 

crescimento econômico proporcionado pela industrialização do país. Fato que escondeu a 

real intenção de manutenção do status quo entre os países criando segundo Escobar (1999, 

p.382) “formas de poder e controle mais sutis e refinadas”. Essas formas são aplicadas no 

que Ribeiro (2008) chamou de campo do desenvolvimento onde vários atores e instituições 

que fazem parte da sociedade disputarão o discurso que será implementado como oficial 

sendo seguido por todos sem ser contestado. Esse discurso consiste no tripé industrialização, 

urbanização e modernização que segundo Escobar (1999, p.383) teriam o intuito de 

proporcionar “progresso político, cultural e social” à nação. Esse é o pano de fundo que leva 

o Brasil a promover seu processo de industrialização que foi elemento essencial para 

alavancar intensa urbanização. 

O deslocamento populacional teve como objetivo melhores condições de trabalho e 

consequentemente de vida, no entanto, proporcionou uma ocupação desigual e desordenada 

do solo urbano principalmente em decorrência do adensamento populacional em cidades 

com melhor infraestrutura de serviços urbanos e sociais básicos principalmente nas áreas de 

habitação, saúde e educação (MONTE-MÓR, 2006). Originando a criação de favelas, de 

aglomerações urbanas, de assentamento de baixa renda e da cultura de exclusão territorial. 

Isto porque o contingente populacional que as cidades passaram a abrigar a partir de 1960 

era maior do que o número dos postos de trabalho disponível originando-se assim uma mão 

de obra supérflua que se dirigia aos empregos informais para sobreviver e 

consequentemente não conseguiam acessar melhores condições de infraestrutura urbana 

(DINIZ E CROCCO, 2006). 

 

5.3. Síntese do planejamento urbano brasileiro 

Dessa forma o processo de formação e ocupação do território brasileiro movido pelo 

desenvolvimento econômico urbano-industrial provocou ao longo da história movimentos 

migratórios internos que impactaram de forma negativa a dinâmica das cidades. Com 

pontuais surtos de urbanização que só teriam seu apogeu com o processo de industrialização 

a partir do século XX. Processo esse que teve mais ênfase na cidade a partir da década de 

30 e no campo a partir da década de 60 e juntamente com a urbanização foi responsável pelo 

deslocamento populacional em grande escala. Primeiro do campo para cidade e depois da 

cidade pequena para cidade grande em busca de melhores condições de trabalho e de 

acesso a serviços sociais. O desfecho foi o crescimento populacional exponencial e a 

deterioração da infraestrutura dos espaços urbanos. 

Resultando no aumento do déficit habitacional, na falta de qualidade na oferta dos 
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serviços públicos, de oportunidades de empregos com condições mínimas de subsistência e 

impactos negativos ao meio ambiente. Essas disfunções geraram uma realidade urbana ao 

mesmo tempo complexa e dinâmica que representa um desafio para a administração pública 

na gestão das dimensões econômica, social, ambiental, de infraestrutura, gerencial e 

territorial. Para administrar esse processo o Estado intervém no espaço urbano por meio do 

planejamento, que é uma forma de definir como alcançar os objetivos pretendidos levando 

em consideração os recursos disponíveis e o impacto dos fatores externos neste processo. 

Por isso ao longo da história o Estado brasileiro buscou utilizar instrumentos urbanísticos e 

estratégias que promovessem um planejamento urbano capaz de garantir a qualidade de vida 

no município. 

Nesse sentido, o plano representa uma parte do planejamento que pode sofrer 

alterações, adequações e melhorias constantes, que serão realizadas pela gestão de um 

conjunto de medidas com objetivo de melhorar a realidade. Dessa forma, o Estado brasileiro 

buscou diminuir o impacto das disfunções causadas pelo aumento exponencial do 

crescimento populacional por meio do plano urbanístico que procurou acompanhar as 

mudanças que ocorriam na realidade brasileira. E essa adequação do plano à realidade levou 

em consideração os ideais sobre a temática difundidos no mundo, que segundo Villaça 

(1999), Leivas e Kleiman (2013) e Silva (2016) podem ser organizados em uma linha do 

tempo apresentada a seguir: 

● Antes de 1875: lei de terras de 1850 responsável por caracterizar a terra como 

mercadoria; 

● 1875 a 1930: planejamento progressista com planos de melhoramento e 

embelezamento com foco no higienismo, ou seja, os investimentos eram voltados 

para áreas de maior renda tendo na figura do Estado o seu principal ator; 

● 1930 a 1992: planejamento estratégico com planos tecnocráticos focados em 

infraestrutura, transporte e integração da cidade; 

● 1992 a 2001: planejamento racional-funcionalista com planos políticos baseados 

na ordem urbanísticas proposta pela política urbana da Constituição Federal de 

1988; 

● 2001 em diante: planos participativos baseados no Estatuto da Cidade, lei 

10.257/01, deveriam contar com atuação governamental e da sociedade civil 

organizada na utilização do espaço urbano. 

No entanto o resultado obtido com o planejamento nem sempre produziu um espaço 

urbano igualitário, porque este não é isento de ideologias e interesses que permeiam suas 
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decisões beneficiando algumas classes frente a outras e, acentuando as desigualdades 

sociais. Segundo Villaça (1999) por estar ligado aos interesses de classes dominantes, o 

planejamento urbano brasileiro não passa de um discurso, seu resultado não promove ação 

prática do Estado para mudar o status quo. O que se traduz em segregação territorial que 

divide o espaço urbano em duas cidades dentro do mesmo território marcado pela questão 

da terra como mercadoria. 

O que impacta negativamente na aquisição de moradia digna por grande parte da 

sociedade. Visto que em regiões mais bem localizadas e com melhor acesso aos serviços 

públicos e a infraestrutura, a especulação imobiliária e consequentemente as terras e imóveis 

ociosos se fazem presentes empurrando as pessoas com pouco poder aquisitivo para regiões 

ambientalmente frágeis, como por exemplo: encostas de morro, áreas com risco de 

desabamento, beira de rios ou córregos, áreas de proteção ambiental ou inundáveis. A falta 

de moradia digna vem acompanhada de uma pobreza urbana caracterizada pela falta de 

acesso a serviços essenciais, como por exemplo saúde, educação, segurança, infraestrutura 

urbana, lazer e trabalho formal (TORRES e GINTERS, 2016). 

A participação da sociedade no processo de planejamento urbano, principalmente sua 

atuação na elaboração do plano urbanístico sofreu alterações ao longo dos períodos citados. 

Isso porque no início os planos prezaram pela participação exclusiva de equipes técnicas 

para o processo de elaboração, centralizado as decisões na administração pública sem dar 

voz aos cidadãos que precisa conviver diariamente com os problemas advindos da má gestão 

do espaço urbano. Situação que só teria alento a partir da organização da população de forma 

a pressionar a administração pública em busca de soluções para os problemas que a afligem. 

Resultado da mudança na interação entre Estado e Sociedade ao longo da história da 

administração pública devido ao aumento da participação social nos processos de 

planejamento do espaço territorial (PAULA e PALASSI, 2017). 

5.4. Participação social e administração pública 

A lógica da participação social no planejamento do espaço territorial brasileiro 

espelha um pouco como foi essa participação nos processos de transformação pelas quais a 

administração pública passou ao longo dos anos. Visto que as ações do Estado impactam 

diretamente a vida dos cidadãos, o que observamos em alguns momentos da história da 

administração pública é a falta de espaços de participação e/ou incentivo a mesma nos 

processos que compõem a elaboração e a execução das ações do Estado (CAPOBIANGO 

et al, 2010). As transformações tinham como objetivo adequar o Estado as alterações pelas 

quais o ambiente em que ele estava inserido passava constantemente, eliminado as ações 



28  

práticas e até mesmo mudando as funções da administração pública para deixar a atuação e 

a relação do Estado com a sociedade menos morosa. 

Essas transformações se fizeram presentes durante os períodos em que diferentes 

modelos de administração pública foram adotados pela gestão do Estado brasileiro ao longo 

da sua história. Com o objetivo de resolver os problemas que afligiam o sistema público, o 

Estado importou modelos que fossem capazes de atender suas expectativas. O que resultou 

em várias tentativas que nem sempre levavam em consideração as particularidades que 

formam a cultura brasileira resultando no fracasso da implementação dos modelos. 

(CAPOBIANGO et al, 2010). Os períodos em que essas transformações aconteceram 

juntamente com os modelos de administração que foram implementados são apresentados a 

seguir (DE PAULA, 2005; DA COSTA, 2008; BRESSER-PEREIRA, 2015; 

CAPOBIANGO et al, 2010; SILVA, 2017): 

● Colonial: marcado por uma administração centralizada em Lisboa na Coroa 

portuguesa, que deixa o território brasileiro sem uma autoridade para a tomada de 

decisões, com órgãos complexos sem distinção entre suas funções e competências, 

com falta de métodos e objetividade na elaboração das leis, sobra formalismo nas 

regras e corrupção. Cenário esse que perdurar do descobrimento do Brasil até a 

chegada da família real portuguesa em 1808 as terras brasileiras; 

● Império: com a chegada da família real, o Brasil ganha status de Estado Nacional, 

com a sede do governo português no país a administração pública se caracteriza 

por tomada de decisões arbitrárias, nepotismo, não distinção entre os bens 

públicos e os privados, pessoalidade nas ações administrativas, corrupção e 

abandono das demandas sociais. Características que representam o modelo de 

administração patrimonial; 

● República Velha: tem início em 1889 e basicamente mantem o status quo da 

administração pública da época do Império. Até que as transformações na 

economia, na organização política da sociedade e a urbanização culminam na 

Revolução de 1930; 

● República Nova: marcada pela ascensão da industrialização e do modelo de 

administração burocrática. Instituindo pela reforma administrativa de 1936 esse 

modelo tinha como objetivo mudar a máquina pública ao instituir a centralização, 

a normatização, o formalismo, a profissionalização, a impessoalidade, a hierarquia 

funcional, o mérito e a separação entre o público e o privado. No entanto, esse 

período também contou com a administração descentralizada; 
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● Ditadura militar: instaurada em 1964 findaria em 1985, tem como principal 

característica a intervenção estatal em todas as esferas da vida em sociedade que 

se agravaria ao longo do período de duração da ditadura. O período também 

contou com reorganização da mobilização popular e reforma administrativa em 

1967. E tem como característica desburocratização, desestatização e 

descentralizar da administração pública visando a eficiência e eficácia. Se 

configurando na primeira tentativa de implementação do modelo gerencial na 

administração pública; 

● Nova república: marcada pela retomada do governo civil em 1985 e a crescente 

mobilização popular. O período ainda contou com uma reforma administrativa, a 

promulgação de uma nova Carta Magna que tinha como objetivo entre outras 

coisas estabelecer direitos de cidadania, inclusão política e participação, e pelo 

plano diretor da reforma do aparelho do Estado. Esse tinha o intuito de consolidar 

o modelo gerencial no país, caracterizado pela eficiência, redução dos custos e 

qualidade do serviço público, buscando combater o nepotismo e a corrupção ao 

promover uma administração pública orientada para o cidadão, além de uma 

descentralização política e administrativa. 

 

É preciso salientar que as características dos modelos de administração pública 

adotados no Brasil não estiveram restritas aos períodos acima descritos. Pelo contrário elas 

estão presentes até os dias de hoje, contribuído para a morosidade da gestão pública 

brasileira. Mesmo que cada modelo implementado tivesse como objetivo resolver os 

problemas do modelo anterior, o que aconteceu de fato é que as práticas dos modelos 

acabaram por coexistir. Diferente do processo de participação popular que sofreu variações 

ao longo dos períodos, em decorrência da falta de espaços e mecanismos que promovessem 

esse processo de forma efetiva. Dessa forma, talvez o período em que tivemos de forma 

clara e explicita a movimentação da população em prol de reivindicar seus diretos tenha 

sido entre as décadas de 60 e 90. 

O que marca o surgimento do modelo de administração pública societal em paralelo 

ao modelo gerencial, evidenciado as abordagens diferentes que esses dois modelos têm para 

a participação social e organização do Estado. Enquanto o primeiro procura promover uma 

participação popular na gestão pública de forma mais democrática e focar na organização 

local, o segundo promove uma participação não tão efetiva resumida ao plano do discurso, 

mas focada na reforma do aparelho do Estado (DE PAULA, 2005; COSTA, 2008). Dessa 

forma a restrição a participação social é uma constante nos períodos descritos inclusive no 
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que diz respeito a organização territorial e outras questões que interferem de forma negativa 

na vida em sociedade. 

 

5.5. O caminho até o Estatuto da Cidade 

O combate às mazelas sofridas pela população em primeiro momento aconteceu por 

meio da caridade religiosa, passando pelo  auxílio  promovido  pelos  grupos  sociais 

organizados que além disso procuram reivindicar que o Estado promovesse uma maior 

proteção do social e que foi oferecida somente aos trabalhadores urbanos  formais 

(ALBUQUERQUE, 2006). Os grupos sociais organizados, são compostos por pessoas de 

diferentes classes sociais com o objetivo de promover uma luta política por suas demandas 

de interesse comum se configurando como um movimento social. Movimentos sociais 

existem no Brasil desde sua época como colônia, no entanto foi somente a partir da década 

de 40 que os dilemas urbanos ganham sua representação por meio das “Sociedades Amigos 

do Bairro” (SABs) (GOHN, 2000). 

Entre o final da década de 50 e o início da década 60 eclodiram vários movimentos 

sociais em prol das reformas de base, que abrangiam temas como educação, administração 

pública, saúde, cultura, organização sindical e reforma urbana e agrária. E nesse época que 

o problema da terra ociosa passa a ser vista como central para dar uma nova guinada na 

história do país. No entanto, com o golpe militar de 1964 foram poucos os movimentos que 

conseguiram ficar na ativa devido ao sistema de repressão aos direitos civis e políticos que 

os governos do período militar provocaram. Assim como a repressão, a promulgação do 

Estatuto da Terra (ainda em 1964) contribuiu para o esvaziamento dos movimentos sociais. 

Contudo a partir da metade da década de 70 aconteceu a politização dos espaços de atuação 

dos movimentos sociais e estes ressurgiram com uma maior capacidade de organização por 

meio da atuação das Comunidades Eclesiais de Base (CEBs) na esteira da teologia da 

libertação da igreja católica. 

Por meio das CEBs, que se constituíram no primeiro espaço com intuito de inserir a 

participação popular na gestão pública, a igreja católica foi responsável por promover a 

organização e mobilização popular com objetivo de debater os problemas que afetavam a 

vida em sociedade e pleitear junto ao poder público a solução para os mesmos, (DE PAULA, 

2005). Em meio a um complicado processo de luta pelo fim do cerceamento dos direitos 

políticos e civis a atuação dos movimentos sociais foi de suma importância para pressionar 

tanto o fim da ditadura militar como o processo de elaboração de uma nova constituinte. 

Esta teria seu início em novembro de 1986 sendo o ápice da participação popular de 

acordo com Maranhão e Teixeira (2006, p.111 e 112) por meio dos vários fóruns de debates, 
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“das mais diversas áreas, com objetivo específico de legitimar institucionalmente a 

participação popular”. Entre as demandas dos movimentos que foram pautas das emendas 

populares temos as disfunções do espaço urbano que tinham como objetivo a busca por uma 

cidade mais justa e democrática. Trazendo de volta o movimento nacional pela reforma 

urbana que segundo Carvalho e Rossbach (2010, p.16) uniu os movimentos sociais. 

 

reuniu movimentos sociais (moradia, transporte, saneamento), associações de 

profissionais (arquitetos, advogados, sanitaristas, assistentes sociais, 

engenheiros), entidades sindicais, entidades acadêmicas e de pesquisa,  ONGs, 

integrantes da Igreja Católica (egressos do movimento religioso denominado 

Teologia da Libertação), servidores públicos, além de prefeitos e parlamentares 

progressistas. 

 

A reforma tem alguns princípios básicos que norteiam a luta por uma moradia digna 

segundo Silva (2016, p.169) que são: “direito a cidade, gestão democrática das cidades e a 

função social da cidade e da propriedade”. Com base nesses princípios segundo Torres e 

Ginters (2016) o fórum nacional de reforma urbana, que surgiu com objetivo de juntar todas 

as demandas dos movimentos sociais urbanos, orientou suas ações direcionando-as para que 

o Governo: aprovasse políticas públicas urbanas distributivas, garantisse a função social da 

propriedade e de instâncias de participação e controle. Toda essa mobilização popular 

culminaria na elaboração democrática e participativa da Constituinte que será promulgada 

em 1988 com um capítulo sobre a política urbana no país. 

Que nos seus breves artigos 182 e 183 determina a nova ordem urbana constitucional 

deixando a cargo dos municípios a responsabilidade por coordenar o desenvolvimento 

efetivo das funções sociais da cidade e da propriedade visando o bem-estar da população. 

Objetivo deste capítulo é tentar conter a concentração de terra e propriedades ociosa, por 

isso busca promover a política de desenvolvimento urbano. O município precisa elaborar e 

o legislativo aprovar o plano diretor, instrumento considerado pelo artigo 182 como básico 

para o desenvolvimento desta política. No entanto a regulamentação deste capítulo por meio 

da lei 10.257, mais conhecida como Estatuto da Cidade, só aconteceu em 2001 em função 

da pressão dos movimentos sociais entre eles o fórum nacional de reforma urbana. Dessa 

forma o Estatuto pretende segundo Silva (2001, p.15) estabelecer 

 
diretrizes da política urbana e dá outras providências, fixa parâmetros para 

aplicação do capítulo da política urbana da Constituição Federal, definindo 

princípios e objetivos, diretrizes de ações e instrumentos de gestão urbana a 

serem utilizados principalmente pelo Poder Público municipal. 
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Ele é responsável por estabelecer as diretrizes do plano diretor: obrigatoriedade para 

cidades com mais de vinte mil habitantes, integrantes de regiões metropolitanas e 

aglomerações urbanas, de interesse turístico ou com empreendimentos de impacto 

ambiental, processo de revisão a cada dez anos, publicização de todas as suas etapas e 

incentivo à participação popular. É facultativo os instrumentos urbanísticos regulamentados 

pelo Estatuto que municípios desejam implementar de acordo com seu planejamento 

urbano. No entanto, segundo Silva (2016, p.172) os instrumentos “necessitam da aplicação 

em conjunto, de modo coordenado e integrado no território urbano”. Além dessa iniciativa 

outros mecanismos e espaços de mobilização popular e articulação com o poder público 

passam a surgir, como por exemplo, fóruns temáticos, conselhos gestores e orçamento 

participativo. 

Dito isso, para se analisar toda essa conjuntura que se instalou em território nacional 

optamos por nos ater ao caso do município de Volta Redonda. Visto que a história da cidade 

se confunde com a da CSN, criada com o intuito de promover a nova ordem produtiva 

brasileira, um modelo de trabalhador urbano e industrial e consequentemente uma cidade 

modelo. Objetivo é analisar como aconteceu a participação dos movimentos sociais da 

cidade no último processo de revisão do plano diretor do município. O que se justifica pelo 

fato da Companhia ser doadora de sentido para cidade tanto no que se diz respeito a questão 

do trabalho, quanto de organização do espaço físico e demais aparatos do aparelho urbano. 

 

6. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

Nesta seção serão apresentados os procedimentos metodológicos adotados na 

presente pesquisa. A seção divide-se em: classificação da pesquisa e descrição da 

pesquisa. 

 

6.1. Classificação da Pesquisa 

A presente pesquisa pode ser classificada como de natureza aplicada, abordagem 

qualitativa e finalidade descritiva. Faz uso de procedimentos técnicos como levantamento 

bibliográfico, pesquisa documental e de campo, sendo a observação participante e a 

entrevista utilizadas para coleta e análise de dados. Tem como universo da pesquisa a cidade 

de Volta Redonda/RJ e como amostra os movimentos sociais da cidade, para responder o 

problema de pesquisa “De que forma os movimentos sociais participaram do processo de 

revisão da lei do plano diretor de 2008 de Volta Redonda/RJ?”. 
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6.2. Descrição da Pesquisa 

Para isso buscou-se apropriar do referencial teórico publicado sobre o tema e objeto 

de pesquisa, proporcionando o embasamento teórico para posterior análise dos dados. Além 

disso, foi realizado um levantamento sobre os documentos e reportagens sobre o processo 

de revisão da lei do plano diretor. Informações estas que constituem a fonte documental e 

foram publicadas nos sites de jornais da região, da Prefeitura Municipal de Volta Redonda, 

do processo de revisão da lei do plano e do Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano. 

Buscou-se identificar na leitura destas fontes informações sobre o processo de revisão da lei 

e dos atores que participaram do processo. O período analisado compreende os anos de 2017 

a 2019, por se tratar do tempo em que durou o processo de revisão da lei. 

A pesquisa de campo foi realizada através do comparecimento em nove oficinas de 

revisão das leis, urbanísticas, parcelamento do solo, código de obras e uso do solo, 

realizadas entre os mês de março à julho de 2018. Essas oficinas juntamente com reuniões 

temáticas e audiências públicas representam as instâncias de participação popular 

organizadas e dirigidas pelos representantes do grupo de trabalho, instituído pelo decreto 

municipal 14.300/2007 como o responsável por coordenar o processo de revisão do plano 

diretor. Este grupo de trabalho foi composto por representantes do poder executivo e de 

entidades de classes, associações de moradores, câmara de vereadores, conselho municipal 

de desenvolvimento urbano e conselho regional de corretores de imóveis. 

Além da presença nas oficinas ocorreu também o comparecimento, em setembro de 

2018, ao Seminário Legislativo que tinha o intuito: debater com a sociedade e as entidades 

uma proposta de reforma e atualização do plano. A observação participante foi o método 

escolhido para ser usado durante as oficinas e o seminário para registrar em um caderno de 

campo vários tipos de informações sobre os indivíduos como ações, falas e interações. Na 

análise das informações adquiridas com a pesquisa documental e a participação nas oficinas 

buscou-se identificar como acontecia a participação popular e quem eram os atores que 

participavam ativamente das oficinas, por meio de contribuições acerca do assunto proposto. 

Com relação a entrevista optou-se por uma modelo semiestruturado composto por 

algumas perguntas chaves e pela oportunidade de questionamento sobre fatos apresentados 

durantes as respostas dessas perguntas. Foram ao todo seis entrevistados, sendo quatro 

representantes dos movimentos sociais, o coordenador do processo de revisão e o assessor 

técnico legislativo. As entrevistas dos representantes de movimentos sociais tiveram como 

objetivo identificar se tinha ocorrido participação no processo e como tinha sido essa 

participação. Já a entrevista com o coordenador teve o objetivo de esclarecer como foi o 

andamento do processo. Enquanto que a entrevista do assessor foi sobre a condução de um 
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processo de revisão da lei do plano paralelo ao realizado pelo executivo. 

 

7. DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

Nessa seção apresentamos a histórico do planejamento urbano da cidade de Volta 

Redonda e dos movimentos sociais a fim de identificar em que momento se optou pela 

elaboração do plano diretor municipal e como foi a participação dos movimentos para, 

em seguida, contextualizamos o último processo de revisão da lei do plano com intuito de 

identificar como os movimentos sociais foram ouvidos durante esse processo. 

 

7.1. Um breve histórico do planejamento urbano da “Cidade do Aço” 

Santo Antônio de Volta Redonda, então distrito de Barra Mansa cidade do interior do 

estado do Rio de Janeiro, passa a ganhar visibilidade em decorrência da instalação da CSN 

que fazia parte da estratégia do Estado na década de 40 para industrialização do país. Sendo 

assim, a CSN foi concebida como parte do processo de desenvolvimento brasileiro baseado 

na industrialização. A escolha do distrito para construção da Usina Presidente Vargas (UPV) 

segundo Morel (1989) levou em consideração questões como: terreno relativamente plano, 

perto do rio e estradas de ferro, localizado entre os grandes centros comerciais representados 

por Rio de Janeiro-São Paulo-Minas Gerais, proteção contra a possibilidade de um ataque 

militar, preço da mão de obra mais barato do que no Rio e o fato do genro do então 

presidente do Brasil ser interventor federal do estado do Rio de Janeiro. 

No entanto, o distrito tinha como principal atividade econômica a agropecuária, com 

um espaço territorial divido entre fazendas e um pequeno núcleo urbano. Como destaca 

Neto Francisco et tal (2014) e Medeiros (2004), não era possível implementar uma usina em 

um espaço que não fosse capaz de atender a necessidades básicas de infraestrutura urbana 

dos trabalhadores e suas famílias. Além desse aspecto o fato da empresa oferecer uma 

estrutura urbana adequada se configurava como forma de atrair e reter o trabalhador na 

localidade (FONTES E LAMARÃO, 2006). Visando seguir a cartilha dos países 

desenvolvidos o Estado brasileiro encampou a construção de todo um aparato urbano-

industrial necessário para receber essa mão-de-obra, por meio do planejamento do plano 

urbanístico e do plano de implementação da UPV no então distrito. 

Para isso, algumas fazendas da região foram desapropriadas pela União e outras 

compradas pelo Governo do Estado do Rio de Janeiro com objetivo de doar a empresa 

visando o interesse nacional de promover o desenvolvimento do país por meio da 

industrialização. O território de Volta Redonda ficou sobre domínio da CSN e dos 

loteadores, grandes proprietários das fazendas que foram divididas em lotes de terras 
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destinadas à comercialização. O espaço a cargo da CSN foi planejado com base no plano 

diretor elaborado por Attílio Corrêa, pensando de forma tecnocrática, com foco em 

organizar o espaço em torno da usina a imagem e semelhança da segregação hierárquica 

funcional existente na empresa (LIMA, 2010; LOPES, 2019).  

A ideia por trás do planejamento do núcleo urbano que receberia os trabalhadores da 

empresa era a criação de uma cidade modelo que fosse capaz de moldar o trabalhador, por 

meio de uma estrutura viária hierarquizada e organizada pela aplicação do conceito de 

zoneamento para determinar o uso e ocupação do solo urbano (MOREIRA et al, 2014). 

Seguindo a mesma lógica da hierarquia de funções da usina para proporcionar segundo 

Bentes (2018, p.5) as necessidades humanas básicas: habitar, trabalhar, circular e recrear 

oferecendo áreas verdes e com boa incidência solar por meio de espaços predeterminados. 

Assim a CSN assumiu a construção não só das instalações essenciais para a produção do 

aço como também da construção de moradias, de espaços de lazer, de hospital, de hotéis, de 

escolas, de igrejas, áreas comerciais, de ruas, praças entre outros.  

Sendo assim, a CSN passou a ser proprietária tanto dos vários terrenos do distrito 

quanto das construções residenciais e do aparelhamento urbano que tiveram início a partir 

de 1942. Toda essa infraestrutura que o trabalhador da CSN iria usufruir foi construída em 

torno da usina. Em decorrência disso, Volta Redonda teve dois núcleos urbanos ligados por 

uma ponte, um situado a margem direita do rio administrado pela CSN ficando conhecido 

como “Cidade Operária” e o outro a margem esquerda, administrado por Barra Mansa que 

teve sua ocupação de forma desordenada e sem qualquer planejamento urbano sendo 

cunhado de “Cidade Velha” dispunha de alguns equipamentos de utilidade pública 

necessários para atender a uma população que não chegava a três mil habitantes dedicada 

basicamente a atividades agrícolas (FONTES E LAMARÃO, 2006). 

A construção da usina foi responsável por atrair para o distrito um contingente 

populacional muito maior do que o número de empregos que seriam oferecidos pela usina, 

de acordo com Moreira et al (p.178, 2004) a projeção era de quatro mil empregos e vinte 

mil habitantes, no entanto a população do distrito saltou para mais de vinte e seis mil pessoas 

e o plano de construção de habitações não conseguiu atender nem a metade dos empregados 

da usina. Levando ao déficit habitacional e empregatício na “Cidade Operária” e um 

superávit de pessoas em busca de habitações e empregos na “Cidade Velha” e periferias do 

distrito. Essa parte do distrito não contava com planejamento urbano e infraestrutura sendo 

impactada diretamente por esse crescimento populacional acelerado pelos processos de 

construção e expansão da empresa. 
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Gerando especulação imobiliária e loteamentos que não seguiam a legislação 

urbanística por parte dos grandes proprietários de terra, além dos processos de ocupações 

irregulares em morros e margens do rio ou em áreas distantes promovida pela população, 

dando origem a aglomerações urbanas sem qualquer controle urbanístico (BENTES, 2018). 

Estas áreas estavam entregues, em princípio, à gestão de Barra Mansa e mais tarde na década 

de 50, após a emancipação do distrito, à administração da cidade do aço, como Volta 

Redonda ficou conhecida devido a sua dependência em relação a CSN. Dessa forma o 

território da cidade passa a ser administrado tanto pela CSN quando pela prefeitura de Volta 

Redonda, situação essa que vai perdurar até o final da década de 60. 

Quando a prefeitura de Volta Redonda passou a gerir integralmente o município 

porque segundo Fontes e Lamarão (p.249, 2006) todo o “patrimônio urbano voltado a vida 

do trabalhador fora da fábrica” foi entregue à prefeitura, enquanto a administração das 

habitações ficou sob a responsabilidade de uma subsidiária a Imobiliária Santa Cecília 

(CECISA) criada pela CSN, que por sua vez só manteve os terrenos que poderiam ser usados 

para ampliação da usina. Dessa forma a imobiliária tornou-se proprietária de imóveis e 

terrenos localizados em áreas centrais da cidade com um  ótimo aparato urbano o que elevou 

o valor das propriedades e da especulação imobiliária. Os trabalhadores que até então 

pagavam um aluguel à CSN abaixo do valor de mercado precisaram, a partir de então, 

adquirir as propriedades em que viviam ou desocupá-las e se mudar para os bairros mais 

afastados. 

Para atender adequadamente toda a população a cidade precisava aprender a gerir um 

aparato urbano gigantesco e os problemas decorrentes da falta de habitação e infraestrutura 

que eram reivindicações dos movimentos sociais juntamente com o sindicato que 

representava os trabalhadores das empresas. Somada a isso na década de 70 por meio do 

Decreto lei 1.273/73 Volta Redonda foi declarada área de segurança nacional, em meio a 

ditadura militar, seus administradores passaram a ser indicados pelo governo federal. 

Enquanto a CSN, no âmbito do II Plano Nacional de Desenvolvimento que visava 

proporcionar a manutenção do crescimento econômico do país, dava continuidade ao seu 

plano de expansão (LIMA, 2010; PALMEIRA, 2012). Resultando na necessidade de se ter 

um controle sobre a ocupação urbana desordenada, o que levou ao desenvolvimento do 

Plano Estrutural de Desenvolvimento Integrado de Volta Redonda (PEDI-VR) por meio da 

consultoria especializada do arquiteto Harry Cole, do Rio de Janeiro. 

O objetivo do plano era um planejamento físico-territorial-urbanístico utilizando-se 

de uma ferramenta técnico-administrativa que não considerou outras inclinações 
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econômicas para cidade e por isso levou em consideração a contribuição para as futuras 

expansões da CSN (MOREIRA et al, 2014). Para administrar a execução e a revisão do 

PEDI, que se estendeu por dez anos, planejar o desenvolvimento e o crescimento urbanístico 

da cidade foi criado pela prefeitura o Instituto de Pesquisas e Planejamento Urbano – IPPU. 

O Instituto nasceu como uma autarquia por meio da lei municipal número 1.411/77, no 

momento em que os movimentos sociais da cidade ganharam um reforço com a atuação de 

Dom Waldyr1 e as CEBs. 

Mesmo vivendo um período de repressão de direitos em razão da ditadura civil- 

militar a população da cidade não deixou de se organizar nos movimentos sociais em prol 

dos direitos e melhores condições de vida. O Movimento dos Posseiros Urbanos, originário 

da Comissão dos Posseiros Urbanos é um exemplo disso, movimento que surgiu na década 

de 70 e tem entre seus integrantes moradores que fizeram parte das regiões da cidade que 

foram ocupadas, tinha como objetivo regularização das áreas de posse e a criação de um 

espaço de participação onde fosse possível decidir sobre os investimentos em infraestrutura 

urbana, a pressão exercida sobre a prefeitura resultou na aprovação da lei municipal número 

2086/85 que garantia os objetivos pretendidos (LIMA, 2010; PALMEIRA, 2012). 

Na década de 80 temos a criação da Confederação das Associações de Moradores 

(CONAM), uma entidade geral que resultou da reunião das associações de moradores 

constituídas (LIMA, 2010; PALMEIRA, 2012). Com o processo de redemocratização do 

país e a aprovação da CF88, Volta Redonda se encaminhou para deixar de ser área de 

segurança nacional e a população teve seus direitos civis e políticos restabelecidos ao 

mesmo tempo que ganhou um novo fôlego para lutar por suas demandas. As questões sobre 

habitação e infraestrutura da cidade após o processo de redemocratização suscitou várias 

iniciativas nos anos que se seguiram. Iniciativas estas que buscaram seguir a regulamentação 

sobre política urbana que passaram a constar na Constituição Federal, a partir de 1988. 

Podemos citar a lei orgânica do município que serviria de base para elaboração de um 

plano diretor municipal, o plano 2000 que tem como preocupação o caráter simbólico e 

desenvolvimentista da cidade, a regulamentação pelo decreto número 4.493 do Fundo 

Comunitário de Volta Redonda (FURBAN) uma autarquia que tinha como objetivo 

desenvolver uma relação com os movimentos sociais, a igreja, a prefeitura e associação de 

moradores em prol de melhores condições nas áreas de posses da cidade, a criação da 

                                                      
1  Dom Waldry Calheiros de Novaes foi bispo da diocese de Volta Redonda entre os anos de 1966 e 2000 

atuando em prol dos trabalhadores, dos pobres e perseguidos políticos da época da ditadura militar. 
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Federação das Associações de Moradores (FAM) que tinha uma relação próxima com a 

prefeitura e a criação do Conselho Municipal de Desenvolvimento Urbano (CMDU) 

formado por representantes de diversos segmentos da sociedade a finalidade era 

proporcionar a participação da população no processo de avaliação e implementação das 

políticas de desenvolvimento urbano (LIMA, 2010; PALMEIRA, 2012). 

Em meio a todo esse movimento em prol do desenvolvimento urbano, aconteceu o 

processo de privatização da CSN. Processo este que impactaria de forma drástica a cidade 

e seus moradores devido a relação que estes desenvolveram ao longo dos anos com a 

empresa. Visto que a cidade nasceu por causa e em razão da instalação da UPV, as atividades 

econômicas da cidade giravam em torno da produção do aço e esta era a principal atividade 

econômica, ou seja, a CSN era no plano simbólico, doadora de sentido para a cidade. Além 

disso, o processo de privatização da empresa incluiu todos os imóveis e terrenos que ainda 

eram de propriedade dela não somente a planta da usina. Com a conclusão do processo de 

privatização em 1993 a cidade se viu diante de outros desafios além dos já enfrentados como 

o crescente número de desempregados e a escassa oferta de terras para o seu 

desenvolvimento que resultou no aumento da especulação imobiliária na cidade. 

Diante desse novo cenário, a ideia de uma ferramenta que contribuísse para o 

planejamento urbano da cidade com vista ao desenvolvimento futuro se fazia cada vez mais 

necessária, já que a cidade ainda vivia sobre PEDI e a CF88 orientava que as cidade com 

mais de vinte mil habitantes deveriam elaborar planos diretores com objetivo de ser o 

instrumento básico de promoção do desenvolvimento urbano. Com esse intuito e partindo 

de um esboço do plano diretor municipal realizado pelo IPPU, o CMDU, durante o governo 

de Baltazar2, tornou-se responsável por conduzir o processo de formulação do plano diretor 

da cidade, que foi discutido entre os anos de 1996 e 1998 sendo arquivado posteriormente 

por falta de acordo entre os atores envolvidos (LIMA, 2010; PALMEIRA, 2012). Além do 

fracasso na tentativa de elaboração e aprovação do plano diretor esse período presenciou 

o esvaziamento do CMDU, que perdeu sua função deliberativa passando a ser um conselho 

consultivo, do FURBAN, que ao invés de atuar em prol de melhores condições nas áreas de 

posse serviu para despolitizar os movimentos sociais e do CONAM, que teve suas atividades 

encerradas (LIMA, 2010; PALMEIRA, 2012, DELAGADO, 2017). 

Durante o primeiro governo Neto3 ocorreu uma nova tentativa de debate sobre o plano 

diretor, sem a presença do CMDU o IPPU elaborou o projeto de lei do Plano Diretor de 

                                                      
2 Paulo César Baltazar de Nóbrega foi prefeito de Volta Redonda de 1993 a 1997. 
3 Antônio Francisco Neto prefeito de Volta Redonda de 1997 a 2001/ 2001 a 2004. 
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Desenvolvimento Urbano (PDDU) que tinha o intuito de desvincular a imagem de cidade 

de uma única empresa, no entanto esse projeto não foi aprovado pela câmara de vereadores 

sendo mais uma tentativa que acabou sendo arquivada, mesmo que esse governo seja 

conhecido pelo grande volume de obras que resultaram em uma reforma urbanística na 

cidade a mesma não foi pensada sob as diretrizes de um plano diretor (PALMEIRA, 2012, 

DELAGADO, 2017). Em 2001 com a regulamentação do capítulo da CF88 sobre a política 

urbana por meio do Estatuto da Cidade, a cidade se vê diante do desafio de estruturar o 

plano diretor visando atender a legislação. 

Visto que segundo Palmeira (2012, p.208) “no caso da não apresentação de um plano 

diretor, o município sofreria sanções do governo federal como corte de verbas e o Executivo 

poderia sofrer ações de improbidade administrativa”. Com intuito de contribuir para que os 

municípios atendessem a legislação o governo federal lançou em 2005 por meio do 

Ministério das Cidades uma campanha nacional “Plano Diretor Participativo: Cidade de 

Todos” com objetivo de que as prefeituras elaborassem e implementassem seus planos com 

a participação de toda a sociedade e com mecanismos que proporcionam ampla publicização 

do seu processo. Sendo no bojo da campanha, Volta Redonda deu início ao processo de 

elaboração de projeto lei de Plano Diretor Participativo de Volta Redonda (PDPVR) durante 

o governo Gothardo4. 

Diferente dos outros processos de planejamento mencionados anteriormente que 

foram planejados e elaborados por escritórios de arquitetura sem qualquer participação da 

sociedade, o processo que resultou no PDPVR foi realizado em sua maior parte pelo IPPU 

conjuntamente com a população da cidade seguindo as determinações do Estatuto da 

Cidade. Contanto, segundo Silva (p.175, 2016) houve uma consultoria técnica 

especializada, do Arquiteto e Urbanista Jorge Wilheim, “para a parte de diagnóstico e 

proposições estratégicas para a cidade”. Elaborado no final de 2006 o plano passou por um 

conturbado processo de aprovação na câmara de vereadores da cidade ganhando status de 

lei somente em 2008. Este plano também teve o intuito de mudar o caráter econômico e 

simbólico da cidade procurando desvincular sua imagem a da CSN (MOREIRA et al, 2014). 

O PDPVR além de trazer essa ideia de uma cidade que busca seu crescimento 

econômico pautado em atividades do comércio e prestação de serviços, institui o CMDU 

com o intuito de que ele atue no controle das questões urbanísticas (DELAGADO, 2017). 

Sendo que diferente do CMDU da década de noventa que tinha em sua composição 

                                                      
4 Gothardo Lopes Neto prefeito de Volta Redonda de 2005 a 2009. 
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basicamente sociedade civil, o CMDU instituindo pelo PDPVR contaria com representes do 

poder público municipal, movimentos sociais e populares, sindicatos de trabalhadores, setor 

empresarial, entidades profissionais, acadêmicas e de pesquisa, assim como organizações 

não governamentais e conselho de classe (LIMA, 2010; DELAGADO, 2017). Palmeiras 

(2012) ainda destaca que o PDPVR é resultado de uma hegemonia política, da falta de 

diálogo com os movimentos sociais e da consagração das reformas urbanísticas feitas 

durante o governo Neto. 

No entanto, é preciso destacar que os movimentos sociais se configuram como um 

importante ator político sobretudo nas décadas de 80 e 90, conseguindo importantes 

conquistas no diz respeito a luta pelo Direito à Cidade. Luta esta que segundo Tavolari 

(2016, p.106) “passou a ser depositária das expectativas de mudança, das projeções de 

justiça, democracia e igualdade na cidade”, porque ela visa abranger todas as questões que 

envolve a qualidade da vida humana digna. Por isso após esse breve histórico do 

planejamento urbano da cidade e antes de entender como foi o processo de revisão da lei do 

plano diretor vamos conhecer um pouco mais da atuação dos movimentos sociais na esfera 

urbana de Volta Redonda. 

 

7.2. Movimentos sociais como atores políticos 

A atuação dos movimentos socais em Volta Redonda em prol da luta pelo Direito a 

Cidade tem no acesso a moradia sua principal motivação. Visto que o processo de expansão 

da ocupação territorial de Volta Redonda acompanhou o crescimento da CSN em 

decorrência da demanda pelo aço. Períodos como a implantação da usina e os projetos de 

expansão da sua capacidade produtiva, aliados as condições de vida dos operários que 

estavam acima da média das oferecidas para os demais trabalhadores brasileiro. 

Contribuíram para a “cidade do aço” se tornar polo de atração para pessoas de outras regiões 

do país, que a escolhiam para morar, trabalhar e constituir suas famílias. No entanto, o 

contingente de pessoas que se direcionava a Volta Redonda era muito maior do que a usina 

tinha interesse em absorver como mão de obra. 

Por isso os trabalhadores que não eram aproveitados pela usina precisavam procurar 

outra atividade profissional ou ficariam desempregados. Impactando diretamente no acesso 

a moradia de grande parte das pessoas que foram atraídas para Volta Redonda, mas não 

foram alocadas na Companhia ficando entregue a sua própria sorte na busca por um lugar 

para morar. Se o espaço em torno da usina era destinado a criação de todo aparato urbano 

oferecido aos funcionários da empresa, só restava aos demais a “Cidade Velha”. Porém, a 

estrutura urbana da “Cidade Velha” não dispunha de moradias para atender todo esse 
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contingente. Dessa forma, as pessoas precisavam construir sua própria moradia, em espaços 

que eram em sua maioria periféricos, em áreas de risco como por exemplo margens de rios 

ou encostas de morro, sem infraestrutura urbana adequada e que eram utilizados no processo 

de especulação financeira da terra. 

Sem acesso a moradias ou a terra de forma democrática não restou outra opção para 

as várias pessoas que se dirigiam a Volta Redonda em busca de melhores condições de vida, 

a não ser ocupar as terras que estavam desocupadas. Com construções irregulares ou 

clandestinas sem qualquer preocupação com a legislação urbanística a “Cidade do Aço” 

crescia sem uma organização administrativa do seu espaço urbano como um todo (LIMA, 

2010; MARICATO, 2015; LOPES, 2019). Isso porque somente parte do seu território, 

representado pela “Cidade Operária”, teve sua ocupação planejada resultando em 

loteamentos clandestinos e especulação financeira da terra na “Cidade Velha” o que 

contribuíram para uma expansão urbana desordenada (MOREL, 1989). Segundo Franco 

(2018, p.117) 

Esses loteamentos se expandiam beneficiando-se da ausência de controle 

municipal, gerando um poderoso e influente grupo de atores com interesses 

próprios na ocupação e no processo de valorização do solo, grupo este que em 

1954 iniciou o movimento pela emancipação do município. 

 

Mesmo após a emancipação de Volta Redonda em relação a Barra Mansa, não foi 

realizado o processo de regularização das moradias o que beneficiava os loteadores que 

usavam a terra como mercadoria em processo especulativo (LOPES, 2019). Esses 

loteadores inclusive criam uma Associação dos Proprietários de Imóveis que ficou 

responsável pelo levantamento dos terrenos, suas plantas e seus proprietários de forma a 

auxiliar a prefeitura no processo de cadastramento desses territórios (MOREL, 1989). E 

com um crescente déficit habitacional, surgiram vários núcleos de ocupação urbana, 

gerando um contraste com a parte planejada da “Cidade Operária”. Resultado segundo 

Morel (1989) da aprovação em massa de loteamentos e expansão de loteamentos 

clandestinos em terrenos particulares ou da própria prefeitura logo após a emancipação de 

Volta Redonda. 

Com objetivo de controlar essa ocupação desordenada o poder público criou na década 

de 60 uma autarquia a Companhia de Habitação de Volta Redonda (COHAB). Responsável 

pela construção de conjuntos habitacionais para serem vendidos para as pessoas de baixa 

renda. No entanto, sem uma política de habitação a COHAB não conseguiu ofertar um maior 

número de moradias, passando a funcionar simplesmente para receber por aquelas que já 
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haviam sido vendidas (LIMA, 2010; LOPES, 2019). Essa década também foi marcada pela 

entrega à gestão municipal de Volta Redonda à administração da infraestrutura urbana da 

“Cidade Operária”. Assim como pela criação da CECISA, responsável pela construção de 

casas que seriam vendidas aos operários da usina e pela administração do patrimônio 

imobiliário da Companhia. Patrimônio este que incluía espaços destinados ao lazer, hotéis, 

hospital entre outros. 

Com a criação da CECISA o espaço territorial de Volta Redonda ganhava um novo 

ator no processo de especulação imobiliária, já que a subsidiária se tornou dona de grande 

parte dos terrenos da cidade, que ao mesmo tempo em que reservava terrenos a espera de 

valorização promovia a construção de loteamentos (LIMA, 2010; LOPES, 2019). No 

entanto, assim como a COHAB, a CECISA não foi capaz de suprir a constante demanda por 

moradias que crescia na medida em que a produção do aço se expandia. E visando planejar 

o espaço urbano como um todo e de forma integrada para atender a expansão da usina, a 

prefeitura contratou uma empresa de consultoria para elaborar o PEDI. Sendo mais um 

plano diretor tecnocrático, elaborado sem a participação popular e reafirmando a ligação 

econômica da cidade com a Companhia. 

A implementação do PEDI seria administrada pelo IPPU, instituto criado pela 

prefeitura com objetivo de promover a organização do espaço urbano. Espaço esse que pôr 

ser em parte planejado, em parte não, tinha suas particularidades com relação as demandas 

advindas dessa realidade. Ou seja, o espaço territorial de Volta Redonda, convivia dessa 

forma com duas realidades diferentes, existia moradias localizadas em ruas largas e asfaltas 

com acesso a serviços urbanos e existia outras que não tinham o mesmo acesso que é o caso 

encontrado nos núcleos de posse. Por isso cada uma dessas realidades demandava uma 

atuação diferente da gestão pública com relação ao serviço ofertado. O que se agravou com 

o aumento do déficit habitacional da cidade e o surgimento de novo núcleo de posse em 

terras públicas e privadas nas décadas de 70 e 80 (LIMA, 2010; LOPES, 2019). 

Situação essa que deveria ser contornada pela prefeitura de Volta Redonda por meio 

da atuação do IPPU na política urbana da cidade, já que a CSN se restringiu ao direito de 

não participar mais da dinâmica urbana nas posteriores expansões da usina se concentrando 

exclusivamente na produção do aço. Paralelamente a essa movimentação da prefeitura e da 

CSN os moradores da cidade, principalmente os de núcleo de posse, passaram a questionar 

a falta de infraestrutura urbana do local de moradia. Dentre esses núcleos destacamos onde 

é hoje o bairro Santo Agostinho porque segundo Marcelo da Silva5, ativista do Fórum 

                                                      
5 Entrevista concedida dia 27 de julho de 2019 na Universidade Federal Fluminense - campus Volta Redonda 
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Justiça e do Movimento Nacional de Luta por Moradia, foi onde “o pessoal começou a 

discutir, ter consciência e questionar a função social da terra”. 

Por meio de lideranças atuantes, entre elas Marcelo lembra de Cupertina, Lurdinha, 

João Rosa, Olívia, Dona Elzira e Luiz Antônio, os moradores dos núcleos de posse 

começaram a se organizar para transformar o local e proporcionar dignidade para aqueles 

que ali moravam. A igreja católica foi muito importante nesse processo ao proporcionar o 

espaço das CEBs, espalhadas pelos vários bairros da cidade, para que as pessoas se 

reunissem e pudesse debater a luz da teologia da libertação o direito a cidade. Em tempo de 

cerceamento dos direitos civis e políticos a igreja, na figura de Dom Waldyr, assumiu o 

papel de mobilizar as lutas em prol de melhores condições de vida para a população. 

Contribuindo assim para manutenção da articulação das forças sociais, que com a 

intervenção dos governos federais militares tanto na administração da cidade quanto do 

sindicato dos metalúrgicos levou a perseguição dos operários ou qualquer outra pessoa, que 

na concepção do governo federal tivesse tendências políticas e ideológicas comunistas. 

As CEBs foram responsáveis pela organização coletiva dos habitantes da cidade de 

forma a influenciar na sua dinâmica social e na formação de lideranças. Contribuindo para 

a construção da cidadania dessas pessoas ao mesmo tempo que incentivou a participação no 

espaço público. E o debate acerca do Direito a Cidade se fazia necessário (e ainda se faz) 

pelos problemas decorrentes de uma ocupação urbana desigual e desurbanizada, ocasionada 

pelas constantes migrações das áreas rurais do país para área urbana da “cidade do aço”. 

Gerando um conflito social entre as pessoas que ocupavam áreas públicas e privadas 

buscavam o reconhecimento da posse por parte da prefeitura e as pessoas que de fato tinham 

a titularidade da área. Questão que precisou ser administrada pela IPPU em consonância 

com as CEBs e as forças sociais. 

No momento em que a população começou a se organizar em movimentos sociais a 

fim de reivindicar a participação coletiva no processo de pensar a cidade de forma 

democrática, ou seja, seus processos de urbanização e a ocupação do espaço de forma que 

a coletividade pudesse usufruir da vida urbana com dignidade. Na esteira dos movimentos 

que vinha acontecendo no país pelo fim do cerceamento dos direitos, ganhou visibilidade a 

reforma urbana. Que tinha como objetivo promover o acesso as cidades que preservem e 

proporcione o direito à moradia, à infraestrutura urbana, à saneamento ambiental, à cultura, 

à saúde, à educação, à lazer e ao trabalho para toda sociedade (TORRES e GINTERS, 2016). 

Reivindicações que ganharam coro nos movimentos de posseiros urbanos de Volta 

Redonda. 
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Movimento este que se destacou no cenário de mobilizações que vinham acontecendo 

na cidade, e que busca reivindicar seu espaço para participação no planejamento urbano. 

Com o objetivo de clamar por infraestrutura urbana nos núcleos de posse contribuindo para 

melhores condições de vida das pessoas que ali residiam. Por falta de condições materiais e 

financeiras de residir em um local já estruturado. Segundo José Maria, mas conhecido como 

Zezinho ativista do Movimento Ética na Política (MEP)6, “[...] esse empobrecimento criou 

uma situação de uma certa reforma urbana em Volta Redonda de baixo para cima [...]. O 

que resultou na pressão dos movimentos junto a Câmara de Vereadores e ao IPPU para 

aprovação de uma lei, Lei de Posseiros Urbanos, que se legaliza as áreas de posse e para 

criação de um fundo, FURBAN, com a presença de representes dessas áreas com intuito de 

participar das decisões sobre a infraestrutura urbana (LIMA, 2010). 

Durante o processo de transição democrática os movimentos sociais foram atuantes 

no Comitê Municipal Pró-Constituinte, juntamente com o movimento sindical, associações 

de moradores, as CEBs, entre outras entidades da sociedade civil. Zezinho lembra que o 

Comitê era coordenado por uma “moradora da área de posse Maria de Lurdes da Fonseca, 

uma militante que está ai afirme no movimento de moradia até hoje no Rio de Janeiro” e foi 

uma das lideranças dos movimentos de posseiros. A atuação desse Comitê vai da elaboração 

da Constituição Federal, passando pela estadual até a Lei Orgânica Municipal, que daria 

subsídio para a elaboração sem vínculo com a CSN do primeiro plano diretor (LIMA, 2010). 

Esse também foi um momento importante e de forte atuação dos movimentos sociais 

juntamente com o movimento sindical durante a mais longa greve da CSN. Resultado do 

desgaste na relação do operariado com a CSN sobre as condições de trabalho acabou 

mobilizando toda a cidade. Com uma vitória parcial, já que nem todas as reivindicações 

foram atendidas, esse episódio vai marcar um processo de ruptura entre os trabalhadores, a 

cidade e a CSN. Esses episódios demonstram como a década de 80 foi de grande ebulição e 

ascensão dos movimentos sociais em Volta Redonda. Que pressionavam o poder público 

municipal a atender suas reivindicações com relação a oferta de serviços públicos e 

infraestrutura aos núcleos de posses e periferias da cidade. 

O planejamento urbano ganhou um componente jurídico com a aprovação do texto da 

CF88. A Constituição em seu capítulo sobre a política urbana, resultado da pressão e 

participação dos movimentos sociais na Assembleia Nacional Constituinte, regulamentou a 

questão da função social da propriedade ao vincula-la a elaboração do plano diretor de 

                                                      
6 Entrevista concedida no dia 25 de julho de 2019 na sede do MEP 
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competência da gestão pública municipal. No entanto, este plano carecia de regulamentação 

por lei federal e que só seria editada treze anos após promulgação da Constituição. Fato este 

que não impediu que os movimentos sociais de Volta Redonda reivindicassem a execução 

da função social da propriedade na cidade. Dessa forma, a tentativa dos movimentos sociais 

e demais atores da sociedade de participar ativamente da elaboração do plano diretor data 

do final da década de 80. 

Durante o governo de Wanildo de Carvalho, que foi prefeito de Volta Redonda entre 

o final da década de 80 e início da década de 90, surgiu o Plano 2000 em um ensaio para a 

reestruturação urbanística da cidade e a construção de várias obras entre elas viadutos e 

prédios, visando pensar a cidade para além da sua relação com a CSN (LIMA, 2010). Este 

plano deveria ser elaborado por uma empresa privada, não contando assim com atuação do 

IPPU ou a participação popular. O que não foi bem recebido pelos movimentos sociais que 

já vinham desenvolvendo a discussão sobre a organização do espaço urbano com os demais 

atores da sociedade (LIMA, 2010). 

De forma a tornar a participação popular efetivamente institucionalizada os 

movimentos sociais vão conseguir a regulamentação do FURBAN e do CMDU durante a 

década de 90. Instituições que se somam as conquistas dos movimentos sociais ao longo da 

década de 80, ao mesmo tempo em que demonstra sua forte atuação como ator político 

capaz, até então, de disputar a participação na construção e reorganização do espaço urbano. 

Para além dessas disputas, a cidade precisou se reorganizar após a conclusão do processo 

de desestatização da Companhia com sua privatização na década de 90. O que resultou em 

demissões, em massa antes da concretização da privatização, esta que incluiu não só aparato 

industrial da CSN como também terras e imóveis com por exemplo os destinados a saúde, 

lazer e moradia localizados em pontos estratégicos da cidade. 

A gestão pública municipal assumiu um importante papel na dinâmica da oferta de 

emprego juntamente com o setor de serviços da cidade, buscando conter a crise econômica. 

Para além disso a gestão municipal tinha o desafio de administrar o espaço urbano de forma 

autônoma ao mesmo tempo que tentava equilibrar as diferentes forças que tinham objetivo 

de orientar o planejamento urbano da cidade. Entre essas forças podemos citar a própria 

prefeitura, os loteadores, a CSN e os movimentos sociais. Cada ator acabava por defender 

seus próprios interesses na organização do espaço urbano, que carecia de um plano que 

considerasse a nova dinâmica da cidade pós-privatização. O que leva o IPPU no início da 

década de 90 a começar a trabalhar em um plano diretor pensado em retomar o desenvolvido 

de Volta Redonda para além da sua relação com a CSN. 
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No entanto, a elaboração do plano pelo IPPU ficou meio estagnada ao passo que a 

gestão municipal precisou lidar com greves do funcionalismo público, novos núcleos de 

ocupação, disputa política em torno do CMDU ser um órgão deliberativo ou consultivo entre 

outras (LIMA, 2010). O que demonstra que na esteira de todo processo de redemocratização 

do país, da CF88, do exercício dos direitos de cidadania e de uma democracia mais 

participativa, a força política dos movimentos sociais e demais setores da sociedade civil 

organizada estava se consolidando como um ator político atuante na gestão da dinâmica da 

cidade. Essa dinâmica era afetada por uma constante disputa política que por vezes 

atravancava o desenvolvimento de ações que visavam organizar o espaço urbano. 

Na tentativa de organizar o espaço o CMDU elabora o PDDU de 1988, tendo em vista 

que o último plano diretor da cidade data da década de 70 e que a CF88 determinava a 

elaboração de planos para cidade com mais de 20 mil habitantes. De acordo com Márcia 

Lobão7, ativista do Fórum Justiça e Fórum Saúde, os movimentos sociais tiveram uma 

atuação maciça e efetiva para elaboração do plano diretor. Para que a função social da 

propriedade pudesse finalmente ser aplicada na cidade de Volta Redonda, segundo Márcia 

“[...] principalmente por causa dessas terras ociosas que estão nas mãos da CSN [...]”. No 

entanto, o PDDU não chegou a ser aprovado pela Câmara de Vereadores porque segundo 

Lima (2010, p.99) ia contra os interesses da CSN, que “junto do seu fundo de previdência, 

a Caixa Beneficente dos Empregados da Companhia Siderúrgica Nacional (CBS), detinha 

dois terços das terras e inúmeras propriedades espalhadas pelo município”. 

Essas terras ociosas que foram desapropriadas pela União para a construção da Usina 

e de todo aparato urbano visando a promoção de serviços de utilidade pública e interesse 

nacional, também incluem propriedades que não estão relacionadas as atividades industriais 

da Companhia. O que segundo Lima (2018, p. 43) representa cento e quarenta e sete terrenos 

e imóveis, correspondendo a vinte e cinto por cento da área urbana da cidade, e que “foram 

incluídos no edital de privatização como ativos não-operacionais.” Ou seja, quando a 

empresa foi privatizada em 1993 todas as terras e imóveis que até aquele momento eram 

propriedades da empresa foram privatizadas junto com a mesma independente de sua 

finalidade está diretamente relacionada com a produção do aço. 

Por conta disso nos anos que se seguiram a privatização o que se observou na cidade 

foi a utilização de algumas dessas propriedades para garantir a especulação imobiliária no 

município, resultando no descumprimento da função social da terra e da propriedade. 

Principalmente a partir do momento em que a CSN rompeu de vez relações com o poder 

                                                      
7 Entrevista concedida no dia 12 de julho de 2019 na casa da entrevistada. 
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público de municipal em 2003 e impediu o acesso da população a diversas áreas de lazer até 

então de uso público (LIMA, 2018). A justificativa para esse impedimento é proferida por 

Marcos Barreto, assistente sênior do executivo-chefe da empresa Benjamin Steinbruch, em 

entrevista ao jornalista Todd Benson do jornal The New York Times em maio de 20058. 

Segundo Barreto “a CSN está revendo sua propriedade para ver se a terra pode ser 

melhor aproveitada e, na maioria dos casos, pretende reabrir as áreas ao público 

eventualmente.” O que resultou em pedido judicial de reintegração de posse de áreas onde 

estão instalados alguns clubes da cidade: Náutico, Laranjal, Filatélico, Umuarama, Aero 

Clube e Versátil, ou no pedido de alugueis exorbitantes para que os clubes possam continuar 

funcionando. Além disso, A CSN fechou campos de futebol nos bairros Barreira Cravo, 

Rústico, Siderópolis e São Lucas, impediu o acesso de um grupo de aposentados a uma 

horta na proximidade da Fazenda Santa Cecília assim também a própria fazenda e restringiu 

o acesso a Floresta da Cicuta (LIMA, 2018; LOPES, 2019). 

Além dessas áreas, no mapa a seguir podemos visualizar outras propriedades 

pertencentes a CSN, entre elas algumas que buscam cumprir a função social da propriedade, 

como é o caso da Escola Técnica Pandiá Calógeras (ETPC) destinada a educação 

profissional técnica e o atual Hospital Santa Cecília (antigo Hospital Vita). Enquanto a 

ETPC é administrada pela Fundação CSN, o Hospital Santa Cecília9 assumiu a 

administração das instalações, que antes eram administradas pelo Hospital Vita, por meio 

de um acordo de locação com a CSN depois que está entrou com um pedido na justiça com 

o objetivo de reaver o controle judicial do prédio. 

Podemos citar também o caso da Dona Manuela e da Dona Helena, as duas senhoras 

tinham casas nos bairros Eucaliptal e Sessenta respetivamente. A CSN entrou com ações 

judiciais para reaver essas propriedades, no entanto com a mediação da Igreja Católica na 

figura do Dom Waldyr o desfecho dessa história não foi pior. No caso da Dona Manuela, 

ela pode continuar na propriedade mediante ao pagamento a CSN, enquanto a Dona Helena 

recebeu da empresa uma indenização para deixar a propriedade (LOPES, 2019). Outro caso 

emblemático de terras ociosas sob o domínio da CSN é o latifúndio urbano do bairro Aero 

Clube. Todas essas ações para reaver o controle dessas propriedades não foram bem 

                                                      
8 Matéria pública no dia 17 de maio de 2005 no jornal The New York Times. Disponível no link 

https://www.nytimes.com/2005/05/17/business/worldbusiness/brazils-steel-giant-and-its-company-town- are-on-

the.html?searchResultPosition=3. Acesso maio 2020 
9 Matéria publicada no jornal Diário do Vale no dia 21 de maio de 2020. Disponível no link 

https://diariodovale.com.br/destaque/hospital-santa-cecilia-inicia-operacoes-dia-01-de-junho/ Acesso 

maio 2020 

 

http://www.nytimes.com/2005/05/17/business/worldbusiness/brazils-steel-giant-and-its-company-town-
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recebidas pela opinião pública que questiona a titulação sobre todo esse patrimônio não 

operacional. 

Na tentativa de conter esses questionamentos a Companhia usa como justifica a 

retomada dessas propriedades com intuito de promover o desenvolvimento econômico 

dessas áreas. Só que alguns casos podem estar incidindo em desvio da finalidade que levou 

a sua desapropriação, como por exemplo a área do Aero Clube que inicialmente foi 

desapropriada para que a CSN pudesse construir um aeroporto e atualmente a empresa 

pretende destinar essa área para fins comerciais (FRANCO, 2018). Por meio da  construção 

de empreendimentos econômicos, entre eles Lima (2018) destaca shopping center, 

hipermercado, universidade, hotel e centro de convenções. O que, no entanto, não parece se 

aplicar para o caso das áreas atualmente ocupadas pelo Centro de Puericultura, que era usado 

para atendimentos na área da saúde, e o Escritório Central antiga sede administrativa da 

empresa. Visto que essas duas propriedades se encontram atualmente inutilizadas e sem 

qualquer manutenção. 

Mas nem por isso a CSN demonstra estar interessada em se desfazer de qualquer uma 

das propriedade que permanecem em seu conjunto de ativos, mesmo que tenham se 

valorizado ao longo dos anos, esse acumulo de terras contribui para a especulação financeira 

dos mesmos (FRANCO, 2018). A figura 1 traz um mapa com objetivo de demonstrar a 

localização das propriedades apresentadas: 
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Figura 1 Mapa-síntese. 
 

Áreas de domínio da CSN 
 

A – Campo Ressaquinha 

B – Aéreo Clube 

C – Clube Náutico 

D – Hospital Santa Cecília 

E – Clube do Laranjal 

F – Horta dos aposentados 

G – Dona Helena 

H - Campo Versátil 

I – ETPC 

J – Clube Umuarama 

K – Centro de 

Policultura  

L – Escritório Central 

M – Clube Foto Filatélico 

N – Campo Ponte Preta 

O – Dona Manuela 

P - Campo do América

 

 

 

 

 

 

 

 
CSN 

 

 

 

Fazenda Santa Cecília 

 

 

 
 

Floresta da Cicuta 

Fonte: Elaborado por Eduardo Barcelos, extraído da dissertação de Michel Couto Lopes (2019) 
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Enquanto a figura 2 visando complementar as informações do mapa-síntese 

demonstra a dimensão das áreas da CSN. Dessa forma, o fato dos terrenos e imóveis que 

não estavam diretamente ligados a produção do aço terem sido privatizados juntos com o 

patrimônio operacional da empresa, proporciona a CSN um importante poder de negociação 

no mercado imobiliário. Visto que esse patrimônio não operacional se encontra nas áreas 

mais valorizadas da cidade, a determinação da CSN em mantê-las pode ser explicada pelo 

seu interesse financeiro de caráter especulativo. 

 
Figura 2 Mapa das áreas de propriedade da CSN. 

Fonte: Extraindo da dissertação de Marcus Vinícius Araújo Delgado (2017) 
 

O que resultou em 2005 em uma ação popular, movida por Maria da Graça e o ex-

deputado federal Derley, com intuito de questionar a alienação das propriedades que não 

estava diretamente relacionada a finalidade produtiva da empresa e que por isso deveriam 

retomar a administração pública. A pressão dos movimentos sociais para que essas terras e 

imóveis cumprissem sua função social, que ganhou relevância jurídica pelo artigo 5º e 182º 

respetivamente inciso XIII e parágrafo 2 da CF88, impulsionaram uma nova tentativa de 

elaboração do plano diretor. Como bem destaca Márcia “[...] foi através dos movimentos 

populares reunidos na cúria que nós começamos a pressionar o Ghotardo10 para que se 

fizesse o plano diretor, ele demorou aderir.” 

A urgência na elaboração de um plano diretor encontrava justificativa no fato de que 

                                                      
10 Gothardo Lopes Netto foi prefeito de Volta Redonda no período de 2005 a 2009, 
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o último plano da cidade data de 1977, incluído as legislações urbanísticas, e da exigência 

do Estatuto da Cidade, legislação que visou regulamentar o capítulo sobre política urbana 

da Constituição. Ou seja, Volta Redonda se encontrava à deriva não tinha qualquer 

planejamento urbano que levava em consideração as mudanças pelas quais a cidade tinha 

passado desde da aprovação do PEDI. Mudanças essas que incluíam tanto seu crescimento 

populacional, que gerou vários núcleos de posse, quanto a privatização da CSN. O que 

resultou na aprovação de uma lei do plano genérica sem levar em consideração as 

particularidades da história da cidade e suas características, com um conturbado processo 

que durou de 2006 a 2008. 

Sendo que todo o processo de elaboração da lei compreendeu somente o ano de 2006 

com uma ativa participação dos movimentos sociais. No entanto a lei levou dois anos para 

ser aprovada na Câmara em decorrência de inúmeras emendas que os vereadores fizeram, 

segundo Márcia, imperando a aprovação “[..] principalmente por causa da questão da função 

social da propriedade [...]. Ela ainda ressalta que a aprovação só aconteceu por medo do 

poder público ficar sem acesso a repasses do governo federal, o que se justifica pelo fato de 

que alguns repasses de recursos de órgãos governamentais estarem condicionados ao 

planejamento participativo (OLIVEIRA FILHO E VASCONCELLOS, 2011; SANTOS 

JÚNIOR E MONTADON, 2011). 

A lei que ficou conhecida como PDPVR teve como intuito distanciar a imagem da 

cidade da centralidade econômica que a Companhia tem para a mesma, não levando em 

conta seu caráter industrial. Além de reproduzir o texto do Estatuto, os instrumentos 

urbanísticos sobre a política fundiária não são autoaplicáveis e demandam legislação 

especifica que deveria ter sido elaborada dentro de 180 dias. No entanto, o PDPVR se 

concentrou nas questões técnicas e não conseguiu de fato ser mapa para o caminho do 

desenvolvimento da cidade. A não elaboração e aprovação das leis complementares 

transformou o PDPVR em um plano de gaveta não sendo capaz de solucionar a questão das 

terras e imóveis ociosos da cidade. 

Em contrapartida no ano de 2015, o Ministério Público Federal emite parecer 

favorável a ação popular de 2005. No qual se questiona que essas propriedades perderam 

sentido de uso para empresa enquanto está ainda era estatal (LIMA, 2018). Visto que na 

década de 60 a empresa deixa de exercer funções típicas do poder público, motivo pelo qual 

ela dispunha de todo esse patrimônio de utilidade pública para atender o interesse nacional 

desejado11. Esse parecer foi importante para mexer com as bases dos movimentos sociais 

                                                      
11 Matéria publicada no site do ministério público federal em 11 de julho de 2016. Disponível em 

http://www.mpf.mp.br/rj/sala-de-imprensa/noticias-rj/mpf-rj-pede-a-tribunal-que-csn-devolva-terras-
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da cidade, que perderam um pouco o folego de articulação nos anos 2000. 

Mas que sempre defenderam o Direito a Cidade e a função social das propriedades 

sob a posse da CSN. Nessa esteira de insatisfação da sociedade civil surgiu o Coletivo Terras 

de Volta, que segundo Raquel Giffoni12, ativista do Coletivo Terras de Volta, é formado por 

“grupos que já estavam de alguma forma articulados com a luta ambiental da cidade e se 

articularam com a luta pelo direito à cidade.” Tendo representantes de diversos movimentos 

sociais e entidades civis, o Coletivo se tornou mais ativo, de acordo com Raquel por meio 

de “passeatas, manifestações e notas públicas à empresa”. Essa articulação entre os 

diferentes movimentos sociais da cidade é ressaltada por Paulinho13, ativista de Movimento 

Nacional de Luta pela Moradia, 

 
Então nossa atuação e nos relacionarmos com esse povo da moradia e não perder 

o vínculo com os outros movimentos que diz respeito também a outros segmentos 

que é tão necessário para gente, saúde, urbanização, educação, CMDU, os 

sindicatos [...] 

 

A articulação entre os diferentes movimentos sociais demonstra a força de 

organização deles em torno de pautas comuns com que contribui para o aumento da 

visibilidade na medida em que são proferidas por uma só voz. Tendo em vista que dar voz 

a determinadas pautas na cidade é de extrema urgência para o campo do Direto a  Cidade. 

E reverberam nas conquistas dos movimentos principalmente durante as décadas de 80 e 90 

que podemos identificar como o momento da acessão e auge da sociedade civil organizada 

como vigilante das ações do poder público. Muito em razão da figura centralizadora de Dom 

Waldyr os movimentos sociais tinham se tornando um ator político de peso capaz de 

reivindicar suas demandas de forma efetiva. 

No entanto, atualmente essa articulação se encontra um pouco fragilizada como bem 

salientou todos participantes de movimentos sociais entrevistados. Eles ainda falam com 

saudosismo da era de ouro dos movimentos e da figura emblemática de Dom Waldyr. É 

possível que eles tenham ficado um pouco órfãos de uma liderança capaz de articular as 

diferentes pautas que permeiam a cidade e tão necessárias para o cumprimento do Direto a 

Cidade. Ao mesmo tempo em que buscam lutar contra mais um momento de instabilidade 

política, como bem ressalta Zezinho, 

 

                                                      
http://www.mpf.mp.br/rj/sala-de-imprensa/noticias-rj/mpf-rj-pede-a-tribunal-que-csn-devolva-terras- publicas-em-

volta-redonda-rj. Acesso maio de 2020 
12 Entrevista concedida no dia 9 de julho de 2019 por aplicativo de mensagens 
13 Entrevista concedida no dia 17 de julho de 2019 na Ocupação 9 de novembro 

http://www.mpf.mp.br/rj/sala-de-imprensa/noticias-rj/mpf-rj-pede-a-tribunal-que-csn-devolva-terras-
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[...] o cenário político de abatimento ele dificulta por descrença na política e nas 

nossas intervenções e instrumentos que foram criados. Então nós perdemos por 

que nós estamos abatidos por causa da política nacional e nós estamos perdendo 

porque nós não conseguimos nos movimentar articulado. 

 

No entanto, são unânimes em reconhecer que essa articulação é essencial para 

concentração de esforços em prol das pautas sensíveis a dinâmica da cidade. E uma dessas 

pautas diz respeito ao planejamento da cidade de forma, segundo Santos Júnior e Montandon 

(2011) a diminuir os déficits habitacionais e a exclusão territorial utilizando o plano diretor 

como instrumento de política urbana. No entanto, o plano até então vigente em Volta 

Redonda não só teve um conturbado processo para ser aprovado como lei pelo legislativo e 

sequer teve sua legislação complementar aprovada dentro do prazo de 180 dias estipulado 

pela própria lei do plano. O que nos leva ao processo de revisão da lei do plano conduzido 

pelo executivo a partir do ano de 2017 e sua devida apresentação. 

 

7.3. Revisão da lei do plano diretor 

O texto da lei ficou muito genérico chegando por vezes a reproduzir o texto do 

Estatuto da Cidade, inclusive com relação aos instrumentos urbanísticos que precisariam de 

leis complementares para serem aplicados (MOREIRA et al, 2014). Se constituindo em um 

plano de gaveta, ou seja, sem a aprovação das leis dos instrumentos urbanístico ficou 

meramente na fase das intenções. Como documento cumpria as exigências burocráticas e 

tornava-se um instrumento para garantir financiamento federal (BRAGA, 1995). Como bem 

ressaltou o diretor do departamento de planejamento urbano do IPPU Gerval14
 

 
Eles fizeram só o plano diretor. Ficou naquele patamar de quase filosófico né, ele 

repete, você deve ter lido, ele é quase o Estatuto da Cidade. Ele fica ali falando 

dos direitos e é bonito e tal, mas ele tem pouca aplicabilidade, ele não entra em 

detalhe nenhum não, fica só no campo das diretrizes e tal.  Então eles nunca 

fizeram deviam ter feito tava até marcado tinha seis meses para fazer, mas nunca 

mexeu com o zoneamento. 

 

Segundo o artigo 131 da lei número 4.441/2008 do PDPVR a prefeitura tinha 180 dias 

para enviar proposta de regulamentação dos instrumentos que constam no artigo 129 para 

apreciação na câmara de vereadores. Porém passando-se quase dez anos da ordenação do 

plano as leis complementares ainda não haviam sido regulamentadas e com isso o ministério 

público federal, segundo reportagem do Diário do Vale publicada em maio de 2016, expediu 

                                                      
14 Entrevista concedida no dia 10 de dezembro de 2019 na sede do IPPU 
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uma recomendação à prefeitura da cidade para que se desenvolvessem os projetos de lei 

referente ao artigo 129 com a participação da sociedade e dos atores sociais. 

O momento da recomendação do ministério vai ao encontro do prazo do Estatuto para 

revisão da lei do plano, diante disso o IPPU deu início em abril de 2017, a revisão do plano 

e da legislação urbanística. Sendo que o processo de revisão da lei do plano duraria até 

dezembro de 2018, enquanto a revisão da legislação urbanística e dos instrumentos de 

política urbana ainda não tivessem sido finalizados. Segundo Silva (p.179, 2016) esse 

processo deveria ser feito “com a concreta e efetiva participação popular no intento de 

melhor otimizar ações que venham alavancar o processo de desenvolvimento e ordenamento 

do território na busca da satisfação que se espera”. 

Dessa forma, a prefeitura municipal institui por meio do decreto 14.300/17 o grupo 

de trabalho para planejamento das atividades de revisão da lei do plano. O decreto determina 

que as atividades de revisão do plano devam ter “ampla participação social, transparência e 

atender às diretrizes do Estatuto e demais legislações”. E que o grupo de trabalho deve ser 

composto por representantes do executivo e da sociedade. Por conta da pouca 

disponibilidade de recursos financeiros esse processo de revisão não teve a disponibilidade 

de uma assessoria externa contando basicamente com a equipe do IPPU. O decreto 

determina também quais entidades tanto do executivo quando da sociedade civil devem 

compor o grupo, conforme é apresentado na tabela a seguir: 

 
Tabela 1: Integrantes do grupo de trabalho 

 

Representantes do Executivo Representantes da Sociedade 

IPPU Câmara Municipal de Volta Redonda – CMVR 

Secretaria Municipal de Planejamento – 

SMP 

FAM 

Secretaria Municipal de Fazenda – SMF CMDU 

Secretaria Municipal de Obras – SMO Sindicato dos Engenheiros de Volta Redonda – 

SENGE 

Gabinete do Prefeito – GP Conselho Regional dos Corretores de Imóveis – 

CRECI-VR 

Superintendência dos Serviços 

Rodoviários – SUSER 

Associação de Engenheiros e Arquitetos de Volta 

Redonda – AEVR 

 
Sindicato das Indústrias da Construção e do Mobiliário 

do Sul Fluminense –SINDUSCON 

 
Associação Comercial, Industrial e Agropastoril de 

Volta Redonda – ACIAP 

Fonte: decreto municipal 14.300/17 
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Os trabalhos foram divididos em duas etapas sendo a primeira o processo de revisão 

da legislação e a segunda de revisão do plano e instrumentos da política urbana. O objetivo 

em começar o processo pela revisão das leis de macrozoneamento, uso e ocupação do solo, 

zoneamento, edificações, código de obras e parcelamento do solo, se explica porque 

segundo Gerval 

 
O plano teve uma ordem inversa de revisão do que o plano normalmente teria. 

Como Volta Redonda tem um plano diretor de 2008 em vigor, mas a legislação 

urbanística lá 76, 77, então tem muitos decretos muitas leis modificando 

zoneamento, modificando regramentos para construção civil que a demanda 

 

Dessa forma optou-se em um primeiro momento começar o processo de revisão pelas 

leis urbanísticas ao invés de se começar pela revisão da lei do plano diretor. Sendo que a 

previsão inicial era que todo o processo acontecesse de julho de 2007 a dezembro e 2018. 

De acordo com o cronograma as etapas tiveram as seguintes fases: preliminar, leitura da 

realidade, formulação das propostas e elaboração dos projetos de lei. O primeiro passo teve 

início em julho de 2017 com a participação do grupo de trabalho, seus resultados foram 

apresentados ao CMDU e posteriormente, em outubro do mesmo ano, foi realizado uma 

audiência pública oficializado o processo de revisão do plano. Segundo entrevista cedida 

pela então presidente do IPPU Maria Ilma de Andrade ao jornal diário do vale15: “Nessa 

audiência, vamos apresentar a revisão à população, explicar a metodologia do processo, 

como a própria população vai participar”. 

O segundo passo é composto por análise prévia da legislação urbanística a fim de 

identificar os aspectos a serem revisados e necessidades gerais, leitura técnica e 

comunitária da realidade das leis, e apresentação da consolidação das leituras ao CMDU. 

As leituras comunitárias foram realizadas por meio de oficinas, realizadas no Centro 

Universitário Geraldo Di Biase ou na própria sede do IPPU, em um período que não fosse 

superior a quinze dias, levando em consideração a dinâmica de solicitações externas do 

corpo técnico. Gerval explica como foi a dinâmica de construir as propostas das novas 

leis 

[..] tinha as oficinas de leitura comunitário para entender o problema, aí 

entendemos os problemas, aí tinha uma situação, leitura da realidade aí partimos 

para formulação de propostas aí a gente trabalhava propostas aqui um pouquinho 

                                                      
15 Matéria publicada no dia 9 de outubro de 2017. Disponível no link 

https://diariodovale.com.br/mosaico/plano-diretor-em-revisao/. Acesso: 24 jul 18 
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e aí ia para oficina aí foi construída tudo junto com as pessoas não teve trabalho 

isolado de profissional só corpo técnico. 

 

Mesmo mencionando a participação popular nesse processo de revisão da legislação, 

Gerval menciona em outro trecho da entrevista a importância da participação técnica para 

que a conversa fosse mais produtiva. Visto que a parte de revisão da legislação possui 

muitos termos técnicos que fogem ao conhecimento da população em geral. E com uma 

legislação desatualizada e informação totalmente difusa o objetivo era que esse processo 

proporcionasse um conjunto normativo que atendesse de certa forma os anseios dos 

empresários da cidade sendo capaz de guiar as próximas transformações do espaço urbano. 

Como podemos observar nessa fala do Gerval: 

 
Só que aí você tinha pessoal que trabalha com loteamento, empreendedores que 

iam falar “pow não dá para você querer fazer só a calçada larga, alguém  paga 

conta e tal”. E aí a gente fica tentando fazer uma coisa mediada entre o que parece 

ideal pelos livros ou pelas nossas leituras e o que o mercado também tá preparado 

para aceitar né a gente não obviamente não queria perder o trabalho né de fazer 

uma lei super complexa e maravilhosa mas que daí ninguém aplica, aí depois não 

passa na câmara e depois tem movimento contra não então foi bem pactuar. 

 

Este segundo passo aconteceu entre novembro de 2017 e abril de 2018, sendo que 

seus primeiros resultados, que incluíam a leitura da realidade e da legislação urbanística, 

foram apresentados em audiência pública em fevereiro de 2018. No entanto, o IPPU passa 

pela sua segunda16 mudança de presidente, a primeira17 tinha acontecido em janeiro de 2017 

com saída do arquiteto Ricardo Machado para entrada da também arquiteta Maria Silva, 

agora com a saída de Maria Silva quem assumiu foi o engenheiro Márcio Lins. É importante 

ressaltar que o presidente que assumiu fez carreira na CSN, onde atuou por mais de quarenta 

anos. Essa mudança na presidência do IPPU afetou diretamente a condução do processo de 

revisão que estava em curso. Como bem pontua Gerval 

 
[...] mudou o presidente e no meio do processo você está vendo os conflitos por 

que você tá na verdade fazendo um detalhamento do zoneamento, um 

detalhamento do parcelamento do solo, mas o plano diretor né as diretrizes, a 

conceituação não foi revista então a gente corria o risco de avançar no 

                                                      
16 Matéria publicada no dia 27 de março de 2018. Disponível no link 

https://diariodovale.com.br/destaque/marcio-lins-assume-presidencia-do-ippu-em-volta-redonda/Acesso:     24 jul 18 
17 Matéria publicada no dia 30 de janeiro de 2017. Disponível no link 

https://diariodovale.com.br/politica/ippu-de-volta-redonda-tem-nova-presidente/. Acesso: 24 jul 18 
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detalhamento e depois mudar alguma diretriz e ficar desacordo com a legislação. 

 

Ainda no primeiro semestre de 2018 o IPPU deu início ao processo de revisão da lei 

do plano diretor e instrumentos, e as leituras comunitárias receberam o nome de 

“capacitação nos bairros”, criou-se uma agenda com aproximadamente vinte e três oficinas 

que aconteceram em diferentes bairros da cidade. Essas oficinas foram por agrupamento de 

quatro ou cinco bairros mais ou menos e com grupos setoriais com objetivo de apresentar a 

importância do processo para a população assim como receber sugestões dos mesmos. Os 

grupos setoriais incluíam segundo Gerval “[...] o pessoal da construção civil, dos 

movimentos sociais, para o empresariado e aí gente levou mais ou menos uns dois meses 

fazendo leituras fazendo oficinas em bairros segunda, quarta e sexta.” 

Esse público citado pelo entrevistado foi divido em três oficinas: a primeira teve a 

participação dos movimentos sociais juntamente com religiosos, a segunda contou com a 

participação do segmento empresarial e sindical, e a terceira de entidades de pesquisa, 

associações e conselhos. A escolha em fazer oficinas com grupos setoriais nos diz sobre 

quais atores em especial teriam voz para influenciar o processo de revisão da lei do plano. 

E como esses atores estão agrupados em entidades empresariais ou de pesquisa, sindicatos, 

associações ou conselhos. Lembrando que essa consulta teve um espaço específico nesse 

momento e não durante o processo de revisão da legislação urbanística. A próxima etapa foi 

de formulação das propostas para a revisão da lei do plano e Gerval comenta como foi esse 

processo 

 
[...] fizemos oficina aqui no IPPU e tivemos participação também das associações 

né, dos arquitetos interessados em alguns empresários e a gente assim do mercado 

da construção participaram também dessas discussões outorga onerosa, do direito 

de construir até levar depois para a formulação de um projeto de lei. 

 

A terceira audiência pública aconteceria ainda no segundo semestre de 2018 com 

objetivo de apresentar à população os projetos de revisão das leis desenvolvidos com base 

nas oficinas já realizadas e os resultados da leitura comunitária do plano diretor. Segundo 

matéria publicada no jornal Diário do Vale 

 
Durante a audiência pública os presentes puderam opinar sobre o projeto proposto 

e as sugestões serão avaliadas pela equipe do IPPU. Com base neste material, as 

leis serão montadas e apresentadas em uma nova audiência pública, prevista para 

o mês de outubro. O objetivo é entregar o Plano Diretor Participativo pronto para 

votação na Câmara de Vereadores, que deve aprovar as leis, até o final de 2018 
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Além dessa audiência outra também foi realizada no segundo semestre com objetivo 

de apresentar o texto base da lei do plano diretor, elaborado a partir das sugestões recebidas 

durante encontros realizados nas quarenta e seis oficinas realizadas desde 2017 e na terceira 

audiência pública. O texto também foi disponibilizado no site do processo por algum tempo 

para que outras pessoas tivessem a oportunidade de consultar e fazer suas contribuições. 

Após essa audiência foi realizada uma reunião com o CMDU, o prefeito, representantes da 

CSN e o presidente do IPPU. Objetivo era conhecer as propostas que a empresa tinha para 

ocupar os terrenos que são de sua propriedade e fazem parte do território da cidade. Para 

encerrar os trabalhos de revisão da lei e após a compilação de todas as informações foi 

realizada a quinta audiência pública para marcar a apresentação do projeto de lei que deve 

ser enviado ao legislativo para aprovação. Segundo entrevista concedida ao jornal Diário do 

Vale pelo presidente o IPPU Márcio Lins18 

 

A reunião foi muito boa porque veio coroar um trabalho feito desde outubro do 

ano passado. São mais de 1 ano trabalhando na elaboração do Plano Diretor 

Participativo. Nós fizemos a aprovação do texto final para o Legislativo dentro 

do cronograma, do prazo estabelecido, já homologado pelo Conselho Municipal 

de Desenvolvimento Urbano, cumprindo assim os 10 anos de prazo estabelecido 

na Lei. 

 

A última audiência pública aconteceu em dezembro de 2018 marcando o fim do 

processo de revisão da lei do plano que levou um ano e meio de trabalho das equipes do 

IPPU e do CMDU. Na ocasião o projeto de lei foi apresentado à população e em seguida 

deveria seguir para apreciação no legislativo, mas antes disso a procuradoria geral do 

município pediu um parecer da secretaria municipal de desenvolvimento econômico e do 

gabinete do prefeito. Segundo Gerval a pedido do prefeito o projeto ainda passou pelo 

parecer de outras secretarias e órgãos, sendo que mais algumas reuniões com a equipem do 

IPPU foram realizadas esclarecendo possíveis dúvidas com relação ao projeto. Após essas 

análises o projeto de lei seguiu para apreciação na câmara de vereadores. No entanto, a 

câmara já contava com uma comissão especial, criada pela resolução nº 4.67419 para realizar 

a revisão do plano desde maio de 2018. Esta comissão, segundo reportagem do Diário do 

                                                      
18 Matéria publicada no dia 12 de dezembro de 2018. Disponível no link 

https://issuu.com/diariodovale/docs/8913_-_diario_-_quinta-feira_-_13.1 Acesso: 15 jul 18 
19 Publicada no diário oficial nº 1447 de 17 de maio de 2018. Disponível no link 

http://www.portalvr.com/vrdestaque/2018/1447.pdf?version=2018 Acesso: 15 jul 18  

http://www.portalvr.com/vrdestaque/2018/1447.pdf?version=2018
http://www.portalvr.com/vrdestaque/2018/1447.pdf?version=2018
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Vale20, foi composta pelos seguintes vereadores Rodrigo Furtado, Jari Simão de Oliveira 

Júnior e Fernando Martins, com a indicação de um suplente. Segundo o então presidente da 

câmara Washington Granato em entrevista concedida o Diário do Vale21
 

 
O Plano Diretor aprovado em 2008 não foi regulamentado em muitos pontos 

importantes. Como a revisão é uma determinação do Estatuto da Cidade, a 

Câmara pretende se antecipar ao processo tradicional que sempre existiu, de 

aguardar o envio da mensagem contendo o projeto de Lei elaborado pelo 

Executivo, e fazer a sua parte neste processo, propondo revisões de todo o 

conteúdo do plano e garantindo que ele venha de encontro às necessidades atuais 

de nosso Município [...] 

 

O processo de revisão da lei do plano conduzido pela câmara pretendia garantir a 

participação de toda a sociedade e de todos os seus segmentos representativos por meio de 

reuniões temáticas e audiências públicas. Inclusive contou com a participação de alguns 

integrantes do IPPU durante suas reuniões entre eles o presidente do instituto e o diretor do 

planejamento urbano. Mas a participação dos vereadores no processo de revisão conduzido 

pelo IPPU foi praticamente nula, como relata Gerval. Segundo ele somente um vereador o 

Pastor Washington compareceu nas duas primeiras audiências realizadas pelo IPPU e depois 

no final do processo o assessor da comissão especial Ronaldo Alves participou das oficinas 

de formulação da proposta do projeto de lei. Segundo Ronaldo os temas que o IPPU estava 

discutindo sobre a revisão da lei eram os mesmo que a Câmara estava debatendo na 

Comissão.  

Por conta desse alinhamento Gerval disse se sentir confiante que a aprovação pela 

Câmara da proposta da lei produzida pelo IPPU não seria um problema. Gerval destaca 

também que os representes do grupo de trabalho do IPPU ligado a revisão do plano 

participaram dos eventos que a Comissão organizou, mas que não saiu uma proposta de lei 

do plano dessa Comissão. A resolução  nº  500022   foi  responsável  pela  criação  da  

comissão  especial da câmara para análise do projeto de revisão da Lei Municipal 

4.441/2008 referente ao Plano Diretor Participativo de Desenvolvimento Urbano de Volta 

Redonda teve duração de nove meses, iniciado em março de 2019 e encerrado em dezembro 

                                                      
20 Matéria publicada no dia 6 de maio de 2018. Disponível no link 

https://diariodovale.com.br/politica/camara-cria-comissao-para-revisar-o-plano-diretor-de-volta- 

redonda/Acesso: 15 jul 18 
21 Matéria publicada no dia 6 de maio de 2018. Disponível no link https://diariodovale.com.br/politica/camara-

cria-comissao-para-revisar-o-plano-diretor-de-volta- redonda/Acesso: 15 jul 18 
22 Publicada no diário oficial n°1512 de 4 de abril de 2019. Disponível no link 

https://new.voltaredonda.rj.gov.br/images/Documentos/VRDestaques/2019/2019-04-04_1512.pdf Acesso 15 

jan 20 
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do mesmo ano, o próximo passo seria iniciar a votação pela aprovação do projeto de lei na 

câmara. Segundo matéria publicada no jornal Foco Regional23. 

 
[...] os vereadores que integram a comissão – Washington Granato (presidente); 

Maurício Pessoa (relator); Fernando Martins (membro); Jair e Tigrão (suplentes) 

– analisaram todas as propostas enviadas pelo Executivo e confrontaram as 

mesmas com as propostas dos vereadores, cujo foco principal é o adensamento 

das áreas urbanas consolidadas, evitando a expansão para as periferias, onde ainda 

não existe infraestrutura. 

 

Dessa forma chegava ao fim o processo de revisão da lei do plano diretor do município 

de Volta Redonda, que incluiu algumas particularidades como a opção por se começar a 

revisão das leis urbanísticas antes da revisão do próprio plano e a iniciativa da câmara de 

vereadores em promover um processo paralelo ao iniciado pela prefeitura, principalmente 

pelo fato de os vereadores não terem uma participação ativa e efetiva no processo conduzido 

pela prefeitura. Pelos dados aqui expostos o objetivo do IPPU, enquanto responsável pela 

condução do processo de revisão, foi seguir os ritos determinados pelo Estatuto da Cidade. 

No entanto, uma das exigências do Estatuto é que a sociedade possa participar de todo o 

processo e que o mesmo tenha transparência e publicização. Diante disso, vamos analisar 

com mais atenção esses dois pré-requisitos, principalmente o que diz respeito a participação 

de movimentos sociais responsável por viabilizar a luta por melhores condições de vida para 

a população. 

 

7.4. Em que medida este plano foi participativo? 

Para compreender em que medida o processo coordenado pelo IPPU foi participativo 

é importante entender primeiro como foi feito a divulgação do processo. Visto que grande 

parte da população não tem acesso aos instrumentos de participação disponíveis e dos 

projetos desenvolvidos pela administração pública que têm impacto sobre sua qualidade de 

vida. A importância de um processo de divulgação claro, preciso e que atinja o maior 

número de pessoas se justifica para que elas conheçam esses instrumentos e projetos. O que 

contribui para que o serviço prestado pelos setores públicos não seja simplesmente 

associado a questões políticas, como por exemplo as medidas defendidas pelo legislativo ou 

executivo que são vistas como de partidos políticos que têm seus representantes eleitos para 

atuarem nesses poderes. Deste modo, oblitera-se o sentido lato do serviço público, prestado 

                                                      
23 Matéria publicada no dia 6 de dezembro de 2019. Disponível no link 

http://www.focoregional.com.br/Noticia/comissao-da-camara-para-plano-diretor-conclui Acesso: 15 jan 20 

 

http://www.focoregional.com.br/Noticia/comissao-da-camara-para-plano-diretor-conclui
http://www.focoregional.com.br/Noticia/comissao-da-camara-para-plano-diretor-conclui
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para toda a população independente se o cidadão tenha ou não votado nos representantes 

eleitos. 

Essa dinâmica evidencia os problemas, como a crise nas instituições representativas e 

a dificuldade dos partidos políticos em defender os interesse de uma sociedade atual e plural, 

enfrentados pela democracia representativa. Em uma tentativa de diminuir os impactos 

negativos desse quadro buscou-se inserir mecanismos que permitissem uma maior 

participação popular de forma direta nos processos decisórios sobre questões coletivas. 

Nesse sentido a partir da CF88 foi possível, segundo Maranhão e Teixeira (2006, p.112) 

“organizar sistemas nacionais de gestão participativa das políticas sociais”. Entre essas 

políticas destacamos a urbana, que teve a aprovação de sua lei federal em 2001 a qual ficou 

conhecida como Estatuto da Cidade. E foi responsável por assegurar a participação social 

no planejamento urbano, de forma que sua opinião possa influenciar o destino da cidade. 

O Estatuto da Cidade em seu artigo 40º, parágrafo 4º, incisos II e III (BRASIL 2008, 

p.27) afirma que é de responsabilidade do poder executivo e legislativo dar publicidade 

tanto aos documentos quanto às informações produzidas durante o processo de elaboração 

e fiscalização da implementação, assim como permitir “o acesso de qualquer interessado 

aos documentos e informações produzidos”. Essas medidas essenciais para que qualquer 

cidadão possa participar do planejamento urbano da cidade. Outro passo importante é 

garantir espaços onde a população possa emitir sua opinião sobre os temas debatidos acerca 

do plano, fato que também é garantido pelo Estatuto em seu artigo 40°, parágrafo 4°, inciso 

I (BRASIL 2008, p.27). Por meio de instrumentos como: oficinas, audiências públicas, 

reuniões e iniciativas populares que busquem mapear as demandas específicas dos bairros. 

Dessa forma a não observação dos critérios do artigo 40º implica em improbidade 

administrativa de acordo com o artigo 50º, inciso VII do Estatuto, além de ter o plano 

declarado inconstitucional por omissão. 

Visando garantir o que foi determinado pelo Estatuto, o IPPU buscou dar visibilidade 

ao processo de revisão da lei do plano diretor e das leis urbanísticas por meio de divulgação 

virtual e manual. Segundo Gerval eles optaram por uma divulgação virtual por meio do 

departamento de informação e tecnologia do próprio instituto que utilizou os seguintes 

recursos: “divulgação no site do IPPU, grupos de Whatsapp, grupos de e-mail, e-mail list.” 

Já a divulgação manual foi realizada por meio de convite endereçados as associações de 

moradores, aos órgãos representantes de classes e aos vereadores da cidade. Além disso, em 

alguns momentos ocorreu divulgação dos encontros nos outdoors, nos jornais da cidade, no 

site da prefeitura e também no site criado para divulgar o processo de revisão. Ou seja, o 
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IPPU buscou combinar diferentes meios de divulgação para dar mais visibilidade ao 

processo de revisão da lei do plano de forma a atingir o maior número de pessoas. 

Sobre o processo conduzido pela câmara de vereadores não foi possível apurar como 

foi feita a divulgação dos encontros. Mas é preciso destacar que o objetivo que levou o 

legislativo a promover um processo de revisão da lei do plano diretor paralelo ao realizado 

pelo executivo foi o intuito de, segundo o vereador Granato24, “tornar o legislativo ator no 

processo, deixando a postura de coadjuvante adotada nas legislações passadas”. Porque 

como foi mencionado por ele e por Ronaldo Alves25, a revisão do plano é de 

responsabilidade do executivo e do legislativo. O que segundo Ronaldo não aconteceu no 

processo de elaboração da lei de 2008, fato esse que justificaria a iniciativa do poder 

legislativo em conduzir sua própria revisão 

 
[...] os vereadores não participaram efetivamente do processo. Eles queriam fazer 

algumas emendas, chegaram a elaborar cento e cinquenta emendas. Mas quando 

o prefeito Neto foi eleito naquela época novamente prefeito [...] Então o Neto 

determinou aos vereadores eleitos na época junto com ele para que não fizessem 

emendas e aprovasse do jeito que estava. 

 

Essa situação exemplifica um dos problemas que todo o processo que envolve a 

elaboração ou revisão da lei do plano enfrenta para ser de fato implementada pela 

administração pública nas cidades. As divergências entre o legislativo e o executivo, 

ocasionadas por não pactuarem da mesma base política, acabam por impactar negativamente 

o processo e ocasionar uma disputa pelo protagonismo do processo. A iniciativa do 

legislativo da “cidade do aço” poderia se justificar se o executivo estivesse inerte quanto 

ao prazo de revisão da lei do plano. No entanto dado o histórico de aprovação da lei 

em 2008 parece que o caso corrobora a dinâmica sinalizada por Carvalho e Rossbach (2010, 

p.28) sobre a relação dos poderes no processo  

 

Permeados por interesses pontuais, quase sempre o plano diretor que foi discutido 

e consensualidade com o Poder Executivo, acaba por receber emendas que, se não 

alteram os conceitos básicos do plano, introduzem alterações localizadas que 

descaracterizam sua implementação e geram inúmeros conflitos no processo de 

aprovação. 

 

                                                      
24 Matéria publicada no dia 6 de dezembro de 2019. Comissão da Câmara para o Plano Diretor conclui 

trabalho. [6 de dezembro de 2019]. Volta Redonda: Foco Regional. Disponível no link 

http://www.focoregional.com.br/Noticia/comissao-da-camara-para-plano-diretor-conclui Acesso: 15 jan 2 

25 Entrevista concedida no dia 7 de setembro de 2019 na câmara dos vereadores 

 

http://www.focoregional.com.br/Noticia/comissao-da-camara-para-plano-diretor-conclui
http://www.focoregional.com.br/Noticia/comissao-da-camara-para-plano-diretor-conclui
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Possivelmente a forma para viabilizar um plano diretor que vá ao encontro das 

necessidade e demandas das pessoas que dão vida à dinâmica da cidade seja por meio da 

promoção da participação social de forma ampla e irrestrita em todo o processo. Porque 

além de ser capaz de identificar gargalos que atravancam a dinâmica social e urbana é capaz 

de exercer a pressão necessária nos poderes para a aprovação e implementação da lei. 

Durante o processo de revisão da lei do plano diretor de Volta Redonda os instrumentos 

utilizados para promover a participação da sociedade eram site do processo, as audiências 

públicas e as oficinas. Esses instrumentos foram usados tanto para informar a população 

sobre o trabalho técnico desenvolvido pelo IPPU quanto para proporcionar uma ampla 

discussão com a participação de todos. 

O site do processo deveria apresentar todo o andamento do mesmo, a divulgação das 

próximas reuniões, os arquivos gerados no decorrer do mesmo, no entanto não era 

atualizado com frequência e por isso toda a documentação produzida durante a elaboração 

das leis não se encontra disponível lá, mesmo após o fim dos trabalhos. O site deveria ser 

mais um espaço para que a população pudesse enviar sugestões sobre o processo de revisão 

da lei do plano e das leis urbanísticas. As audiências públicas foram usadas para 

apresentação do andamento dos trabalhos e também para recolher sugestões. Sendo 

realizadas na Câmara de Vereadores ou auditório da prefeitura, as audiências foram 

distribuídas ao longo do processo para atender seu objetivo. Enquanto que as oficinas foram 

divididas em revisão das leis urbanísticas e revisão da lei do plano. 

A dinâmica das oficinas para revisão das leis urbanísticas teve o intuito de debater a 

legislação vigente e compreender quais alterações poderiam ser feitas visando adequar à lei 

às necessidades de transformação da cidade. A partir do texto elaborado pela equipe do 

IPPU os participantes debatiam sobre as questões principais dos tópicos da lei em questão. 

E as sugestões que saíam desse debate eram anotadas e posteriormente analisadas pela 

equipe do IPPU, para que pudessem constituir os artigos que iriam compor uma proposta de 

lei. Sendo que cada uma das legislações tiveram um conjunto de oficinas realizadas para 

debater o seu conteúdo. As oficinas foram abertas ao público, sendo realizadas no Centro 

Universitário Geraldo Di Biase, sede do IPPU e prefeitura, não foram direcionadas a um 

grupo setorial. 

Mas nem por isso deixaram de contar com um grupo setorial, representado por 

arquitetos, engenheiros, construtores e entre outros, que se utilizavam do espaço para 

influenciar a construção de propostas de leis urbanísticas de forma que estas não 

inviabilizem seus futuros negócios. Mesmo individualmente esses grupos tiveram a 
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presença de representantes, que participavam ativamente das discussões. A representação 

coletiva parece ter ficado relegada somente às oficinas destinadas aos grupos setoriais 

enquanto que as representações individuais se faziam presente em todos os espaços 

disponíveis para participação. Que tinha a predominância do linguajar técnico nas falas e 

com uma dinâmica que as vezes pareceria uma reunião de poucas pessoas, mesmo em uma 

sala com mais de dez ouvintes. 

A falta de conhecimento técnico prévio foi inclusive motivo de questionamentos 

desses participantes sobre as discussões decorrerem baseadas em opiniões e sugestões sem 

qualquer embasamento técnico. Para tal questionamento Ricardo Machado26, arquiteto e 

assessor técnico do grupo de trabalho do IPPU, respondeu que o “processo participativo 

admite qualquer colaboração, qualquer sugestão, qualquer debate” e que isso faz parte do 

processo de gestão democrática. A falta de conhecimento técnico sobre o assunto debatido 

não foi impeditiva para que alguns poucos corajosos participassem do discursão ou que 

aproveitassem o momento para relatar os problemas do seu bairro. Como pontua Gerval, 

 
[...] mas quando o debate fica muito técnico de zoneamento, de parcelamento e 

tal, essas senhoras muitas vezes esses senhores, eles não têm o conhecimento 

técnico pode bater tipo de assunto. Então eles estão lá eles participam e acaba que 

as contribuições deles ficam limitada as vezes a aquele mesmo tema. Então a 

gente vai falar de transferência de direito de construir e a representante de uma 

determinada associação vai falar do problema do ônibus e da creche do 

atropelamento [...] 

 

Dessa forma, as oficinas de leis urbanísticas acabaram funcionando também como um 

espaço para dar visibilidade aos problemas enfrentados pelos participantes na vivência da 

cidade de forma individual. Que viam naquele espaço a oportunidade de viabilizar a sua 

demanda, independente de não estar diretamente relacionadas com os temas debatidos. O 

que demonstra que tanto os canais permanentes de participação quanto a articulação coletiva 

das pessoas não estavam conseguindo viabilizar essas demandas que até então passavam 

despercebidas pelo poder público. O que pode significar que os dispositivos de participação 

precisam ser atualizados de forma que a população possa contar com um espaço para 

articular suas demandas e que a organização coletiva está arrefecida. Por isso, as oficinas 

do processo tiveram um importante papel em identificar essa reivindicação, anota-las e 

posteriormente repassa-las para os órgãos competentes como destaca Gerval 

 

                                                      
26 Fala proferida durante a oficina realizada no dia 7 de março de 2018. 
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[...] interessante é que você tá tratando de um assunto, quando uma pessoa pede a 

palavra falando um negócio que nada tem a ver com aquilo. Para nós fica um 

feedback né, a gente encaminha aquele negócio para o departamento específico 

para secretaria própria. 

 

As oficinas utilizadas para debater a revisão do plano tiveram uma dinâmica diferente 

daquelas onde foi debatida a revisão das leis urbanísticas. A começar pela localidade onde 

as oficinas foram realizadas, visto que os bairros foram agrupados de acordo com a 

proximidade de sua localização e as pessoas interessadas em participar se dirigiram ao 

espaço de uma escola municipal em um dos bairros do grupo. O intuito dessas oficinas foi 

de explicar para as pessoas: o que era o plano diretor, como destaca Gerval, “a gente 

chamava de capacitação até porque as pessoas não sabem o que é um plano diretor, para que 

serve, porque está discutindo aquilo, porque aquilo é importante e tal”, ao mesmo tempo em 

que procurava entender a visão delas sobre a cidade.  

Dessa forma, era feito uma apresentação de forma rápida e didática sobre o que é o 

plano diretor com o intuito de explicar o que era o processo para depois partir para um bate 

papo onde os participantes tinham a oportunidade de expor sua opinião sobre as condições 

urbanas do bairro e da cidade. Nesse segundo momento dedicado a ouvir a população ali 

presente era utilizado um roteiro com perguntas, que foi aplicado em todos os bairros, 

visando identificar os pontos positivos e negativos, o que era motivo de orgulho ou de 

vergonha com relação ao bairro e a cidade. Assim como descobrir o que as pessoas 

gostariam e achavam importante ter na cidade. Dessa forma, essas oficinas procuraram se 

aproximar mais da população indo em grande parte dos bairros da cidade buscando mapear 

a opinião da população sobre quais eram suas reais demandas de forma orientada pelo IPPU.  

Os problemas mencionados nas oficinas de capacitação foram transformados em 

estatísticas que buscavam mapear sua incidência na cidade. A fim de servirem de base para 

tomada de decisões sobre quais problemas deveriam ser enfrentados primeiro.Dessa forma, 

enquanto as oficinas utilizadas para debater a lei do plano diretor tinha o intuito de 

“capacitar os participantes” porque se partia do pressuposto que esses não tinham o 

entendimento necessário sobre processo, as oficinas que trataram das leis urbanísticas já 

subentendiam que os participantes já dispunham dos conhecimentos básicos necessários 

para contribuir com o debate ali proposto. Essa dinâmica talvez reforce o poder de influência 

de determinados atores no processo de planejamento urbano da cidade. Onde os mais 

vulneráveis agindo de forma individualmente talvez tenham menos poder de influência 

sobre o processo do que por exemplo os atores diretamente ligados ao setor imobiliário da 
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cidade.  

Porque estes além de terem utilizado o espaço das oficinas sobre as leis urbanísticas 

para exercerem sua influência de forma individual ainda foram ouvidos enquanto uma 

organização coletiva nas oficinas de capacitação. Isso porque algumas oficinas foram 

realizadas tendo como público alvo grupos setoriais e a dinâmica foi direcionada para 

entender as demandas de cada grupo. O que demonstra quais atores são vistos pelo poder 

público como relevantes para se pensar o planejamento urbano. O que contribui para um 

maior poder de influência dos mesmo de forma que o plano seja o mais factível de ser 

cumprindo sem interferir nos lucros de seus empreendimentos. Como bem observa o 

empresário entrevistado pelo jornal Diário do Vale Mauro Campos27 

 

O plano vai funcionar bem para o setor imobiliário. O plano diretor deve projetar 

o futuro e uma cidade cada vez melhor e não ser instrumento punitivo e sim 

progressista — disse, referindo-se à possibilidade de cobranças maiores de 

tributos para terras que estejam aguardando o melhor momento para serem 

transformadas em empreendimentos imobiliários. Mauro também afirmou que as 

mudanças devem ser benéficas para todos os participantes do mercado 

imobiliário. 

 

É importante ressaltar que a cidade de Volta Redonda sofre com um processo de 

especulação financeira imobiliária conduzido não somente por glebas ou lotes vazios sobre 

o domínio da CSN, mas também porque umas grandes quantidades destas terras são de 

propriedade de loteadores. Ou seja, uma situação que vem desde da instalação da usina no 

então distrito e que é responsável pelo déficit habitacional de Volta Redonda. Já que o acesso 

a terra ainda é praticamente inexiste porque a mesma é uma mercadoria graças a lei de terras 

de 1850. No entanto, alguns dispositivos urbanísticos deveriam compor a lei do plano 

diretor, além de ter uma legislação própria a fim de minimizar a especulação financeira 

imobiliária ao proporcionar a função social da propriedade e da terra. Mas para que esses 

dispositivos vença o looby do setor imobiliário dentro do executivo e legislativo a sociedade 

civil precisa voltar a ser articular de forma coletiva em prol dessa demanda. 

Sendo o processo de revisão da lei do plano diretor um momento oportuno para que a 

participação coletiva acontecesse de forma articulada. No entanto, o que se observou foi que 

                                                      
27 Matéria publicada no jornal Diário do Vale no dia 22 de novembro de 2017. 

Construtor elogia revisão do Plano Diretor de Volta Redonda. [22 de novembro de 2017]. Volta Redonda: 

Diário do Vale. Disponível em: https://diariodovale.com.br/politica/construtor-elogia-revisao-do-plano- 

diretor-de-volta-redonda/ Acesso: 24 julh. 2018 
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apesar dos instrumentos utilizados para incentivar a participação popular, esta aconteceu de 

forma individual e tímida durante o processo, porque como Gerval destaca poucas eram as 

pessoas que conseguiam participar de todas as oficinas e audiências. Inclusive umas das 

sugestões das pessoas, principalmente empreendedores e alunos de arquitetura, que 

participavam do processo foi com relação ao horário em que as oficinas aconteciam. Visto 

que as oficinas no começo aconteciam as quartas-feiras ou aos sábados durante o dia inteiro 

praticamente, o que acaba por inviabilizar a participação de grande parte da população que 

trabalha ou tem outros compromissos sociais e não consegue comparecer. 

Como bem relata Paulinho “[...] eu não consegui estar, ou eu estava em casa ou eu 

estava aqui [na Ocupação 9 de novembro] administrando conflitos, ou estava nas reuniões 

da caixa econômica para poder obter recursos [...]”. Por isso o grupo responsável pelo 

processo resolveu acolher a sugestão e as oficinas passaram acontecer uma vez por semana 

no período noturno, visando aumentar a participação popular no processo. Mas segundo 

Ricardo Machado28, não houve aumento significativo no contingente de pessoas nas oficinas 

em decorrência da troca de horário. No entanto, ele destaca  

 

Nosso papel é continuar esse processo participativo, porque nós precisamos ouvir 

as partes interessadas. Ouvir os técnicos, ouvir o cidadão, ouvir os 

empreendedores. Ouvir todos que construí a cidade. [...] precisamos alcançar 

maior participação possível até para haver toda uma justificativa desse processo 

de revisão, conforme as exigências do Ministério das Cidades. 

 

O que reforça a afirmação de Vieira et al (2013, p.122) que o processo tem o “nome 

de “participativo”, devido à obrigatoriedade legal de participação” e como bem destaca 

Villaça (1995) trata-se de uma participação requisitada tanto pelo executivo quanto pelo 

legislativo. Ou seja, não é uma ação que parte da população de um interesse genuíno desta 

em exercer sua força política na tomada de decisões, como foi o caso da atuação dos 

movimentos sociais na década de 80 e 90 na cidade. E diferente das experiências dessas 

décadas o processo de revisão da lei do plano não partiu de uma pressão popular, mas sim 

da exigência do Estatuto da Cidade. 

Dessa forma, os movimentos sociais atuantes na cidade foram mapeados pela 

Secretária Municipal de Planejamento, Transparência e Modernização da Gestão 

(SEPLAG) com intuito de serem convocados a participar do processo. Este mapeamento é 

                                                      
28 Fala proferida durante a oficina realizada no dia 7 de março de 2018. 
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apresentado na tabela a seguir: 

 
Tabela 2: Lista de Movimentos Sociais 

Economia Solidária Movimento Estudantil FOA Pastoral Acolhimento a Mulher 

Coletivo Medusas Movimento Estudantil UBM (Cicuta) População em Situação de Rua 

Coletivo Vira Latas Movimento Estudantil UGB Pastoral Afro 

NegrUFF Movimento Estudantil UFF Pastoral da Criança 

Fé e Política 
Conselho Municipal de Igualdade 

Racial 
Pastoral Operária 

Comissão Ambiental Sul Articulação Popular de Mulheres Pastoral Carcerária 

Fórum Justiça Associação Beth Lobo Pastoral da Saúde 

Cúria Diocesana CEDIR (Diálogo Inter- Religioso) Movimento Resgate da Paz 

Massa Crítica Volta Redonda sem Homofobia Movimento Ética na Política 

Bike Adventure 
Movimento Nacional de Luta pela 

Moradia 

Movimento Cristãos pela 

Democracia 

Fonte: SEPLAG 

 

Gerval destacar que a participação dos indivíduos que compõem esses movimentos 

aconteceram em outros momentos do processo além da oficina direcionada ouvi-los. No 

entanto, o que podemos perceber pela lista de presença da referida oficina nenhum 

representante dos movimentos sociais listados na tabela 2 esteve presente. Os participantes 

basicamente representavam os próprios setores da prefeitura, a FAM e a AEVR. O que 

corrobora as falas dos entrevistados que afirmaram não terem participado do processo, por 

diferentes motivos, demonstrando a falta de articulação dos movimentos sociais da cidade 

para participarem da revisão da lei gerando ao mesmo tempo uma participação difusa e 

inexpressiva por parte desses atores que poderia ser sinal de uma descrença na construção 

do debate sobre os rumos do planejamento urbano. 

Os entrevistados demonstram um certo ressentimento com o poder público atual pelo 

esvaziamento de instâncias como o FURBAN e o CMDU, que deveriam ser espaços 

deliberativos de participação popular. Mas que segundo eles hoje servem ao intuito do poder 

público e perderam sua capacidade de operacionalizar e dar voz as demandas da população. 

Mesmo os movimentos sociais sendo um importante ator político na dinâmica das forças 

que imperam na cidade, atualmente ele pouco tem atuado de forma coordenada para se 

pensar a cidade e promover o direito a ela. Momento este que é corroborado pela fala de 

Maricato (2015, p.106 e 107) sobre os movimentos sociais que participaram do processo de 

retomada da democracia na década de 80 terem perdido sua “capacidade ofensiva”, sendo 

“engolidos pela institucionalidade”. 

Inclusive Palmeira (2012) vai classificar o movimento social de Volta Redonda das 



69  

décadas de 80 e 90 como “movimento social combativo”, visto sua inserção nas instâncias 

de planejamento da cidade visando o Direito a Cidade de forma mais efetiva, eficiente e 

eficaz, sendo responsável por algumas conquistas já mencionadas anteriormente. Fica a 

questão do que levou esse “movimento social combativo” a uma arrefecida em sua atuação 

de forma coordenada e articulada no planejamento do espaço, deixando sua atuação como 

ator político relegada a outras pautas. 

Mesmo que esse espaço seja quem vai determinar toda a dinâmica das relações e 

forças da cidade. Por isso é preciso um esforço individual e coletivo a fim de buscar uma 

articulação entre esses diferentes movimentos sociais de forma a criar uma união que 

promova o Direito a Cidade. Dessa forma, uma sociedade civil organizada e participativa 

seria o contraponto perfeito entre as divergências dos poderes, além de equilibrar as disputas 

entre os diferentes grupos que atuam na sociedade. Por isso a importância da atuação dos 

movimentos sociais, como ação coletiva de indivíduos organizados em grupos em prol da 

defesa de causas sociais e políticas que impactam os habitantes da cidade. 

Dessa forma, o processo de revisão da lei do plano diretor de Volta Redonda por meio 

da coordenação do IPPU institui algumas instâncias de participação e meios de divulgação 

desse processo, com intuito de atender as exigências do Estatuto da Cidade. No entanto, o 

que observamos foi que apesar dos mecanismos instituídos pelo IPPU não contarem com a 

participação da grande maioria dos movimentos sociais, ator capaz de articular as demandas 

coletivas, foram muito bem utilizados por grupos setoriais ligados ao setor imobiliários e a 

população de forma pontual. Além de tentar uma aproximação com a CSN que em uma 

reunião com o prefeito da cidade Samuca Silva29, o CMDU e o IPPU, na figura do presidente 

Márcio Lins, apresentou projetos para áreas da empresa nos bairros Aero Club e Aterrado30. 

Resultando após um ano e meio de processo de revisão em uma proposta de lei que foi 

encaminhada a Câmara de Vereadores e a mais de um ano e ainda aguarda para ser 

aprovada31. 

 

 

 

 

 

                                                      
29 Elderson Ferreira da Silva prefeito da cidade de 2017 a 2020. 
30 Matéria publicada no site da prefeitura de Volta Redonda no dia 12 de dezembro de 2019.Disponível 

em: https://new.voltaredonda.rj.gov.br/40-noticias-em-destaque/ippu/566-cmdu-e-csn-debatem-plano- 

diretor-2018-e-urbanização-de-áreas-no-aterrado-e-aero-clube. Acesso maio 2020. 
31 Matéria publicada no Diário do Vale no dia 23 de junho de 2020. Disponível em: 

https://new.voltaredonda.rj.gov.br/40-noticias-em-destaque/ippu/566-cmdu-e-csn-debatem-plano-diretor- 2018-

e-urbanização-de-áreas-no-aterrado-e-aero-clube Acesso julho 2020 
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8. CONCLUSÃO 

A ocupação territorial brasileira foi motivada pelos seus processos políticos e 

econômicos, dentre eles destacamos a industrialização visto que ela foi responsável por 

intensificar a urbanização promovendo várias transformações tanto no espaço urbano 

quanto rural. A aceleração do processo de industrialização foi motivada pelo desejo do país 

de seguir a cartilha de países desenvolvidos. No entanto, a industrialização atraiu para as 

cidades um contingente populacional maior do que a sua infraestrutura estava pronta para 

receber. Esse contingente foi atraído para a cidade e para o emprego industrial visando 

melhores condições de trabalho, salário e qualidade de vida. Porém nem as cidades nem as 

empresas estavam preparadas para enfrentar o êxodo rural que a aceleração da 

industrialização em prol do desenvolvimento do país causaria. 

Resultando em mão de obra não aproveitada nas indústrias e sem acesso a moradia, 

visto que a terra passou a ser classificada como uma mercadoria após a Lei de Terras de 

1850 se tornando um bem a ser especulado pelo mercado, só restando a essa mão de obra 

excedente como bem coloca Maricato (2015, p.26) a “autoconstrução ilegal”. Ou seja, sem 

respeitar qualquer legislação urbanística essas pessoas acabavam construindo suas casas em 

locais de riscos como encostas, margem de ricos resultando no surgimento de favelas e 

aglomerações urbanas que não tinham acesso a serviços básicos como água e esgoto 

encanado, luz elétrica e coleta de lixo. Essas construções levam ao crescimento desordenado 

das cidades e o poder público precisou de instrumentos para gerir esse crescimento. 

O plano diretor municipal foi o instrumento adotado para conduzir o planejamento da 

cidade principalmente pós Constituição Federal de 1988, que institucionalizou esse 

instrumento em seu capítulo sobre política urbana ao mesmo em que determinava quais 

eram as cidades que deveriam elaborar o plano para guiar os rumos do seu crescimento. É 

preciso destacar que essa Constituição e principalmente esse capítulo foram uma conquista 

dos movimentos sociais que durante o processo de redemocratização do país se organizaram 

para a promoção da reforma urbana no país. No entanto, esse capítulo precisava de uma 

legislação que só seria aprovada em 2001 e ficou conhecida como Estatuto da Cidade. Que 

além de instituir o plano diretor como obrigatório e determinar quais cidades deveriam 

elaborar o mesmo, instituiu que esse plano deveria contar com a participação social e 

publização do seu processo. 

A partir dessa contextualização que pretendemos entender de que forma aconteceu a 

participação dos movimentos sociais no processo de revisão da lei do plano diretor da cidade 

de Volta Redonda. Levando em consideração que a cidade ganhou esse status após a 
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instalação e operacionalização da CSN em seu território. Visto que a CSN foi concebida 

para atender as recomendações da cartilha dos países desenvolvidos, ela representa uma 

espécie de imã que atraiu várias pessoas para a localidade, que antes não passa de um distrito 

do interior do Estado do Rio de Janeiro. Distrito com um pequeno núcleo urbano vivendo 

da agricultura. O que se viu com a instalação da siderurgia foi o planejamento de um núcleo 

urbano para atender aos seus trabalhadores, ou seja, a empresa não promoveu o 

planejamento de todo o território do então distrito somente de um pequeno núcleo. E assim 

como outra indústria acabou por atrair um contingente maior do que pretendia aproveitar 

como mão de obra. 

A essa mão de obra excedente e sem acesso ao núcleo planejado restou o antigo núcleo 

do distrito que também não dispunha de moradias para todos e muito menos de 

infraestrutura urbana. O planejamento de um pequeno núcleo e a atração de um grande 

contingente de pessoas levou ao surgimento de áreas de posse, ocupações desordenadas 

e loteamentos clandestinos no antigo núcleo. E esse problema com a moradia iria 

acompanhar Volta Redonda por longos períodos já que durante os primeiros anos de atuação 

a companhia tinha expandindo sua produção e consequentemente atraindo cada vez mais 

pessoas para o território da “cidade do aço”. Após seu processo de emancipação a cidade 

viu a CSN passar para o poder público a oferta de serviços de infraestrutura que antes 

estavam sob sua responsabilidade ao mesmo tempo que precisa gerir as questões decorrentes 

do processo de ocupação desordenada que vinha sofrendo. 

Para isso instituiu o IPPU e elaborou o PEDI, seu primeiro plano diretor que 

demonstrava como a cidade estava a serviço da Companhia no que parecia uma relação de 

simbiose, principalmente por parte do poder público e moradores da cidade. No entanto, o 

governo federal na década de 90 tratou de cortar esse cordão umbilical com a privatização 

da empresa e o poder municipal precisou gerir os impactos negativos advindo desse 

processo traumático. É preciso salientar que durante as décadas de 80 e 90 os movimentos 

sociais da cidade foram aguerridos com relação a várias pautas que dizem respeito ao Direito 

a Cidade. E por diversas vezes encamparam ações em prol de uma maior participação dos 

movimentos no processo de planejamento urbano. Visto que mesmo após a privatização da 

CSN a cidade ainda vivia sobre as diretrizes e legislações urbanísticas do PEDI, que datam 

da década de 70. 

No entanto, os movimentos não tiveram muito sucesso ao tentar dar início a discussão 

do plano diretor, porém conseguiram outras vitórias como por exemplo a aprovação da lei 

orgânica do município, a criação do CMDU e do FURBAN. O segundo plano diretor da 
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cidade só seria aprovado em 2008, buscando atender as exigências do Estatuto da Cidade, 

em um conturbado processo no legislativo. Seu processo contou com a participação dos 

movimentos sociais, atuação do IPPU e regulamentação do CMDU, que havia sido 

descontinuado na década de 90. É preciso destacar que a composição do CMDU da década 

de 2000 foi diferente daquela aprovada na década de 90 e que juntamente com o FURBAN 

deixaram paulatinamente de ser um espaço para atuação da sociedade civil ao serem 

institucionalizados pelo poder público. 

O IPPU também ao longo dos anos acabou por perder a sua função de gerir o 

planejamento urbano, tendo seu auge durante as décadas de 70 e 80, só voltado aos holofotes 

com plano de 2008 e agora com o processo de revisão dessa lei. Visto que antes da 

aprovação do Estatuto muitos planos eram basicamente tecnocráticos e tecnicistas sem 

participação social e elaborados por empresas de consultoria, acabavam por se transformar 

em planos de gaveta. Por isso que o processo de revisão da lei do plano diretor conduzido 

pelo IPPU buscou seguir as orientações do Estatuto da Cidade com relação a participação 

social e publicização do processo. O que podemos perceber é que canais e instrumentos 

foram usados para atingir esse objetivo e que a participação social aconteceu de forma 

individual e com predominância de grupos ligados ao setor imobiliário. 

Além disso, diferente de outros governos a gestão atual da prefeitura buscou uma 

reaproximação com a CSN, o que levou a participação pontual desta durante o processo. 

Enquanto que a participação dos movimentos sociais foi difusa ou inexistente por conta, 

talvez, de uma desarticulação desses atores políticos e um arrefecimento do debate sobre o 

planejamento do espaço urbano. Diante desse panorama a CSN e o setor imobiliário ainda 

sãos os atores que detém o maior poder de influência no planejamento urbano da cidade e 

que fazem uso dos instrumentos de participação disponibilizados pelo poder público para 

exercer essa influência. Reafirmando a lógica da terra como mercadoria e pouco ou nada 

contribuindo para o debate da função social da propriedade e da cidade. O que pode resultar 

em um plano diretor que pouco ou nada vai mudar a dinâmica urbana já existente na cidade 

e que ainda carece de aprovação do legislativo, mas que talvez já esteja fadado a ser mais 

um plano de gaveta. 
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10. ANEXOS 

10.1. Roteiro de entrevista semiestruturada para os movimentos sociais 

 
 Apresentação; 

 Como é sua participação nos movimentos sociais? 

 Quais são as ações do movimento social que você atua? 

 Existe registro dessa atuação? 

 Como é a relação com outros movimentos sociais da cidade? 

 Qual a importância dessa relação? 

 Qual a importância dos movimentos sociais para o planejamento urbano? 

 Qual a importância do plano diretor para a cidade? 

 
10.2. Roteiro de entrevista semiestruturada para diretor do Departamento de 

planejamento Urbano 

 

 Apresentação; 

 Quando a revisão do plano começa? 

 Quanto tempo levou o processo? 

 Como aconteceu a leitura técnica e comunitária? 

 Quais foram as etapas do processo? 

 Como foi a divulgação do processo? 

 Como foi a participação popular? 

 Qual o objetivo das reuniões que aconteceram nos bairros? 

 Qual estágio se encontra o plano? 

 Qual a importância do plano diretor para a cidade? 




