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RESUMO 
 

 

 

Este trabalho busca descrever o processo de mobilização da população da 

cidade de Joanópolis - S.P.,  com vistas  à  participação na elaboração do Plano 

Diretor da cidade. Do mesmo modo, busca compreender os principais 

pressupostos teóricos necessários à elaboração de processos de educação social 

que garantam a construção coletiva de políticas públicas. A metodologia 

utilizada neste trabalho é de caráter qualitativo, que tanto permite o tratamento 

objetivo dos dados da ação quanto acolhe a parte ativa das tomadas de decisão. 

A contribuição deste trabalho reside em partilhar a elaboração de uma 

metodologia sócioeducativa que possa ser utilizada por agentes político-

pedagógicos na elaboração de Planos Diretores,notadamente em cidades 

pequenas e médias. 

 

PALAVRAS-CHAVE: 

Educação Social, Gestão de Cidades, Políticas Públicas - Joanópolis 
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ABSTRACT 
 
 
 
 

This dissertation seeks to describe the Joanópolis City’s population mobilization 

process, with the intention to understand the community participation in the city 

Director Plan building. It searches also the main theorist principles related to 

develop the social education process that enables an active community 

participation in the public policies construction. 

The methodology used in this dissertation is qualitative that enables the action’s 

information objective treatment and it takes in also the decisions active part.  

The dissertation’s contribution is available one social educative methodology to 

political pedagogical agents to elaborate Directors Plans in small and medium 

cities. 

 

KEY WORDS: 

Social Education,  City Management, Public Policies. 
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1. INTRODUÇÃO 
 

1.1. Tema do estudo 
 

Este trabalho procura investigar os aspectos socioeducativos presentes na 

elaboração do Plano Diretor Participativo (PDP) do município de Joanópolis, 

região da Serra da Mantiqueira, no Estado de São Paulo. Analisa as características 

do processo de mobilização da população do município para atuar na elaboração de 

seu Plano Diretor, pesquisando dois outros processos diretamente relacionados 

com o primeiro:  1. O processo de comunicação entre o poder político da cidade e 

o poder social e entre os grupos que compõem esse poder – elites e classes 

populares;  2. O processo de educação social da população visando compreender 

como ocorre a aprendizagem individual e coletiva e desvelar as condições 

facilitadoras e dificultadoras de tal aprendizagem, bem como seu alcance.  

          

1.2. Contextualização do tema 
 

           Grande parte das cidades brasileiras é a expressão territorial da desigualdade 

na formação do Brasil urbano e o fato de 82% da população viver em cidades 

potencializa esse problema.   

 

          As cidades mostram muitos contrastes, fruto da concentração de renda, 

principalmente no que diz respeito à existência de infra-estrutura necessária para 

nelas viver. Uma cidade desequilibrada socialmente possui regiões bem equipadas, 

nos bairros centrais e adjacências encontra-se toda a infra-estrutura para se viver, 

como tratamento de água e esgoto, escolas, postos de saúde, transportes e trabalho. 

Nessa mesma cidade os bairros periféricos têm pouca ou nenhuma infra-estrutura, 

criando na população mais pobre que habita na periferia a necessidade de 

locomover-se até o centro para trabalhar, estudar, ter acesso à saúde. Essa situação 

gera um preço diferenciado para a terra de uma região para outra. As regiões com 

maior infra-estrutura são muito mais valorizadas, portanto possuem o preço da 

terra caro e inacessível para a maior parte da população, criando assim um círculo 

vicioso no qual as desigualdades tendem a ser cada vez maiores. De forma 
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contrastante, cidades que possuem uma boa infra-estrutura em todas as suas 

regiões têm o preço da terra mais barato. Ou seja, quanto mais desigual a cidade 

maior a concentração de renda e a existência de regiões privilegiadas pela infra-

estrutura, o que gera uma série de problemas para a população, principalmente 

aquela que reside nos bairros periféricos com pouca infra-estrutura.  

 

               Nas cidades brasileiras há problemas relacionados com a falta de escolas, 

hospitais e emprego nos bairros periféricos. Tais carências estruturais fazem com 

que a população das periferias tenha que se deslocar para os bairros centrais nos 

quais encontra recursos para satisfação de suas necessidades básicas, tais como 

trabalho, ensino e saúde. Com o deslocamento o custo do transporte público é 

maior, pois os carros vão cheios de passageiros para as regiões onde a maior parte 

da população trabalha e, ao longo do dia, retornam aos pontos iniciais na periferia 

vazios, somente tornando a preencher seus lugares no final da tarde quando as 

pessoas retornam para suas casas. Esse processo tem um custo muito alto sem 

nenhum benefício social. Ocorre um processo semelhante com as vias públicas que 

ligam o centro à periferia.  

 

É preciso resgatar o fato de que no Brasil o planejamento territorial 

tradicional coloca padrões de exigência com níveis tão altos que apenas uma 

pequena parcela da população pode atendê- los, o que legitima a desigualdade já 

que tais padrões não possuem vínculo com a realidade local, acentuando o 

desequilíbrio social existente.  

 
    “Os espaços da cidade são política e socialmente diferenciados de 

     acordo com os grupos sociais que nela habitam, de tal modo a 

     definir “territórios” distintos. Grosso modo, os pobres amontoam-se 

     em bairros precários e os ricos espalham-se em espaços  

     monumentais. Ao mesmo tempo que há separação e recorte, ocorre 

     um processo de identificação e reconhecimento internamente a cada 

     região. Confinados em determinadas zonas da cidade, os grupos 

     sociais acabam de certo modo controlando seus respectivos 

     territórios e sobretudo identificando-se com eles. Assim o bairro 

     segregado não é apenas um lugar no espaço da cidade, mas é o 

     próprio grupo social que o ocupa e com ele se   

     identifica.” (ROLNIK, 1994, p. 97-98) 
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Esse tipo de planejamento ge ra o clientelismo, que é uma relação política 

de péssimo nível, com currais políticos que ajudam a construir e manter o 

desequilíbrio social. 

 

O Estatuto da Cidade (Projeto de Lei n. 5.788/90), aprovado em julho de 

2001 (Lei Federal n. 10.527 de 10/07/2001), criou uma oportunidade para que a 

população possa atuar de forma a diminuir a desigualdade na cidade. Segundo o 

Estatuto,  

 
      “Devem obrigatoriamente ter Plano Diretor as cidades 

      que: têm mais de vinte mil habitantes; fazem parte de 

      regiões metropolitanas, como a grande São Paulo; são 

      turísticas ou têm grandes obras que colocam o meio 

      ambiente em risco ou que mudam muito a região, 

      como hidrelétricas” (ESTATUTO DA CIDADE, 2005, 

      p.38).  

  

             É um meio de democratização dos bens públicos o acesso à habitação, 

saúde, educação, transporte público e saneamento. Estabelece-se que a propriedade 

urbana precisa cumprir uma função social, ou seja, a terra urbana deve servir ao 

benefício da coletividade e não apenas aos interesses de seu proprietário. A cidade 

tem, portanto, uma função social que é de servir ao conjunto de sua população 

garantindo o direito da cidade a todos. 

 

Ainda segundo o Estatuto da Cidade (2005, p.40),  

 

                                            “O Plano Diretor pode ser definido como um conjunto de  

                          princípios e regras orientadoras da ação dos agentes que  

                          constroem e utilizam o espaço urbano”.  

 

Cada cidade deve ter um Plano Diretor para que todas as regras do Estatuto 

da Cidade sejam aplicadas. São poucas as regras do Estatuto que podem ser usadas 

quando a cidade ainda não tem Plano Diretor, peça básica da política urbana, 
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devendo organizar os investimentos e os orçamentos para um período de até dez 

anos. 

 

           O Estatuto da Cidade determina que a participação popular na elaboração do 

Plano Diretor é fundamental, pois orienta sua construção por um vetor de 

efetivação da função social, da propriedade e planejamento de um crescimento 

justo para a cidade, buscando a satisfação dos interesses dos vários grupos sociais 

envolvidos em sua construção. Os moradores das várias regiões do município tanto 

do centro como da periferia, da zona urbana como da rural devem participar desta 

construção. (CONSTITUIÇÃO FEDERAL, Parágrafo Único, artigo 1, combinado 

com o artigo 29, inciso XII). Esse é um aspecto estrutural na construção do Plano 

Diretor, e é necessário que não seja entendido como “concessão” do poder público 

ou processo paralelo aos trabalhos de elaboração técnica. A coordenação do 

processo de elaboração do Plano Diretor deve ser compartilhada com a população 

da cidade. 

 

               Conforme o parágrafo 4 do artigo 40 do Estatuto da Cidade, no processo 

de elaboração do Plano Diretor e na fiscalização de sua implementação, os Poderes 

Legislativo e Executivo municipais garantirão: 

 
      I – a promoção de audiências públicas e debates com a        

      participação da população e de associações;  

      representativas dos vários segmentos da comunidade; 

      II – a publicidade quanto aos documentos e  

      informações   produzidos; 

      III – o acesso de qualquer interessado aos documentos 

      e informações produzidas . (IBIDEM, p. 45) 

 

                Entretanto, nem sempre a população participa ativamente na elaboração 

do Plano Diretor. Ela não está pronta para atuar nessa construção. Reside aí um 

paradoxo, pois se de um lado foi criada uma lei segundo a qual a população das 

cidades deve participar da construção do futuro da cidade atuando na elaboração 

do PDP, por outro lado, a população da maior parte das cidades brasileiras não 

possui prontidão para ocupar o espaço público e construir ou reconstruir  a cidade 
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que almeja. Essas cidades não possuem o que Putnam (2000), denomina de capital 

social. 

 
     “Aqui o capital social diz respeito a características da organização 

     social, como confiança, normas e sistemas, que contribuam para 

     aumentar a eficiência da sociedade, facilitando as ações  

     coordenadas.” (PUTNAM, 2000, p. 177) 

 

          Há um prejuízo para a governança da cidade quando a população não está 

preparada para assumir o seu papel de poder social na medida em que, sem sua 

participação os três poderes que compõem a governança da cidade: o político, o 

econômico e o social deixam de se relacionar de forma que a gestão da cidade seja 

efetuada considerando os interesses e objetivos de cada um deles, buscando um 

ponto de equilíbrio entre os três, gestando e gerindo projetos e processos que 

satisfaçam necessidades coletivas que beneficiarão não apenas os interesses 

privados de diferentes grupos mas que contribuirão para um crescimento integrado 

e sustentável da cidade como um todo. 

 
     “A gestão do desenvolvimento social é um processo de mediação 

     que articula múltiplos níveis de poder individual e social. Sendo um 

     processo social e envolvendo negociações de significados sobre O 

     QUE deve ser feito, POR QUE e PARA QUEM, a gestão não é 

     uma função exercida apenas por um gestor, mas por um coletivo 

     que pode atuar em grau maior ou menor de simetria/assimetria e 

     delegação, o que traz uma carga potencial de conflito de interesses 

     entre atores envolvidos e entre escalas de poder.” (FISCHER, 2002, 

     p.27) 

      

          Um outro aspecto importante a ser considerado nessa análise é que na 

cultura contemporânea a centralidade do mundo do trabalho é uma realidade na 

vida das pessoas, que dificulta a elas o interesse para participação nos espaços 

públicos no exercício da cidadania.  

 

          É preciso comentar que, se de um lado uma grande parte da população das 

cidades brasileiras não ocupa os espaços públicos para exigir seus direitos, por 
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outro lado as condições de vida e de trabalho levaram comunidades na cidade de 

São Paulo mobilizarem-se buscando uma maior justiça social. 

 
     “Obviamente, não se trata de ignorar as condições macroestruturais 

     e as contradições imperantes na sociedade, mas de reconhecer que, 

     em si, a pauperização originárias do processo produtivo, a  

     espoliação urbana decorrente da falta de bens de consumo coletivos, 

     do acesso a terra e habitação ou a opressão que se faz presente no 

     cotidiano da vida nada mais são do que matérias-primas que 

     potencialmente alimentam as reivindicações populares...”  

                   (KOWARICK, 1994, p.46) 

           

No sentido apontado por Kowarick (1994), na cidade de São Paulo, ao longo do 

século XX, ocorreram vários movimentos da sociedade civil organizada, fruto da 

desigualdade social e da exploração capitalista do homem e da mulher que 

impulsionaram grupos em diferentes regiões da cidade a se mobilizarem em busca 

de melhores condições de vida (KOWARICK 1994). É fundamental para o 

desenvolvimento da reflexão científica sobre a gestão das cidades que a pesquisa 

sobre a mobilização social, em busca da diminuição da injustiça nas cidades, seja 

intensificada e aprofundada. Existe  um determinado nível de precarização na vida 

das pessoas que trabalham que atinge o limite do que seja suportável e que 

estimula as pessoas a buscarem condições de vida menos precárias e com mais 

justiça social. 

 

          No campo das ciências sociais aplicadas, a pesquisa sobre a gestão de 

cidades vai adquirindo cada vez mais importância. A atual discussão científica 

sobre o global, o globalizado e o globalizante e suas características traz, em seu 

bojo, uma outra que é o entendimento do local: 

 
     “A idéia do desenvolvimento local ganha substância quando 

     associada à construção de padrões alternativos, associação que 

     supõe que as dinâmicas geradoras de desigualdade e exclusão não 

     podem ser descontruídas pelo alto, ou substituídas por outros 

     sistemas de fluxos apartados dos lugares. Terreno de reconstrução 

     de identidades e vínculos, de reconfigurações fisíco-produtivas e 

     gestação de novas esferas públicas, o local configurar-se-ia como 
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     um campo necessário de resposta – e transformação.” (SILVEIRA, 

     2002, p.239) 

 

          A pesquisa em administração privada não é suficiente para a compreensão da 

amplitude do processo de gestão da sustentabilidade e desenvolvimento da 

economia, é necessário complementá- la com outra, da administração pública e da 

gestão de cidades. Ao analisar os fenômenos da administração não se pode perder 

de vista um conjunto maior no qual eles se localizam que é a gestão da cidade. Ao 

analisar a cidade em todas as variáveis que a compõem, a empresa privada é 

considerada como uma dessas variáveis, relacionada ao poder econômico. A 

análise integrada permite uma visão mais sistêmica que traz luz ao campo da 

ciência da administração. 

 

            É fato que a pesquisa em administração vem desenvolvendo há uma ou 

duas décadas estudos sobre tais relações que denomina de governança corporativa, 

responsabilidade social ou desenvolvimento sustentável, entretanto o foco de 

análise é econômico, sempre tendo como objetivo controlar os fatores que 

garantam a lucratividade das empresas e a conseqüente remuneração do capital do 

acionista. Embora o tema central seja a lucratividade, junto com ele surgem  

reflexões e propostas sobre ética nos negócios, a sustentabilidade do planeta, a 

responsabilidade das empresas e a consideração aos interesses das comunidades 

que vivem no entorno das empresas. Uma dúvida que permanece é: uma análise 

econômica apenas é suficiente para compreender a complexidade das interações de 

um organismo econômico com as instituições políticas e sociais com as quais 

estabelece relações fundamentais para sua sustentação enquanto organismo 

econômico? 

 
     “A gestão do desenvolvimento social é um campo de conhecimento 

     e espaço de práticas híbridos e contraditórios. A cooperação não 

     exclui a competição; a competitividade pressupõe articulações, 

     alianças e pactos. Fazendo parte essencialmente, do ser e agir 

     humanos, o conflito de percepções e interesses está presente 

     também em formas organizativas solidárias que, por sua vez, estão 

     embebidas em contextos capitalistas ocidentais. Como projetos de 

     resistência e contra dependência desses contextos, são experiências 

     de ruptura e de construção de novos paradigmas do agir social e, 
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     como tal, são organizações de aprendizagem da gestão do  

     desenvolvimento. Não é fácil compartilhar o poder e, muito menos, 

     construir organizações e interorganizações, estratégias e estruturas 

     eticamente relacionais e eficazes.” (FISCHER, 2002, p. 28) 

 

 

            A pesquisa sobre administração de organismos públicos e sobre as relações 

entre o econômico, o político e o social no ambiente local vem trazer luz sobre os 

limites e intersecções das várias ciências sociais aplicadas, ampliando o campo de 

estudos da administração, utilizando conceitos da sociologia, política, educação e 

definindo como objeto de estudo, não apenas o poder econômico presente na 

cidade mas a governança da cidade e os três poderes que a compõem: o poder 

político local, o poder econômico e o poder social. 

 

          Nesse trabalho busca-se analisar aspectos do poder social como um dos 

poderes presentes na gestão de cidades, principalmente aquele oriundo dos 

movimentos sociais e compreender o que o torna mais forte e atuante, discutindo 

processos socioeducativos, mobilização da população e comunicação entre os 

poderes. Na teoria da administração tal análise contribui para a linha de pesquisa 

sobre gestão de pessoas, estudando aspectos como história e cultura, comunicação, 

educação e processo de aprendizagem relacionados à participação da população na 

governança de cidades. 

 

1.3. Organização do trabalho 
 

              Constituem este trabalho, além da introdução, dois capítulos de 

desenvolvimento e as conclusões. O primeiro capítulo, denominado Revisão da 

Literatura, aborda inicialmente a evo lução do conceito de cidade e da participação 

da população na elaboração das políticas para sua gestão. Parte-se do conceito de 

polis e de suas características na Grécia Clássica, (ARENDT, 2005; FUSTEL DE 

COULANGES, 2004). Nesse capítulo também são apontadas características da 

formação e governança das cidades na Idade Média e da participação da população 

na gestão das cidades medievais (LE GOFF, 2004; PUTNAM, 2000). Finalmente, 

analisa-se o conceito contemporâneo de cidade, na qual as relações são 

intermediadas pelo trabalho e seus produtos (ARENDT, 2005).  



 9 

 

             Os autores estudados para essa análise são aqueles que realizam uma 

abordagem histórico-social da cidade, uma vez que o trabalho busca estudar 

aspectos socioeducativos relacionados ao tema numa perspectiva histórica, 

procedimento necessário para compreender a fase de desenvolvimento em que se 

encontra na atualidade. Em outras palavras, a cidade é estudada pelo ângulo da 

concepção de poder nas várias fases históricas e do entendimento da participação 

da sociedade na gestão da cidade.  

 

              Após a abordagem da evolução das cidades no mundo ocidental, são feitos 

apontamentos sobre a formação das cidades brasileiras, buscando-se compreender 

a relação entre a história da formação das cidades ocidentais, notadamente as 

européias e as características da formação das cidades no Brasil, (PRADO, 1972; 

BUARQUE DE HOLANDA, 1963). Aqui se observa não apenas quanto este 

processo é próximo ou distante do europeu como também suas causas e nessas 

inclui-se o fato de que o Brasil foi colonizado por europeus num momento da 

história européia de grande desenvolvimento de cidades como Florença, Veneza, 

Paris.(PUTNAM, 2000). Os colonizadores poderiam ter utilizado no Brasil um 

modelo de planejamento, urbanização e gestão de cidades em várias cidades 

européias?  Porque não o fizeram?  

 

           Na última parte desse capítulo são abordados aspectos da educação popular 

para participação na elaboração de políticas públicas de gestão das cidades 

procurando uma base teórica que explique o processo de desenvolvimento dos 

indivíduos e grupos na população, durante o processo de ação e reflexão nos 

espaços públicos. É ncessário enfatizar que, no Brasil por uma questão de 

formação cultural, existe entre Estado e população uma relação de submissão desta 

última ao Estado, expressa por meio de formas de governo que vão do coronelismo 

ao clientelismo (DANIEL,1990).   

 

          A análise das culturas existentes na cidade e como elas se formam ao longo 

do tempo, busca um entendimento sobre a relação entre poder social e poder 
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político local, como expressão de uma cultura que o processo de educação da 

população poderá transformar (SANTOS, 1998; CHAUI, 1998). 

           

             Analisar a educação social para participação na gestão da cidade significa 

verificar como: (qual o caminho, o tempo e que resultados esperados) se dá a 

mudança de visão da relação da população com o governo local de uma posição de 

submissão para uma posição de influência sobre as decisões do poder político.  

  

           No terceiro capítulo é relatada a implantação do Plano Diretor Participativo 

(PDP) em Joanópolis, município paulista, localizado a noroeste do estado, focando a 

mobilização da população para construção do Plano. O relato compõe-se da descrição 

dos aspectos de planejamento e realização de projeto elaborado pela Cátedra de 

Gestão de Cidades da Universidade Metodista de São Paulo, respondendo a edital de 

concorrência pública:  MCT/MCidades/CNPq nº 060/2005 -  Seleção Pública de 

Propostas para Fortalecimento da Gestão Municipal Urbana/ Apoio a Elaboração de 

Planos Diretores Participativos. O município de Joanópolis é conhecido pelo 

coordenador desse projeto, Professor Dalmo de Oliveira que sugere à Coordenação da 

Cátedra de Gestão de Cidades a participação no edital do CNPq, tendo como objeto 

de estudo esse município e a proposta é aceita, apresentada ao Prefeito de Joanópolis 

que concorda em desenvolver o Plano Diretor Participativo para a cidade com o 

auxílio, inclusive, da Universidade Metodista de São Paulo, dentro do projeto do 

CNPq, esse é concebido e encaminhado ao CNPq, sendo aprovado. 

 

          No capítulo sobre avaliações e conclusões é feita uma análise da distância 

entre o planejado e o realizado em Joanópolis. Aqui são analisados e avaliados os 

processos e recursos utilizados pela Prefeitura de Joanópolis, em alguns momentos 

sob orientação da Universidade Metodista de São Paulo e, em outros, por decisão 

própria, visando à mobilização e preparação dos vários agentes locais do município 

para sua participação na elaboração do PDP. O último tópico desse capítulo 

compõe-se de um detalhamento da pesquisa realizada com membros do Núcleo 

Gestor e amostragem da população de Joanópolis após o término do processo de 

construção do PDP e uma síntese do que foi observado utilizando-se algumas 

categorias de análise que permitem uma investigação sobre como foram as 
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reflexões e conclusões individuais do processo de participação na construção do 

PDP.  

 

         No último capítulo, são apresentadas as conclusões sobre os principais 

aspectos do processo socioeducativo da população de Joanópolis para a 

participação na construção de políticas públicas e são feitas algumas 

generalizações quanto a aspectos de uma metodologia socioeducativa para 

municípios de pequeno e médio porte. O termo município é utilizado referindo-se a 

um conjunto de comunidades tanto urbanas como rurais que o compõem.  

 

        Finalmente, busca-se também levantar algumas questões, fruto de toda a 

análise feita durante a construção do PDP  de Joanópolis e da própria dissertação, 

indagações essas que poderão inspirar outras análises sobre o tema. 

 

1.4. Problemática 
 

A análise dos fatores relacionados à comunicação e à educação dos agentes 

durante a implantação do PDP em Joanópolis, busca responder a questões ligadas 

aos processos de educação social e comunicação, como:  

 

• Uma gestão local democrática facilita a participação popular na 

elaboração de políticas públicas? Por quê?  

 

• Que estratégias utilizar para que a participação dos agentes ocorra, ou 

seja, como se dá a mobilização da população? A utilização de estratégias para 

estimular a participação dos cidadãos é um fator que interfere na dinâmica de 

relacionamento e no processo socioeducativo? 

 

• Que características da linguagem ou da comunicação – entre quem está 

conduzindo um processo de discussão e quem está participando – dificultam ou 

facilitam o desenvolvimento de uma consciência crítica nas pessoas?  

           
1.5. Objetivo Geral 

 



 12 

         Na tentativa de encontrar respostas para as questões enunciadas, este 

trabalho procurará concluir sobre aspectos importantes a serem considerados 

numa metodologia que possa colaborar na formação pedagógica dos agentes 

condutores do processo de participação popular no desenvolvimento do PDP em 

municípios de pequeno e médio porte, por meio da descrição desse processo de 

participação em Joanópolis, no qual a autora do trabalho atua como pesquisadora. 

            
1.6. Objetivos Específicos 

 

           Para a consecução do objetivo geral deverão ser atingidos os seguintes   

          objetivos específicos: 

 

• identificar e caracterizar as fases do processo de elaboração do PDP.  

 

• Analisar a relação entre os vários poderes  existentes na cidade e        

características de sua participação no processo de  elaboração do Plano 

Diretor.  

 

• Analisar o processo de mobilização e preparação da população para 

participação na elaboração do Plano Diretor. 

 

• Descrever as características do processo de aprendizagem individual e 

coletiva,  fruto da participação na elaboração do PDP.         

 

1.7. Justificativa dos objetivos 
 

             O compartilhamento da compreensão do processo de desenvolvimento do 

PDP – proposta desse trabalho - contribui para a discussão científica sobre as 

características da mobilização da população dos municípios na construção de 

políticas públicas. Tal análise pretende trazer luz ao entendimento do vínculo  entre 

participação popular na construção de políticas públicas e gestão de municípios de 

pequeno e médio porte. A análise de tal relação procura compreender o quanto o 

processo de participação permite a criação de uma consciência de cidadania e o 

fortalecimento do poder social na governança do município. Ao realizar essa 
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análise busca esclarecer as relações que se estabelecem entre poder social dos 

municípios, notadamente nas classes populares e poder político local – Prefeitura, 

Câmara dos Vereadores, Órgãos administrativos da Prefeitura nas várias fases de 

elaboração do PDP. 

 

             Parte-se do princípio de que a observação detalhada de cada fase de 

construção do PDP pode facilitar o entendimento do processo como um todo, 

buscando em cada uma delas a compreensão do que é realizado, a forma de 

realização, as características da participação dos agentes locais em cada uma e os 

resultados gerados pela realização da fase. 

 

             Um outro princípio que orienta o trabalho é o de que para a construção do 

PDP é necessário preparar os agentes locais em um processo educativo, no qual é 

fundamental a busca do nivelamento dos conhecimentos a respeito do município e 

das possibilidades de intervenção no  território. Tal nivelamento passa pelo 

reconhecimento da verdade contida nos diferentes olhares sobre o município e das 

diversas comunidades que o compõem. Não se trata de fornecer conhecimentos 

sobre o município para essa ou aquela comunidade porque se concluiu que essa é 

mais ignorante que a outra e, portanto, precisa ser esclarecida, mas sim de 

possibilitar uma interlocução entre diferentes visões da cidade. 

 
      “Se os sujeitos da interlocução cultural estão desnivelados, um que 

     sabe e tem o projeto e outro que deve sair da ignorância, os códigos 

     em conflito não permitirão o conhecimento do real e seus  

     desdobramentos. ... O não reconhecimento dos saberes capazes de 

     dialogar induz a métodos e técnicas produtores de doação e não do 

     cultivo...” (ALVES, 1999, p.64) 

 

          Busca-se analisar detalhadamente as características do processo de 

comunicação e preparação das comunidades urbano-rurais, observando as variáveis 

relacionadas como as diferenças regionais e culturais entre o rural e o urbano, os 

diferentes atores sociais e as características de sua participação. Aqui, reforça-se 

para o educador a importância do fato de considerar as diferentes regiões da 

cidade, compreender que cada uma delas tem a sua cultura peculiar, pois é 
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justamente a partir da comparação que os moradores de cada região fazem sobre as 

características do local onde habitam e as características dos outros locais do 

município, que vai se formando a consciência de sua identidade, baseada nas 

diferenças entre seu modo de vida e o modo de vida das outras regiões.  

 
     “[...] a identidade municipal supõe uma unidade, esta se produz, não 

     como homogeinização absoluta do espaço da comunidade, mas na 

     qualidade de síntese de múltiplas identidades relativas a vários 

     pedaços da cidade – territórios da vizinhança (a rua, o bairro), onde 

     os moradores se reconhecem por oposição aos demais espaços do 

     município. Sendo os pedaços da cidade locais por excelência onde 

     se tecem as relações da sociabilidade cotidiana...”(DANIEL, 1990, 

     p. 15) 

 

            Ainda com referência às diferenças entre as regiões do município, outro 

aspecto importante a ser observado pelo educador é o sentimento de pertencimento 

(BORDIEU, 2004), como sentimento que orienta a participação e a constituição de 

uma identidade individual e coletiva vinculada ao entorno, a um grupo, a uma 

cidade e a um país. Esse sentimento é fortalecido com o processo de comparação 

apontado acima. Ele está relacionado ao crescimento da auto-estima individual, na 

medida em que são dadas voz e oportunidades para que diferentes grupos de 

diferentes etnias, culturas, gêneros, posição social possam se manifestar e se 

colocar diante do mundo, marcando sua presença num determinado território 

físico. Conquistando seu poder de decisão sobre a vida pública.  

 

            A análise do processo de aprendizagem individual e coletiva também está 

relacionada à compreensão das diferentes culturas, com suas práticas, símbolos, 

valores, notadamente aqueles direcionados à relação dos diferentes grupos com o 

poder político local. Os municípios abrigam ao mesmo tempo uma cultura de 

massa (fruto do consumismo) e uma cultura popular, inclusive a rural, que entram 

em choque, em alguns momentos se completam, num jogo dialético sem fim 

(SANTOS, 1998).  

                         

          Após o processo de construção do Plano Diretor, procura-se verificar se 

houve alguma mudança naqueles valores, práticas e símbolos que direcionam a 
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relação entre diferentes grupos componentes do poder social local com o poder 

político local. Observa-se se houve mudança: 1. Na forma de olhar o poder político 

e olhar-se com relação a ele ;  2. Na forma de agir com relação a ele. 

            

          Nesse contexto, pretende-se esclarecer o processo de aprendizagem dos 

indivíduos e das comunidades do município. Aqui, há uma contribuição para a 

discussão sobre quais os aspectos relacionados às culturas existentes que 

necessitam ser trabalhados pelos agentes político-pedagógicos de municípios de 

pequeno e médio porte. Busca-se compreender o impacto do reconhecimento das 

diversas culturas no processo de preparação dos indivíduos e grupos para que 

desenvolvam uma consciência de: 1. Sua força de influência na elaboração de 

políticas públicas e;  2. Na consciência de seus direitos enquanto cidadãos.  

 

1.8. Definição dos termos utilizados 
 

      Com base nos conceitos de Freire (2005), o termo educação aplica-se aqui  

no sentido de atividades dialógicas (de diálogo) entre educador e educandos, que 

permitem a ambos um processo de expansão de sua consciência sobre seu estar no 

mundo, desenvolvendo os  sensos histórico, crítico e a visão política da realidade e 

criando uma postura de busca de melhores condições de vida, por meio da 

mudança de percepção sobre os problemas que a vida apresenta ao educando, para 

que ele deixe de ver sua problemática de vida como uma situação sem solução à 

qual ele se submete e passe a encará- la como um desafio que ele consegue superar 

desde que tenha vontade para tal intento.                   

 

Já o termo comunicação é uma palavra utilizada para designar o processo 

de interlocução (REIS, 2004) entre os vários poderes existentes na cidade, durante 

as reuniões de leitura comunitária e eventos de preparação da população sobre os 

conceitos do Plano Diretor Participativo ou divulgação de resultados de atividades 

desenvolvidas na elaboração do Plano. Comunicação também é uma palavra 

utilizada para designar ações que buscam sensibilizar, chamar a atenção, despertar 

o interesse da população a respeito da possibilidade de sua participação na 

construção do Plano Diretor Participativo de Joanópolis (ESTATUTO DA 
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CIDADE, 2005). Na interlocução se busca encontrar uma linguagem que seja 

compreensível por todas as partes envolvidas, e que tenha como referência os 

princípios do que seja um Plano Diretor Participativo.  

 

Uma outra palavra utilizada é mobilização, referindo-se à aglutinação de 

diferentes grupos (KOWARICK, 1994) em torno de um objetivo comum relativo à 

busca de melhorias na infra-estrutura da região que habita, ou na regularização do 

território que ocupa ou ainda, buscando residir em áreas do município proibidas 

para esse ou aquele grupo. No caso, a mobilização é referida às aglutinações em 

torno da construção de uma política pública: o Plano Diretor Participativo. 

  

        Por sua vez, a expressão gestão de cidades é utilizada para analisar a 

correlação entre vários poderes existentes no espaço das cidades: o poder político 

local exercido pelo Prefeito e seus assessores, Câmara dos Vereadores e órgãos 

administrativos da Prefeitura; poder econômico local, constituído pelos ramos da 

economia existentes na cidade e que dependem de leis municipais para exercerem 

o seu negócio no espaço da cidade e também exercem uma influência sobre elas, e 

poder social constituído pela elite da cidade e pelas classes populares. Esses 

poderes possuem uma relação peculiar entre si, que depende das culturas existentes 

na cidade e que determina o tipo de governo que é feito sobre a mesma - de um 

governo autoritário e personalista, como o clientelismo, até um governo 

democrático participativo, no qual as classes populares assumem seu papel de 

cidadãs participantes na gestão da cidade (DANIEL, 1990). 

 

         Finalmente, para melhor compreensão de Plano Diretor Participativo 

(PDP), toma-se o conceito proposto pelo Estatuto da Cidade (2005): 

 
      “Conjunto de princípios e regras orientadoras da        

      ação dos agentes que constroem e utilizam o espaço 

      urbano. O Plano Diretor parte de uma leitura da cidade 

      real, envolvendo temas e questões relativos aos 

      aspectos urbanos, sociais, econômicos e ambientais, 

      que embasa a formulação de hipóteses realistas sobre 
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      as opções de desenvolvimento e modelos de  

      territorialização” (p. 40) 

 

     

1.9. Resultados esperados do estudo 
 

          O estudo tem como expectativa de resultado compartilhar uma metodologia 

sócioeducativa para a mobilização popular que possa ser utilizada por agentes 

político-pedagógicos na elaboração de Planos Diretores em municípios de pequeno 

e médio porte. Relacionada com o compartilhamento da metodologia, está a 

disponibilização da compreensão dos principais pressupostos teóricos necessários à 

elaboração de processos de educação social que garantam a construção coletiva de 

políticas públicas.         



 18 

2. REVISÃO DA LITERATURA 
 

2.1. Apontamentos históricos e políticos sobre a participação popular 
no espaço público das cidades, na cultura ocidental da antiguidade grega à 
modernidade  

 

2.1.1. O surgimento das cidades – a polis grega 
 

Nas origens das cidades ocidentais podem ser encontrados os fundamentos 

sócio-políticos para a mobilização e a participação popular na elaboração de 

políticas públicas no espaço da cidade.  

 

 O que atualmente os estudiosos denominam de cultura da cidade ou espaço 

simbólico da cidade, Fustel de Coulange (2004), ao referir-se às cidades da 

antiguidade greco-romana, chama de crenças. 

 
    “Devemos pensar bem na excessiva dificuldade existente entre as 

     populações primitivas para fundarem sociedades regulares. O 

     vínculo social não é fácil de se estabelecer entre seres humanos tão 

     diversos, tão livres, tão inconstantes. Para lhes dar regras comuns, 

     para instituir o comando e fazer-se acatar pela obediência, para 

     obrigar a paixão a ceder à razão, e a razão individual à razão 

     pública, parece com certeza indispensável existir algo mais forte 

     que a força material, mais respeitável que o interesse, mais seguro 

     que a teoria filosófica, mais imutável que a convenção, alguma 

     coisa existente por igual no fundo de todos os corações e nestes se 

     afirmando com autoridade. 

    Essa coisa é a crença. Nada de mais poderoso existe sobre a alma. 

     A crença é obra de nosso espírito, mas não encontramos neste 

     liberdade para modificá-la a seu gosto. A crença é de nossa criação, 

     mas a ignoramos. É humana, e a julgamos sobrenatural. É efeito do 

     nosso poder e é mais forte do que nós. Está em nós, não nos deixa. 

     E a cada momento nos fala. Se nos manda obedecer, obedecemos; 

     se nos indica deveres, submetemo-nos. O homem pode dominar a 

     natureza, mas está sempre sujeito ao seu próprio pensamento”. 

      (COULANGES, 2004) 
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As crenças, segundo Fustel de Coulanges (2004) vão sendo transmitidas de 

geração para geração e mesmo que não haja nenhum registro escrito sobre elas, a 

tradição de uma família, de uma tribo, de uma cidade ou de uma civilização 

permanece ao longo dos séculos influenciando as gerações posteriores.  

 
    “Felizmente, o passado nunca morre completamente para o homem. 

     O homem pode esquecê-lo. Mas deste passado guardará sempre a 

     recordação. Com efeito, tal como se apresenta em cada época, o 

     homem é o produto e o resumo de todas as suas épocas anteriores. E 

     se cada homem auscultar a sua própria alma, nela poderá encontrar 

     e distinguir  as diferentes épocas, e o que cada um desses períodos 

     lhe legou.” (FUSTEL DE COULANGES, 2004, p. 5) 

 

Segundo Arendt (2005), para os gregos, na antiguidade clássica, a ação e a 

política se dão na polis, na esfera pública, por duas razões: em primeiro lugar 

porque multiplica oportunidades de conseguir fama imortal, de revelação através 

de atos e palavras; depois porque a polis, que é a palavra utilizada pelos gregos 

para denominar a cidade, diminui a futilidade da ação e do discurso, garante que os 

heróis não ficarão sem testemunho. A polis representa, então, uma memória 

organizada com muros e leis. Ou seja,  

 

      “A convivência dos homens sob a forma de polis 

      parecia garantir a imperecibilidade das mais fúteis 

      atividades humanas – a ação e o discurso – e dos 

      menos tangíveis e mais efêmeros produtos do homem 

      – os feitos e as histórias que deles resultam”  

       (ARENDT, 2005, p. 210).  

 

 

A polis é uma organização da comunidade que resulta do agir e falar em 

conjunto, que cria entre as partes um espaço capaz de situar-se adequadamente em 

qualquer tempo e lugar - espaço da aparência –, no qual um ser humano aparece 

aos outros e os outros aparecem a ele. A ágora é a praça central de polis física, na 

qual os homens se encontram para agir e conversar. A existência é aquilo que 

aparece a todos, tudo o que não é existência é um sonho, desprovido de realidade 

porque só existe dentro de quem sonhou. Nem sempre este espaço existe, nem 
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todos os homens e mulheres vivem nele, não é possível viver somente nele 

(ARENDT, 2005). 

 

Na polis, as formas possíveis de organização na esfera pública são formas 

potenciais, ou seja, existem enquanto há um conjunto de indivíduos agindo e 

falando juntos. No momento em que os indivíduos se separam, essas organizações 

terminam. O que primeiro solapa a esfera pública é a perda do poder que, se não é 

efetivado, perde-se. Para Arendt (2005), 

 

      O poder só é efetivado enquanto a palavra e o ato não 

      se divorciam, quando as palavras não são vazias e os 

      atos não são brutais, quando as palavras não são 

      empregadas para velar intenções, mas para revelar 

      realidades, e os atos não são usados para violar e 

      destruir, mas para criar relações e novas realidades. 

      (p.212) 

 

O poder é mutável na polis, imensurável e inseguro, diferentemente da 

força. Poder existe entre os homens quando agem juntos e desaparece quando se 

dispersam. É independente de fatores materiais. O único fator indispensável é a 

convivência entre os homens. O poder é uma potencialidade da convivência, 

corresponde à condição humana da pluralidade, por isso depende da existência de 

outras pessoas. A força é diferente do poder. Não é possível a um homem, mulher 

ou grupo ter força e poder, porque isso seria onipotência que levaria à destruição 

da pluralidade.  

 

A força pode destruir o poder, jamais substituí- lo. A tirania é a força com 

impotência, a crueldade feita por tiranos benévolos e déspotas esclarecidos. O 

isolamento do tirano contradiz a condição humana da pluralidade que é a condição 

de todas as formas de organização política  impede o desenvolvimento do poder. A 

tirania é uma tentativa frustrada de substituir o poder pela violência, é uma 

tentativa de dividir para governar. A vontade de poder é o mais perigoso vício dos 

fracos. O poder preserva a esfera pública e o espaço da aparência, onde se dão as 



 21 

ações, os discursos, a teia das relações e dos negócios e as histórias – a criação do 

artifício humano. 

 

Para os gregos, a grandeza  ação extraordinária que todo homem almeja: ser 

herói  está ligada a realização de cada ato e não a seus motivos e resultados. Este 

ato só pode ser realizado na polis, no espaço público, no qual pode ser visto por 

todos por ser o espaço da aparência. A arte política ensina os homens a produzir o 

que é grande e luminoso. A política para os gregos é idêntica ao cometimento 

(realização, desempenho) dos próprios atos (ARENDT, 2005). 

 

Embora os gregos tenham criado o conceito de polis e do espaço público 

onde é possível agir e falar sobre esta ação solitariamente (o herói) ou em conjunto 

com outros homens (poder), na Grécia antiga somente podiam participar da polis 

os cidadãos que possuíssem uma casa e que não precisassem trabalhar. Esses 

cidadãos possuíam escravos, aos quais não era permitida a participação no espaço 

público, mas somente na casa ou no espaço privado de seu proprietário, ao qual 

serviam. É importante notar que atualmente nos espaços públicos das cidades 

brasileiras todos os moradores da cidade podem participar, embora, por questões 

culturais, tal participação seja ainda incipiente e o poder social seja pouco 

exercido. 

   

2.1.2. Idade Média – o governo comunal nas cidades 
 

         Na Idade Média dos séculos X ao XII, verifica-se o surgimento da burguesia 

na Europa, notadamente na França e Itália. Para Le Goff (1988), ela nasce da 

vontade e da força dos mercadores e artesãos contra o poder dos senhores feudais.  

 

          Ocorrem lutas violentas entre estes grupos que são denominadas de 

movimento comunal. O movimento comunal é uma resposta à violência feudal, 

exercida pelo senhor feudal que, muitas vezes, é um bispo cujos castelos são uma 

base militar utilizada para dominar a cidade, mais do que uma residência. Na luta 

travada entre o senhor feudal e os grupos de mercadores e artesãos, a entrega das 

chaves do castelo pelo senhor aos componentes do grupo inimigo, simboliza a 
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tomada da cidade pelo movimento comunal. As cidades surgem do movimento 

comunal (LE GOFF, 1988). 

 

          O movimento comunal está diretamente relacionado à renovação do 

comércio e do artesão. O comerciante atua entre cidades européias e o artesão 

realiza trocas dentro de sua cidade, na periferia desta e na região que a circunda.  

 

         Os burgos são os subúrbios da cidade, constituem uma novidade nas cidades 

da Idade Média. O movimento da comuna toma o poder do senhor feudal e o 

coloca num grupo denominado burguesia, composto por comerciantes, artesãos e 

moradores dos subúrbios, assim o poder é conservado coletivamente. 

 

      “A denominação” “comuna” surge quando existe a 

      outorga, pelo senhor, de uma carta de liberdades e de 

      privilégios: ela consagra o reconhecimento de uma 

      forma inédita de organização coletiva”. (LE GOFF, 

      1988, p. 98) 

 

 

           Segundo Putnam (2000), por volta do século XII, na Itália setentrional, 

surgiu um tipo de governo autônomo, que ele denomina de republicanismo 

comunal e os governantes dessas repúblicas respeitavam os limites impostos ao seu 

poder.  

 
     “Assim, a estrutura de poder nas repúblicas comunais era 

     fundamentalmente mais liberal e igualitária que as dos 

     regimes contemporâneos europeus.” (PUTNAM, 2000, p. 

     136) 

 

             O PDP, à semelhança do que ocorreu nas cidades do fim da Idade Média 

com os juramentos de lealdade e fidelidade entre empresários, comerciantes e 

artesãos, é um documento legal que deve expressar os interesses e pactos entre 

diferentes grupos sociais existentes na cidade. 
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     “As comunas urbanas do final da Idade Média, constituídas pelas 

     corporações e pelos grêmios de empresários, comerciantes e 

     artesãos, fundadas nas práticas do conjuratio e da confidatio, isto é, 

     em relações baseadas no juramento de lealdade, fidelidade e 

     confiança recíprocas entre os iguais. As cidades plebéias criam o 

     “ povo” não só como idéia e realidade econômica, mas também 

     política, visto que possuem organização própria e regras para 

     garantia de sua autonomia em face dos senhores feudais, dos reis, 

     dos papas e dos imperadores.... Assim, a formulação posterior da 

     soberania como autonomia territorial, jurídica e política, fundada no 

     povo e na nação, encontra nas comunas urbanas seu primeiro 

     suporte histórico”. (CHAUI, 2006, p..35 e 36) 

 

 

           Uma diferença entre os juramentos de lealdade dos grupos nas comunas  da 

Idade Média e a lei do PDP das cidades brasileiras é que aqueles não eram 

concedidos ou estimulados  pelo poder político, mas conquistados pelo conflito 

entre os poderes social e econômico e o poder político instituido, enquanto que o 

PDP é patrocinado legalmente pelo poder político 

 

          O desenvolvimento urbano, que se inicia com a comuna, influi sobre a 

estrutura da família que passa a ser a família nuclear pai, mãe e filhos, 

diferentemente da família existente no feudo, que é uma família expandida, com 

vários parentes de várias gerações juntos. O governo das cidades governa sobre as 

famílias nucleares, e as palavras de ordem para ele são paz e justiça, condições que 

garantem a convivência de muitas famílias na cidade.  

 

      “O bom governo deve fazer funcionar instituições   

      relativamente democráticas, relativamente igualitárias...a 

      cidade medieval foi mais do que hoje, um campo de  

      experiências  sociais e políticas ” (LE GOFF, 1988, p. 102). 

 

             

          Esses ideais igualitários que surgem nas cidades – e não no Estado - da Idade 

Média do século XIV, geram uma série de revoltas urbanas. As revoltas são na 

maior parte delas, contra o poder do príncipe ou do rei que deseja a obediência da 

cidade a ele. Também há revoltas contra a promoção de certas famílias que tentam 
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exercer um poder sobre a cidade, rompendo o “contrato comunal de igualdade”. As 

revoltas expressam o repúdio dos pobres da cidade contra um poder injusto em sua 

política fiscal. 

 

                                                                         “A corrupção engoliu a sociedade medieval”. (LE  

             GOFF, 1988, p. 109). 

 

          

            Nas cidades da Idade Média, tanto quanto nas cidades contemporâneas, há 

uma repartição desigual do território entre ricos, modestos e pobres e  quanto mais 

próximo do centro da cidade se localiza a terra, mais cara se torna. Há também 

uma oposição entre cidade e campo. A cidade, urbana e polida, tem uma função 

cultural na Idade Média que o campo não tem: é nela que há a criação artística, 

intelectual. O campo é rústico e bárbaro. A cidade domina o campo (LE GOFF, 

1988). 

             

2.1.3. Modernidade – o homo faber e o espaço da aparência 
 

              A vida do homem e da mulher modernos traz os conceitos de homo faber, 

animal laborans e homem público (ARENDT, 2005). Os primeiros são apolíticos, 

entendem que o espaço da aparência é ocioso e não produz nada, diferentemente 

deles. A ação e o discurso são imateriais, entretanto criam a recordação de si 

mesmos, são recordados logo, possuem uma permanência. A esfera pública que é o 

espaço mundano para aparecer, é obra do homem. O senso comum que rege o 

homo faber e o animal laborans precisa do espaço público para estabelecer a 

realidade do próprio eu ou do mundo circundante. Mas, para ambos a realidade não 

muda, já que eles são seres passivos no mundo. 

 

A alienação é a atrofia do espaço da aparência e o declínio do senso comum  

atinge um grau muito maior numa sociedade operária, onde o homo faber fica 

isolado, convive com o que faz e com o mundo de coisas ao qual acrescenta o que 

fez. Os fabricantes somente se revelam como pessoas no espaço privado de suas 

casas, com suas famílias. 
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De acordo com Le Goff (1988), as cidades modernas são um agrupamento 

de profissionais  e especialistas e possuem uma função econômica. A convivência 

gerada pelo trabalho não expressa uma das condições humanas, que é a pluralidade 

(ARENDT, 2005). No trabalho, o homem não age, nem fala em conjunto com 

outros homens e assim cria um espaço político: o espaço do trabalho é apolítico, há 

uma sociabilidade baseada na uniformidade. O indivíduo perde sua identidade e se 

torna igual a todos. O papel dos sindicatos não é de transformar esta realidade, mas 

de melhorar as condições de vida de quem trabalha. A classe operária pode 

transformar a realidade e propor novas formas de governo, mas não no espaço do 

trabalho.  

 

Para Arendt (2005), o operário moderno, diferentemente do escravo, é 

admitido na esfera pública e considerado cidadão. Ele se posiciona na esfera 

pública contra todos os outros homens. Em todos os países onde o capitalismo não 

atingiu um grau de desenvolvimento tal que todos os cidadãos das cidades tenham 

uma condição de vida decente, ou seja, com toda a infra-estrutura pública 

necessária para uma sobrevivência digna, instalada igualmente em todas as regiões 

da cidade, os operários se posicionam politicamente, na esfera pública, contra a 

sociedade como um todo. Criam uma organização política em que agem e falam 

como homens e não como membros da sociedade ou operário. 

 

Na Idade Moderna ação equivale à fabricação. A tentativa moderna de 

substituir a ação pela fabricação cria argumentos contra os elementos essenciais da 

política, entre eles a pluralidade. Suprimir a pluralidade é suprimir a esfera pública. 

 

O conceito de política aqui é que existe um governante e governados e que 

estes devem se retirar para a vida privada e deixar a esfera pública para o primeiro. 

 

 Ressalta-se aqui que reside nessa fase da Idade Moderna  uma das razões 

históricas do não exercício do poder social da população das cidades brasileiras. 

 

A ausência da ação na vida do homem levou à canalização da capacidade 

humana de iniciar processos espontâneos na esfera pública (característica da ação) 
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para uma atitude de intervenção e controle da natureza, e isso acabou se tornando 

“arte de fabricar a natureza” (ARENDT, 2005, p.243).  

 

A cidade é o local onde as pessoas vivem, trabalham, estudam, amam, 

constituem família, portanto, continente para quase todos os papéis que 

desempenham em suas vidas. É um ambiente importante na vida das pessoas, mas 

poucas têm consciência desse fato e muito menos de seus direitos de participação 

no planejamento da cidade como membros da sociedade civil. No Brasil, a 

participação do cidadão comum na elaboração de políticas públicas para a gestão 

de cidades é necessária para a construção de uma cidade socialmente justa. Por 

outro lado, o cidadão comum  pensa que pode atuar para melhorar suas condições 

de vida, a infra-estrutura do local onde vive, a saúde, os transportes, o futuro de 

seus filhos na cidade onde habita, na época da eleição, quando exerce seu direito 

de votar. 

 

Finalizando, as análises de Arendt são importantes porque hoje, ao se 

observar a realidade das cidades brasileiras e a inexpressiva participação da 

sociedade em espaços públicos para exercício do poder social, encontra-se, em sua 

explicação sobre a centralidade do mundo do trabalho, fundamentos que 

esclarecem sobre o porquê da ausência da população quanto ao exercício do poder 

social, inclusive na sociedade de Joanópolis. 
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2.1.4. A formação das cidades brasileiras 
 

          Como já apontado no parágrafo anterior, apenas uma pequena parcela da 

população participa nos processos planejados legalmente para que ela construa e 

reconstrua sua cidade.1  

 

          O território onde as pessoas vivem é um dado simbólico. As cidades têm 

uma contribuição no desenvolvimento da consciência do ind ivíduo. 

 

           A cidade é um espaço de revelação, mas a maioria dos indivíduos percebe a 

cidade pela lógica do medo ou do consumo e não consegue ter uma visão integrada 

da cidade com todas as suas possibilidades (SANTOS, 1998). 

 

Por que, no Brasil, os indivíduos exercem pouco ou nada o seu direito de 

cidadania? Que fatos na história da formação do Brasil exerceram influências sobre 

essa característica da população brasileira?  

 

Existem dois aspectos nos quais é possível se encontrar razões para a 

configuração política e social de muitas pequenas e médias cidades brasileiras.  O 

primeiro deles foi o processo de povoamento do território brasileiro durante a 

época colonial. O segundo foi a forma como se organizou a administração, a vida 

social e a política brasileira durante a fase colonial, o Império e início da 

República.  

 
    “A colonização portuguesa repousa, pois, numa base tríplice: 

     latifúndio, monocultura, escravidão. Sociedade aristocrática, com o 

     senhor branco ocupando o cimo, dono de vastos domínios e de 

     engenhos de açúcar –, o servo ou o cliente nativo, o agregado, 

     habitando de favor estes domínios, em situação inferior – e 

     finalmente o escravo negro situado no último degrau desta 

     hierarquia.” (BASTIDE, 1973, p. 23) 

 

                                                 
1 Informações fornecidas pelo Instituto Polis nos cursos sobre “O que é o Estatuto da Cidade” e “Construção de 
Planos Diretores Participativos”, em março e abril de 2006. 
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As primeiras cidades no Brasil foram fundadas pelos portugueses como 

instrumento de exploração do território brasileiro. Eles não tinham intenção de se 

estabilizar no país, mas sim de extrair tudo o que fosse possível e voltar para 

Portugal. O objetivo de enriquecer dos colonizadores e de voltar para sua terra 

natal criou um estilo de construção para uma parte das cidades brasileiras, 

principalmente aquelas situadas ao longo do litoral, em que não houve 

preocupação com o espaço público, nem com o planejamento da cidade e muito 

menos com sua proteção. As cidades da época da colonização eram construídas de 

forma que ficava difícil haver espaços públicos claramente definidos para que seus 

moradores pudessem se encontrar (BUARQUE DE HOLANDA, 1969).  

 
    “As próprias vilas fundadas pelos portugueses, com raras exceções  

     como São Paulo, estende-se ao longo do litoral, em pleno calor 

     tropical, entre bananeiras, palmeiras e coqueiros. E não seguem, 

     primitivamente, nenhum plano urbanístico; desenvolvem-se ao 

     acaso das construções, segundo a natureza caprichosa do solo, 

     contornando as lagunas, despencando pelas ladeiras das colinas, 

     numa desordem amável de vielas, os becos e casas caiadas de 

     vermelho, amarelo-ocre, azul.” (BASTIDE, 1973, p. 24) 

        As zonas rurais dos municípios brasileiros foram marcadas pela ocupação 

desordenada e passageira, visando sempre os interesses econômicos das elites 

dominantes na época. Inicialmente a plantação da cana no Nordeste, depois a 

plantação do café no Sudeste ou a exploração dos seringais na Amazônia. Os 

grandes fazendeiros que construíam as fazendas não o faziam com objetivo de ali 

ficar para sempre, criando um espaço para outras gerações de sua família.  

            Construíam com o objetivo de lucrar economicamente. Quem realmente 

ficava era o colono, o pequeno sitiante que, talvez por falta de opções, permanecia 

em seu pedaço de terra por toda vida e o deixava para seus descentes que também 

não se iam do lugar (PRADO, 1963). 

         

Um outro fato fundamental na história do Brasil é que a sociedade colonial 

organizou-se em torno da escravidão, que  
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      Não frutifica numa superestrutura ampla e complexa 

       [...] a falta de nexo moral define a vida brasileira em 

      princípios do século XIX, a pobreza de seus vínculos 

      sociais, no seu sentido amplo de conjunto de forças de 

      aglutinação, complexo de relações humanas que 

      mantêm ligados e unidos os indivíduos de uma 

      sociedade e os fundem num todo coeso e compacto 

       (PRADO, 1967, p.344-345). 

 

                  

A escravidão de três séculos deixou raízes profundas na cultura brasileira 

com relação à submissão a uma autoridade estabelecida, à visão do poder político 

como aquele que tudo pode e contra o qual é muito difícil lutar, a uma 

desvalorização da participação popular nos espaços públicos em busca de melhores 

condições de vida.  

 

Ocorreu, ao longo do século XX, uma participação maior da população 

brasileira em espaços públicos, para exercício de seu poder social. Na cidade de 

São Paulo, pode-se dizer que, do início desse século até a década de 40, esses 

movimentos tiveram raízes vinculadas à economia brasileira e condições de vida 

geradas por ela, como por exemplo, a substituição do trabalho escravo pelo do 

imigrante europeu. Os imigrantes trouxeram as idéias e posturas anarquistas que 

influenciaram bastante as formas de mobilização nessa primeira metade do século. 

(KOWARICK, 1994).   

 

Durante os anos 50, na cidade de São Paulo, aconteceram vários 

movimentos populares relacionados à melhoria da infra-estrutura nos bairros, 

apoiados pelos comunistas. (KOWARICK, 1994).  

 

A partir dos anos 60, outros tipos de mobilização começaram a surgir, mas 

clandestinos e desmantelados, assim que descobertos pelo Estado. 

 
    “As diversas forças sociais começaram a se estruturar em campos 

     de reivindicações opostos.” (KOWARICK, 1994, p. 157) 
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2.1.5. Características das cidades brasileiras na atualidade  
 

            Além da história do Brasil que, ao longo dos séculos, foi gerando uma 

cultura que possibilitou uma visão e apropriação simbólica do território da cidade 

peculiares, também é importante compreender que o homem e a mulher ocidentais 

urbanos são membros de uma sociedade mediada pela fabricação e pelo consumo, 

a competição é estimulada, a ética ditada pela propaganda, a burocracia, estes 

fatores todos alienam o homem e a mulher de si mesmos e dificultam o exercício 

da cidadania (SANTOS, 1998). 

              

              Por todas essas razões, atualmente, encontra-se uma sociedade brasileira 

com uma consciência de cidadania muito pequena. Além dos fatores históricos já 

apontados e que tiveram uma influência fundamental na cultura de participação, ou 

falta dela, a rápida industrialização, a desruralização, a degradação da escola, o 

fechamento político e conseqüente cassação dos direitos civis de milhares de 

cidadãos fizeram  com que a noção de cidadania se perdesse e fosse substituída 

pela noção de consumidor que permite ao brasileiro denominar-se também 

“usuário”, embora a maior parte da população brasileira não tenha poder aquisitivo 

para ser consumidora ou usuária. A televisão e todos os meios de comunicação 

entram em cena para criar nas pessoas um sonho do consumismo, de ter objetos 

que farão com que elas se tornem importantes, respeitadas (SANTOS, 1998).  

 

Santos (1998) denomina como insignificante participação popular brasileira 

na busca de melhores condições de vida nas cidades. 

 

     “O processo de urbanização brasileiro deu-se,   

     praticamente, no século XX. No entanto, ao contrário  

     da expectativa de muitos, o universo urbano não  

     superou algumas características do período colonial e  

     imperial, marcados pela concentração de terra, renda e  

     poder, pelo exercício do coronelismo ou política do  

     favor e pela aplicação arbitrária da lei.” (MARICATO,  

     2005, p. 1) 
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Ao abordar a participação popular nas cidades brasileiras da atualidade, é 

necessário explicar a abordagem teórica utilizada para se entender esse tipo de 

participação e porque ela é importante. A idéia dos poderes existentes nas cidades 

e da relação entre eles revela-se fundamental para um entendimento mais 

consistente de participação popular.  

 

As cidades são geridas por um sistema de governança local formada por 

três poderes, são eles: o poder político, que é o poder formal da Prefeitura, da 

administração municipal e da Câmara dos Vereadores. O poder econômico local, 

composto pelas empresas que prestam serviços ou fornecem bens à Prefeitura para 

que ela possa prover a infra-estrutura à cidade e também pelas imobiliárias e 

empresas de construção civil, cujas decisões econômicas dependem da política 

local e que também exercem uma influência nos atos executivos da Prefeitura, por 

meio das microestruturas de poder que permeiam todas as relações entre Prefeito, 

administração, câmara dos vereadores e componentes de tais grupos econômicos, 

que têm uma influência muito grande nas decisões do poder político local 

(DANIEL, 1988). 

 

      “Entre os grupos econômicos cujos interesses de lucro 

      dependem do poder político local, encontram-se 

      empresas responsáveis pelo parcelamento do solo 

      urbano, pela produção do ambiente construído ou 

      aquela cuja instalação ou ampliação dependem das 

      normas de uso e ocupação do solo. (DANIEL, 1988, 

      p. 29). 

 

O poder das elites sociais que geralmente se expressam como as guardiãs 

das tradições da cidade e aqueles que “sabem o mundo”. E, finalmente, o poder dos 

movimentos sociais, compostos por grupos diversos as denominadas classes 

populares, cuja característica comum é a consciência de carências, necessidades 

não satisfeitas relacionadas à falta de infra-estrutura básica para habitação. Esses 

grupos expressam-se por meio de sindicatos ou associações de bairro, que são a 

forma que as classes populares encontram para interagir com o poder político local, 

seu principal interlocutor. (DANIEL, 1988). 
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Um dos caminhos encontrados pelas classes sociais e pelo governo local 

para a interlocução sobre suas necessidades é o que Daniel (1988) chama de 

“populismo revisitado”, que ocorre em muitas cidades brasileiras que ainda são 

governadas, ao longo das décadas, por antigas famílias de coronéis que disputam o 

poder político local. São os chamados populistas que a classe popular tem o direito 

aparente de escolher. O governante faz doações ou promove um benefício a uma 

grande parcela das classes populares que, quando recebe este benefício ou doação, 

sente-se passando à condição de cidadã e fica grata ao governante, numa relação de 

gratidão e submissão perene. Essa forma de interação entre poder político local e 

classes populares é chamada de populismo.  

 
                                                                     “Um poder que procura realizar-se sem as mediações 

          políticas, isto é, um poder que procura afastar e que  

          opera ativamente para afastar as instituições políticas, tanto 

          os partidos políticos, como formas políticas de organização 

           da sociedade civil”.(CHAUI, 1998, p. 19). 

 

O clientelismo é outra forma de relação. Aqui, há uma troca entre político e 

eleitor. Troca-se o voto do eleitor pela satisfação de alguma necessidade 

individual, como, por exemplo, limpar o lixo de um terreno, instalar um ponto de 

iluminação em frente à sua casa, etc. Nesse caso o eleitor fica “devendo” um favor 

ao político e paga com seu voto (DANIEL, 1988). 

 

Quando a população toma consciência de seus direitos, dá-se a inscrição 

das suas necessidades no campo dos direitos civis. Verifica-se então a existência de 

uma consciência de cidadania que gera uma relação de oposição com o poder 

político e leva a movimentos pelos direitos do cidadão. Trata-se de uma forma 

democrática de relacionamento entre classes populares e governo local e com uma 

cultura própria de legitimação do poder político, diferente daquelas do populismo 

ou do clientelismo (DANIEL, 1988). 

 

A gênese do poder político local está no plano simbólico e relacionada às 

noções de tradição e comunidade local, cultivadas pelas elites sociais locais das 
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quais são, geralmente originários o Prefeito, vereadores e altos assessores. O 

Prefeito é a parte mais forte do poder político, porque é ele o responsável último 

pelos atos executivos. Entre o governante e os integrantes do poder econômico e 

do poder social há laços que influem nos atos governamentais (DANIEL, 1988) 

 
      “Para compreender a lógica do poder político local, 

      é preciso caracterizar a natureza de cada  

      modalidade de poder político, os aparelhos em que 

      se dá o exercício e os laços, constantemente  

      refeitos, pelos quais os poderes econômico e social 

      circunscrevem as decisões políticas” (DANIEL, 

      1988, p. 33).  

              

              Segundo CHAUI (1998) o poder político local centralizador e autoritário 

que estabelece com os outros poderes uma relação apolítica, têm uma origem 

histórico-cultural baseada no conceito do mito fundador que 

 
      “Impõe um vínculo interno com o passado como 

      origem, isto é, com um passado que não cessa, que 

      não permite o trabalho da diferença temporal e se 

      conserva como perenemente presente”.(CHAUI, 

      1998, p. 21). 

 

          Outro aspecto importante de ser analisado para o entendimento da relação 

que se estabelece entre os diferentes grupos sociais e o poder político local diz 

respeito às características da população das comunidades rurais. No estado de São 

Paulo, especialmente, observa-se que as comunidades rurais são constituídas pelo 

“caipira” (CANDIDO, 2001) que vive em isolamento com poucos contatos sociais, 

pois os bairros rurais não possuem casas próximas umas das outras e quem chega 

de fora, observando a distância entre as casas da região nem pode imaginar que 

elas constituem um bairro, nos quais a luz elétrica, o rádio, a televisão, o telefone 

nem sempre chegam e assim o caipira permanece totalmente distante da realidade 

urbana e global.  

 
      “Graças aos recursos modernos de comunicação, ·ao 

      aumento da densidade demográfica e à generalização 
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      das necessidades complementares, ·acham-se agora 

      frente a frente homens do campo e da cidade, sitiantes 

      e fazendeiros, assalariados agrícolas e operários – 

      bruscamente ·reaproximados no espaço geográfico e 

      social, participando de um universo que desvenda 

      dolorosamente as discrepâncias econômicas e  

      culturais. Nesse diálogo, em que se empenham todas 

      as vozes, a mais fraca e menos ouvida é certamente a 

      do caipira que permanece no seu torrão. (CÂNDIDO, 

      2001, p. 279 e 280)”. 

 

                         

          
2.2. O processo de educação e aprendizagem inerente à participação          

popular na elaboração de políticas públicas e o do agente de mudança 
 

     A educação é uma das variáveis fundamentais para acelerar o processo de 

desenvolvimento das cidades (SOUZA, 1998). A pergunta que surge diante dessa 

afirmação se refere ao tipo de educação que propicia o desenvolvimento dos 

municípios e de suas comunidades rurais e urbanas. Que processo educativo será 

capaz de trazer à consciência dos indivíduos essa prisão de suas mentes e seus 

sentimentos a um passado, ao qual ele s estão presos não individualmente, mas 

como parte de uma coletividade, por um mito que não permite a eles olharem-se 

verdadeiramente e compreenderem a força que possuem como seres humanos para 

modificar sua realidade? (CHAUI, 2005). 

 

Ao se analisar o processo socioeducativo presente na construção do PDP, 

buscam-se pressupostos pedagógicos que falem sobre uma educação 

problematizadora, como aquela que possibilita a transformação da realidade e do 

educador, como a que é capaz de auxiliar o educando a problematizar a realidade e 

a destruir os mitos. Utiliza-se uma abordagem do processo de educação que visa à 

transformação da realidade, trazendo a idéia de temas geradores que são 

fundamentais na vida dos indivíduos que vivenciam tal realidade (FREIRE, 2005). 

 
    “Os temas geradores podem ser localizados em círculos  

     concêntricos, que partem do mais geral ao mais particular. 

    Temas de caráter universal, contidos na unidade epocal mais ampla, 

     que abarca toda uma gama de unidades e subunidades, continentais, 
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     regionais, nacionais etc., diversificadas entre si.” (FREIRE, 2005, 

     p.109) 

  

Daí a necessidade de conhecer as várias culturas existentes na cidade, com 

suas características peculiares. São referências para a análise os conceitos de 

opressor e oprimido, refletindo sobre como uma ação educadora deve libertar 

ambos os protagonistas da situação de opressão, criando condições para que as 

pessoas se sintam livres e responsáveis para transformar a realidade na qual estão 

envolvidas.  

 

Tais conceitos iluminam a análise do processo sócioeducativo da população 

na construção do Plano Diretor de um município, tornando essa análise mais 

consistente e focada em temas fundantes como papéis do educador e educando, 

processo de educação e sua relação com o posicionamento político frente à 

realidade. Acredita-se que, ao abordar a gestão pública e especificamente, a gestão 

de cidades, a análise de como e por que os cidadãos participam individual ou 

coletivamente dessa gestão parece ser fundamental para iluminar o campo da 

administração pública nas ciências sociais aplicadas, principalmente no que diz 

respeito a um dos fatores relacionados à administração pública que é o fator 

pessoas e como elas pensam, sentem, atuam, decidem, projetam seu futuro e 

mudam a realidade. 

 

Os conceitos relacionados à educação problematizadora têm como ponto de 

partida o caráter histórico do ser humano. Os seres humanos se sabem inacabados, 

inconclusos, e nesta característica se encontram as raízes da educação como 

atividade humana. A educação que reforça a mudança é revolucionária, é um “que 

fazer” permanente.  

 
    “Porque, ao contrário do animal, os homens podem tridimensionar 

     o tempo (passado-presente-futuro) que, contudo, não são  

     departamento estanques, sua história, em funçãode suas mesmas 

     criações, vai se desenvolvendo em permanente devenir, em que se 

     concretizam suas unidades epocais. Estas, como oontem, o hoje e o 

     amanhã, não são como se fossem pedaços estanques de tempo que 

     ficassem petrificados e nos quais os homens estivessem  
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     enclausurados. Se assim fosse, desapareceria uma condição 

     fundamental da história: sua continuidade.” (FREIRE, 2005, p. 107) 

 

 

A educação bancária enfatiza a percepção fatalista, e a educação 

problematizadora propõe ao educando a situação como problema a ser resolvido. A 

principal característica do diálogo é a palavra, e seus elementos são a ação e a 

reflexão. Não há palavra verdadeira que não seja práxis. Ao se dizer a palavra 

verdadeira, transforma-se a realidade. A ação pela ação, sem palavra, é ativismo e 

impossibilita o diálogo.  

 
“Existir humanamente é pronunciar o mundo, é modificá-lo” (FREIRE, 2005, p. 72). 

 

Paulo Freire (2005) aproxima-se da explicação de Arendt (2005) sobre a 

participação do indivíduo no espaço público ao afirmar que, ao pronunciar o 

mundo, o ser humano o problematiza, o que exige do sujeito uma nova pronúncia. 

A palavra verdadeira é trabalho, práxis, ação e reflexão e é um direito de todos os 

seres humanos.  

 

O diálogo é o encontro dos homens para pronunciar o mundo. Não é 

possível o diálogo entre os que querem prescrever o mundo para o outro e os que 

querem pronunciar o mundo. Diálogo é uma exigência existencial que possibilita o 

pronunciamento sobre o mundo e a sua transformação. Não é uma troca de idéias, 

nem discussão polêmica, é encontro de homens e mulheres que pronunciam o 

mundo. É um ato de criação que leva à conquista do mundo (FREIRE, 2005). 

 
     “A existência porque humana, não pode ser muda, 

      silenciosa, nem tampouco pode nutrir-se de falsas 

      palavras, mas de palavras verdadeiras, com que os 

      homens transformam o mundo. Existir, humanamente, é 

      pronunciar o mundo, é modificá-lo. O mundo  

      pronunciado, por sua vez, se volta problematizado aos 

      sujeitos pronunciantes, a exigir deles novo pronunciar.” 

      (FREIRE, 2005, p. 90) 
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 A participação nesse diálogo transformador deflagra um processo, em cada 

uma dessas pessoas, de melhoria crescente em sua auto-estima e um sentimento de 

pertencimento ao grupo que empodera cada participante (BORDIEU, 2004) 

possibilitando a potencialização da ação de cada um, (SAWAIA, 2001). Em outras 

palavras, criar condições para que exista uma educação libertadora do ser humano 

significa promover o encontro e o diálogo entre pessoas, promover a participação 

de cada um. Esse movimento, ao longo do tempo, fortalece cada indivíduo e o 

grupo envolvidos no diálogo, gerando um sentimento de pertencimento e 

possibilitando a transformação da realidade. 

 
      “A cultura, forma de comunicação do indivíduo e 

      do grupo com o universo, é uma herança, mas 

      também um reaprendizado das relações profundas 

      entre o homem e seu meio. Um resultado obtido 

      através do próprio processo de viver, incluindo o 

      processo produtivo e as práticas sociais, a cultura é 

      o que nos dá a consciência de pertencer a um grupo, 

      do qual é o cimento.” (SANTOS, 1998).  

 

             

             É necessário criar as condições para a participação da população, através 

de processo de comunicação que seja compatível com a cultura popular da cidade, 

que estimule a participação, dando visibilidade ao Plano Diretor, aguçando a 

curiosidade e a capacidade de participação. Nos termos dos incisos II e III do 

parágrafo 4 do artigo 42, o Poder Público Municipal deve assegurar a publicidade 

quanto aos documentos e informações produzidos e o acesso de qualquer pessoa 

interessada a esses documentos e informações (ESTATUTO DA CIDADE, p. 51). 
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3. METODOLOGIA 
            

3.1. Método de pesquisa 
 

Para fins de explicação do método utilizado, faz-se necessário retomar aqui 

a explicação sobre o surgimento da proposta de dissertação e distinguir dois 

momentos.  

 

A Cátedra Prefeito Celso Daniel de Gestão de Cidades da Universidade 

Metodista de São Paulo coordena um projeto de pesquisa, com patrocínio do CNPq 

e do Ministério das Cidades -  Edital MCT/MCidades/CNPq nº 060/2005. O tema 

do projeto é a implantação do PDP de Joanópolis, explorando os aspectos 

socioeducativos do processo. Nesse trabalho, a contribuição da Universidade 

Metodista de São Paulo na elaboração do PDP consiste em propor pressupostos 

teóricos e metodológicos, bem como recursos e técnicas de preparação da 

população do município para que participe ativamente nesse processo. Há uma 

equipe de professores e alunos envolvida diretamente no desenvolvimento do 

trabalho, entre eles a autora da dissertação. 2 

 

São nitidamente observados dois momentos no método de pesquisa para 

esse trabalho. Inicialmente a autora desse trabalho atua como pesquisadora 

componente da equipe da Universidade Metodista, junto à Prefeitura de 

                                                 
2 “Edital MCT/MCidades/CNPq nº 060/2005  

 
Seleção Pública de Propostas para Fortalecimento da Gestão Municipal Urbana/ Apoio a Elaboração de 
Planos Diretores Participativos 

 
O Ministério da Ciência e Tecnologia - MCT e o Ministério das Cidades, por intermédio do Conselho 
Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico - CNPq, tornam público o presente Edital e 
convocam os grupos de extensão universitária das Instituições de Ensino Superior Públicas ou Privadas, com 
atividades de pesquisa e extensão universitária, a apresentarem propostas para apoio de projetos de extensão 
que visem o fortalecimento da Gestão Municipal Urbana com a elaboração e revisão de Planos Diretores 
Participativos, de forma integrada com as Prefeituras Municipais, organizações do terceiro setor e outros 
segmentos sociais, segundo as prioridades, condições e linhas temáticas definidas neste Edital. Esta 
iniciativa atende às diretivas do Estatuto da Cidade e à prioridade estratégica do Governo Federal por meio 
do Programa de Fortalecimento da Gestão Municipal Urbana, na perspectiva da Política Nacional de 
Desenvolvimento Urbano, valorizando os recursos e potencialidades locais e regionais, com o foco na 
melhoria da capacidade de planejamento, por meio da transferência tecnológica de gestão participativa 
territorial e urbana dos municípios brasileiros. “ (Edital MCT/Mcidades/CNPq, 2005, p. 1) 
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Joanópolis, visando contribuir na consecução do PDP do município, explorando e 

desenvolvendo os aspectos socioeducativos do processo. Num segundo momento, 

realiza entrevistas com moradores do município e com participantes do Núcleo 

Gestor, buscando informações sobre o processo de aprendizagem e mudança. 

 

 

Tabela 1 – Diferentes Momentos do Método de Pesquisa 

 
Momento Fases componentes do 

momento 

Atuação da pesquisadora 

 

Primeiro momento: 

 

Planejamento e realização 

do Processo de construção 

do PDP de Joanópolis. 

 

 

Fase 1 – planejamento do 

processo 

 

Fase 2 – realização do PDP 

 

Participação como 

pesquisadora da equipe que 

assessora  da Prefeitura de 

Joanópolis, contribuindo no 

planejamento e realização 

do processo 

 

 

Segundo momento: 

 

Entrevista com cinco 

componentes do Núcleo 

Gestor e 6 moradores de 

diferentes regiões da 

cidade. 

 

Fase 1 –  definição de 

forma de entrevista e 

variáveis a serem 

pesquisadas. Realização das 

entrevistas 

 

Fase 2 – análise e síntese 

das entrevistas e criação de 

categorias de análise 

 

 

 

Participação como 

entrevistadora. 

 

 

No primeiro momento, a autora atua diretamente no planejamento do 

processo para participação da população no desenvolvimento e execução do PDP  e 
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na realização propriamente dita do mesmo, de acordo com as diretrizes do Edital 

MCT/Mcidades/CNPq, 2005.3  

 

Nesse momento, desenvolve ações junto à Prefeitura de Joanópolis, à 

população e ao Núcleo Gestor. Sempre como componente da equipe de professores 

e pesquisadores da Cátedra Prefeito Celso Daniel de Gestão de Cidades da 

Universidade Metodista de São Paulo, participa de reuniões de planejamento com 

o Prefeito do município e seus assessores, visando: 1. Orientar sobre as fases do 

processo de construção do PDP. 2. Sensibilizar sobre a necessidade e 

características de participação da população.  3. Discutir a importância da definição 

de um cronograma de realização do PDP.  4. Explicar a composição correta do 

Núcleo Gestor formado por representantes da Prefeitura e da população do 

município e seu papel no processo.4 Ainda nessa fase, participa do estudo e 

proposição de ações e recursos para comunicação com a população do município 

sobre o conceito de PDP, importância da participação da população na sua 

construção e como ela pode participar. Aqui também elabora e realiza palestras 

para a população.  Outra ação realizada nessa fase é a preparação do Núcleo Gestor 

por meio de planejamento e coordenação de curso com dezesseis horas de duração, 

                                                 
3 “O presente Edital tem como objetivo convocar grupos de extensão universitária para desenvolver 
atividades de suporte conceitual e metodológico aos municípios de forma a orientar e fortalecer a 
participação popular no planejamento e gestão territorial e urbana com o apoio à concepção, elaboração, 
execução, acompanhamento e avaliação de Planos Diretores, de forma articulada com as Prefeituras 
Municipais, organizações do terceiro setor e outros segmentos.  
 
Os projetos deverão contemplar, em conjunto ou parcialmente, atividades de concepção, elaboração, 
capacitação, execução, acompanhamento, avaliação e revisão de Planos Diretores Participativos, conforme 
os princípios e diretrizes estabelecidos pelo presente edital, visando o planejamento e a gestão participativa 
territorial e urbana, contribuindo para a promoção do desenvolvimento urbano socialmente inclusivo e 
ambientalmente sustentável dos municípios brasileiros de acordo com o Estatuto das Cidades.” (Edital 
MCT/Mcidades/CNPq, 2005) 
 
 
4 “Na elaboração ou revisão do plano diretor, devem ser desenvolvidos produtos intermediários em cada uma das etapas 
de seu processo de elaboração: 
1.3.1. Leitura da Realidade Municipal (Leitura Técnica e Leitura Comunitária) 
Construção coletiva de: 
- Montagem de estratégia de mobilização dos atores sociais, organizados ou não, com a realização de reuniões de 
reconhecimento e de sistematização de informações sobre o município. 
- Identificação e entendimento da situação do município, especialmente quanto aos problemas, conflitos e 
potencialidades. 
- Sistematização da leitura da realidade do município como subsídio para a construção dos eixos estratégicos do processo 
de planejamento do município.  
- Sistematização e compartilhamento dos resultados com todos os atores sociais envolvidos.” ( IDEM) 
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sobre as fases do processo de construção do PDP, em parceria com o Instituto 

Polis.  

 

Outro bloco de ações desse momento da pesquisa é composto pelas 

atividades de acompanhamento da realização das leituras comunitárias; das 

reuniões com o Núcleo Gestor; do auxílio na preparação de Fóruns com a 

população e da disponibilização de recursos de divulgação. 

 

No segundo momento, a autora entrevista cinco participantes do Núcleo 

Gestor e seis habitantes de comunidades rural-urbanas de Joanópolis buscando 

saber o que aprenderam e como avaliam a eficácia das estratégias de comunicação 

e educação utilizadas no processo socioeducativo para elaboração do PDP, 

buscando por meio da análise e síntese das entrevistas definir algumas categorias 

para explicação do processo de aprendizagem e mudança. 

 

3.2. O município pesquisado – leitura de Joanópolis 
 

3.2.1. Formação histórica do município 
 

            Segundo documentos redigidos pelas associações de representantes do 

turismo e do comércio e indústria de Joanópolis5 a história do município de 

Joanópolis tem origem nas antigas rotas de bandeirantes e de desbravadores que se 

dirigiam às Minas Gerais, existindo menção desta região já em 1749. A cidade de 

Joanópolis foi fundada em 1878, numa área pertencente ao atual município de 

Piracaia, na época chamado de Santo Antonio da Cachoeira. Sua fundação ocorreu 

em virtude da comemoração do dia de São João Batista, 24 de junho, no qual os 

moradores do então bairro se reuniam em torno de um Cruzeiro para a realização 

das festividades. 

           

              A partir desta data, os encontros para a realização das festividades em 

homenagem a São João Batista se tornaram constantes e, a cada ano passaram a ser 

nomeados festeiros que organizavam a festa. Os primeiros festeiros nomeados e  

                                                 
5 Panfletos e cartilhas elaboradas pela Secretária do Turismo de Joanópolis e pelo Pro-Joa sobre a história da 
formação de Joanópolis. 
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patrocinadores da festa foram o senhor Anselmo Caparica e a senhora Ambrosina 

Pinto que idealizaram a construção de uma pequena capela com o objetivo de 

melhor acolher os participantes da festa e, em terrenos doados por Luiz Antonio 

Figueiredo e João José Batista Nogueira, em pouco tempo, a pequena capela em 

homenagem a São João Batista estava construída, no mesmo local do cruzeiro e 

onde se encontra hoje a Igreja Matriz. O senhor Anselmo Caparica traçou o 

planejamento, alinhamento e nivelamento da futura cidade. Logo começaram a ser 

construídas, ao seu redor, casas que deram origem ao pequeno povoado.  

           

            Com o rápido desenvolvimento econômico do café, o povoado foi elevado 

à categoria de Distrito de Paz, em 1891; em 17 de agosto de 1895, foi elevado a 

categoria de Município. O pequeno povoado, agora Município, teve então, seu 

nome mudado de São João do Curralinho para Joanópolis (“cidade de João”) em 

18 de dezembro de 1917.  

           

            Verifica-se nesta descrição da história da cidade de Joanópolis o registro 

das suas tradições, que simbolicamente, mostram que o poder político local se 

encontra nas mãos de famílias tradicionais (DANIEL, 1988) da cidade há mais de 

um século. A pesquisa histórica sobre a veracidade de tais fatos não é objeto de 

estudo da dissertação em questão, ficando como proposta para um novo estudo 

sobre a cidade. 

 

 

 

3.2.2. Localização geográfica 
           

             O Município de Joanópolis está localizado entre as Serras da Mantiqueira e 

do Guirra, na Zona Fisiográfica Cristalina do Norte e suas Coordenadas 

Geográficas são: latitude: 22graus57’Sul e longitude: 46graus17’W GR. Pertence à 

região de Campinas, sub-região bragantina. Faz divisa com os municípios mineiros 

de Extrema, Camanducaia e da Vila Monte Verde e com os municípios paulistas de 

São José dos Campos, Piracaia e Vargem. Dista da Capital de São Paulo 115km, 

através das Rodovias Fernão Dias, D. Pedro I e SP-036 ou Estrada entre Serras e 
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Águas.  A ocupação territorial tem uma área total de 375km, sendo 371,34 km de 

área rural e 3,66km de área urbana. Sua população total atual é de 10409 

habitantes. 6 

 

3.2.3. Economia 
 

          A economia de Joanópolis gira em torno da bovinocultura de leite e corte, 

apicultura e agricultura, destacando-se o plantio de milho, batata e fruticultura, 

bem como o de manga, abacate, pêssego, nectarina e banana. Há também 

agricultura de reflorestamento com plantios de pinus e eucaliptos e produção de 

sementes de hortaliças.  

           

            As explorações agropecuárias de pequenos sitiantes possuem nível 

tecnológico baixo, levando a um baixo rendimento econômico das propriedades e 

conseqüentemente descapitalização e desestímulo.7 Além de tais atividades 

econômicas que são desenvolvidas no meio rural, há a especulação imobiliária que 

explora principalmente regiões da zona rural que vão se tornando legalmente 

urbanas.  

            O poder econômico local de Joanópolis é composto por donos de 

construtoras e escritórios de arquitetura, portanto interessados em estabelecer com 

o poder político local alianças no que diz respeito ao uso e ocupação do solo e 

repartição da terra, bem como na  construção (DANIEL, 1988). Esses grupos são os 

mais atuantes no Núcleo Gestor e leituras comunitárias, como se verifica na análise 

do processo de construção do PDP.  

 

            Há uma visão imobiliária da cidade que impede que ela seja vista em sua 

totalidade  com uma zona rural e outra urbana: os pobres vão morar na periferia, na 

qual a infra-estrutura é deficiente, como é o caso de Vila Sanchez ou bairro dos 

Moretti. A utilização dos entornos e espaços públicos é regida pela lógica 

econômica do que dá mais lucro (SANTOS, 1998). 

 

                                                 
6 Dados coletados em relatórios da Prefeitura Municipal de Joanópolis. 
7 Dados coletados no Plano Municipal de Desenvolvimento Agropecuário Plurianual de Joanópolis. 
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      “A quem pode um candidato a cidadão recorrer para 

      pedir que faça valer o seu direito ao entorno, propondo 

      um novo corpo de leis, decretos e regulamentos, ou 

      velando pelo cumprimento da legislação já existente, 

      mas desobedecida ? ” (SANTOS, 1998, p.) 

                 

 

3.2.4. O macrozoneamento 
 

             A zona rural é composta por 6.422 hectares de vegetação nativa e 9.026 

hectares de pastagens, embora todo o perímetro do município, legalmente, seja 

urbano. Joanópolis não possui zona rural do ponto de vista legal, por isso uma das 

propostas do PDP é encaminhar sua legalização. Atualmente, há uma lei da 

ocupação urbana e, de acordo com ela, é possível expandir a zona urbana para o 

meio rural. Mas, na realidade, existe uma zona rural e, culturalmente em 

Joanópolis, “o sítio não se mistura com a cidade” 8.  

           

             A população da zona considerada rural pela Prefeitura do município gira 

em torno 3.575 habitantes e nela existem 31 bairros. Atualmente o município conta 

com quatro escolas rurais em funcionamento, a Escola Municipal Rural da Fazenda 

Santa Maria, a Escola Municipal rural do Bairro do Pinhalzinho, a Escola 

Municipal Rural do Bairro da Pedra do Carmo e a Escola Municipal Rural do 

Bairro do Sabiaúna. Há seis linhas de ônibus que atendem a zona rural e 16 linhas 

de ônibus dos laticínios. Durante as entrevistas da equipe da Universidade 

Metodista de São Paulo com vários moradores da zona rural, uma afirmação 

recorrente de todos eles foi de que a Prefeitura da cidade não dá a mesma atenção 

aos moradores da zona rural que dá aos moradores urbanos. A expressão simboliza 

a conscientização dessa população sobre sua relação com seu principal interlocutor 

– a Prefeitura – comparando sua condição com a de um outro grupo social que é o 

de moradores urbanos de Joanópolis.  

 
      “A legislação brasileira privilegia as funções  

      político-administrativas exercidas a partir da cidade. 

      Esta, com suas funções centralizadoras, seria  

                                                 
8 Palavras de um morador da zona rural de Joanópolis durante entrevista sobre sua percepção do município. 
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       depositária do poder público e distribuidora dos 

      serviços públicos e privados, destinados a todos os 

      munícipes, rurais e urbanos. Inversamente, no 

      espaço rural no interior da sociedade brasileira, o 

      povoamento é mais rarefeito e disperso em relação 

      ao centro municipal. Existem nele apenas pequenas 

      aglomerações, que não estão inscritas na estrutura 

      politico-administrativa do pais, nem absorvem os 

      serviços essenciais”. (WANDERLEY, Recife, 

      1999, p. 3) 

 

 

3.2.5. Aspectos culturais 
      

           A cultura da zona rural não é reconhecida pela Secretaria do Turismo que 

não considera que existam bairros rurais na cidade com sua cultura própria. A 

Secretaria do Abastecimento e da Agricultura, talvez pelo fato de ter que exercer 

seu trabalho na zona rural, entende ser esta uma região importante no município 

com suas próprias características e cultura.  

 

      “A população que vive no meio rural é, assim, 

      responsável por um duplo movimento da sociedade, 

      que, por um lado, dinamiza a vida local - na medida 

      mesma em que é a fonte da configuração da  

      paisagem, do uso e preservação dos recursos  

      naturais e sociais e da intensidade da vida social 

      local - e por outro lado, estabelece as formas de 

      relacionamento com a cidade e com a vida pública, 

      para além do espaço local.” (WANDERLEY,  

      Recife, 1999, pg. 3) 

 

 

3.2.6. Aspectos políticos 
 

           O poder político local de Joanópolis se caracteriza pela alternância no poder, 

nos últimos 30 anos, de duas famílias tradicionais da cidade, oriundas das elites 

sociais, os Costa e os Cardoso, estabelecendo com as classes populares uma 

interação paternalista e personalista, tendendo ao populismo revisitado (DANIEL, 

1988), na qual as pessoas da população procuram o Prefeito pessoalmente para 
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buscar satisfação de suas carências. A Câmara dos Vereadores é constituída por 

nove vereadores, sendo que o partido do Prefeito, PSDB, tem a maioria na Câmara.  

 

        A administração pública ligada à Prefeitura possui as seguintes secretarias: 

Secretaria de Planejamento e Obras, Secretaria de Educação e Cultura, Secretaria 

de Saúde, Secretaria de Turismo, Secretaria do Abastecimento e Agricultura. 
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Figura 1 – Mapa do Estado de São Paulo – Joanópolis região nº 12 

 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

Mapa do estado de São Paulo, com as 14 regiões que o compõem, sendo Joanópolis localizado na região 12 

{baseado no Site  http:// www..nossosaopaulo.com.br/municipiosdesaopaulo.htm  Consulta realizada em 

10/12/2006} 

Joanópolis 
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Figura 2 – Região de Joanópolis e municípios limítrofes 

 
 
 
 

 
 

 

 

Mapa de parte da região onde se localiza o município de Joanópolis e municípios limítrofes no estado de São 

Paulo {baseado no Plano Trineal de Joanópolis, 2002 – Prefeitura do Município de Joanópolis} 
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Figura 3 – Foto da Cidade de Joanópolis 
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3.3. Caracterização do processo de elaboração do Plano Diretor 
Participativo de Joanópolis 

 

          Para essa análise e caracterização é importante retomar o entendimento de 

que o processo de construção do PDP compõe-se de duas fases: 1. Planejamento do 

processo de impalntação do PDP em Joanópolis. 2. Execução das atividades para 

construção do PDP de Joanópolis.  

 

           Ao longo do planejamento, no qual participaram Prefeito de Joanópolis, 

vários assessores, ONG Terceira Via e equipe da Universidade Metodista de São 

Paulo, foram realizadas duas reuniões iniciais com o Prefeito e seus assessores, 

com uma duração em torno de 2 horas cada uma delas e mais uma na fase final do 

processo, para análise do realizado e discussão das primeiras fases. Além dessas, 

ocorreram várias reuniões com representantes das secretarias da Prefeitura de 

Joanópolis e mais três reuniões com a ONG Terceira Via.  

 

             Nesses momentos, o papel da Universidade Metodista foi: 1. Orientar 

sobre alguns pontos de partida teóricos e metodológicos para a construção do PDP, 

principalmente no que diz respeito à participação da população do município em 

sua construção.  2. Discutir, buscando um consenso, sobre as responsabilidades de 

cada uma das partes envolvidas, analisando limites e possibilidades de contribuição 

de cada uma delas, deixando claro nesses momentos que o papel da Universidade 

não era de conduzir o processo, mas atuar como um “interlocutor inteligente” 

aportando dúvidas, questionamentos, pontos de partida teóricos, sugestões para 

condução de cada fase. 3. Facilitar a construção de um cronograma de atividades 

que permitisse a viabilização do processo.  

 

             Como resultado da fase de planejamento, foi elaborado um cronograma  de 

atividades com responsáveis para todo o desenvolvimento do processo de 

construção do PDP.   

 

              Alguns fatos ocorridos durante a fase de planejamento a serem ressaltados 

aqui foram os seguintes: houve uma resistência do Prefeito e assessores para que a 

população fosse envolvida. A expectativa inicial do Prefeito de Joanópolis e de um 
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de seus secretários, o de planejamento urbano, quanto à contribuição da 

Universidade Metodista de São Paulo, era de que a mesma realizasse uma leitura 

técnica do município e elaborasse um projeto de lei do PDP. Após diálogo entre 

Universidade, Prefeito e assessores e ONG Terceira Via houve uma concordância 

entre as partes de que o processo exigia a participação da população em seu 

desenvolvimento e que o papel da Universidade Metodista de São Paulo, que foi 

inclusive proposto no projeto aprovado pelo CNPq, seria de disponibilizar técnicas 

e recursos pedagógicos para preparar a população para participação no processo. 

Entretanto, vale ressaltar que a concordância foi seguida de um comentário do 

Prefeito nos seguintes termos: “eu sei que isso não vai dar certo, o pessoal não sabe 

o que é isso e só vai pedir para resolver seus problemas particulares, vamos perder 

nosso tempo”.  

 

              Houve uma sugestão da Universidade Metodista e uma recusa por parte da 

Prefeitura em contratar um estagiário de arquitetura ou geografia para mapear a 

cidade e assim desenhar o mapa da cidade. A justificativa foi de que a Prefeitura 

não possuía verba para esse projeto.  

 

             Outra dificuldade colocada pelo Prefeito de Joanópolis foi de que os 

técnicos das várias secretarias não teriam tempo disponível para dedicar-se à 

geração e compilação de informações para compor a leitura técnica.  

 

             A ONG Terceira Via foi responsabilizada pelo Prefeito para ser a 

representante da Prefeitura junto à população e Universidade Metodista durante o 

processo de elaboração do PDP, inclusive para buscar e disponibilizar informações 

sobre o município que comporiam a leitura técnica. Logo após a realização do 

fórum para divulgação do início dos trabalhos do PDP, o Prefeito foi operado do 

coração e ficou afastado durante três meses. É importante explicar aqui que a ONG 

Terceira Via foi fundada e é presidida por dois moradores de Joanópolis, 

pertencentes a classe media local. 
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          A fase inicial de planejamento que durou em torno de três meses, obteve 

como principais resultados o esclarecimento das responsabilidades de todas as 

partes envolvidas: Prefeitura, Núcleo Gestor, Universidade Metodista, ONG 

Terceira Via; a elaboração de um cronograma de atividades do processo de 

construção do PDP, com responsáveis por atividades. Esse planejamento orientou-

se pelos conceitos e propostas do projeto apresentado e aprovado pelo CNPq. 

 

          Na fase de elaboração do PDP, o papel da Universidade Metodista de São 

Paulo foi de acompanhar e observar o processo; planejar em conjunto com a ONG 

Terceira Via como e porque realizar cada fase, de acordo com os princípios 

teóricos e metodológicos acordados durante o planejamento inicial; disponibilizar 

recursos e técnicas de divulgação e comunicação com a população e processos de 

preparação da população. 
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Tabela 2 - Planejamento e Realização do PDP em Joanópolis 

  

Fase Etapas planejadas e suas 

principais características 

Etapas realizadas e suas 

principais características 

P 

 

L 

 

A 

 

N 

 

E 

 

J 

 

A 

 

M 

 

E 

 

N 

 

T 

 

O 

Reunião com Prefeito e assessores 

visando definir o papel e 

responsabilidades da Prefeitura de 

Joanópolis e da Universidade Metodista 

de São Paulo na elaboração do PDP de 

Joanópolis definição de data para 

iniciar o processo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Discussão com Prefeito e assessores 

para definição das etapas do processo 

de construção do PDP 

 

 

Reunião com Secretaria do Turismo e 

Cultura para definição de técnicas e 

recursos de comunicação com a 

população e distribuição de 

responsabilidades. 

 

Duas reuniões com Prefeito e 

assessores para esclarecimentos  

sobre papel e responsabilidades das 

partes. 

 

Três reuniões com a ONG Terceira 

Via para discussão sobre fases do 

processo de construção do PDP. 

 

Reuniões com representantes das 

secretarias da Prefeitura para 

esclarecimentos sobre o processo de 

construção do PDP e levantamento 

de dados sobre a cidade, relativos ao 

foco de cada Secretaria. 

 

Reunião com ONG Terceira Via 

para a definição das etapas do 

processo 

 

 

 

Reunião com ONG Terceira Via 

para discussão sobre técnicas e 

recursos de comunicação, pois 

técnicos da Secretaria do Turismo 

argumentaram que não teriam 

tempo para essa atividade. 

            

 


