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RESUMO  
A presente tese, situada no escopo da área de Planejamento Urbano e Regional e Demografia, 
tem por objetivo propor a relação entre ciberespaço, planejamento territorial municipal e 
participação social, mais especificamente tentando responder se o ciberespaço pode ser um 
potencial na ampliação da participação social no processo de planejamento territorial municipal 
– hipótese assumida. Neste cerne, as reflexões ao longo do texto permearam sobre os conceitos 
de espaço, territórios, territorialidades, planejamento territorial, participação social, ciberespaço 
e o viés de governo eletrônico. A pesquisa, sob o escopo metodológico é classificada como 
qualitativa, aplicada e sob os objetivos é exploratória e descritiva a partir dos procedimentos de 
pesquisa bibliográfica (incluindo bibliometria), documental, estudo de caso com entrevistas e 
questionário. Assim, a tese buscou propor caminhos possíveis para ampliação da participação 
social no planejamento territorial municipal amparados nos elementos constitutivos do período 
técnico-científico-informacional, a exemplo dos aplicativos para smartphones. Ademais, para 
suportar a hipótese foram encontrados elementos legais no Estatuto da Cidade (10.257/2001) e 
no Marco Civil da Internet (12.965/2014), este último expressa a obrigação do poder público 
em utilizar a internet, com destaque à participação social, como se observa nos arts. 25 e 27. 
Ainda, com intuito de verificar a forma como ocorreram os processos de elaboração dos Planos 
Diretores Municipais (PDMs) e a questão da participação social, foram analisados os trâmites 
articulados pela Associação de Municípios do Alto Vale do Itajaí (AMAVI) para os municípios 
da região do Alto Vale do Itajaí, em Santa Catarina. Por este processo, se constatou a falta de 
estrutura técnica e administrativa das prefeituras e a baixa participação social na elaboração dos 
PDMs, diga-se, os primeiros após aprovação do Estatuto da Cidade. Como resultados relevantes 
deste estudo, se postula que há caminhos promissores para ampliação da participação social nos 
processos de planejamento territorial municipal por meio do ciberespaço. Porém, desafios 
existem, tais como: reconhecer em pequenos municípios que o planejamento deve compreender 
o rural e urbano; a constituição da comunidade cívica – sensibilização à participação; elementos 
administrativos; infraestrutura técnica e o escopo político.  
 
Palavras-Chaves: Planejamento Territorial Municipal; Participação Social; Ciberespaço; 
Alto Vale do Itajaí (SC).  
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ABSTRACT  
The present thesis, located within the scope of Urban and Regional Planning and Demography, 
has the objective of proposing the relationship between cyberspace, municipal territorial 
planning and social participation, more specifically trying to answer if cyberspace can be a 
potential in the expansion of social participation in municipal territorial planning process - 
assumed hypothesis. At this core, the reflections throughout the text permeated the concepts of 
space, territories, territorialities, territorial planning, social participation, cyberspace and the e-
government bias. The study, under the methodological scope, is classified as qualitative, based 
on applied research and under the objectives is exploratory and descriptive based on 
bibliographic research procedures (including bibliometrics), documentary, case study with 
interviews and questionnaire. Thus, the thesis sought to propose possible ways to expand social 
participation in municipal territorial planning based on the constituent elements of the technical-
scientific-informational period, such as smartphone applications. In addition, to support the 
hypothesis were found legal elements in the Statute of the City (10.257 / 2001) and in the Civil 
Landmark of the Internet (12,965 / 2014), the latter expresses the obligation of the public power 
to use the internet, as noted in arts. 25 and 27. Also, in order to verify the processes of 
elaboration of the Municipal Master Plans (PDM) and the question of social participation, the 
procedures articulated by the Association of Municipalities (AMAVI) for the municipalities of 
the Alto Vale do Itajaí, in Santa Catarina. Due to this process, it was verified the lack of 
technical and administrative structure of municipalities and the low social participation in the 
elaboration of the MDPs, say, the first after approval of the City Statute. As relevant results of 
this study, it is postulated that there are promising ways to increase social participation in 
municipal territorial planning processes through cyberspace. However, challenges exist, such 
as: recognizing in small municipalities that planning should include rural and urban planning; 
the constitution of the civic community - awareness of participation; administrative elements; 
technical infrastructure and the political scope. 

Keywords: Municipal Territorial Planning; Social Participation; Cyberspace; Alto Vale do 
Itajaí (SC).  
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INTRODUÇÃO 

No campo científico existe uma constante necessidade de compreender e explicar 

diferentes elementos que compõem as sociedades, sejam estes materiais/físicos/técnicos ou 

imateriais/simbólicos/sociais.1 É por este viés que a presente tese se insere ao compreender e 

propor a relação entre ciberespaço, planejamento territorial municipal e participação social. 

Pensar em planejamento territorial, como o próprio nome indica, requer pensar no processo de 

constituição de territorialidades e dos territórios, o que não é tarefa fácil pois envolve um 

complexo conjunto de fatores: geossistêmicos, sociais e técnicos.  

O planejamento territorial, de forma geral, adquiriu importância mundial no 

transcorrer da segunda metade do século XX ao considerar as limitações e dificuldades de se 

lidar com os problemas e questões identificadas nas sociedades, tais como habitação – 

considerando o escopo da dimensão urbana. Durante a década de 1980, no Brasil, estavam no 

centro de discussões os conceitos de capital territorial e desenvolvimento endógeno, 

direcionando políticas públicas que convergissem com perspectivas top-down e bottom-up no 

planejamento.   

A questão da participação social no planejamento brasileiro intensifica-se a partir da 

década de 1960 com o Movimento Nacional pela Reforma Urbana (MNRU), o que por sua vez 

foi decisivo à Constituição Federal de 1988 no que tange ao planejamento territorial – Arts. 182 

e 183, sobretudo. Porém, sobre a questão da participação no planejamento territorial municipal, 

ainda carece de mais discussão, inclusive, a partir de abordagens com uso de novas 

 
1Ao considerar a área de inserção desta tese, Planejamento Urbano e Regional e Demografia (PLURD), se destaca 
sua característica interdisciplinar, o que permite diferentes e variadas temáticas, pesquisas e discussões abordadas. 
A interdisciplinaridade ou a realização de uma investigação interdisciplinar precisa levar em consideração muito 
mais do que um conjunto de disciplinas que será apropriado para dar conta da complexidade – cada vez maior – 
dos objetos de suas atividades. A interdisciplinaridade exige uma reflexão inicial sobre a relação entre a prática da 
investigação e a práxis da atuação do investigador, a necessidade de identificar as potencialidades e limitações que 
derivam da relação entre sujeito e objeto de investigação e das suas possíveis consequências que os resultados 
podem trazer para essa relação (RANDOLPH, 2013, p. 27). De acordo com o Relatório de Avaliação Quadrienal 
2017 (2013-2016) da Capes, a interdisciplinaridade e os diálogos irão variar de intensidade de acordo com a 
instituição em que os Programas estão sediados. Porém, frisa-se que a verdadeira interdisciplinaridade é aquela 
quando não obstante as discussões teóricas, mas sim, aquela resultante da relação reflexiva e responsiva da junção 
de diversas áreas, na prática, resultando assim em um processo de planejamento positivo, menos tecnocrático, que 
por sua vez, como deve ser o planejamento e gestão urbana e regional, portanto, é preciso participação neste 
processo.   
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metodologias e ferramentas embasadas nas novas formas de sociabilidade – no ciberespaço – o 

que torna esta pesquisa propositiva.2 

Assim se insere a presente pesquisa com a seguinte problemática: é possível pensar no 

ciberespaço como possibilidade de ampliação da participação social no processo de 

planejamento territorial municipal?  

As tecnologias da informação e comunicação (TICs) vêm alterando o contexto em que 

vivemos nas mais variadas escalas e dimensões, constituindo-se em novos paradigmas culturais, 

econômicos, políticos, espaciais e sociais. O ciberespaço e a cibercultura fazem parte do 

contexto social no período técnico-científico-informacional (SANTOS, 1994), a partir da 

interconexão mundial de computadores (LÉVY, 1999), dando origem à “Sociedade em Rede” 

(CASTELLS, 1999), bem como movimentos ciberativistas (MALINI e ANTOUN, 2013 e 

CASTELLS, 2013). Durante o Século XXI se percebe uma reconfiguração dos “espaços 

institucionais de participação popular no sentido de garantir a inclusão da população na tomada 

de decisão [...] luta por direitos [...] lutas anticapitalistas centradas na liberdade, na participação, 

na justiça social e na conquista do direito à cidade” (COELHO e GONÇALVES, 2017, p. 281), 

o qual “não pode ser concebido como um simples direito de visita ou de retorno às cidades 

tradicionais” (LEFEBVRE, 2001, p. 117).  

A cidade, na perspectiva lefebvriana, é uma obra onde o direito à ela “se manifesta 

como forma superior dos direitos: à liberdade, à individualização na socialização, ao habitat e 

ao habitar” (LEFEBVRE, 2001, p. 134). Neste escopo, a participação social se torna 

indispensável ao processo de construção da cidade – como obra. Cabe, já neste momento, 

destacar que, ao trazer como temática central desta pesquisa o planejamento territorial 

municipal, se pautou no entendimento de que o município é composto pelo urbano e o rural e 

que, por sua vez, não é sinônimo de cidade.  

A cidade – urbe – é compreendida no sentido da urbanização. Posto isto, falar em 

participação social nos processos de planejamento territorial municipal se torna relevante, 

sobretudo, porque a pesquisa aqui apresentada não tem como intento substituir sistemas 

 
2 A maior parte dos estudos acadêmicos produzidos pelas filiais da ANPUR – Associação de Pesquisa e Pós-
Graduação e Planejamento Urbano e Regional, se referem (sic) a pesquisas e análises críticas e raramente a 
trabalhos propositivos (MARICATO, 2008, p. 48).  
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existentes, porém, busca refletir sobre novas possibilidades que indiquem horizontes e 

caminhos ao planejamento territorial municipal participativo.  

Sendo assim, este trabalho visa, no horizonte do ciberespaço e da cibercultura, a 

possibilidade de ampliar a participação nos processos de planejamento territorial oportunizando 

positivo desenvolvimento. Não é tarefa fácil pois, se faz necessária a reflexão sobre um 

conjunto de fatores enaltecidos historicamente pelo capital e hegemonia do mercado, sobretudo, 

na perspectiva de planejamento urbano, que é corroborado, ou direcionado, pelo pensamento 

tecnocrático de fazer planejamento (MARICATO, 2011). Em meio a crises permanentes se 

evidencia a relação entre urgência e risco onde “as reconfigurações econômicas, sociais, 

culturais e urbanas em curso no país constituem-se como desafios analíticos e epistemológicos 

em aberto” (BRITO; MAGALHÃES e BASSANI, 2017, p. 189).  

A literatura científica acerca dos conflitos concernentes ao planejamento territorial 

municipal (urbano) é marcada pela forte presença de inspirações marxistas, seja por meio de 

novos movimentos sociais apontados, inclusive, por meio da organização em rede – no 

ciberespaço (CASTELLS, 2013)3 ou, ainda, por uma visão da geografia crítica marxista, a 

exemplo de David Harvey, que entende que conflitos urbanos (por moradia, por exemplo) são 

oriundos, sobremaneira, da capacidade para se enfrentar os impactos e efeitos da hegemonia 

neoliberal sobre as cidades.  

Neste ínterim, é preciso compreender as territorialidades na constituição dos 

territórios. Territorializar está relacionado à apropriação do espaço, ao controle de acesso 

(SACK, 2011), “incluindo o poder de sua reprodução cultural, social, política, econômica e 

simbólica no território, em nível pessoal ou social” (CECCHETTI e OLIVEIRA, 2015, p. 19). 

Desta forma, está imbricado ao que Santos (1977; 1978) descreveu sobre o processo de 

formação sócio-espacial.  

A ideia desta tese visa abrir possibilidades a partir das novas territorialidades 

constituídas no contexto do ciberespaço como forma de contribuir para a gestão 

democrática/participativa do planejamento territorial municipal. Na perspectiva de Lévy (1999, 

p. 201),  

A organização do ciberespaço procede de uma forma particular de urbanismo ou de 
arquitetura, não física, cuja importância só irá crescer. Contudo, a arquitetura suprema 
procede do político: ela diz respeito a articulação e ao papel respectivo dos diferentes 

 
3 Ver Castells (1974).  
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espaços. Colocar a inteligência coletiva no posto de comando é escolher de novo a 
democracia, reatualizá-la por meio da exploração das potencialidades mais positivas 
dos novos sistemas de comunicação.   

No contexto do atual período, a participação toma forma também no ciberespaço, 

sendo esta denominada de e-Participação, o que nos incita a pensar em inteligência coletiva 

(LÉVY, 2004), ou seja, com as redes de produção constituídas, transação e troca de 

conhecimento (técnico e tradicional/cultural). Por meio de pesquisas bibliométricas4 quando 

foram analisados 1.818 trabalhos (artigos), considerando diferentes bases de dados5 se verificou 

que há uma ascensão de perspectivas de pesquisa que abarcam as novas tecnologias de 

informação e comunicação e internet, porém, ainda são incipientes aquelas que relacionam 

diretamente planejamento territorial municipal, participação social e ciberespaço.  

Assim sendo, o estudo busca explorar estas potencialidades positivas do ciberespaço 

aplicadas ao planejamento territorial municipal participativo. Na área de inserção desta 

pesquisa, se caminha cada vez mais para a interdisciplinaridade buscando contribuições e 

elementos de diferentes áreas afim de contribuir com o positivo desenvolvimento, estudando 

diferentes abordagens, assim como faz a presente tese, mesmo que em caráter ainda teórico e 

propositivo.  

DELIMITAÇÃO DO PROBLEMA E JUSTIFICATIVAS 
 

A partir do escopo do referencial conceitual – planejamento territorial no sentido 

amplo, o ciberespaço e participação social – se faz necessária a delimitação do problema no que 

compete à abordagem teórica, sendo este definido: é possível pensar no ciberespaço como 

possibilidade de ampliação ao planejamento territorial municipal participativo? 

 Desta forma, os temas centrais abordados ao longo da pesquisa, os quais perfazem o 

referencial teórico, versam sobre: i) espaço; ii) território; iii) territorialidades; iv) cibercultura / 

ciberespaço; v) planejamento territorial e participação social; e vi) governo eletrônico. 

Ainda, com o objetivo de compreender na prática a forma como ocorre (ocorreu) a 

idealização do planejamento territorial municipal, por meio dos planos diretores municipais 

(PDM) e a participação social na sua elaboração, foi selecionada a região denominada de Alto 

 
4 Ver Apêndice 7.  
5 Scopus, Anais 3º SNPD (2016), Anais XVII ENANPUR (2017), Anais XVIII ENANPUR (2019), Revista 
Brasileira de Estudos Urbanos e Regionais (RBEUR – 1999 a 2018) e Revista Brasileira de Desenvolvimento 
Regional (RBDR – 2013 a 2017).  
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Vale do Itajaí (AVI) em Santa Catarina para estudo de caso. A região supracitada compreende 

um total de 28 municípios6, com uma população total de aproximadamente 290 mil habitantes, 

de acordo com estimativa do IBGE para 2018. Sobre o processo de planejamento territorial 

municipal, os PDMs foram elaborados, em sua maioria, via cooperação técnica7 em conjunto 

com a Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí (AMAVI)8 (MEURER e VIEIRA, 

2010).  

Esta pesquisa de tese de doutoramento teve seu início com a motivação do autor já em 

sua dissertação de mestrado sobre mobilizações sociais e redes sociais virtuais (STALOCH, 

2015). Na dissertação defendida no ano de 2015 o tema abordado foi a constituição de novas 

territorialidades a partir de análises de mobilizações sociais nas redes sociais virtuais (RSV) no 

ciberespaço, com ênfase para o desenvolvimento regional a partir de um processo de 

mobilização social regional: a Federalização da Universidade Regional de Blumenau (FURB).9 

Sob o entendimento de que a partir das RSV constituídas no ciberespaço, há a 

construção de novas formas de interação entre os indivíduos, principalmente no que diz respeito 

às mobilizações sociais, constituindo-se em novas territorialidades e talvez, em um 

ciberterritório (STALOCH e REIS, 2015), ocorre a motivação pela presente tese, que versa 

sobre o ciberespaço e sua potencialidade no que tange as relações humanas (dos agentes) 

aplicadas ao planejamento territorial municipal participativo.  

Entender uma sociedade é entender suas territorialidades, que por sua vez, implica 

pensar na formação sócio-espacial (FSE), conforme apontou Santos (1977). O espaço social é 

histórico, obra do trabalho, morada do homem. É uma realidade e uma categoria de 

compreensão da realidade (SANTOS, 1978) fundamental para o planejamento territorial. 

Pensar em planejamento territorial é quase impossível sem que se entenda a constituição dos 

 
6 Agrolândia, Agronômica, Atalanta, Aurora, Braço do Trombudo, Chapadão do Lageado, Dona Emma, Ibirama, 
Imbuia, Ituporanga/, José Boiteux, Laurentino, Lontras, Mirim Doce, Petrolândia, Pouso Redondo, Presidente 
Getúlio, Presidente Nereu, Rio do Campo, Rio do Oeste, Rio do Sul, Salete, Santa Terezinha, Taió, Trombudo 
Central, Vidal Ramos, Vitor Meireles e Witmarsum.  
7 A maior parte, mais de 60%, dos Planos Diretores Municipais da região foram aprovados nas Câmaras de 
Vereadores nos anos de 2008 e 2009.  
8 Grande parte dos municípios “mantém certa dependência técnica com a Associação dos Municípios do Alto Vale 
do Itajaí (AMAVI), principalmente na área de engenharia e planejamento territorial, por não possuírem condições 
financeiras de manter uma estrutura técnica no município” (MEURER e VIEIRA, 2010, p. 2). 
9 Com a dissertação foi possível identificar que “a partir das tecnologias da comunicação e da informação e da 
internet, principalmente após os anos 1990, as interações humanas se modificaram, passaram a ser exercidas num 
ciberespaço, mais recentemente, através de redes sociais virtuais, ganhando um novo caráter, assim como as 
mobilizações sociais também são estruturadas a partir desses novos padrões de interação” (STALOCH, 2015, p. 
151), como ocorreu no caso da mobilização social em prol da Federalização da FURB (um caso regional), a partir 
de redes sociais virtuais no ciberespaço e sua interpenetração com as ruas (MALINI e ANTOUN, 2013).  
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territórios e das territorialidades existentes, diga-se, formatadas espaço-temporalmente. Exige 

entender e analisar o processo de constituição das sociedades a partir de um conjunto complexo 

de fatores: sociais, econômicos, políticos, ambientais e culturais.  

Por sua vez, territorialidades, territórios e planejamento devem ser trabalhados de 

forma indissociável, ou seja, pensar no planejamento territorial é analisar o território constituído 

e todas as relações/conexões que nele existem. O presente trabalho arrisca-se nesta perspectiva 

quando busca compreender as novas formas de relações (territorialidades) emanadas no período 

técnico-científico-informacional (SANTOS, 1994), constituídas a partir do chamado 

ciberespaço (LÉVY, 1999) e possíveis de se utilizar para a prática do planejamento territorial 

municipal participativo – mesmo para pequenos municípios.  

A partir dos anos 1990 ocorreu a expansão das TICs, da internet e também da 

organização em rede, como descreve Castells (1999), o que pode contribuir no que tange à 

participação social. Após o surgimento da internet nos anos de 1950 o seu uso tem apresentado 

crescimento expressivo10. De acordo com a pesquisa TIC Domicílios (2017) – publicado em 

201811 – que mede a posse, o uso, o acesso e os hábitos da população brasileira em relação às 

tecnologias de informação e de comunicação, 61% dos domicílios utilizam a internet (o que 

representa 68% dos brasileiros), representando aproximadamente 42 milhões de domicílios ou, 

120 milhões de internautas e o telefone celular é o dispositivo mais usado para o acesso 

individual (96%), apresentando aumento no seu uso considerando comparação com dados de 

2014. Para 49% dos brasileiros, o uso da internet se dá apenas por meio do celular e 90% 

utilizam sobretudo, para serviços de mensagens e 77% para redes sociais. 

Ainda de acordo com dados da ANATEL (2017) há crescente uso de acessos móveis 

pessoais, ou seja, por meio de celulares (smartphones) sobretudo, com uso de redes 3G e 4G. 

Destes acessos, a maior parte é do tipo pré-pago. Porém, após 2010, o tipo pós-pago inicia uma 

fase de expansão. Neste sentido, parte-se do pressuposto que as TICs, como importante 

inovação tecnológica da presente fase do capitalismo mundial, também conhecida como 4o 

 
10 Vale destaque à menção de que, com o aumento do uso da internet, ocorreu também, proporcionalmente, um 
aumento no número de crimes virtuais (CONEGLIAN, 2016).  
11 A população-alvo da pesquisa é composta por domicílios particulares permanentes brasileiros e pela população 
com 10 anos de idade ou mais residente em domicílios particulares permanentes no Brasil. Os dados são coletados 
por meio de questionários estruturados, com perguntas fechadas e respostas predefinidas (respostas únicas ou 
múltiplas). A pesquisa busca mensurar: 1) Acesso domiciliar à Internet; 2) Uso da Internet; 3) Telefone celular; 4) 
O uso da Internet em dimensão ampliada; 5) Atividades na Internet; e 6) Atividades culturais na Internet. Para 
mais informações a respeito do questionário, ver item “Instrumento de Coleta” no Relatório de Coleta de Dados 
da pesquisa TIC Domicílios (CETIC, 2017).  
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Ciclo Longo de Kondratieff (RANGEL, 2005) ou Período técnico-científico-informacional 

(SANTOS, 1994), imprimem novas transformações espaço-temporais. Santos (1994) descreveu 

que após a década de 1950 se entrou em um novo estágio, momento no qual se passou por um 

ponto de inflexão, o chamado período técnico-científico-informacional, momento em que há 

uma crescente no que tange não apenas à ciência e às técnicas, mas também, “é um meio 

geográfico onde o território inclui obrigatoriamente ciência, tecnologia e informação” 

(SANTOS, 1994, p. 44). 

Na relação entre inovações técnicas e espaço, Mamigonian (1999, p. 155) expõe que a 

“organização do espaço sob o capitalismo dependeu e depende das revoluções industriais, das 

revoluções nos transportes [...], mas também das reestruturações econômicas espaciais que 

ocorrem nos períodos depressivos”. No âmago deste (s) processo (s) está o planejamento 

territorial, tendo em vista o processo de desenvolvimento das sociedades, sobretudo após 

Revoluções Industriais e seu conjunto complexo de transformações: sociais, econômicas, 

políticas, culturais e espaciais.  

A tese, então, se justifica sob quatro pilares: 1) ineditismo – verificado por meio de 

pesquisas bibliométricas;12 2) crescente uso e apropriação das TICs (sobretudo, acesso móvel 

pessoal), do ciberespaço e cibercultura; 3) amparo legal – verificado pelos dispositivos contidos 

no Estatuto da Cidade (2001), Marco Civil da Internet (2014) e nos Planos Diretores Municipais 

– região do Alto Vale do Itajaí (SC); e 4) necessidade de participação social no planejamento 

territorial municipal.  

A partir das temáticas definidas e visando responder à problemática de pesquisa, se 

definem os objetivos, geral e específicos. Como objetivo geral se tem: propor o ciberespaço 

como potencial à ampliação da participação social no planejamento territorial municipal.  

Quanto aos objetivos específicos, se definem como:  

• Discorrer sobre os conceitos de espaço, territórios e territorialidades;  

• Contextualizar o planejamento territorial brasileiro;  

• Discutir sobre o ciberespaço e cibercultura, bem como sobre o viés de governo 

eletrônico;  

• Discorrer sobre a formação sócio-espacial da região do Alto Vale do Itajaí;  

 
12 Ver Apêndice 7.  
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• Verificar como ocorreu o processo de planejamento territorial municipal na região do 

Alto Vale do Itajaí no que diz respeito à elaboração dos primeiros Planos Diretores 

Municipais participativos após o Estatuto da Cidade (2001);  

• Identificar de que forma ocorreu a participação social no processo de elaboração dos 

primeiros Planos Diretores Municipais após o Estatuto da Cidade, na região do Alto 

Vale do Itajaí;   

• Sinalizar de forma propositiva características para uma ferramenta (aplicativo 

Smartphone) aplicada à participação social no planejamento territorial municipal.  

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 
 

Para que os objetivos desta pesquisa pudessem ser alcançados, alguns procedimentos 

metodológicos se fizeram necessários. Portanto, ao tomar por base os parâmetros técnicos e 

investigativos elencados por Martins (2009), a pesquisa foi estruturada e dimensionada, em sua 

amplitude, abarcando a diagramação, previsão de coleta e análise de informações e dados.  

A presente tese é o resultado de uma pesquisa predominantemente qualitativa. Quanto 

à natureza, é considerada uma pesquisa aplicada pois foi movida pela necessidade (e vontade) 

de aplicação do conhecimento gerado em resultados práticos, neste caso, no que compete à 

participação social em processos de planejamento territorial municipal. Do ponto de vista dos 

objetivos, se tratou de pesquisa exploratória e descritiva, cujos procedimentos adotados 

tomaram por base a pesquisa bibliográfica e documental, conforme descrevem Martins (2009) 

e Matias (2010).  

Para a coleta de dados foram utilizadas as técnicas de entrevista (semiestruturada), 

questionários aplicados via Google Forms com 215 respondentes da região do Alto Vale do 

Itajaí (Santa Catarina) e estudo de caso, especificamente acerca do processo de participação 

social na elaboração dos Planos Diretores Municipais – os primeiros após aprovação do Estatuto 

da Cidade – na região do Alto Vale do Itajaí.  

Desta forma, está assim estruturada: (Figura 1) 
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Figura 1 - Esquema da metodologia utilizada 

 
Elaboração: Rubens Staloch.  
 

No que tange ao referencial teórico, o qual foi o fio condutor das reflexões propostas, 

se utilizou alguns pilares (autores) e textos legais tais como: (Figura 2) 
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Figura 2 - Referenciais utilizados e correlacionados no estudo 

 
Elabração: Rubens Staloch.  
 

No capítulo um, são apresentadas e discutidas as temáticas pertinentes à constituição 

do espaço, dos territórios e das territorialidades e correlacionandas ao planejamento territorial, 

sobretudo brasileiro. No capítulo dois é apresentada a reflexão, situada no período técnico-

científico-informacional descrito por Milton Santos, sobre organização em rede – Manuel 

Castells – ciberespaço/cibercultura – Pierre Lévy – e correlacionando com a questão do governo 

eletrônico e participação social – Henry Lefebvre e Estatuto da Cidade.  

Já no capítulo três é apresentado um estudo de caso sobre o processo de elaboração e 

participação social nos primeiros Planos Diretores Municipais (PDM) após aprovação do 

Estatuto da Cidade (2001) para os municípios que compõem a região denominada de Alto Vale 

do Itajaí, em Santa Catarina. Ainda são apresentadas, de forma propositiva, características para 

uma ferramenta (aplicativo) de e-Participação. Por fim, são tecidas as conclusões para a 

presente tese, perfazendo correlações e indicações de pesquisas futuras.  
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CAPÍTULO 1 

 
Analisar o processo de desenvolvimento territorial, na escala local e / ou regional só 

pode ser possível a partir do conhecimento da complexidade da realidade existente – Natureza 

e Sociedade – cuja compreensão da totalidade, conforme Mamigonian (1999), é alcançada pelos 

referenciais 1) de Geossistema  (SOTCHAVA, 1978; MONTEIRO, 2000) e 2) de Formação 

Sócio-Espacial (FSE) (SANTOS, 1977). 

Desta forma, o estágio atual em que se encontra a sociedade é o resultado das 

interações geossistêmicas e da formação social (MAMIGONIAN, 1996). Portanto, o 

desenvolvimento pode ser entendido como um processo de mudança no espaço ao longo do 

tempo (nestes termos, o desenvolvimento pode ser tanto positivo quanto negativo), ou seja, uma 

relação de causa e efeito recíproca entre geossistemas (natureza) e sociedade.  

Neste sentido, a temática do planejamento territorial não é alheia ao espaço, território, 

bem como à discussão sobre territorialidades. Desta forma, é preciso compreender tais relações. 

Assim, o capítulo um – referencial teórico – tem como intuito apresentar e apontar o que já foi 

produzido sobre os conceitos de espaço, território e territorialidades para posterior discussão 

sobre planejamento territorial.  
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1 PRÁXIS DO PLANEJAMENTO TERRITORIAL: DOS CONCEITOS DE ESPAÇO, 

TERRITÓRIOS E TERRITORIALIDES  

Pensar em território requer entender o espaço.13 Este é “dinâmico e unitário, onde se 

reúnem materialidades e ação humana” (SANTOS, 1994, p. 49). Para Santos, “o espaço seria o 

conjunto indissociável de sistemas de objetos naturais ou fabricados e de sistema de ações, 

deliberadas ou não” (1994, p. 49). Porém, não é possível entender o conceito de território sem 

entender a sua relação com o espaço. Em “Espacio y Política” (1976), Lefebvre afirmou que: 

Do espaço não se pode dizer que seja um produto como qualquer outro, um objeto ou 
uma soma de objetos, uma coisa ou uma coleção de coisas, uma mercadoria ou um 
conjunto de mercadorias. Não se pode dizer que seja simplesmente um instrumento, 
o mais importante de todos os instrumentos, o pressuposto de toda produção e de todo 
o intercâmbio. Estaria essencialmente vinculado com a produção das relações de 
produção (LEFEBVRE, 1976, p. 34). 

Esta produção de relações é o que Sack (2011 [1986]) define como territorialidade. 

Para o autor, as territorialidades são constituídas a partir das ações humanas, da tentativa de um 

indivíduo ou grupo de controlar/influenciar os demais num espaço delimitado. Ainda, estas 

territorialidades são escalares pois podem ocorrer tanto em níveis do indivíduo, do lar, no 

trabalho, e ainda, se alteram de acordo com as relações sociais constituídas em diferentes 

contextos. Quanto ao território, Sack (2011 [1986], p. 78) admite que é um lugar que está sob 

o controle de uma autoridade, “é uma estratégia para estabelecer diferentes níveis de acesso a 

pessoas, coisas e relações”. O território, neste sentido, diz respeito ao controle de acesso e esse 

controle de acesso é dado mediante as territorialidades constituídas.  

Ribeiro (2005, p. 269), ao perfazer uma análise sobre o conceito de espaço descrito 

por Santos (1997), destacou que:  

O espaço não é formado, somente, pela superfície construída pelas últimas trocas 
intergeracionais e, muito menos, pela última modernização. Ao contrário, o espaço 
herdado é formado por um contínuo intercâmbio entre mortos e vivos, em que as 
normas e as regras inscrevem-se na materialidade, orientando a cultura imaterial. Os 
objetos contém a ação (possível e necessária), da mesma maneira que a ação refaz os 
usos dos objetos, atribuindo-lhes sistematicidade e atualizando-os. 

Corrêa (1995, p. 28), diz que “o espaço organizado pelo homem desempenha um papel 

na sociedade, condicionando-a, compartilhando do complexo processo de existência e 

 
13 Este pode ser – lugar: menor parcela do espaço, onde existem relações; território: relações do poder/domínio, 
suas territorialidades; paisagem: o que pode ser visto, onde se descreve as formas; organização espacial, 
distribuição das formas/funções no espaço, região: diferenciação de áreas, homogêneas, definidas de acordo com 
determinados critérios (SANTOS, 1997 [1996]).  
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reprodução social”. Faz-se necessário, ainda, entender que há outras categorias analíticas do 

espaço geográfico, conforme descritas por Santos (2002): “a paisagem, a configuração 

territorial, a divisão territorial do trabalho, o espaço produzido ou produtivo, as rugosidades e 

as formas-conteúdo”. Há também a necessidade de estudar os recortes espaciais a partir de 

temas como o “da região e do lugar, o das redes e das escalas” (SANTOS, 2002, p. 22).  

Espaço e território não são sinônimos, não são termos equivalentes. É fundamental 

“entender como o espaço está em posição que antecede ao território, porque este é gerado a 

partir do espaço, constituindo o resultado de uma ação conduzida por um ator que realiza um 

programa em qualquer nível” (RAFFESTIN, 2008, p. 26). Lefebvre (1992 [1974], p. 26) 

compreende que as relações sociais não podem ser resumidas ao espaço físico. É o espaço da 

vida social onde ocorrem as relações entre os seres. A base do território é a natureza14 ou o 

espaço, o qual o homem transforma a partir do seu trabalho, sua intervenção. O espaço é anterior 

ao território que, por sua vez, é constituído a partir do espaço sendo o resultado das ações dos 

atores sintagmáticos (RAFFESTIN, 1993). O ator “ao se apropriar de um espaço, concreta ou 

abstratamente [...] territorializa o espaço” (RAFFESTIN, 1993, p. 143).  

O território é um espaço onde se projetou um trabalho:  

[...] seja energia e informação, e que, por conseqüência (sic), revela relações marcadas 
pelo poder. O território se apóia (sic) no espaço, mas não é o espaço. É uma produção 
a partir do espaço. Ora, a produção, por causa de todas as relações que envolve, se 
inscreve num campo de poder [...] (RAFFESTIN, 1993, p. 144).  

Nestes termos, o modo de produção vigente em cada sociedade é determinante para a 

produção do espaço, uma soma indissociável entre sistemas de objetos (fixos e formas) e 

sistemas de ações (fluxos e funções), o que dá origem ao termo território usado, que deve ser 

compreendido a partir da formação sócio-espacial (FSE) (SANTOS, 1977). Esta FSE é uma 

categoria marxista que “diz respeito à evolução diferencial das sociedades, no seu quadro 

próprio e em relação com forças externas de onde mais frequentemente provém o impulso” 

(SANTOS, 1977, p. 81), ou seja, diz respeito aos modos de produção, formação social e espaço. 

 

14 Santos (1994, p.16) fala sobre a natureza amiga (primeira natureza), indispensável ao quadro vital. Esta é aquela 
que “poderia ser útil para a renovação da vida do homem: espécies animais e vegetais, pedras, árvores, florestas, 
rios, feições geológicas”. Deste modo, “cada grupo humano construía seu espaço de vida com as técnicas que 
inventava para tirar do seu pedaço de natureza os elementos indispensáveis à sua própria sobrevivência” 
(SANTOS, 1994, p. 18).   
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Neste sentido, o território pode ser interpretado como uma ponte entre a teoria crítica do espaço 

e a ação política – interdisciplinar.  

Raffestin (1993) destaca a importância de se considerar a natureza como elemento 

presente no território, enfatizando o uso e a transformação dos recursos naturais como 

instrumentos de poder, entendendo a territorialidade como multidimensional e inerente à vida 

em sociedade. Desta forma, Souza (1995) entende o território como um espaço definido e 

delimitado por e a partir de relações de poder.  

A relação entre o homem e a natureza (primeira natureza) foi, a partir do processo de 

desenvolvimento das sociedades, dos modos de produção, das técnicas e das ações, se 

modificando. Segundo Santos, “os objetos que nos servem são, cada vez mais, objetos técnicos, 

criados para atender a finalidades específicas” (1994, p.20), não mais apenas para satisfazer as 

necessidades. Neste processo está o território ou a sua constituição15. Raffestin (2008) diz que 

a construção dos territórios foi muito influenciada, tanto pelas atividades agrícolas quanto pelas 

transformações das cidades e dos padrões ou hábitos de consumo. Estes processos de 

“composição, decomposição e recomposição dos territórios” se acentuam durante o século 

XVIII com a Revolução Industrial (RAFFESTIN, 2008, p. 22-23).  

Conceito-chave para a Geografia, o território também é objeto de estudo de outras 

áreas, cada qual com um enfoque centrado em determinada perspectiva. Segundo Haesbaert 

(2007, p. 37), a Ciência Política enfatiza sua construção a partir de relações de poder (na maioria 

das vezes, ligada à concepção de Estado); a Economia percebe-o muitas vezes como fator 

locacional ou como uma das bases da produção; a Antropologia destaca a dimensão simbólica, 

principalmente no estudo das sociedades tradicionais; a Sociologia o enfoca a partir de sua 

 
15 É certo que o processo de comunicação se desenvolveu. Há a persuasão dos seres e o discurso de um mundo 
globalizado emerge (iu). O espaço “não é mundial como um todo, senão como metáfora” (SANTOS, 1994, p. 31). 
O que se busca fazer é unificar e não unir. Uma coisa é um sistema de relações, em benefício do maior número, 
baseado nas possibilidades reais de um momento histórico; outra coisa é um sistema de relações hierárquico, 
construído para perpetuar um subsistema de dominação sobre outros subsistemas, em benefício de alguns. É esta 
a última coisa o que existe (SANTOS, 1994, p. 35-36). Neste mesmo sentido, em “Por uma outra Globalização” 
(2003), Milton Santos descreve a sua perversidade. Ao invés de ser includente, como diz o discurso, é excludente. 
Sobretudo, exclui aqueles que não possuem condições de estarem nas classes dominantes: ou seja, estão à margem 
da globalização onde o seu benefício não chega, por exemplo, nas periferias das cidades. Para Santos (2003), é 
necessário pensar em uma globalização de fato, que seja includente. Neste cenário, contraditório, surgem as 
chamadas “Redes de Indignações e Esperança” (CASTELLS, 2013), onde os indivíduos indignados com a 
sociedade em que vivem (hierárquica, excludente) e esperançosos de que mudanças podem ocorrer, mobilizam-
se.  



 34  

intervenção nas relações sociais, em sentido amplo, e a Psicologia, finalmente, incorpora-o no 

debate sobre a construção da subjetividade ou da identidade pessoal.  

Para autores mais contemporâneos como, por exemplo, Theis (2008, p. 13), “o 

território é, inquestionavelmente, a política no espaço” e para Abramovay (2006), os territórios 

são constituídos de laços sociais, sendo preciso compreender como ocorre a natureza da 

cooperação. Para Abramovay (2006) as relações sociais e a construção de territórios são 

explicadas sob a ótica econômica, onde os mercados existentes em diferentes territórios se dão 

a partir de diferentes relações ou campos de força em que diferentes atores procuram obter a 

cooperação alheia e obtêm suas possibilidades de dominação social. 

Com efeito, o conceito de território está em constante transformação e não se define 

estritamente pelos seus limites físicos mas, também, pela forma como se produz, em seu 

interior, a interação social, demonstrando a relevância dos atores para a construção de relações. 

Como as relações humanas são dinâmicas, modificando-se espaço-temporalmente, a formação 

de territórios também tende a sofrer alterações (HAESBAERT, 2007). Para Raffestin (1993, p. 

143), o ator “ao se apropriar de um espaço, concreta ou abstratamente [...] territorializa o 

espaço”, ou seja, o território é modificado pelo trabalho e pelas relações de poder presentes no 

cotidiano, é um espaço onde se projetou um trabalho. Desta forma, as impressões humanas de 

poder no espaço irão definir o território. 

Já para Saquet (2007, p. 77), “o espaço geográfico não é apenas palco, receptor de 

ações, substrato [...] tem um valor de uso e um valor de troca, distintos significados e é elemento 

constituinte do território, pois eles são indissociáveis”. Os indivíduos vivem cotidianamente 

relações sociais, criam relações de poder que se revelam na construção de malhas, nós, redes, 

que, por sua vez, constituem o território, manifestado em diferentes escalas espaço-temporais e 

sociais, modificando-se no transcorrer do tempo (RAFFESTIN, 1993). Neste mesmo sentido 

de território/poder, Souza (1995, p. 78-79) descreve-o como “um espaço definido e delimitado 

por e a partir de relações de poder”.  

Estes processos de “composição, decomposição e recomposição dos territórios” se 

acentuam durante o século XVIII com a Revolução Industrial (RAFFESTIN, 2008, p. 22-23). 

Essas expressões, ditas de outra forma, constituem uma dinâmica e um movimento constante 

das conceituações teóricas de território, propiciando o entendimento de territorialização, 

desterritorialização e reterritorialização (TDR): a territorialização implica um conjunto 
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codificado de relações; a desterritorialização é, em primeiro lugar, o abandono do território, 

mas também pode ser interpretada como a supressão dos limites, das fronteiras; a 

reterritorialização pode ocorrer sobre qualquer coisa, através do espaço, a propriedade, o 

dinheiro. (HAESBAERT, 2006).  

Devido a diferentes abordagens sobre o território, Haesbaert (2006) enfatiza a 

existência de uma multiterritorialidade, não-hierárquica e em constante processo de 

transformação. O território, em qualquer compreensão, tem a ver com poder, mas não apenas 

“poder político” tradicional. Ele diz respeito tanto ao poder no sentido mais concreto, de 

dominação, quanto ao poder no sentido mais simbólico, de apropriação. Hasbaert (2006) ainda 

diz que há um mito sobre o processo de desterritorialização. Para o autor, não há o “fim dos 

territórios”, não há apenas uma desterritorialização, há sempre um processo de territorialização, 

desterritorialização e re-territorialização. Uma desterritorialização ocorre devido a interações, 

sejam elas políticas, culturais, econômicas e, até, naturais que, por sua vez, constituirão novas 

territorialidades, dando início a uma re-territorialização e, assim, caracterizando o movimento 

da TDR. Evidencia-se desta forma, a multidimensionalidade do território produzidos espaço-

temporalmente.  

Territorialidade e território não são sinônimos mas, sim, complementares. As 

territorialidades são definidas, assim como o território, histórico-temporalmente. Em 

determinados momentos constituem-se a partir de certas relações e em outros momentos se 

modificam devido às intenções humanas, dando forma a novas configurações, a partir de novas 

relações sociais que resultam de uma construção social formatada espacialmente para um 

determinado objetivo. Territorialidade, então, está diretamente relacionada às interações sociais 

dos atores, sejam elas por objetivos políticos, econômicos, ou outros.  

Para Raffestin (1993, p. 143), o ator “ao se apropriar de um espaço, concreta ou 

abstratamente [...] territorializa o espaço”. Desta forma, o território é modificado pelo trabalho 

e pelas relações de poder presentes no cotidiano, é um espaço onde se projetou um trabalho. As 

impressões humanas de poder no espaço irão definir o território. Santos (1977, p. 89), quando 

conceituou o método para análise do território, o qual chamou de formação sócio-espacial, 

descreveu que:  

O movimento do espaço, isto é, sua evolução, é ao mesmo tempo um efeito e uma 
condição do movimento de uma sociedade global. Se não podem criar formas novas 
ou renovar as antigas, as determinações sociais têm que se adaptar. São as formas que 
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atribuem ao conteúdo novo provável, ainda abstrato, a possibilidade de tornar-se 
conteúdo novo e real. 

Este processo evidenciado por Santos (1977) é muito valioso para entender a 

constituição dos territórios pois não é possível analisar em separado as realidades e as noções 

de sociedade e de espaço, assim como “não se pode falar de uma lei separada da evolução das 

formações espaciais. De fato, é de formações sócio-espaciais que se trata” (SANTOS, 1977, p. 

93). A base do território é o espaço, o qual o homem transforma a partir do seu trabalho, sua 

intervenção, pois “modo de produção, formação social, espaço [...] são interdependentes” 

(SANTOS, 1977, p. 86). O espaço, por sua vez, segundo Santos (1988, p. 26), “não é nem 

uma coisa, nem um sistema de coisas, senão uma realidade relacional: coisas e relações 

juntas [...]. O espaço deve ser considerado como um conjunto indissociável de que 

participam [...] objetos geográficos [...] [e] a sociedade em movimento”. Sendo assim, o 

território precisa ser compreendido como um território usado, conforme postulou Santos (2003, 

p. 15), “é o chão mais a identidade. A identidade é o sentido de pertencer aquilo que nos 

pertence. O território é o fundamento do trabalho, o lugar da resistência, das trocas materiais e 

espirituais e do exercício da vida”.  

Por fim, sobre a definição do território se pode dizer que há um certo consenso entre 

alguns autores como Claude Raffestin (1991); Rogério Haesbaert (2007); Marcelo Lopes 

de Souza (1995; 2006) e Milton Santos (1977; 1978; 2002; 2003) sobre a concepção, sendo 

este dado por relações de poder – territorialidades – e por um conjunto de fluxos e fixos, 

objetos e ações. Compreender tais questões é de suma relevância para refletir sobre 

planejamento e desenvolvimento territorial. Um plano de desenvolvimento consiste em um 

processo coerente e orientado a atingir certos objetivos, metas quantitativas e qualitativas, bem 

como ações de caráter econômico, social, político, ambiental, cultural e espacial.  

Se os territórios são definidos por um conjunto de objetos e ações, de fluxos e fixos, 

então, pensar em planejamento territorial é acompanhar/gerir o seu processo de 

desenvolvimento, a partir do entendimento da formação sócio-espacial, dos modos de 

produção, da relação (ou relações) do conjunto de objetos e ações, do controle dos fluxos e dos 

fixos. Desta forma, o desenvolvimento “exige ênfase em processos, estruturas e na identificação 

dos agentes cruciais e das interações entre decisões e aquelas estruturas, procurando revelar os 

interesses concretos em jogo” (BRANDÃO, 2008, p. 3). Para Randolph (2016b, p. 56), existe 

um tripé (tríade) em que há relação entre Planejamento, Desenvolvimento e Poder/Política, uma 
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complexidade contraditória de processos e articulações, evidenciando o que Lefebvre (1993) 

relata sobre a produção social do espaço.  

De acordo com o Ministério das Cidades, planejamento territorial16 é “definir o melhor 

modo de ocupar o sítio de um município ou região, prever os pontos onde se localizarão 

atividades, e todos os usos do espaço, presentes e futuros” (BRASIL, 2005, p. 14). Theis (2016, 

p. 92) conceituou o planejamento, em geral, como “um instrumento de intervenção à disposição 

das populações para a mitigação das desigualdades socioespaciais e o atendimento de 

necessidades e interesses, individuais e coletivos”. Neste sentido, incita-nos a pensar nas 

relações constituídas e aquelas que serão constituídas, oriundas ou não, de planejamento, 

relacionadas às territorialidades e os territórios. (Figura 3)  

Figura 3 - Relação entre desenvolvimento e planejamento 

 
Elaboração: Rubens Staloch.  
 

O resultado (ponto “B”) é dado pelo movimento espaço-temporal a partir de um ponto 

de partida (ponto “A”) percorrido o caminho (desenvolvimento, entendido como o movimento 

/ processo) a partir de determinadas diretrizes (planejamento) e a partir do processo histórico 

(relações de poder / políticas) constituído (formação sócio-espacial). Neste sentido, é possível 

que se tenha um desenvolvimento sem planejamento, o que por sua vez, tende a não resultar 

em um positivo desenvolvimento (incluindo a ótica do desenvolvimento sustentável - diferentes 

dimensões17). Se pode ainda, a partir de relações de poder e de políticas adotadas, induzir o 

planejamento e o processo de desenvolvimento mediante forças e interesses – assim como se 

 
16 Não é sinônimo de ordenamento territorial. Pode-se pensar que o planejamento territorial visa manter um 
equilibrado ordenamento territorial. Desta forma, Gudiño (2015) coloca um conjunto de metodologias que 
contribuem ao ordenamento territorial: i) diagnóstico do sistema territorial; ii) prospectiva para analisar através do 
tempo: passado, presente e futuro; iii) planejamento e gestão territorial; iv) participação dos atores que tomam 
decisões e que exercem diferentes poderes no território.  
17 Vide Sachs (1993).  
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verifica no contexto brasileiro para muitas das políticas de planejamento territorial (urbano), 

tecnocráticas e excludentes.  

Planejar está relacionado ao ato de projetar, programar. Desta forma, para Sen (2000), 

o planejamento, do ponto de vista político, constitui um espaço de negociação entre a sociedade 

civil e o governo, oportunizando a reconstrução e reordenação do jogo de poder, permitindo 

uma redefinição dos objetivos dominantes e uma ampliação das liberdades individuais e 

coletivas, uma projeção e programação a partir de negociação, o que nos faz pensar na 

relevância da participação visando diminuir as desigualdades existentes.  

O planejamento pautado na ideia de futuro, de concretização de expectativas, está 

vinculado desde decisões mais corriqueiras como, por exemplo, cortar uma árvore, construir 

uma ponte ou mesmo algo de maior complexidade. Neste sentido, está relacionado a um 

conjunto de ideias, valores, crenças, símbolos, opiniões e saberes, baseado também em 

desigualdades. A respeito das desigualdades, cabe dizer que Rousseau (2012 [1755]), descreveu 

que existem duas formas de constituição: a natural ou física; e aquela produzida pelos modos 

de vida dos homens (moral ou política). A natural “porque é estabelecida pela natureza e 

consiste na diferença das idades, da saúde, das forças do corpo e das qualidades do espírito ou 

da alma” (p. 33). Já aquela produzida pelos homens se dá “porque depende de uma espécie de 

convenção e que é estabelecida [...] pelo consentimento dos homens [...] consiste em diferentes 

privilégios de que gozam alguns em prejuízo dos outros” (p. 33) e, assim, nos faz pensar na 

relação de poder.  

Adam Smith (1985) em seu livro “A riqueza das nações”, já havia descrito o processo 

de desigualdades instaladas, sobretudo pela forma da urbanização das sociedades industriais. 

Para ele, a sociedade expressa uma massa de homens sem propriedade sendo ela inimiga da 

ordem pública e que acompanhou o processo de constituição dos mercados de trabalho 

capitalista evidenciando-se, ainda, a pobreza urbana e uma ordem social regulada pelos 

proprietários. Considerando o jogo de poder ou a dominação, pensando na perspectiva de 

classes, Marx (1989) colocou, sob viés jurídico e político, que a dominação dirigida pelos 

proprietários europeus foi uma forma de legitimar os arranjos produtivos originários das 

relações de produção durante a Revolução Burguesa. Desta forma, as sociedades constituídas 

são demarcadamente desiguais, constituídas pelos homens em detrimento de poder 

(constituição dos territórios). As desigualdades se tornaram estáveis e legítimas pelo 

estabelecimento da propriedade e das leis (ROUSSEAU, 2012 [1755]).  
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Autores como Lefebvre e Castells criticavam a subordinação ou funcionalidade das 

cidades e dos espaços urbanos, dos investimentos do capital em detrimento da qualidade de 

vida dos cidadãos, impossibilitados muitas vezes no direito à obra (a construção) e ao próprio 

direito à cidade (LEFEBVRE, 2001). Assim se expressa a reprodução do processo de 

acumulação capitalista, revelando o que Lefebvre (2001) descreveu, a discussão sobre o valor 

de uso e de troca da cidade o que, por sua vez, implica pensar no processo de planejamento 

territorial, neste caso, sobretudo urbano.  

Para Randolph (2016b, p. 54), “o planejamento se refere a discursos e à atuação de 

alguém (agentes) em favor de algo (objetivos) através de transformações na natureza e na 

sociedade (objeto)”. Neste texto, então, o planejamento será considerado como os meios 

(caminhos) pelos quais se percorre para atingir determinados objetivos. Neste sentido, o 

fundamento do planejamento territorial está na gestão dos mais diversos recursos e suas 

complexidades, tais como: diferentes agentes e suas realidades, diferentes formações sócio-

espaciais. Pensar em planejamento territorial, sendo este o melhor modo de ocupar um sítio de 

uma região ou cidade (BRASIL, 2005), requer entender o conjunto complexo de fatores que o 

envolve, desde os conceitos sobre espaço, território e territorialidades, já teorizados.  

Neste momento cabe mencionar que grande parte das pesquisas acerca de 

planejamento territorial versam sobre a questão da cidade – urbana (planejamento urbano / 

urbanismo) tais como percebidos em Lefebvre (2001), Rolnik (2003), Maricato (2008), Pereira 

(2015), dentre outros. Assim, discutir a questão do planejamento territorial brasileiro é perfazer, 

em grande parte, reflexão sobre esta dimensão, porém, não se pode esquecer que vai além, deve 

incluir também o rural, assim como prevê o Estatuto da Cidade (2001). Falar de planejamento 

territorial municipal é observar a perspectiva do urbano e do rural, como explicitada por Saule 

Júnior (2004). Esta visão é importante sobretudo para pequenos municípios em que há 

predominância do rural.  

Ao analisar e descrever o processo de desenvolvimento das sociedades, ainda hoje 

muito se discute sobre as cidades gregas e toda sua estruturação – planejamento – incluindo nas 

análises a questão da democracia/participação. A cidade (Pólis) era encarada como um local de 

encontro, de cerimonial sagrado em que, de todas as cidades, a pólis, cidade-Estado grega, era 

a que mais expressava a dimensão política do urbano (ROLNIK, 2004). Ainda segundo Rolnik,  

Do ponto de vista territorial uma pólis se divide em duas partes: a acrópole, colina 
fortificada e centro religioso, e a cidade baixa, que se desenvolve em torno da ágora, 
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grande local aberto de reunião. No entanto se perguntássemos a um grego da época 
clássica o que era a pólis, provavelmente esta não seria a sua definição: para ele a 
pólis, não designava um lugar geográfico, mas uma prática política exercida pela 
comunidade de seus cidadãos (2004, p. 22).  

Já no período designado por Santos (1997) de técnico-científico, o capitalismo 

industrial oriundo da Revolução Industrial trouxe mudanças (inovações tecnológicas) que, por 

sua vez, resultaram no processo de desenvolvimento das sociedades, sobretudo, do urbano. 

Surge, assim, o processo de migração do campo para o urbano que, por décadas, foi um dos 

grandes problemas enfrentados pelo processo de planejamento, até então, inexistente neste 

sentido de crescimento da densidade populacional nas cidades. Por outro lado, as cidades 

começaram a acumular riquezas (capital) mas, também, os conhecimentos, as técnicas e as 

obras (obras de arte, monumentos) (LEFEBVRE, 2001). Para Lefebvre,  

A própria cidade é uma obra, e esta característica contrasta com a orientação 
irreversível na direção do dinheiro, na direção do comércio, na direção das trocas, na 
direção dos produtos. Com efeito, a obra é o valor de uso e o produto é o valor de 
troca. O uso, principal da cidade, isto é, das ruas e das praças, dos edifícios e dos 
monumentos, é a Festa (que consome improdutivamente, sem nenhuma outra 
vantagem além do prazer e do prestígio, enormes riquezas em objetos e em dinheiro) 
(2001, p. 12).  

Eis um dos grandes problemas que surge com a ascensão do capitalismo e da lógica 

capitalista.  A cidade passa a ser reconhecida cada vez mais como valor de troca ao invés do 

valor de uso, como se percebia nas cidades (pólis) gregas. Ainda para Lefebvre, “a produção de 

produtos substituiu a produção de obras e de relações sociais ligadas a essas obras, notadamente 

na Cidade” (2001, p. 13). A industrialização, a acumulação de capital e as lutas de classes 

exacerbadas fez com que, por exemplo, a Atenas moderna seja apenas um local de 

“peregrinação estética e de consumo turístico” (LEFEBVRE, 2001, p. 17). E mais, as cidades 

tornaram-se palcos de segregação, de um processo chamado gentrificação, demonstrando a 

concentração de bens de produção do capital e mão-de-obra (MARICATO, 2009).18  

Por muito tempo se achou que planejar – a cidade – era colocar em prática o urbanismo, 

uma tentativa de submeter a realidade urbana à racionalidade industrial e reduzindo a vida 

 
18 Mesmo Rousseau (2012 [1755]), ainda no século XVIII já havia alertado para os efeitos da sociedade moderna 
– para a época – em que há na sociedade moderna uma exploração do homem pelo homem, sobre a degradação 
dos valores éticos, há uma sociedade hipócrita e vazia que privilegia o ter, o dominar, o conquistar, mas que nunca 
soube o que é o ser.  A origem da desigualdade reside no próprio homem que usa de forma inadequada os 
instrumentos que dispõe (conjunto de técnicas, fluxos e fixos e informações) para se organizar como grupo social 
e constituir territórios. E assim, desrespeita a liberdade individual, a bondade e a inocência inata do ser humano e 
ignora que a igualdade entre os seres se manifesta de todas as formas na natureza, desde que se saiba ver com 
isenção de vícios e maldades que acabaram sendo privilegiados na sociedade moderna  que, por sua vez, os torna 
alienados. 
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urbana ao mínimo. Porém, o urbanismo “oculta, sob uma aparência positiva, humanista, 

tecnológica, a estretégia capitalista: o domínio do espaço, a luta contra a queda tendencial do 

lucro médio” (LEFEBVRE, 1999, p. 143). Ainda segundo este autor,  

O urbanismo implica uma crítica radical. O que ele mascara? A situação. O que ele 
encobre? Operações. O que ele bloqueia? Um horizonte, uma via, a do conhecimento 
e da prática urbanos. Ele acompanha um declínio, o da Cidade espontânea e da Cidade 
histórica. Ele implica a intervenção de um poder mais que a de um conhecimento. Se 
alcança uma coeriencia e impõe uma lógica, trata-se de coerência e da lógica do 
Estado, ou seja, do vazio. O Estado só sabe separar, dispersar, abrir amplos vazios – 
as praças, as avenidas – à sua imagem, a da força e da coação (LEFEBVRE, 1999, p. 
147).  

Souza (2010, p. 56) descreve que o “urbanismo e planejamento urbano não são [...] 

sinônimos, nem o primeiro esgota o segundo”. Para Juliano,   

Os principais expoentes do planejamento urbano moderno, ambos europeus, e ainda 
hoje utilizados como referência do planejamento urbano modernista/funcionalista, 
foram Georges Eugene Haussmann, conhecido como Barão Haussmann e mais tarde 
Charles Édouard Jeanneret Gris, conhecido como Le Corbusier19. Esse último foi um 
dos idealizadores dos Congressos Internacionais de Arquitetura Moderna (CIAM), 
cujas discussões giram em torno da funcionalidade das cidades para atender as 
demandas do cidadão cujo cotidiano geralmente está atrelado a casa e ao trabalho 
(2012, p. 31).  

Seguindo o pensamento de formação sócio-espacial, Santos (1993) coloca que o 

urbanismo precisa ser compreendido e analisado, enquanto forma e conteúdo, a partir de suas 

diferentes manifestações em momentos históricos distintos. Desta forma, o processo de 

urbanização, cabe mencionar, diz respeito à espacialização de elementos geográficos em suas 

diferentes configurações (dimensão física), bem como às mudanças nas relações sociais 

(territorialidades – dimensão humana) existentes na sociedade ao longo dos tempos. Neste 

sentido, Lefebvre (1999, p. 153) descreveu que existe uma “complexificação da sociedade, 

quando ela passa do rural ao industrial e do industrial ao urbano”. Neste útlimo processo de 

complexificação está o funcionalismo da cidade urbana sob a ótica do urbanismo que “não 

procura modelar o espaço como uma obra de arte. Nem segundo razões técnicas, como 

pretende. O que o urbanismo elabora é um espaço político” (LEFEBVRE, 1999, p. 164).  

O elemento funcionalista que determinou a fase do planejamento urbano chamado de 

modernista, que por sua vez, tentou padronizar modelos arquitetônicos para as cidades ao redor 

do mundo inclusive inspirando muitos dos modelos urbanistas no Brasil, a exemplo de Brasília. 

 
19 Le Corbusier foi o redator da chamada Carta de Atenas que, por sua vez, destaca a obrigatoriedade do 
planejamento regional e intra-urbano, a submissão do solo urbano aos interesses coletivos, a industrialização de 
componentes e a construção padronizada e zoneada, a limitação do tamanho e da densidade das cidades e a 
edificação em meio ao verde contínuo (CARTA DE ATENAS, 1933).  
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Neste sentido, está o processo de zoneamento, sendo definido pela Carta de Atenas (LE 

CORBUSIER, 1933, p. 8) como a definição dos espaços para as diversas atividades humanas 

“cada uma das quais reclama seu espaço particular: locais de habitação, centros industriais ou 

comerciais, salas ou terrenos destinados ao lazer”. A Carta definiu a cidade a partir de funções: 

1) morar; 2) trabalhar; 3) recrear; e 4) deslocar. Este pensamento modernista foi o grande 

responsável e influenciador da elaboração de planos diretores municipais.  

Este processo se pode correlacionar com os problemas atuais de desvalorização de 

certos espaços em detrimento de outros, especulação imobiliária (valor de troca) e exclusão 

urbanística (gentrificação).20 O processo de urbanização do Brasil tem na Revolução de 1930 

seu principal marco21, onde o Estado brasileiro passa a ser liderado pela aliança de classes 

dominantes representada pelos latifundiários aliados à burguesia nascente, constituída na fase 

depressiva do terceiro ciclo longo do capitalismo central (RANGEL, 1981). A partir da 

revolução de 30, o Brasil passa a se construir como uma Nação, porém, com grandes problemas, 

sobretudo estruturais, como é o caso da falta de comunicação (estradas) e no contexto do 

planejamento territorial, um urbanismo positivista e excludente.  

Porém, é preciso entender que o processo de planejamento territorial (em fato), no 

Brasil, se inicia muito antes, mais especificamente quando da sua colonização no século XVI. 

Analisando o processo histórico de formação e desenvolvimento brasileiro, se pode dividí-lo 

em três momentos/fases que, por sua vez, implica nas bases para o processo de planejamento 

territorial. (Quadro 1)  

Quadro 1 - Fases desenvolvimento brasileiro 
Fases Períodos Características 

Brasil Colonial 1500-1822 Capitanias hereditárias divididas de forma arbitral, mediante interesses. 
Brasil Império 1822-1888 Ciclo dos “Bandeirantes”- Ciclo de povoação do território.  

Brasil República 1889 – dias atuais  Início do processo de planejamento fundamentado no chamado urbanismo 
tendo em vista a urbanização crescente.  

Elaboração: Rubens Staloch com base em Rangel (1981) e Rego e Marques (2003).  

 
20 Se pode verificar tais questões não apenas no Brasil, mas nos demais países latino-americanos, como o México. 
De acordo com Schteingart (2016), a Cidade do México se apresenta como uma cidade cada vez mais dividida, 
desigual e fragmentada, sobretudo, pelas políticas habitacionais entendidas como “segregativa” e “equivocada”, 
sendo poucos os espaços de participação.  
21 É preciso compreender, ainda, que o processo de planejamento no Brasil tem bases na chamada Lei de Terras 
(Lei n. 601 de 18 de setembro de 1850), sendo que a premissa básica era a transformação das terras em mercadoria. 
Assim, “a tragédia urbana brasileira não é produto das décadas perdidas, portanto. Tem suas raízes muito firmes 
em cinco séculos de formação da sociedade brasileira, em especial a partir da privatização da terra (1850) e da 
emergência do trabalho livre (1888)” (MARICATO, 2008, p. 23). 
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Estes períodos são analisados por Rangel (1981) sob o contexto das fases econômicas 

depressivas (ciclos de Kondratief): independência, abolição/república, revolução de 30. Desta 

forma, as reflexões a seguir foram estruturadas em sequência lógica, correlacionando o 

desenvolvimento da sociedade22, as fases de desenvolvimento – uma mudança no espaço e no 

tempo – com o processo de planejamento.  

Observada a perspectiva de sociedade, a formação social brasileira nascida da 

expansão europeia apresenta-se em dois polos econômico-sociais bem distintos: (i) relações de 

propriedade feudal (com rei de Portugal), relações escravistas e (ii) relações com o externo 

(liderança do monarca português), dominado pelo capital comercial europeu e as manufaturas 

(sobretudo na Inglaterra) (PEREIRA, 2011), evidenciando relações de processo/resultado, 

função/forma, objeto/sujeito, passado/futuro e sociedade/natureza que descreve Milton Santos 

(1977; 1999).  

1.1 DO BRASIL COLÔNIA À REPÚBLICA  
 

O processo de exploração “além-mar” pelos portugueses e espanhóis, o que se define 

como período colonial, é caracterizado e conhecido pela exploração. O Brasil, sobremaneira foi 

explorado inicialmente pelo pau-brasil, com uso de mão de obra (escrava) indígena. Assim, 

nesse período inicial, a divisão territorial (físico) se dava a partir do chamado Tratado de 

Tordesilhas23, o que por sua vez, causou inúmeras discussões e disputas territoriais já que a 

demarcação não era exata por não existir uma cartografia precisa. Como Brasil colônia, ainda 

regido por um pensamento mercantilista e de exploração, o território foi dividido em capitanias 

hereditárias, entre os anos de 1534 e 1536, que tinham como configuração a divisão de faixas 

de terra (do litoral até a linha do Tratado de Tordesilhas). No total foram catorze capitanias 

distribuídas pelo rei de Portugal D. João III aos nobres e pessoas de sua confiança.  

O regime das capitanias possibilitou a formação dos primeiros núcleos de ocupação e 

colonização portuguesa no território brasileiro. Aqueles que receberam as terras, os capitães ou 

 
22 A partir da perspectiva antropológica, a sociedade é o resultado de uma porção de pessoas juntas (ELIAS, 1994), 
cada qual em seu contexto (social, político, econômico, cultural, espacial, etc.), o que, por sua vez, nos conduz a 
uma análise em que uma porção de pessoas juntas na China não constituirá uma mesma sociedade que uma porção 
de pessoas juntas no Brasil, por exemplo, pois são contextos diferentes e “[...] cada pessoa singular está realmente 
presa; está por viver em permanente dependência funcional de outras; ela é um elo nas cadeias que ligam outras 
pessoas, assim como todas as demais, direta ou indiretamente, são elos nas cadeias que as prendem. Essas cadeias 
não são visíveis e tangíveis, como grilhões de ferro. São mais elásticas, mais variáveis, mais mutáveis, porém não 
menos reais, e decerto não menos fortes. É essa rede de funções que as pessoas desempenham umas em relação a 
outras, a ela e a nada mais, que chamamos “sociedade”” (ELIAS, 1994, p. 21). 
23 Assinado em 07 de junho de 1493.  
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donatários, possuíam poderes absolutos (ou quase) sobre as capitanias, inclusive, podiam 

dividir em porções de terras menores, as sesmarias, as quais eram doadas para aqueles que 

tivessem condições econômicas para ocupá-las, defendê-las e produzir nelas – devendo, 

inclusive, pagar dízimos, tributos ao rei e aos donatários (PRADO JUNIOR, 1984). A 

concessão das sesmarias vigorou por aproximadamente, trezentos anos e foi um período em que 

ocorreu a promoção da ocupação do território. De acordo com Martins (1980, p. 70), a 

concessão das sesmarias foi, até a independência, “o meio de reconhecimento legítimo de 

ocupação do território. O regime de sesmarias era racialmente seletivo, contemplando os 

homens de condições e de sangue limpo, mais do que senhores de terras, senhores de escravos”. 

A este processo Rangel (2005) coloca como sendo a base de um processo feudal no 

Brasil, em que havia subordinação do donatário-vassalo e a população do feudo ao rei, o que 

por sua vez, desenvolveu um sistema de força produtiva. Além disto, deu origem aos vastos 

latifúndios que abasteciam o mercado europeu (MAMIGONIAN, 2011). Porém, este sistema 

de capitanias não foi muito exitoso, a não ser as capitanias de São Vicente e Pernambuco, esta 

última, devido à disseminação dos engenhos de açúcar (PEREIRA, 2011). Sob a ótica política, 

Mamigonian (1998) coloca que: 

A presença da coroa portuguesa no território colonial americano começou a se efetivar 
pelo estabelecimento do sistema de capitanias hereditárias e de doações de sesmarias, 
tipicamente feudal. Delas Pernambuco foi a mais bem sucedida, mas a insuficiência 
dos resultados em outras capitanias forçou o estabelecimento direto da administração 
civil-militar portuguesa (Bahia, concomitantemente à sobrevivência e mesmo à 
criação de novas capitanias hereditárias até 1685 (Xingu, na Amazônia) 
(MAMIGONIAN, 1998, p. 19).  

Mais tarde, no século XVI foram criadas as capitanias reais, controladas por um 

capitão-mor. Estas capitanias reais superaram o número de capitanias hereditárias, “marcando 

administrativamente as novas circunstâncias econômicas promovidas pela mineração, ou seja, 

um controle ainda maior por parte da metrópole” (AQUINO et al., 2000, p. 178). Estas 

capitanias reais foram uma forma de centralizar o poder da colônia, o que não resultou em bons 

resultados muito devido à ausência de comunicação, dificuldade de transportes e os constantes 

conflitos entre poder real e o local. Desta forma, se pode dizer que a divisão territorial (física) 

do Brasil em capitanias foi a primeira forma de planejamento territorial.24 Para Pereira,  

 
24 Neste sentido, a partir da divisão territorial em capitanias, se pode dizer que “o atraso e a desvinculação do 
circuito comercial de interesse das áreas temperadas europeias foram decisivos para impor um caráter distinto à 
formação sócio-espacial do sul do Brasil [...] a preocupação da Coroa portuguesa em fixar as fronteiras meridionais 
do território colonial, em permanente disputa com os domínios da Espanha, está na gênese da formação social sul-
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Se num primeiro momento o capital comercial europeu e a Coroa portuguesa, em 
particular, manifestaram pouco interesse pelas terras do futuro Brasil, a implantação 
do sistema de Capitanias Hereditárias e as doações de sesmarias, iniciados por D. João 
III em 1534, asseguraram a posse do território e a inserção da formação social 
brasileira na economia mundial, tirando proveito de relações compulsórias de trabalho 
(2011, p. 15). 

Com o fim das sesmarias, se intensificaram os movimentos de ocupação, posse e união 

desordenada de terras por particulares. Neste período, o território brasileiro ficou sem uma 

legislação referente às terras públicas. Assim perdurou por três décadas seguintes. Neste 

sentido, configurou-se o regime posseiro, onde as glebas de terras consideradas públicas eram 

apropriadas por quem por elas possuísse interesse. Junto desse período, havia pressão à 

libertação dos escravos e uma valorização das terras. Assim, o império foi forçado a formular 

normas para o comércio de terras, o que ocorreu por meio da Lei de Terras de 1850 (AQUINO 

et al., 2000). Por meio da Lei de Terras, as antigas sesmarias foram confirmadas como 

propriedades privadas, bem como as posses conquistadas de forma pacífica foram também 

legitimadas. Desta forma, ficou instituído no Brasil a existência de propriedade privada e a 

instituição de “um novo regime fundiário para substituir o regime de sesmarias suspenso em 

julho de 1822 e não mais restaurado” (MARTINS, 1995, p. 41). Ademais, a Lei de Terras não 

dava condições de acesso às terras aos recém alforriados escravos, uma vez que o acesso só se 

realizaria mediante a compra, sendo que estes não possuíam condições de adquiri-las, 

mantendo-os, assim, obrigados a permanecerem nas fazendas como trabalhadores.  

Nesse contexto, Martins (1986) afirma que, com a Lei de Terras, em conjunto com a 

abolição do tráfico negreiro (1854), com a Lei do Ventre Livre (1871), Lei do Sexagenário 

(1885) e Lei Áurea (1888), passava-se do cativeiro do homem (escravo até então) para o 

cativeiro da terra, agora como propriedade privada e de acesso a poucos, os quais detinham 

dinheiro para poder adquiri-las.  

A exploração do território avança do litoral para o centro através do chamado ciclo dos 

bandeirantes que se iniciou no século XVI e prolongou-se até o século XVIII. Partia de São 

Paulo rumo ao interior como objetivo de capturar índios nas missões jesuíticas, além dos 

bandeirantes que buscavam metais preciosos como ouro e prata. Já os bandeirantes de contrato 

 
brasileira. Para tanto, estimula o avanço dos vicentistas em direção ao litoral sul com base na concessão de 
sesmarias que dão origem às primeiras fazendas de lavouras responsáveis por um povoamento esparso e de baixa 
densidade demográfica [...]  procedentes da Capitania de São Vicente, homens de posses deslocam-se com escravos 
e agregados pelo litoral, fundando ao longo da costa vários núcleos de povoamento, entre os quais: São Francisco 
(1658); Desterro (1673) e Laguna (1676), no atual litoral catarinense, sendo este último o ponto mais meridional 
dentre os povoados costeiros” (PEREIRA, 2011, p. 17).   
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eram aqueles contratados pelo governo imperial para combater tribos indígenas rebeldes e 

negros que viviam nos quilombos. Durante o período do Brasil Império se destaca o ciclo de 

povoação do território (especialmente no sul do Brasil25) a partir de correntes migratórios da 

Europa, em que: 

O desenvolvimento do capitalismo ao promover a urbanização e a industrialização 
gerou uma grande instabilidade econômica e também política que leva a um 
expressivo contingente populacional a buscar novas oportunidades, migrando para 
diferentes países, entre os quais o Brasil (PEREIRA, 2011, p. 26).  

Desta forma, o processo de formação sócio-espacial do Brasil26 foi ganhando contorno, 

sobretudo com destaque a “[...] poucas cidades litorâneas grandes (para a época) cercadas de 

‘rural’ [...] o caráter exportador e dominador requeria a presença de cidades, o caráter 

latifundiário e escravista das relações de produção mostrou-se pouco urbanizador (apenas os 

grandes fazendeiros residiam nas cidades)” (MAMIGONIAN, 1982, p. 205). Durante a 

Primeira República (1889-1930) se aboliu as instituições monárquicas, se teve a primeira 

Constituição Republicana (1981), inspirada no modelo estadunidense e o Estado se colocou 

como articulador de uma integração nacional. Além do mais, se estabeleceu sistema de voto 

direto e universal, extinguindo o requisito de renda para a participação eleitoral, porém 

mantendo algumas exclusões.  

A Era Vargas (1930-1945) foi caracterizada pela centralização do poder, sendo os 

princípios do governo norteados pelo nacionalismo e desenvolvimento industrial. O governo 

possuía como meta o incentivo à instalação de indústrias internacionais no país como política 

de crescimento econômico. Em contrapartida a este sistema, a produção agrícola tem declínio 

em virtude da industrialização. Nesse período foram instituídas políticas trabalhistas, 

consideradas inovadoras em relação ao período anterior como, por exemplo, criação do 

Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio, aprovação de um conjunto de Leis e Decretos 

como férias e aposentadorias. O incentivo à industrialização – substituição de importações – 

deu início também a transformações sociais como, por exemplo, falta de habitações, 

insuficiência de serviços de assistência social, saúde, transporte (RANGEL, 1985). A partir 

 
25 “A instalação dos imigrantes em pequenas propriedades abre, no sul do Brasil e particularmente em Santa 
Catarina, um novo ciclo povoador caracterizado pela sucessão de várias correntes migratórias [...] incrementam a 
colonização dos vales atlânticos e de áreas florestais próximas do litoral, modificando as características naturais e 
promovendo o desenvolvimento econômico de diversas regiões” (PEREIRA, 2011, p. 26).  
26 Em Santa Catarina, Mamigonian (1976) diz que a diversificada pequena produção mercantil rural e urbana – 
dos núcleos de colonização alemã – produz um excedente comercializado pela relação colônia-venda, “permitindo 
a aquisição de outras mercadorias e imprime um dinamismo que, articulado às complexas relações sócio-
econômicas inter e extra-regionais decorrentes da evolução do capitalismo no Brasil e no mundo, propicia o 
surgimento e a consolidação de um vigoroso parque industrial no sul do Brasil” (PEREIRA, 2011, p. 27). 
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desse período se verificou maiores volumes de investimentos estatais em infraestrutura regional 

e de investimentos no desenvolvimento industrial, fortalecendo o mercado interno. Esse 

processo ocasionou mudanças significativas no modo de vida dos consumidores, nas habitações 

e nas cidades (MARICATO, 2008).  

De 1945 a 1964 – Terceira República – é caracterizado como um dos períodos de maior 

intensidade do populismo. O Brasil se define como uma República Federativa com um sistema 

Presidencialista. Em 1946 se pode destacar a Constituição de 1946 que estabeleceu as 

atribuições da União, Estados e Municípios. Ainda, se fixaram as atribuições dos três Poderes: 

Executivo, Legislativo e Judiciário. No que diz respeito ao voto, se fixaram os direitos e 

obrigações de votar para os alfabetizados, 18 anos, igualdade entre homens e mulheres, porém, 

a obrigatoriedade era apenas para mulheres que exercessem função pública remunerada.  

Nesse período, visando o crescimento do país, se pode evidenciar durante o governo 

de Eurico Gaspar Dutra (1946 – 1950), o Plano SALTE (Saúde, Alimentação, Transportes e 

Energia). No governo de Getúlio Vargas (1951 – 1954) se destaca a Comissão Mista Brasil-

Estados Unidos com propósito de um programa de reaparelhamento dos setores de 

infraestrutura da economia brasileira. No período do governo de Juscelino Kubitschek (1956 – 

1960), Fausto (2003, p. 427) descreveu a era que detinha uma “política econômica que tratava 

de combinar o Estado, a empresa privada nacional e o capital estrangeiro para promover o 

desenvolvimento, com ênfase na industrialização”, baseado no Plano de Metas. Destaca-se 

ainda a criação da Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste (SUDENE) e 

Superintendência do Desenvolvimento da Amazônia (SUDAM), considerados importantes 

aliados para o desenvolvimento regional brasileiro pois visavam a proposição de políticas e 

ações de interesse para o desenvolvimento regional.  

Já no governo de João Goulart (1961 – 1964) se destaca o Plano Trienal de 

Desenvolvimento Econômico e Social (1963 – 1965) cujo objetivo era integrar as demandas 

conflitantes de desenvolvimento, estabilidade e reformas de base necessárias à época. Para Ianni 

(1986, p. 209), “o Plano Trienal [...] foi o primeiro instrumento de política econômica global e 

globalizante, dentre todos os formulados até então pelos diversos Governos do Brasil. Em 

comparação com os planos, programas, comissões, institutos, departamentos e 

superintendências criados pelos Governos anteriores, o Plano Trienal correspondeu a uma fase 

mais avançada de elaboração conceptual e analítica”.  
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O Regime Militar (1964 – 1985) marcou o fim do Governo populista e representou a 

perda de voz ativa, sobretudo das classes operárias, estudantes e camponeses. As principais 

características do Regime Militar no Brasil podem ser definidas a partir do fortalecimento do 

poder, sobretudo do Executivo; Legislação autoritária, através dos Atos Institucionais; 

Ausência de liberdade de expressão e de organização civil (FAUSTO, 2003). Nesse período foi 

implementado o Programa de Ação Econômica do Governo (PAEG), relativo ao período 1964 

– 1966 (marechal Humberto Castelo Branco), cujo objetivo era a estabilização, 

desenvolvimento e reforma democrática.  

Durante a década de 1970 foram elaborados o I e II Plano Nacional de 

Desenvolvimento (PND), respectivamente 1972 – 1974 e 1975 – 1979. No governo do general 

Emílio Garrastazu Médici (1969 – 1974) foi implementado o I PND que tinha por objetivo 

colocar o Brasil entre as nações desenvolvidas. Para tanto, era necessário duplicar a renda per 

capita do país até 1980 e elevar o crescimento do produto interno bruto (PIB) até 1974 com 

base numa taxa anual entre 8% e 10%. O II PND tinha como objetivos centrais elevar a renda 

per capita e fazer com que o PIB ultrapassasse os 100 bilhões de dólares em 1977 realizando 

um ajuste da economia nacional dada a situação de escassez de petróleo e ao novo estágio da 

industrialização. Nesse sentido, o incentivo foi dado às indústrias básicas, sobretudo de bens de 

capital e eletrônica, cujo maior objetivo estava na substituição das importações. A agropecuária 

passou a cumprir novo papel no desenvolvimento brasileiro, contribuindo de forma 

significativa para o crescimento do PIB (RANGEL, 1985).  

Durante os governos de Fernando Henrique Cardoso (1995 – 2003) se pode destacar 

que as principais marcas foram a manutenção da estabilidade econômica por meio da 

consolidação do Plano Real. Ainda no período ocorreram privatização de empresas estatais, 

criação das agências regulatórias e a mudança da legislação que rege o funcionalismo público, 

bem como a introdução de programas de transferência de renda, como o Bolsa Escola. Neste 

período o planejamento ganhou nova metodologia, os Planos Plurianuais (PPA). O 

planejamento territorial foi pautado no conceito de eixos de desenvolvimento, objetivando 

direcionar geograficamente os grandes investimentos de infraestrutura, tanto as públicas quanto 

as privadas, e na noção de zoneamento ecológico-econômico. 

No perído do governo de Luis Inácio Lula da Silva (2003 – 2011), o grande destaque 

esteve na manutenção da estabilidade econômica, a retomada do crescimento via programas 

como por exemplo o Programa Nacional de Ordenamento Territorial (PNOT) e o Programa de 
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Aceleração do Crescimento (PAC). O PNOT surge como caminho para mudar a configuração 

espacial e social do Brasil rumo a um país menos desigual, mais justo e desenvolvido. Portanto, 

o PNOT visou uma política de (re) ordenamento do espaço nacional bem como sua conexão 

com os países sulamericanos a partir do impulso integrador e orientado ao longo prazo 

(ALVES, 2017).  

Assim, no período, ocorreu a redução da pobreza e da desigualdade social além de 

diversos programas voltados para a dimensão social como o Programa Minha Casa Minha Vida 

(PMCMV). Foi no governo Lula que importantes ações para o planejamento territorial (no 

escopo da Política Nacional de Desenvolvimento Urbano) foram implementadas tais como a 

criação do Ministério das Cidades (MinC), em 2003, e as Conferências das Cidades, realizadas 

a cada dois anos, a partir de 200327. No governo de Dilma Roussef (2011 – 2016 – momento 

em que ocorreu o golpe que ocasionou seu impeachment) se pode destacar a continuidade dos 

planos, projetos e programas iniciados no governo Lula, como exemplo o PAC. Além do mais, 

foi nesse período que ocorreu a ampliação do Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico 

e Emprego (PRONATEC), do Mais Médicos e de vários outros programas considerados 

importantes e relevantes, sobretudo, do ponto de vista social.  

Neste olhar histórico, se destaca que após a década de 1960 o país contava com 44,7% 

de sua população urbanizada e um significativo parque industrial que, por sua vez, é completado 

na década seguinte quando a população urbana ultrapassa a população rural (RANGEL, 1985). 

Após esta visão holística sobre o processo de desenvolvimento brasileiro, cabe reflexão sobre 

o processo de planejamento territorial. De forma geral, ao considerar as políticas, diga-se 

sobremaneira, econômicas, adotadas no período supracitado, se pode mencionar a falta delas 

voltadas ao planejamento territorial, ficando este processo condicionado às políticas estruturais 

e econômicas adotadas cujo fim maior era o crescimento econômico baseado, após a 

Constituição Federal de 1988, em um Plano Nacional de Desenvolvimento, Planos Nacionais e 

Regionais de Ordenamento do Território, Planos Regionais de Desenvolvimento e Políticas 

Setoriais do Governo Federal, como aquelas voltadas às indústrias (SILVA, 2014).  (Figura 4)  

 
27 Interrompido seu ciclo em 2017 durante o governo de Michel Temer.  
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Figura 4 - Resumo principais marcos planejamento público brasileiro (1850 – 2016) 

 
Elaboração: Rubens Staloch. 
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Nesta perspectiva temporal de desenvolvimento, se pode destacar sob a ótica das 

políticas de desenvolvimento regional – as quais interferem no processo de planejamento 

territorial – dois momentos. O primeiro entre 1950 a 1970, quando as políticas encaram o 

território nacional como homogêneo. Portanto, as ações são de cunho macrorregionais. O 

segundo momento, subdividido em três períodos, é destacado pela crise no planejamento 

brasileiro em 1980 quando redefinições são pactuadas, retornando na década de 1990 com 

perspectivas de desenvolvimento regional com base na hetetogeneidade do território. A partir 

dos anos 2000 o planejamento ganha dimensões de análise em múltiplas escalas (BRANDÃO, 

2014 e DAMIÃO DE LIMA e FERREIRA ALVES, 2018).  

De acordo com Vitte (2015, p. 1), “não se pode dizer que existe uma política nacional 

de desenvolvimento econômico territorial no Brasil ou planejamento territorial, mas, sim, 

opções políticas que afetam o território”, sobretudo o urbano e sob a perspectiva do urbanismo. 

Quando existentes, as políticas de planejamento territorial (urbano) foram puramente 

tecnocráticas e visavam contribuir ao processo de crescimento do país. Theis (2016) revelou, 

em suas considerações sobre o processo de planejamento (regional) no Brasil, uma lógica de 

desenvolvimento desigual centrado em duas hipóteses: “ou se planeja para reduzir as incertezas 

do capital no processo de sua valorização (primeira) ou se planeja para controlar o capital na 

sua tendência à extração ilimitada de recursos da natureza e energia vital dos seres humanos 

para se valorizar (segunda)” (THEIS, 2016, p. 92). Porém, uma mudança significativa no que 

tange ao planejamento territorial (no escopo mais urbano) é percebido após o ano 2003, no 

governo de Luis Inácio Lula da Silva.28 

Portanto, ao analisar o processo de planejamento territorial brasileiro, no escopo 

nacional, se verifica que é marcado por diferentes escalas, concepções teóricas, metodológicas, 

políticas e descontinuidades temporais. Assim sendo, se retoma o que Santos (1977) expressou 

em seus relatos, a importância de se analisar a formação sócio-espacial, compreendendo que 

“[...] a apreensão do particular como uma cisão do todo, um momento do todo, assim como o 

todo reproduzido numa de suas frações [...] mas sempre um conhecimento específico, 

 
28 Ao considerar o escopo do planejamento urbano, Villaça (1999) divide em três períodos a história do 
planejamento urbano no Brasil: 1) o primeiro inicia-se no final do século XIX, por volta de 1875 e vai até o ano 
de 1930; 2) O segundo vai de 1930 até por volta de 1992, ano em que se inicia o terceiro período e que perdura 
até o fim do século XX – neste período se pode citar o início do planejamento a partir do plano diretor; 3) o terceiro 
tem seu início na década de 1990 e se estende até a promulgação do Estatudo da Cidade em 2001. Neste sentido, 
se pode pensar que a partir da Lei 10/257/2001 (Estatuto da Cidade), há o início de um novo período, o qual nos 
encontramos, sendo difundida a discussão acerca de uma nova lógica urbana – a reforma urbana menos 
tecnocrática – incluindo a participação social no processo de planejamento.   
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apreendido num dado momento de sua evolução” (SANTOS, 1977, p. 84). Neste contexto, o 

planejamento territorial se mostra relevante quando busca proporcionar um processo de bom 

desenvolvimento às sociedades, sendo este entendido como:  

[...] o melhor modo de ocupar o sítio de um município ou região, prever os pontos 
onde se localizarão atividades, e todos os usos do espaço, presentes e futuros. Pelo 
planejamento territorial, pode-se converter a cidade em benefício para todos; podem-
se democratizar as oportunidades para todos os moradores; pode-se garantir condições 
satisfatórias para financiar o desenvolvimento municipal; e podem-se democratizar as 
condições para usar os recursos disponíveis, de forma democrática e sustentável 
(BRASIL, 2005, p. 14).  

Nestes termos, é importante observar que práticas de planejamento tem sido discutidas 

muito em função do urbano (ou unicamente)29, porém é igualmente necessário pensar no rural, 

até porque está previsto no Estatuto da Cidade (2001) como parte integrante do escopo de 

planejamento territorial municipal, passando o município também à função de legislar sobre o 

rural30 pois,  

Não é possível separar o urbano e o rural, visando garantir o pleno desenvolvimento 
das funções sociais da cidade, pois o sistema social e econômico local necessita dos 
equipamentos, da infraestrutura e dos serviços urbanos para desenvolver suas 
atividades agrícolas e agrárias na zona rural da cidade. Desse modo, para o município 
promover a política de desenvolvimento urbano, o Plano Diretor deve ser entendido 
como um instrumento de desenvolvimento local sustentável com normas voltadas a 
abranger a totalidade do seu território, compreendendo a área urbana e rural (SAULE 
JÚNIOR, 2004, p. 46).  

Assim, o planejamento territorial municipal ainda necessita avançar, sobretudo, no que 

compete à participação social, historicamente subvertida/excluída no processo. Desta forma, 

cabe perfazer uma reflexão sobre a lógica do planejamento territorial brasileiro, diga-se, 

conforme apontam Rolnik (2003) e Maricato (2009), historicamente tecnocrático.  

1.2 LÓGICA DO PLANEJAMENTO TERRITORIAL BRASILEIRO   

O planejamento pode ser compreendido como “um processo técnico instrumentado 

para transformar a realidade existente no sentido de objetivos previamente estabelecidos” 

(SILVA, 2006, p. 89) ou, ainda, entendido como a aplicação sistemática de conhecimentos 

humanos a fim de prever e avaliar caminhos alternativos – racionais – à tomada de decisão  

(ALVES e ALLEBRANDT, 2016). O planejamento deve possuir como propósito o 

 
29 Ao realizar uma breve busca no Portal de Periódicos Capes – em junho de 2019 – a partir dos termos 
“planejamento territorial” and “rural” com filtros aplicados para “artigos” e considerando o período dos últimos 
10 anos, foram retornados 751 documentos. Este resultado é inferior aos termos de busca “planejamento territorial” 
and “urbano”quando, para os mesmos filtros, foram retornados 854 documentos.  
30 Cabe menção ao fato de que se percebe uma falta de articulação entre os entes federativos no quesito de 
distribuição de competências sobre o rural.  
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desenvolvimento de processos, técnicas e atitudes administrativas e, mais, não é somente 

técnico mas, também, político e social. Assim sendo, correlacionando com o planejamento 

territorial, o objeto e a finalidade do planejamento e gestão do território é o ordenamento 

territorial, ou seja,  “a análise da distribuição dos locais destinados a habitação e a actividades 

produtivas e outras num dado espaço, bem como das formas de utilização pelos diversos agentes 

envolvidos” (MAFRA e SILVA, 2004, p. 8/9).  

Neste sentido, Vitte (2015, p. 3) descreve que “o fundamento do planejamento 

territorial é a gestão dos mais diversos recursos. É desafiador lidar com a complexidade de 

agentes em suas realidades e diferentes formações territoriais que são reveladoras da dimensão 

econômica e política do território”. Sendo assim, o planejamento territorial está fundamentado 

no processo de formação sócio-espacial descrito por Santos (1977) bem como nas 

características geossistêmicas (SOTCHAVA, 1978). Em seus estudos, Vitte (2015) descreveu 

diversas iniciativas nacionais que contribuíram ao planejamento territorial brasileiro, tais como: 

Planos Plurianuais (PPA) de 1996-1999 ao de 2012-2015; Programa de Aceleração do 

Crescimento (PAC); Política Nacional de Desenvolvimento Regional (PNDR); Programa 

Territórios de Cidadania (PTC); Plano Nacional de Logística e Transportes (PNLT).  

No sentido do planejamento urbano, Villaça (1999, p. 173) define como “a ação do 

Estado sobre a organização do espaço intra-urbano” ou seja, “seria um processo contínuo do 

qual o plano diretor constituiria um momento” (VILLAÇA, 1999, p. 187). O autor destacou três 

períodos para o planejamento urbano brasileiro: 1) de 1875 a 1930 – Planos de melhoramento 

e embelezamento; 2) de 1931 a 1990 – Planos Diretores e planejamento integrado; e 3) de 1991 

aos dias atuais – reação aos planos integrados e uma maior abertura para participação social.  

É preciso compreender que, se tratando de planejamento territorial municipal (urbano), 

o Plano Agache31 no Rio de Janeiro32 foi o primeiro desenvolvido, ainda na década de 1920 

(1928-1930).33 O Plano Agache possuía como foco central resolver os problemas funcionais da 

cidade. Previa intervenção urbanística no que compete ao transporte de massa, abastecimento 

de água, habitação e crescimento das favelas (AGACHE, 1930), cujo discurso estava pautado 

no crescimento não previsto da cidade, causando morbidades. Desta forma, o Plano faz-se 

necessário para prestar precaução. A anatomia da cidade, para Agache, é:  

 
31 Estruturado pelo Arquiteto Francês Alfred Agache.  
32 Até 1930, a cidade do Rio de Janeiro, capital da República, era a maior metrópole no Brasil.  
33 Se pode citar também o Plano de Prestes Maia para a cidade de São Paulo na década de 1930.  
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O seu próprio plano que o define: é o conjuncto de terrenos, edificados ou não, a 
divisão dos quarteirões, os espaços livres; para algumas cuja vertebração é perfeita, é 
um rio que se faz notar; outras são debruçadas sobre o mar; algumas, agrupadas em 
torno de um velho castello ou de uma egreja (AGACHE, 1930, p. 6). 

O plano tinha como objetivo principal a distribuição socioespacial e responder à 

necessidade de um ajuste da cidade para suportar o avanço do setor industrial que, por sua vez, 

reivindicava infraestrutura da cidade para que pudesse continuar seu processo de 

desenvolvimento e expansão. Assim, o Plano Agache foi desenvolvido na forma de Plano 

Diretor que abarcava questões como: modernização econômica, remodelação a partir da 

influência europeia e embelezamento, muito influenciado por Paris. Esse Plano confirmou a 

ideia de que o Rio de Janeiro, na época dos anos 1920, era uma metrópole regional, com 

processo de industrialização e com desenvolvido do comércio.  

Sendo assim, a centralidade do Plano estava no urbanismo (funcional), sendo este:  

Uma Sciencia e uma Arte, sobretudo uma Philosophia social. Entende-se por 
Urbanismo o conjunto de regras aplicadas ao melhoramento da edificação, do 
arruamento, da circulação e do congestionamento das artérias publicas. E a 
remodelação, a extensão e o embelezamento de uma cidade levados a efeito mediante 
um estudo methodico da geografia humana e da topografia urbana sem descurar as 
soluções financeiras (AGACHE, 1930, p. 04).  

A partir da leitura do plano e da proposição sobre o urbanismo, é possível incitar 

algumas observações sobre o seu fio condutor: (i) o urbanismo aparece como um campo do 

conhecimento – método empírico; (ii) dimensão artística; (iii) definição de métodos, sobretudo 

para levantamento de dados. O pensamento urbanístico de Agache deixou um legado na história 

brasileira, sobretudo influenciando o urbanismo e a administração das cidades, inclusive sobre 

o processo de zoneamento no Distrito Federal.   

Para realizar o plano, Alfred Agache faz uma análise e leitura da cidade do Rio de 

Janeiro desde sua fundação até a década de 1920, analisando topografia (presença de muitas 

montanhas), dados estatísticos (Censos) e sociais. Assim, o plano ganha caráter de ação política 

para intervenção no meio social já que, para ele, a cidade está com suas funções vitais 

prejudicadas. Desta forma, o plano concentra-se também nos subúrbios que estavam crescentes 

(AGACHE, 1930). Se propõe à construção de vias rápidas de ligação com o centro, criação de 

Código de obras e construções, obras de saneamento, parques e lazer.  

Para o autor, o Estado precisa atuar no sentido de evitar a especulação imobiliária e, 

nestes termos, Agache (1930) propõe a construção de vilas proletárias com o oferecimento de 

infraestrutura básica. Ou seja, uma preocupação do plano com a questão da habitação. Porém, 
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mesmo com o plano, os bairros suburbanos dos operários continuaram sendo suburbanos 

(MENDES, 2012). A cidade do Rio de Janeiro fora dividida em zonas e com leis específicas 

para cada uma delas, cujo objetivo era a valorização. Quanto às favelas (crescentes devido à 

ausência do Estado), Agache (1930) era a favor de sua destruição total pois, “constituem um 

perigo permanente de inocência e infecções epidêmica para todos os bairros através dos quais 

se infiltram” (AGACHE, 1930, p. 189-190). 

Nota-se, então, que o Plano Agache possuía um caráter socioespacial totalmente 

segregador, com visão tecnicista e direcionado a interesses (do capital?). Ainda, sob a ótica 

histórica é preciso destacar que durante a grande crise econômica mundial (1930), “a formação 

social brasileira é forçada a promover ajustes sócio-econômicos materializados no período da 

ditatura Vargas (1930-1945) em que o capital industrial assume um papel de destaque no 

desenvolvimento do país, fornecendo as bases que possibilitaram a implantação de um 

capitalismo moderno (PEREIRA, 2011, p. 27), o que também provoca forte influência no 

processo de planejamento das cidades, “autoritário” e centralizador.  

Sobre o Plano Agache, Maricato (2009, p. 126) elenca que:  

[...] esse planejamento urbano ganhou a herança positivista, a crença no progresso 
linear, no discurso universal, no enfoque holístico. Da influência Keynesiana e 
fordista, o planejamento incorporou o Estado como figura central para assegurar o 
equilíbrio econômico e social, e um mercado de massas. A matriz teórica que 
alimentava o planejamento nos países capitalistas, mas não só nestes, como também 
nos países socialistas, e que embasou o ensino e a prática do planejamento urbano 
regional na América Latina, atribuía ao Estado o papel de portador da racionalidade, 
que evitaria as disfunções do mercado [...] bem como asseguraria o desenvolvimento 
econômico e social.   

A este fato, do planejamento (ou urbanismo), se pode dizer que a cidade toma como 

base a empresa privada, em que a lógica da produção capitalista é predominante. Porém, é 

preciso pensar no que Lefebvre (2001) enfatiza: “o direito à cidade”:  

A cidade é uma mediação entre as mediações. Contendo a ordem próxima, ela a 
mantém; sustenta relações de produção e de propriedade; é o local de sua produção. 
Contida na ordem distante, ela se sustenta; encarna-a; projeta-a sobre um terreno (o 
lugar) e sobre um plano, o plano da vida imediata; a cidade inscreve essa ordem, 
prescreve-a, escreve-a, texto num contexto mais amplo e inapreensível como tal a não 
ser para a meditação (2001, p. 52). 

Foi também durante o período de governo de Getúlio Vargas (1930-1934) que se 

iniciou o processo de discussão e debate sobre planejamento regional no Brasil. Esta discussão 

foi baseada em três pilares (MENDES e MATTEO, 2011):  
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1) Privada: defesa de objetivos desenvolvimentistas, atrelada a uma ação empresarial 

de capital nacional;  

2) Internacionalista: pautada em princípios teóricos liberais a partir de um 

atrelamento ao capital externo;  

3) Nacional: de base teórica estruturalista, defendia um modelo de desenvolvimento 

capitalista nacional, autônomo (Celso Furtado).  

É certo que o processo de desenvolvimento das cidades brasileiras seguiu o 

pensamento segregador e tecnicista, iniciado com o sistema de Capitanias. As configurações 

econômica, social, cultural e urbana tem se mostrado historicamente conflitantes e excludentes, 

conforme verificado pelo relato de Ribeiro (1990).34  No contexto de desenvolvimento nacional 

brasileiro, de um lado, havia estímulo a grandes projetos de mineradoras, metalurgia, 

petroquímicos, energéticos e viários que, por sua vez, reconfiguraram o território nacional 

brasileiro (VAINER, 2007) e, do outro, classes sociais menos favorecidas e sem voz no 

processo de planejamento bem como no uso da cidade – direito à cidade. Neste sentido, e 

correlacionando com práticas urbanistas, Rolnik (2003, p. 3) enfatizou que “boa parte da 

produção contemporânea do urbanismo tem sido mobilizada para criar uma cenografia de tal 

forma que a cidade se transforme numa espécie de produdo à venda num stand [...]”.  

A respeito do processo de urbanização e da configuração da rede de cidades no Brasil, 

Bastos e Casaril (2016) analisaram a formação das redes urbanas a partir da formação sócio-

espacial descrita por Santos (1977) pois é um produto social historicamente constituído. 

Portanto, “a rede urbana é dinâmica e mutável” (BASTOS e CASARIL, 2016, p. 284). Os 

autores destacaram a formação desagregada em pequenos núcleos e sem articulação entre eles, 

considerando a década de 1930-1940 no Brasil. Para Vainer (2007, p. 107), “os grandes projetos 

continuam portadores de um grande potencial de organização e transformação dos espaços, um 

grande potencial para decompor e compor regiões”, privatizando recursos territoriais, excluindo 

territorialmente classes, assim como fez a Lei de Terras em 1850. Conforme Bastos e Casaril,   

A rede urbana, assim, se relaciona a outras espacialidades, através de uma intensa 
circulação de mercadorias, pessoas, ideias e informações compondo um conjunto 
articulado de fixos e fluxos, que ao se interagirem expressam a realidade geográfica, 
formando o espaço, por meio de “sistemas de objetos” e “sistemas de ações”, para 
utilizar a terminologia de Santos (2016, p. 288).  

 
34 Quando abordou o processo de urbanização brasileria e a constituição das metrópoles, Ribeiro (1990, p. 49) 
destacou que a crise na urbanização brasileira “não é apenas econômica; mas, também, institucional, política e 
ética”.  
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Desta forma, é possível evidenciar a fragmentação do território, por meio de interesses, 

os quais também estão nas bases do planejamento territorial brasileiro. Rolnik (2003, p. 05) 

elencou que a exlusão territorial pode ser desconstruída a partir de três elementos: “a estratégia 

da distribuição dos investimentos, a regulação urbanística e a gestão urbana”. Este último, 

intimamente correlacionada à questão da participação social nos processos de planejamento 

territorial. Desta forma, se correlaciona ao conceito de território já elencado, onde:  

Os padrões e os formatos de organização territorial, assim como os vetores de 
fragmentação, não se atualizam senão porque são expressão de forças sociais e 
econômicas que se estruturam em coalizões de poder, quase sempre associando 
grupos locais, regionais, nacionais e internacionais (VAINER, 2007, p. 122).  

Assim, surge um dos grandes desafios: permitir que todos os cidadãos possam usufruir 

do planejamento territorial e, acima de tudo, que possam contribuir com a construção deste 

planejamento e para o futuro das cidades. Por isto, Lefebvre (2001) coloca que o direito à cidade 

precisa ser entendido sob o aspecto espaço-temporal, que em nosso entendimento deve-se a 

partir de sua formação sócio-espacial (SANTOS, 1977), onde o processo de construção da 

sociedade perpassa por entender e construir um novo humanismo, “na direção de uma nova 

práxis e de um outro homem, o homem da sociedade urbana” (LEFEBVRE, 2001, p. 108) que, 

por sua vez, precisa participar, viver a cidade, do direito à cidade e à cidadania.  

Se pode entender o processo de construção da cidade (e das sociedades) a partir do 

desenvolvimento dos modos de produção (e também das lutas de classes). Para Lefebvre 

(2001), a cidade replica a luta de classes como, por exemplo, na relação do senhor feudal com 

os seus vassalos, na relação dos donos dos meios de produção com os proletários.  Tomando 

por base esta estruturação histórica do desenvolvimento destas relações, ou melhor, destas lutas 

de classes e na relação sociedade e natureza, Santos (1994; 1996) descreve e divide este 

processo em períodos: Técnico; Técnico-Científico e Técnico-Científico-Informacional.  

Santos (1994; 1996) destaca que a relação homem-natureza – período Técnico – é 

aquele em que o emprego das técnicas estava associado à dependência sobre a natureza, onde 

o homem fazia uso dela sem realizar grandes transformações, como no caso do sistema de 

cultivo (pousio) de rotação de culturas, agricultura itinerante, visando preservar a produtividade 

da terra. O período Técnico-Científico é aquele em que há a emergência da mecanização, a 

partir de objetos e técnicas ao modo de produção – I e II Revolução Industrial. Deste período 

intensificaram-se os usos das técnicas e ocorre a sobreposição delas sobre os objetos naturais e 

culturais. Ocorre a chamada divisão internacional do trabalho e a dependência das atividades 
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humanas em relação ao uso de maquinários, ou seja, inicia-se o processo que Marx (1988) 

chama de alienação do trabalho.  

Já o período técnico-científico-informacional – após 1970 – é representado pelo modo 

de produção capitalista em que há a união da técnica e da ciência pelo avanço da tecnologia, 

pelos sistemas de informação, por um novo modo de produção que as emprega, e que também 

deu origem ao processo de globalização35. O meio técnico-científico-informacional “é um meio 

geográfico onde o território inclui obrigatoriamente ciência, tecnologia e informação” 

(SANTOS, 1994, p. 44). 

Durante o período da ditadura militar, as políticas urbanas eram centralizadoras, com 

estruturas burocráticas. Inclusive, existia cartilhas tecnocráticas, com explicações de como 

entender as cidades bem como resolver seus problemas. A industrialização acelerada da década 

de 1970, aliada a uma falta de reforma agrária, transformou as relações de produção e manteve 

concentração fundiária, consequentemente causando êxodo rural e gerando, assim, o que 

Mamigonian (1985) chamou de “urbanização à americana”. Nesse período são criados os I e II 

PND, durante a década de 1970, e a radical transformação da agricultura brasileira na mesma 

década, elevando a produtividade em decorrência de novos equipamentos (RANGEL, 1985). 

Apesar do I e II PND evidenciarem uma política nacional, foram percebidos maiores impactos 

das políticas regionais setoriais voltadas para a desconcentração industrial, com destaque para 

os investimentos estatais no setor de bens intermediários para exportação (minérios, siderurgia, 

papel e celulose), em infraestrutura energética e transportes. Um claro incentivo à 

industrialização.  

Ao considerar o fortalecimento do processo de industrialização nacional após os anos 

de 1950, e considerando formação regional, se tem que ela possui a característica de um 

arquipélago ou ilhas econômicas garantidas por exclusivismos regionais, decorrentes de um 

país agrário e latifundiário exportador. Em outras palavras, as políticas adotadas 

(centralizadoras e autoritárias) em um período de 1950 a 1970 resultaram na ampliação das 

desigualdades e no surgimento de regiões com maior dinamismo econômico. Já na década de 

1980 se verifica a ausência de políticas de desenvolvimento nacional e regional. Somente no 

final da década de 1980 surgiram os Fundos Constitucionais de Financiamento – com base no 

Art. 159 da Constituição Federal de 1988 – destinados, sobretudo, para as regiões com menores 

 
35 Santos (2003) destaca que esta globalização tem características perversas, excludentes.  
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índices de desenvolvimento, a exemplo do Norte, Nordeste e Centro-Oeste, cujo objetivo era 

promover o aumento da produtividade, criar empregos, elevar as receitas e melhor distribuição 

de renda.   

A partir das políticas neoliberais, iniciadas nos anos de 1990, foi um momento em que 

se discutiu a questão dos investimentos para incentivar a inserção do país no cenário de 

competição internacional, sendo discutidos no contexto da globalização e influenciadas pelas 

teorias do desenvolvimento endógeno. Devido às escassas políticas públicas para 

investimentos, os poucos projetos que existiam eram disputados entre as regiões. Sob a questão 

do desenvolvimento endógeno, Brandão (2014, p. 124) perfaz uma crítica contra a aceitação de 

que “as vantagens do acúmulo de confiança e solidariedade e o papel virtuoso da tradição da 

comunidade cívica, buscando o sentido do bem comum, promoveria um meio virtuoso, em que 

saberes coletivos são acionados e revelados naturalmente pelas vocações, ou construídos pelas 

sinergias coletivas”.  

Nos anos 2000, a partir de uma nova “coalisão” de poder político, ressurgem os debates 

de investimentos no desenvolvimento regional, sendo criados/lançados em 2007 o PAC e a 

Política Nacional de Desenvolvimento Regional (PNDR). O PAC previa investimentos 

programados em três eixos: 1) infraestrutura logística; 2) infraestrutura energética; e 3) 

infraestrutura social e urbana:  

A PNDR exige uma abordagem das desigualdades regionais em múltiplas escalas. A 
visão tradicional que resumia o problema regional brasileiro ao atraso relativo das 
Regiões Norte e Nordeste, vistas de forma homogênea, não reconhece nem a 
existência de dinâmicas sub-regionais diversas em todas as macrorregiões, nem a 
necessidade de coordenação de ações, com os entes federados e com a sociedade civil, 
em níveis que vão do intraurbano ao mesorregional. A ação da Política não se limita 
à alocação equânime de recursos de origem federal nos territórios; ela reconhece as 
desigualdades regionais em múltiplas escalas de intervenção e orienta políticas e 
programas que promovam o desenvolvimento territorial. Busca, ainda, articular 
políticas setoriais para regiões e sub-regiões prioritárias, sobretudo as de baixa renda, 
estagnadas e com dinamismo recente, segundo a tipologia proposta pela PNDR 
(MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO, 2007, p. 13/14).  

Brandão (2008) expressa uma crítica aos modelos adotados no Brasil no que diz 

respeito aos processos de desenvolvimento regional (e planejamento) quando relata que são 

elaborados a partir de uma ótica conservadora, considerando as grandes correntes hegemônicas. 

Em publicação de 2011, o autor destacou que:  

Esses meros projetos de crescimento circunscritos e ancorados apenas no suporte 
infraestrutural e na mais rápida e eficiente exploração de recursos naturais encontram 
enorme dificuldade em se transformar em uma estratégia nacional e latino-americana 
de desenvolvimento e planejamento territoriais (BRANDÃO, 2011, p. 16).  
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No ano de 2013 diversas foram as ações (conferências estaduais e nacionais) 

objetivando o debate das suas políticas e diretrizes, embora o tema não tenha figurado com 

centralidade nas políticas públicas (SILVA, 2013). Considerando o cenário da década de 1980, 

a década perdida em termos de produção e economia, e a relação com a constituição das cidades, 

a tragédia urbana no Brasil não é apenas resultado dessas décadas perdidas mas, sim, tem 

origem na Lei de Terras, como aponta Maricato (2008). E mais,  

As reformas urbanas, realizadas em diversas cidades brasileiras entre o final do século 
XIX e início do século XX, lançaram as bases de um urbanismo moderno, “à moda” 
da periferia. Realizavam-se obras de saneamento básico para a eliminação de 
epidemias, ao mesmo tempo em que se promovia o embelezamento paisagístico 
[modernismo – grifo do autor] e eram implantadas as bases legais para um mercado 
imobiliário de corte capitalista. A população excluída desse processo era expulsa para 
morros e franjas da cidade (MARICATO, 2008, p. 17).   

Nos anos de 1990, a lógica do país estava regida por políticas econômicas neoliberais 

no contexto do comércio exterior, para a indústria e o emprego. Rolnik (2009, p. 32) elenca que 

o período de 1990 ocorreu no país um fato muito chamativo e importante no debate sobre as 

questões urbanas, sobretudo:  

Em um dos movimentos socioterritoriais mais rápidos e intensos de que se tem no- 
tícia, a população brasileira passou de predominantemente rural para majoritariamente 
urbana em menos de 40 anos (1940-1980). Este movimento, impulsionado pela migra- 
ção de um vasto contingente de pobres, ocorreu com base em um modelo de 
desenvolvimento urbano que basicamente privou as faixas de menor renda da 
população de condições básicas de urbanidade ou de inserção efetiva à cidade. Em 
cada ponto do território que apresentou grande crescimento e dinâmica urbana, as 
qualidades urbanísticas se acumulam em um setor restrito, local de moradia, negócios 
e consumo de uma minoria da população moradora.  

Em meio a todo este processo, está a cidade36 e seu desenvolvimento37. Mas, 

sobretudo, estão os cidadãos, que constituem territorialidades, dando origem às sociedades e 

aos territórios. Porém, devido às lutas de classes, existe um processo de exclusão, de 

banalização da participação dos cidadãos (classe dominada na nomenclatura de Marx) no 

processo de desenvolvimento das cidades38, o que implica relacionar ao  direito à cidade 

(LEFEBVRE, 2001), cuja motivação do autor em explorar esta questão residiu na reflexão 

 
36 Assim como a relação entre a cidade, o urbano e o rural (LEFEBVRE, 2001).  
37 Cabe mencionar que há uma relação entre este processo de desenvolvimento das cidades [e das sociedades] com 
o processo de geração de riscos e desastres. De acordo com o CEPED (2013), as diferentes regiões brasileiras são 
afetadas por diferentes tipos de desastres (ex.: a região Nordeste é afetada pela seca e a região Sul, por eventos 
decorrentes de questões pluviométricas. Isto mostra que em decorrência de diferentes padrões de desenvolvimento 
e até mesmo, densidade populacional, diferentes também são os desastres.   
38 Faz-se necessário o entendimento sobre quem são os agentes sociais que, por sua vez, dão sentido ao processo 
de desenvolvimento das cidades. Para tanto, este processo de análise é realizado por Corrêa (2014, p. 43), o qual 
diz que “os agentes sociais da produção do espaço estão inseridos na temporalidade e espacialidade de cada 
formação socioespacial capitalista”. 
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sobre a desintegração da vida comunitária da cidade em detrimento de um urbanismo positivista 

e em um contexto de vida urbana alienadora dentro de uma lógica racionalista do planejamento. 

Este direito à cidade “não pode ser concebido como um simples direito de visita ou de 

retorno às cidades tradicionais” (LEFEBVRE, 2001, p. 117) mas, sim, uma cidade com “direito 

à vida urbana, transformada, renovada (LEFEBVRE, 2001, p. 118). O que Lefebvre diz é que 

não se pode apenas apropriar-se do que a cidade oferece, é preciso construir esta oferta em 

conjunto a partir da integração, o que permite constituir sentido à cidade (ROLNIK, 2003). 

Nestes termos, a cidade pode ser definida como a “projeção da sociedade sobre um local” 

(LEFEBVRE, 2001, p. 62), um conjunto de especificações.39 

A abordagem aqui realizada sob o contexto do direito à cidade vincula-se à essência 

da participação nos processos de planejamento territorial, neste caso urbano. Este direito à 

cidade está em contraposição com o processo de urbanização por muito tempo defendida e 

importada para o Brasil, ou seja, “a importação de idéias (sic) na evolução do urbanismo e do 

planejamento urbano no Brasil é tradição” (MARICATO, 2009, p. 137) que, por sua vez, não 

permitia, no processo de planejamento, a participação, a criação de valor de uso às cidades:  

O urbanismo brasileiro (entendido aqui como planejamento e regulação urbanística) 
não tem comprometimento com a realidade concreta, mas com uma ordem que diz 
respeito a uma parte da cidade, apenas. Podemos dizer que se trata de idéias fora do 
lugar, porque, pretensamente, a ordem se refere a todos os indivíduos, de acordo com 
os princípios do modernismo ou da racionalidade burguesa. Mas também podemos 
dizer que as idéias estão no lugar por isso mesmo: porque elas se aplicam a uma 
parcela da sociedade reafirmando e reproduzindo desigualdades e privilégios. Para a 
cidade ilegal não há planos, nem ordem. Aliás ela não é conhecida em suas dimensões 
e características. Trata-se de um lugar fora das idéias (sic) (MARICATO, 2009, p. 
122).  

Neste sentido, Villaça (1999) descreveu que os planos diretores no Brasil serviram (ou 

servem?) para colocar em prática um planejamento autoritário, centralizador e funcionalista. 

De acordo com Pereira (2008), o modelo modernista de planejamento onde, por sua vez, impera 

o tecnocratismo entrou em crise. Porém, ainda se faz presente em muitas práticas urbanísticas, 

“apesar das críticas, os planejadores prosseguiram elaborando planos da mesma maneira como 

o faziam desde os anos 1930, seguindo princípios de uma escola urbanística racionalista 

baseada no funcionalismo da Carta de Atenas” (PEREIRA, 2008, p. 130). Neste sentido, e 

 
39 Rolnik (2000), discute a relação entre o espaço urbano e lazer. Para a autora, no processo de desenvolvimento 
das cidades parece que há um modelo que nega a possibilidade do uso do espaço público, intensificando a 
privatização da vida, o que implica pensar no direito à cidade. É preciso organizar a heterogeneidade, organizar, 
defender e fomentar a convivência, reduzindo a segregação e distâncias sociais. O lazer, para Rolnik, é uma forma 
de antiexclusão.  
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correlacionando à constituição de territórios, quando a participação não ocorre há interrupção 

de sentidos de existência por meio de técnicas que “se apropriam de segmentos do tecido social 

e manipula heranças culturais” (RIBEIRO, 2005, p. 269-270).  A participação nos processos de 

planejamento é fator fundamental ao direito à cidade descrito por Lefebvre (2001), porém, é 

igualmente necessário para o positivo desenvolvimento dos municípios como um todo.   

1.2.1 Participação social no planejamento territorial brasileiro  

A questão da participação é debatida desde a Grécia Antiga, a partir do constante 

aprimoramento dos modelos governamentais de democracia. Nos dias atuais, muito se tem 

avançado com relação à promoção de direitos aos cidadãos em diferentes dimensões, 

nessecitando incluir na análise questões contemporâneas, conforme apontado por Giddens 

(1991).  

Uma dessas questões contemporâneas diz respeito à participação no escopo do 

planejamento territorial, na perspectiva de construção coletiva de um ideal de município (ou 

urbano, muito enfatizado). No escopo do planejamento territorial (urbano) a Constituição 

Federal de 1988 e o Estatuto da Cidade (2001) transformaram o plano diretor no instrumento 

básico da política de planejamento territorial, sobretudo, urbana do município. A Constituição 

Federal de 1988 marca um importante momento no planejamento territorial pois fica implícito 

que cabe à União elaborar e executar planos nacionais e regionais de ordenamento e 

planejamento territorial e o desenvolvimento econômico e social. Aos estados cabe o 

planejamento regional e metropolitano e aos municípios o planejamento do uso e ocupação do 

solo, sobretudo o urbano, sendo o Plano Diretor a base deste processo.  

É o Plano Diretor o responsável pela definição de elementos estratégicos na esfera 

local como, por exemplo, a definição de critérios para o cumprimento da função social da 

propriedade bem como a gestão democrática da cidade a partir da participação social nos 

processos de planejamento territorial municipal. No intento de fomentar a participação, a partir 

da criação do Ministério das Cidades, em 2003, foi sistematizada a Conferência Nacional das 

Cidades, ainda em 200340 quando foram mobilizados 3.457 municípios em 26 estados e o 

Distrito Federal. Assim, quando se abre esta possibilidade de participação, objetiva-se a justiça 

social colocando interesses coletivos acima dos interesses privados.  

 
40 Realizada de 23 a 26 de outubro de 2003, em Brasília.  
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Souza (2008), ao fazer uma abordagem histórica sobre o processo de participação no 

planejamento, sobretudo entre os períodos de 1986 a 2005, mostra que o momento em que se 

deu a abertura real à participação popular no planejamento e gestão das cidades brasileiras foi 

a partir dos anos de 1980, com a redemocratização. O autor descreve o período anterior, 

sobretudo durante a ditadura militar no país, como sendo tecnocrático e sem a participação 

popular nos processos de planejamento e gestão urbana. Por outro lado, “foi durante o regime 

militar que a atividade de planejamento mais se desenvolveu no Brasil” (MARICATO, 2009, 

p. 138), sendo percebido uma quantidade inédita de Planos Diretores elaborada nesse período 

e encarado o planejamento como a solução para o caos urbano e o crescimento descontrolado. 

Assim, se verifica que durante o período do Regime Militar ocorre a busca pela 

institucionalização do planejamento urbano no Brasil, sendo uma política verticalizada de 

Estado.  

Com o fim do regime militar, “inicia-se uma nova conjuntura, que pode ser 

denominada Esperança, Mobilização e Constituinte, a qual abrange o período de 1986-1988” 

(SOUZA, 2008, p. 220). Nesse cenário, surge o Movimento Nacional de Reforma Urbana 

(MNRU41) que se mobilizou para levar a discussão do planejamento urbano à Constituinte pois 

o Congresso havia aberto a possibilidade de envio de Emendas Populares pela própria sociedade 

civil, desde que, no mínimo trinta mil eleitores a subscrevessem. A Emenda Popular da Reforma 

Urbana obteve cerca de 150mil assinaturas. A promulgação da Constituição Federal de 1988 

produziu avanços muito significativos na democratização do Estado, fortalecendo a sociedade 

civil por meio da participação política da sociedade.  

O reflexo desse movimento se deu nos Artigos 182 e 183 da Constituição Federal de 

1988, sendo que, especificamente, o Art. 182 transfere aos municípios a responsabilidade de 

realizar a função social da propriedade e o Art. 183 define instrumentos de regularização 

fundiária. Porém, isto somente veio a ocorrer em 2001 com a aprovação do Estatuto da Cidade 

(Lei 10.257/2001) (SOUZA, 2008) que, por sua vez, trouxe uma série de instrumentos base 

para o processo de planejamento territorial no que versa sobre o uso e ocupação do solo; 

possibilidade de regularização de posses urbanas de áreas ocupadas para finalidade de moradia; 

formas de participação direta dos cidadãos na elaboração dos Planos Diretores:  

 
41Cabe destacar que a discussão sobre a criação do Estatuto da Cidade se inicia antes da década de 1980, mais 
precisamente em 1963 com o Movimento Nacional pela Reforma Urbana (MNRU)que foi interrompido durante o 
período da ditadura militar (ROLNIK, 2001). 
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O amplo arcabouço de ferramentas agrupadas no Estatuto da Cidade traz um conjunto 
de: i) instrumentos de indução do desenvolvimento urbano, como é o caso do 
parcelamento, da edificação ou da utilização compulsórios; do Imposto Predial e 
Territorial Urbano (IPTU) progressivo no tempo; da outorga onerosa do direito de 
construir; das operações urbanas consorciadas; do direito de preempção, entre outros; 
ii) instrumentos de regularização fundiária – tendo como bases legais para sua 
política o direito à moradia e às cidades sustentáveis – como as zonas especiais de 
interesse social (Zeis); o usucapião especial de imóvel urbano; e a concessão de uso 
especial para as de moradia e de direito real de uso (CDRU) (MARGUTI; COSTA e 
GALINDO, 2016, p. 16).  

Desta forma, com a democratização do país, temáticas como descentralização, 

participação popular e sustentabilidade passam a figurar na agenda de debates do Estado, sendo 

que ainda assim, havia efetividade nos mecanismos de participação social (VITTE, 2015). O 

Plano Diretor, como prevê o Art. 182 da Constituição Federal e o Estatuto da Cidade, é o 

principal instrumento de gestão das cidades. Porém, cabe destaque que, ao tratar dos Planos 

Diretores Municipais (PDM), se adota o entendimento de que ele deve abarcar tanto o urbano 

quanto o rural. É o documento que explica e define todas as políticas de ordenamento territorial, 

articulando políticas setoriais tais como saneamento, mobilidade e cultura. Ainda, o Plano 

Plurianual, as diretrizes orçamentárias e o orçamento anual devem incorporar os dispositivos 

do Plano Diretor e as prioridades nele contidas (Art. 40, parágrafo primeiro, Estatuto da 

Cidade).  

Porém, a forma como são constituídos os PDM, podem servir “tão-somente para 

legitimar práticas concentradoras e excludentes, podem ser capturados pela lógica da 

acumulação ou, modestamente, nos estreitos limites da poderosa atuação urbanística” 

(ROLNIK, 2003, p. 08). De 1988 em diante, de acordo com Souza (2008), mesmo nos governos 

de Esquerda, cuja tendência é priorizar as mobilizações sociais, a participação não ocorre, 

sobretudo no que se refere aos PDM, voltando assim ao modelo tecnocrático, denominado pelo 

autor de “tecnocratismo de esquerda”.  

O Estatuto da Cidade traz um conjunto de instrumentos de democratização da gestão 

urbana, garantindo aos cidadãos a liberdade e a oportunidade de participação no processo de 

gestão do território. A exemplo, se podem destacar: órgãos colegiados de política urbana 

(Núcleo Gestor de Planejamento Territorial); conselhos; gestão participativa orçamentária (Art. 

43, Estatuto da Cidade). Neste escopo, cabe destacar as diferentes nomenclaturas: (Quadro 2) 
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Quadro 2 - Nomenclaturas para participação social 
Tipo Características 

Conselhos 

constituem-se uma das formas de participação do cidadão na decisão sobre os 
rumos da cidade, pois articulam representantes da população e membros do poder 
público em práticas de planejamento e de gestão da cidade. São instituídos através 
de Lei Orgânica. O órgão colegiado deve participar de todo o processo de decisão 
até o estabelecimento das metas a serem transpostas no plano diretor daquela 
localidade.  

Conferências  

são grandes encontros, de realização periódica, buscando significativa 
participação popular, onde devem ser definidas políticas e plataformas de 
desenvolvimento urbano para o período subsequente. Estes eventos devem ser 
cada vez mais incentivados e podem ser decisivos para política urbana, pois neles 
é que são alinhavados os consensos e pactos entre o poder público e os diversos 
segmentos da sociedade.  

Debates constituem-se em oportunidades para amplas apresentações e discussões, com 
vistas à exposição, análise e debate, pelos diversos setores da sociedade, de 
projetos de interesse coletivo, ou mesmo de iniciativas privadas. As consultas 
permitem participação de forma escrita, enquanto as audiências públicas, apenas 
por via oral.  

Consultas 

Audiências Públicas 

Fonte: Estatuto da Cidade (BRASIL, 2001).   

A Resolução 25 do ConCidades descreve uma série de diretrizes necessárias para que 

um PDM seja, de fato, considerado participativo, tais como: a coordenação dos processos 

incluiu representantes de vários segmentos da sociedade civil, deixando de ser prerrogativa 

exclusiva do governo municipal; antes da elaboração de propostas, as comunidades e grupos 

sociais foram ouvidos e participaram da construção de uma leitura da realidade local (leitura 

comunitária) que fundamentaria as propostas; os processos de deliberação sobre o texto final 

do plano passaram por discussões também participativas, por meio de fóruns, congressos ou 

conferências públicas. Além do mais, a participação não se limita à fase de elaboração mas, 

sim, precisa se estender na sua implementação e no monitoramento. Nestes termos, os próprios 

PDMs devem explicitar a forma como isso acontecerá.  

Sob a perspectiva sociológica, Gonh (2005, p. 30) descreve que a participação é “um 

processo de vivência que imprime sentido e significado a um grupo ou movimento social, 

tornando-o protagonista de sua história, desenvolvendo uma consciência crítica desalienadora, 

agregando força sociopolítica a esse grupo ou ação coletiva e gerando novos valores e uma 

cultura política nova”. Neste sentido, informação é importante para que o planejamento 

(urbano) possa acontecer de forma participativa, abrindo espaços reais de interlocução 

(ROLNIK, 2002).  
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Cabe destaque de que a informação à população deve acontecer de forma a sensibilizar 

acerca das questões urbanas, diagnóstico de problemas, orçamentos e estruturas dos municípios 

até o monitoramento das ações. Neste sentido está a Lei de Acesso à Informação (LAI) – Lei n. 

12.527/2011. Como observado, a participação da sociedade civil passa a ser legitimada e 

garantida por meio da Constituição Federal de 1988. O Estatuto da Cidade ratifica a importância 

da gestão democrática da cidade, considerando a autonomia municipal na gestão, sendo 

responsabilidade do município promover ampliação da participação da população na gestão das 

cidades, seja por meio de plebiscito, referendo, iniciativa popular e consulta pública, dentre 

outras.  

Desde a aprovação do Estatuto da Cidade, a trajetória da participação popular na gestão 

urbana tem se mostrado sem muita expressão, salvo alguns casos em que a gestão participativa42 

foi se fazendo notar a partir da segunda metade da década de 1970: Lages (SC); Pelotas (RS); 

Vila Velha (ES) e alguns outros (SOUZA, 2008). Acredita-se que o Orçamento Participativo 

de Porto Alegre, a partir de um processo de organização em rede, as redes de ação pública, 

“transformou-se em seus primeiros dez anos, no elemento nucleador de todas as políticas do 

município; e foi a partir dele que toda sistemática administrativa amadureceu, gerando impactos 

no desenvolvimento local, incidentemente em sua dinâmica processual e institucional” 

(MANTOVANELI JÚNIOR, 2008, p. 249). O autor ainda descreve que:  

O desenho institucional participativo, propiciado pela vitalidade e riqueza, expressos 
na capacidade de gerir demandas, interesses e conflitos diversos com uma 
transparência poucas vezes experimentada na gestão pública brasileira, permitiu ao 
grupo envolvido não apenas um aprendizado político, mas uma efetiva e inovadora 
reforma democrática do Estado, em nível, subnacional, que contempla, com 
competência, o enlace da democracia com a eficiência gerencial (MANTOVANELI 
JÚNIOR, 2008, p. 250).  

Assim, Souza (2008) destaca que no período de 1993-1996 havia em torno de 30 

prefeituras que afirmavam possuir algo como um orçamento participativo. Já de 1997-2000 o 

número de prefeituras que informavam possuir uma rotina que inclui orçamento participativo 

já eram 140, ou seja, ocorre nesse período uma crescente, ensejando a expressão 

“nacionalização do orçamento participativo” (SOUZA, 2008, p. 223), sendo esta criticada pelo 

 
42 Ainda, se pode citar na perspectiva de gestão participativa, o caso de Sobral, localizada aproximadamente 200km 
de Fortaleza (CE). A cidade até meados da década de 1990 apresentava indicadores sociais alarmantes. Porém, por 
meio da implementação de políticas públicas que estimularam a participação de diferentes agentes, o cenário se 
reverteu, apresentando melhoria dos indicadores sociais e econômicos, ressaltando assim, o impacto de uma gestão 
conjunta entre o Estado e a sociedade (SIMIELLI, 2008), sendo possível ainda hoje perceber os traços 
participativos instaurados.  
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autor, pois para ele parece que há a “banalização do orçamento participativo em escala 

nacional” (MANTOVANELI JÚNIOR, 2008,  p. 223).  

Para Rolnik (2009, p. 35), a criação do Ministério das Cidades durante o governo Lula 

marcou um importante passo no processo de ampliação da participação social no planejamento:  

Para os atores ligados ao movimento social pela reforma urbana, a criação do 
Ministério das Cidades representava a possibilidade de avançar na democratização da 
gestão urbana, fazendo dela um dos pilares institucionais de sua agenda, ampliando 
os espaços de democracia participativa, até então experimentados sobretudo no 
âmbito local. A resposta a esta demanda, no interior do processo de organização do 
Ministério, se deu através da constituição de um Conselho Nacional das Cidades como 
parte integrante de sua estrutura e elemento central na formulação e negociação de 
políticas, e no qual tanto setores governamentais (dos três níveis de governo) como os 
segmentos da sociedade civil (setor empresarial, sindicatos, organizações 
profissionais, ONGs, entidades acadêmicas e de pesquisa e movimentos populares) 
são representados, eleitos através de assembleias por segmentos, entre delegados 
presentes em Conferências Nacionais.  

O Estatuto da Cidade (2001), cujo objetivo é estabelecer parâmetros e diretrizes da 

política urbana no Brasil, oferece instrumentos para que o município possa intervir nos 

processos de planejamento e gestão urbana e territorial garantindo, inclusive, o direito à cidade: 

novos instrumentos de natureza urbanística voltados mais do que apenas normatizar as formas 

de uso e ocupação do solo; nova estratégia de gestão participativa; e ampliação das 

possibilidades de regularização das posses urbanas (ROLNIK, 2001).   

Nos termos do Estatuto das Cidades, estão os Planos Diretores Municipais43, sendo o 

instrumento básico para orientar a política de desenvolvimento e planejamento territorial, sendo 

que estes “de modo algum devem ser lidos como ‘receita pronta’ para elaborar Planos Diretores 

em série, idênticos e padronizados, sem qualquer relação com a realidade social, política e 

territorial de cada município” (BRASIL, 2005). Ainda de acordo com o Ministério das Cidades, 

estes Planos não devem ser “um mero instrumento de controle do uso do solo para se tornar um 

instrumento que introduz o desenvolvimento sustentável44 das cidades” (BRASIL, 2005, p. 15). 

 
43 O Plano Diretor é obrigatório para municípios com mais de 20 mil habitantes; Integrantes de regiões 
metropolitanas e aglomerações urbanas; Com áreas de especial interesse turístico; Situados em áreas de influência 
de empreendimentos ou atividades com significativo impacto ambiental na região ou no país. (BRASIL, 2005, p. 
14)  
44A generalização do discurso acerca do desenvolvimento sustentável ocorre em 1987 a partir do Relatório da 
Comissão Mundial sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento (CMMDA), conhecido como Relatório 
Brundtland, que define oficialmente o conceito de desenvolvimento sustentável, aquele que atende às necessidades 
das gerações presentes sem comprometer a possibilidade das gerações futuras atenderem a suas próprias 
necessidades (COSTA, 2008). O conceito de desenvolvimento sustentável só foi firmado na Agenda 21 e na 
Conferência “Rio 92”, onde os representantes dos 170 países presentes consolidaram o conceito de 
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De acordo com o Estatuto da Cidade, “o Plano Diretor é importante instrumento para 

o pleno desenvolvimento do município e para que a cidade e a propriedade cumpram mais 

satisfatoriamente suas funções sociais” (BRASIL, 2005, p. 17).  Embora a expressão “Plano 

Diretor” já tivessse aparecido no contexto do Plano Agache para o Rio de Janeiro, foi a partir 

da década de 1950 que o conceito mais se desenvolveu e tomou forma tornando-se instrumento 

de planejamento urbano e, inclusive, englobando tanto o urbano quanto o rural. Desta forma, o 

PDM é um importante instrumentos de Planejamento, sobretudo urbano, que pode (e deve) 

contribuir para a atuação dos gestores municipais, no escopo de políticas públicas. A quase 100 

anos os PDM são utilizados como forma de intervenção no processo de crescimento das 

cidades:  

Assim, os planos diretores assumiram forte discurso ideológico e removeram do 
planejamento todo o conflito, a ambiguidade e a subjetividade que é a essência do 
modo coletivo de viver em cidades. Como compreender, no entanto, que mesmo 
incapazes de alcançar os seus objetivos, os planos diretores se mantiveram como 
principal instrumento de intervenção de que dispõe o poder público para planejar e 
gerir as cidades? A resposta a esse questionamento nos leva a considerar que mais do 
que regular o desenvolvimento da cidade, os planos diretores serviram como 
instrumento de manipulação (SANTOS, 2008, p. 11).  

De um planejamento urbano a partir dos planos urbanísticos – pensado na perspectiva 

do que falta para a cidade – o país passou para os Planos Diretores Municipais Participativos, 

defendidos como forma de garantir “o pleno desenvolvimento das funções da cidade e garantir 

o bem-estar de seus habitantes”, como descrito na Constituição Federal (Art. 182) – e orientados 

com base nas potencialidades que de fato existem e tomando como prerrogativa o processo de 

construção coletiva (participação). Porém, limitações existem. Uma delas reside no fato de que 

a participação ainda não acontece da forma como “deveria”, com menos tecnocratismo e 

hierarquização (PEREIRA, 2011). Sob a ótica da participação social, Pires; Amaral e Dos 

Santos (2014, p. 120) descreveram três períodos:  

1) Dos anos 1930 aos 1980: planejamento sim, participação não; 

2) Década de 1990: participação sim, planejamento não; e 

 
desenvolvimento sustentável como diretriz para a mudança de rumos no desenvolvimento global. Este conceito 
está em processo de constantes estudos (BARBOSA, 2008). Ainda, é preciso mencionar que existem diferentes 
dimensões para se analisar sustentabilidade. Para Sachs (1993) há cinco dimensões básicas de sustentabilidade, 
sendo elas: 1) social (equidade na distribuição de bens e renda); 2) econômica (alocação e gerenciamento eficiente 
de recursos); 3) ecológica (conjunto de medidas); 4) espacial (melhor distribuição territorial dos assentamentos 
humanos e das atividades econômicas); e 5) cultural (mudanças culturais com caráter endógeno). 
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3) Após anos 2000: planejamento sim e participação sim, porém ainda em desencontro.  

Desta forma, é preciso considerar para que o processo de participação social no 

planejamento territorial municipal aconteça, este deve ser amparado no conjunto que se refere: 

(Figura 5)  

Figura 5 - Conjunto necessário à participação social no planejamento territorial municipal 

 
Elaboração: Rubens Staloch com base em Lüchmann (2002) e Pereira (2015).  

Assim sendo, para que a participação possa ocorrer é preciso pensar em instrumentos 

de mobilização; criar regras e arranjos institucionais visando sensibilizar e aumentar a confiança 

dos agentes; ter capacidade estratégica para tecer acordos e articular. Neste momento, é 

importante perfazer uma discussão, mesmo que breve, sobre a questão de políticas públicas, 

tendo em vista que não se pode pensar em separado do processo de planejamento territorial 

municipal pois estão imbricados.  

1.2.2 Políticas públicas e aspectos teóricos sobre a participação social no planejamento 

territorial  

Uma política pública é aquela em que se estabelecem certas estratégias para trazer 

solução a problemas específicos (FREY, 2000). Em outras palavras, “uma política pública é 

uma diretriz para enfrentar um problema público” (SECCHI, 2013, p. 02) em que há dois 

elementos fundamentais: 1) intencionalidade pública; 2) resposta a um problema público. Desta 

forma, uma política pública deve ser estabelecida para resolver um problema entendido como 

coletivamente relevante. A exemplo, se pode citar o acesso de jovens ao ensino superior, o 

acesso de famílias a uma habitação ou a questão dos resíduos sólidos (Política Nacional de 

Resíduos Sólidos – PNRS – Lei 12.305/2010).  
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O estudo de políticas públicas (Policy Analysis) tem sua origem nos Estados Unidos 

na década de 1950. Na Europa ganhou força na Alemanha no início dos anos 1970 e no Brasil 

somente recentemente. Alguns autores, a exemplo de Klaus Frey (2000) e Secchi (2013), se 

preocuparam em estudar tais processos. Cabe destacar alguns termos essenciais para o bom 

entendimento sobre políticas, tais como: politics, policy e polity:  

o Politics: processos políticos, onde tem-se à vista os processos políticos, 

frequentemente conflituosos no que diz respeito à imposição de objetivos, aos 

conteúdos e às decisões de distribuição (FREY, 2000); é a atividade humana ligada 

à obtenção e manutenção dos recursos necessários para o exercício do poder sobre 

o homem (SECCHI, 2013, p. 01).  

o Policy: conteúdo da política, refere-se aos conteúdos concretos, ou seja, à 

configuração dos programas políticos, aos problemas técnicos e ao conteúdo 

material das decisões políticas (FREY, 2000); Segundo Secchi, “tem relação com 

orientações para a decisão e ação” (2013, p. 01).  

o Polity: instituições políticas, refere-se à ordem do sistema político, delineada pelo 

sistema jurídico e a estrutura institucional do sistema político-administrativo.  

Para Heidemann e Salm (2009), a política pública é tudo o que os governos decidem 

fazer ou deixar de fazer e possuem dois elementos chave: a ação e a intenção. Assim, políticas 

públicas (public policy) “tratam do conteúdo concreto e do conteúdo simbólico de decisões 

políticas, e do processo de construção e atuação dessas decisões” (SECCHI, 2013, p. 01). 

Inclusive, para o autor, não apenas o Estado pode realizar políticas públicas (abordagem 

multicêntrica) mas, sim, qualquer instituição que visa resolver um problema público. Por 

exemplo, quando uma ONG que tem como propósito a proteção da natureza lança uma 

campanha nacional para o replantio de árvores nativas. Frisa-se que “a essência conceitual de 

políticas públicas é o problema público” (SECCHI, 2013, p. 05).  

Frey (2000) lembrou que os fatores condicionantes das políticas públicas estão sujeitos 

a alterações ao longo do tempo o que, por sua vez, está relacionado à formação sócio-espacial 

e territorialidades. Como exemplo se pode citar a questão das migrações e suas alterações ao 

longo dos tempos o que, por sua vez, necessita de elaboração ou reelaboração de políticas para 

atender os problemas recentes a partir de sua configuração atual.  
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Um problema, por sua vez, é definido de forma prática como “a diferença entre a 

situação atual e uma situação ideal possível” (SJÖBLOM, 1984 apud SECCHI, 2013, p. 10) 

para a realidade pública, envolvendo a coletividade. Porém, a definição de um problema público 

nem sempre ocorre de forma unânime, envolve interpretações político-normativas dos próprios 

atores envolvidos, ou seja, enquanto para alguns há um problema público para outros nem 

sempre é visto como sendo um problema público. Alguns exemplos de políticas públicas são 

apresentados por Secchi (2013), tais como: Programa de distribuição gratuita de medicamentos 

em uma parceria entre municípios, estados e Governo Federal por meio do Sistema Único de 

Saúde (SUS); Instalação de Unidades de Polícia Pacificadora (UPPs) em comunidades carentes 

no Rio de Janeiro; Programa Minha Casa Minha Vida (PMCMV); Plano Diretor Municipal.  

Aproveitando este último exemplo, em uma perspectiva de políticas públicas e fazendo 

analogia do seu processo de estruturação com o processo de planejamento territorial municipal, 

podemos pensar na seguinte esquematização: (Figura 6) 

Figura 6 - Estrutura do processo de planejamento territorial municipal 

 
Elaboração: Rubens Staloch.  

Cabe, ainda, descrever o processo de políticas públicas (policy cycle) sendo este um 

esquema de visualização e interpretação que organiza a vida de uma política pública (SECCHI, 

2013). As várias fases correspondem a uma sequência de elementos e processos político-
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administrativos (FREY, 2000) que partem da identificação do problema e vão até a sua extinção 

(ou reformulação / correção): (Figura 7)  

Figura 7 - Ciclo de política pública 

 
Elaboração: Rubens Staloch com base em Frey (2000) e Secchi (2013).  

Para que o ciclo de políticas públicas possa acontecer de forma efetiva e resolver 

problemas públicos é necessária a existência de integração, inclusive de diferentes áreas. Para 

Secchi (2013, p. 43), o ciclo de políticas públicas, “raramente reflete a real dinâmica ou vida de 

uma política pública”.Este fato se pode inferir que, se um processo de policy cycle “consiste em 

uma sequência de passos” (FREY, 2000, p. 229) visando resolver um problema, então, se esta 

sequência não é seguida, logo, falhas durante o processo poderão ocorrer. Por exemplo, se 

durante a fase de avaliação o processo não ocorre da forma como deveria acontecer (ideal 

esperado), uma política pode ser extinta sem ter dado resolutibilidade a um problema ou, 

mesmo, o feedback à população não ocorre.  

No escopo para o desenvolvimento, as políticas públicas, pós década de 1990, 

passaram a ser mais descentralizadas (regional e local), sobretudo tendo em vista a questão 

financeira até então centralizada e verticalizadas pelo planejamento nacional. Para Alves e 

Allebrandt “isto implica dizer que o enfoque sobre a dimensão territorial ou escala espacial para 

a concepção e implementação de políticas e programas de desenvolvimento passa, 

principalmente, para o plano local” (2016, p. 241). Este processo foi muito positivo no que diz 
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respeito ao processo participativo. Como exemplo temos o Orçamento Participativo de Porto 

Alegre (RS), os conselhos regionais, as audiências públicas e assembleias.  

Falar em políticas públicas sem falar em participação é cometer um grave erro. A 

participação pode (e deveria) ocorrer em distintos momentos (fases) do policy cycle: 

No Brasil, mecanismos mais comuns de ampliação da participação cidadã nos 
processos de decisão pública são as audiências públicas, os conselhos gestores 
setoriais (saúde, educação, assistência social, meio ambiente, etc.) e métodos de 
planejamento participativos (por exemplo, orçamento participativo, planos diretores 
elaborados pelos munícipes, etc.) (SECCHI, 2013, p. 142).  

Assim sendo, para que o processo de participação possa ser compreendido em sua 

totalidade, é preciso fazer um breve resgate histórico (recente) sobre a relação democracia e 

participação. Neste sentido, cabe destacar a democracia participativa e a democracia 

deliberativa – esta última, voltada para o processo de efetiva tomada de decisão coletiva. Ambas 

possuem início em períodos diferentes tendo em vista interesses igualmente diferentes. A 

primeira tem sua trajetória de ascensão nos anos de 1960 (marcado por movimentos dos direitos 

humanos e estudantis nos Estados Unidos) e a segunda nos anos de 1980 sob a perspectiva de 

deliberação de Habermas (FLORIDIA, 2017).  

Desta forma, se faz necessário o entendimento que duas são as correntes sobre 

participação em processos decisórios no contexto de políticas públicas. A primeira delas é a 

chamada teoria não contingencial, defendida por Habermas (1983) o que, por sua vez, vai de 

encontro ao modelo de democracia deliberacionista. Esta é aquela que defende que “a 

participação tem valor em si, e não nos potenciais resultados que um processo participativo 

possa trazer (maior eficácia, maior igualdade, etc.)” (SECCHI, 2013, p. 143). A segunda, diz 

respeito a correntes normativas centralizadoras, defendida, por exemplo, por Schumpeter. Esta 

enfatiza que poucas pessoas possuem capacidade de discernir os fatos, preparação para agir 

sobre fatos.  

É preciso que se tenha conhecimento (técnico inclusive) para o participar. Esta 

corrente nos parece ser a defendida também por muitos gestores municipais no que compete ao 

planejamento territorial, percebida em discursos e ações como, por exemplo, em audiências 

públicas em que as decisões tomadas de forma prévia pelos gestores apenas são validadas (falsa 

legitimidade ao processo) (MARICATO, 2011). A autora deixa transparecer em suas análises 

que o processo de formulação participativa dos PDMs são quase mais importantes do que os 
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próprios Planos pois podem legitimar os participantes com seus pontos de vista diferentes e 

conflitantes (MARICATO, 2009).   

Frey, ao concluir sua análise sobre políticas públicas no Brasil, destaca que a cessão 

do uso de modelos norte-americanos (estadunidense) do tipo “top down” “representa uma 

concessão necessária a uma realidade institucional caracterizada pela crescente diversidade, 

complexidade e dinâmica” (2000, p. 252), considerando interrelações entre polity, politics e 

policy. Para o contexto da participação é de fundamental relevância que modelos de tomada de 

decisão (sobretudo no planejamento territorial) não sejam do tipo “top down”. A participação 

no planejamento depende, basicamente, da polity (instituições) para que possa acontecer e 

influenciar no processo de tomada de decisão na politics (relações de poder) a partir da policy 

(processos) o que, por sua vez, para Rolnik (2003), depende do Estado como ator no desenho 

de uma nova geografia urbana.  

Destaca-se que o presente trabalho defende a corrente não contingencial de 

participação onde todos são igualmente importantes em processos de tomada de decisão, 

sobretudo quando se planeja o município que se quer e que se pode ter. (Figura 8) 

Figura 8 - Modelos de participação 

 
Elaboração: Rubens Staloch com base em Habermas (1983), Frey (2000) e Secchi (2013).  

Esta participação (não contingencial) para o construir a cidade que se pode é 

fundamental para que o direito à cidade seja conquistado. Se evidencia que é necessária uma 

governança territorial para o que o processo de participação, de fato, ocorra. Analisando a 

trajetória até o presente momento sobre os processos legais para o direito à cidade, do ponto de 

vista da formação sócio-espacial (SANTOS, 1977), faz-se necessário o entendimento de que o 

resultado das sociedades atuais são o resultado de um conjunto de ações e técnicas formatadas 
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espaço-temporalmente, dos modos de produção vigente, das relações (lutas) de classes e, por 

que não dizer, do resultado de políticas públicas ao longo deste processo histórico.  

Para Avritzer (2002, p. 59), considerando as transformações no Estado e na sociedade 

civil brasileira, há, a partir destas formas de participação, “em geral, [...]  a inclusão de temáticas 

até então ignoradas pelo sistema político, a redefinição de identidades e vínculos e o aumento 

de participação, especialmente no nível local”, pressionando, por meio de movimentos sociais 

e na constitução de redes, processos decisórios, desde sua agenda.45 Aqui se pode estabelecer 

uma relação com a “teoria da agência” descrita por Sztompka (2005) pois, para o autor, apenas 

será possível se alcançar mudanças sociais se existir união dos agentes – os todo-poderosos, 

como enfatiza. Neste caso, o planejamento discutido de forma deliberativa tem mais chances 

de evidenciar variáveis que contribuam ao processo de pensar a cidade que se quer e que se 

pode ter, conforme analisa Pereira (2015).  

Para Rolnik (2009, p. 35), após as discussões na primeira Conferência Nacional das 

Cidades e a obrigação legal de se fazer uma gestão democrática, conforme prevê o Estatuto da 

Cidade, se pode constatar que “em muitas cidades, debates públicos sobre temas de política 

urbana ocorreram pela primeira vez; em outras, tratou-se apenas de um procedimento formal – 

a convocação de uma audiência pública e seu registro em ata – para que o poder político local 

não pudesse ser acusado e eventualmente punido por descumprir a lei” e mais, complementa a 

autora: “boa parte dos Executivos locais apostaram na realização destes processos na 

expectativa de poder, através do cumprimento da exigência legal, se credenciar para acessar 

recursos federais para obras de urbanização” (ROLNIK, 2009, p. 45). Para Maricato (2011, p. 

93-94), nunca fomos tão participativos, sobretudo porque os movimentos urbanos das duas 

últimas décadas conquistaram no Brasil “uma certa unidade em torno do ideário da Reforma 

Urbana, do direito à cidade e à cidadania para todos em especial para os excluídos 

territorialmente”.   

Rolnik (2009) e Maricato (2011) destacaram o processo de desenvolvimento de 

políticas (sociais), sobretudo devido à criação do Ministério das Cidades nos anos 2000 durante 

o Governo do Presidente Lula. O Ministério das Cidades, estruturado em Secretarias, tinha 

como maiores fontes de problemas a serem resolvidos: 1) sociais urbanos; 2) habitação; e 3) 

 
45 Brasil (2004) perfez uma discussão sobre “participação cidadã” e espaço “público”, abordando diferentes autores 
e demonstrando que o país caminhou [durante os anos 1990] com novas instâncias de participação cidadã e gestão 
democrática, a partir de alguns mecanismos, a exemplo, os Conselhos e Conferências municipais de gestão urbana.  
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saneamento ambiental; 4) transportes; 5) questões fundiárias. Muitos destes, por sua vez, não 

figuravam como centrais entre as discussões Municipais de gestão urbana.  

O Estatuto da Cidade coloca o Plano Diretor como instrumento-chave ao planejamento 

territorial. Borja e Castells (1997), a partir de uma análise acerca das novas formas de 

organização baseadas nas novas tecnologias – gerando globalização econômica, por exemplo – 

destacaram que os planos diretores constituem armas fundamentais para a construção de uma 

sólida base local. De acordo com Lacerda et al. (2005, p. 56):  

O Plano Diretor visa orientar as ações dos agentes públicos e privados no processo de 
desenvolvimento municipal, podendo se tornar um importante instrumento de plane- 
jamento se for capaz de aglutinar diversos atores sociais. O seu maior desafio é a 
combinação das dimensões técnica e política: dimensão técnica, à medida que tem de 
ser respaldado em análises fundamentadas em um conjunto informacional; dimensão 
política, uma vez que a sua elaboração constitui um espaço privilegiado de negociação 
entre os atores sociais, confrontando e articulando seus interesses.  

Novamente, a questão central se volta para o conceito de território – relações de poder 

– em que o PDM é o responsável em “mediar” os interesses. Porém, é preciso vontade política 

e que o corpo técnico aceite a participação (PEREIRA, 2015). Quanto ao corpo técnico, este 

deve apresentar um caráter mediador no processo de construção dos PDMs, auxiliando nas 

discussões. Desta forma, é preciso que ocorram mudanças no âmbito da condução do processo 

de planejamento, o que implica pensar em governança territorial. É preciso pensar não na 

construção de uma “cidade do pensamento único” onde os cidadãos são apenas consumidores 

da cidade e não “construtores” (não no sentido literal) (ARANTES et al., 2009). Para Lacerda 

et al. “o Plano é, assim, a matriz do desenvolvimento urbano do município, possuindo por isso 

mesmo uma interface necessária com todos os demais instrumentos de planejamento da 

administração municipal” (2005, p. 56).  (Figura 9)  
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Figura 9 - Diretrizes da política de gestão e planejamento territorial 

 
Elaboração: Rubens Staloch a partir do Estatuto da Cidade (2001) e Lacerda et al. (2005).  
 

O PDM assume um papel estratégico de longo prazo a partir da cidade que se tem, a 

cidade que se quer e a cidade que se pode ter:  

Por sua vez, o planejamento urbano participativo, que hoje parece dar sinais de 
vitalidade, é essencialmente processual: sabe-se a maneira de iniciar o processo de 
planejamento (quando muito), mas esse processo deve estar aberto para todas as 
possibilidades, pois os pactos serão construídos durante o planejamento; os 
instrumentos só surgirão destes pactos; os produtos não devem ser preconcebidos e 
não devem ter valor neles próprios. Os instrumentos só têm sentido se forem 
ferramentas para se alcançar as diretrizes determinadas no pacto socialmente 
construído (PEREIRA, 2011, p. 115).  

Ademais, não se pode deixar de falar quanto à estrutura normativa no qual está inserido 

o PDM, repousando na Lei Orgânica do Município que, por sua vez, emana da Constituição 

Estadual e esta, da Constituição Federal, ocorrendo uma integração entre elas no que compete 

à gestão e o planejamento territorial municipal:   

A inserção do Plano Diretor nesse sistema normativo coloca para a administração 
municipal a necessidade de compreender a extensão e os limites das competências do 
município, dentro do sistema de repartição de competências adotado pela Constituição 
Federal de 1988, fundamentado, sobretudo, no princípio da predominância de 
interesses, segundo o qual o que for de interesse nacional deve ser regulado pela 
União, de interesse regional pelos estados, e de interesse local pelos municípios. 
Entretanto, os juristas têm criticado a escolha do princípio, porque muitas vezes o que 
é de interesse nacional na verdade também afeta o Estado, o município, e vice-versa 
(LACERDA, et al., 2005, p. 58).  
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Os municípios legislam localmente por meio do PDM, o qual está correlacionado com 

a Lei das Diretrizes Orçamentárias (LDO), Lei Orçamentária Anual (LOA) e os Planos 

Plurianuais (PPA). Cabe destacar que o PPA deve se ajustar aos Planos Diretores e não o 

contrário, conforme apontou Brandão (2011). A este respeito, analisando os dados sobre este 

processo histórico, se nota que, com o passar do tempo, a elaboração dos Planos, Programas e 

Políticas no que tange ao processo de planejamento territorial, a observar os Planos Plurianuais 

nacional, comparativamente de 1996 a 2016, incorporaram a questão da participação social. O 

Plano Plurianual – PPA – 1996 a 1999, Lei nº. 9.276 – possuía como objetivo: 

[...] a necessidade de consolidação da estabilidade de preços. A retomada dos 
investimentos produtivos e a deflagração de uma nova fase sustentada de 
desenvolvimento são consequência da estabilidade e, ao mesmo tempo, condição para 
a sua consolidação (BRASIL, Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e 
Gestão, 2017).46  

Enquanto o PPA – 2016 a 2019, Lei nº. 12.249 – tem como objetivo: 

[...] reforçar a opção por um modelo de desenvolvimento com inclusão social e 
redução das desigualdades, com foco na qualidade dos serviços públicos e no 
equilíbrio da economia, e está organizado em duas partes: dimensão estratégica, 
composta pela visão de futuro, por quatro eixos estratégicos e pelas 28 diretrizes 
estratégicas, e a dimensão tática, que apresenta os 54 programas temáticos e os 
programas de gestão, manutenção e serviços ao Estado (BRASIL, Ministério do 
Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, 2017).47 

Nota-se que há alteração no foco das premissas dos PPAs federais, em que mais 

recentemente (após os anos 2000) há uma maior preocupação com questões sociais e 

participação. Além do mais, a partir dos Ciclos das Conferências da Cidade, iniciadas em 2003, 

é possível perceber a estruturação da participação social por meio das representações dos 

diferentes segmentos sociais. Assim, foram realizadas conferências municipais, 

microrregionais e estaduais em consonância com o Estatuto da Cidade (2001).  A respeito 

dessas conferências, Costa e Favarão (2016, p. 114) destacam um breve histórico sobre o seu 

ciclo nacional:  

o Na 1a Conferência Nacional das Cidades, em 2003, estabeleceram-se os 

parâmetros para uma PNDU, com o intuito de promover a integração das políticas 

setoriais, o princípio para fundamentação do direito à cidade e cumprimento da 

função social da cidade e da propriedade, bem como o acesso universal à moradia 

digna, ao saneamento básico, ao transporte público e à acessibilidade. Ressalta-

 
46 Disponível em: http://www.planejamento.gov.br/assuntos/planeja/plano-plurianual. Acessado em: set. de 2017.  
47 Disponível em: http://www.planejamento.gov.br/assuntos/planeja/plano-plurianual. Acessado em: set. de 2017.  
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se, também, o fortalecimento do viés da governança baseada na gestão 

descentralizada e democrática, com acesso a informação e participação social.  

o Na 2a Conferência Nacional das Cidades, em 2005, foram aprovados o princípio 

da gestão democrática, da participação social e do controle social e as diretrizes 

das políticas de planejamento urbano, bem como a estrutura e os instrumentos da 

política regional e metropolitana.  

o Na 3a Conferência Nacional das Cidades, realizada em 2007, o debate centrou-se 

nas temáticas referentes aos avanços na PNDU, a construção do sistema nacional 

de desenvolvimento urbano e a criação de uma política de regularização fundiária, 

além da criação de uma política de prevenção e mediação de conflitos fundiários 

urbanos.  

o Na 4a Conferência Nacional das Cidades, de 2010, foi realizado um balanço das 

conquistas e dos desafios ao longo do processo de construção da PNDU, que 

acabou culminando na demanda por avanços nos resultados já existentes, assim 

como na reinvindicação pela criação de conselhos nos estados e municípios.  

o Por fim, na 5a Conferência Nacional das Cidades, em 2013, aprovou-se a proposta 

do sistema nacional de desenvolvimento urbano, com objetivo de promover a 

integração das políticas de desenvolvimento urbano com as políticas sociais e 

econômicas, bem como realizar a articulação com os diversos entes federados. 

Destaca-se, ainda, a oficialização do Plano Nacional de Saneamento Básico 

(Plansab) e as propostas para articular o programa Minha Casa Minha Vida 

(MCMV) com as políticas de desenvolvimento urbano.  

o A 6a Conferência Nacional das Cidades estava programada para ocorrer do dia 5 

ao dia 9 de junho de 2017, em Brasília48. A conferência teria como tema central 

“Função Social da Cidade e da Propriedade”.  

Nesta perspectiva, as políticas públicas devem (ou deveriam) considerar no seu 

processo de formulação – ciclo – a ampla participação social, assim como no planejamento 

territorial, o qual é denominado de gestão democrática.  

 
48 Alterado o cronograma por meio do Decreto Nº 9.076 (http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-
2018/2017/decreto/D9076.htm), que dispõe sobre o cronograma da 6ª Conferência Nacional das Cidades. Sendo 
assim, a previsão era de que seria realizada em 2019.  
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1.2.3 Gestão democrática e governança para o planejamento territorial municipal 

participativo   

 
Sobre a execução da política urbana, de acordo com o Estatuto da Cidade (2001), esta 

precisa ser amparadas no Art. 1º, onde diz em seu parágrafo II que a “gestão democrática por 

meio da participação da população e de associações representativas dos vários segmentos da 

comunidade na formulação, execução e acompanhamento de planos, programas e projetos de 

desenvolvimento urbano”. Já no Art. 4o, para os fins desta Lei, serão utilizados, entre outros 

instrumentos:§ 3o Os instrumentos previstos neste artigo que demandam dispêndio de recursos 

por parte do Poder Público municipal devem ser objeto de controle social, garantida a 

participação de comunidades, movimentos e entidades da sociedade civil. 

Ainda, em seu Capítulo IV, sobre a gestão democrática, se preveem instrumentos para 

a participação social tais como: I – órgãos colegiados de política urbana nos níveis nacional, 

estadual e municipal; II – debates, audiências e consultas públicas; III – conferências sobre 

assuntos de interesse urbano, nos níveis nacional, estadual e municipal; IV – iniciativa popular 

de projeto de lei e de planos, programas e projetos de desenvolvimento urbano. 

A este respeito, sobre a participação e como forma de mostrar a sua relevância, Putnam 

(1996) diz que a participação cívica é fundamental para o desenvolvimento de uma região, ou 

seja, o Capital Social49, a partir da comunidade cívica. O autor ainda descreve, do ponto de vista 

da modernidade sócio-econômica, que a Revolução Industrial é um acontecimento que 

representa um divisor de águas, para qualquer teoria, seja marxista ou não. Grandes multidões 

mudaram-se do campo para as cidades, os padrões de vida melhoraram, a estrutura das classes 

sociais se transformou, o capital físico e humano se avolumou, os níveis de educação e os 

padrões sanitários se elevaram e a capacidade econômica e tecnológica se multiplicaram. 

A comunidade cívica, portanto, busca resolver problemas/necessidades públicas gerais 

e, a cidadania, implica direitos e deveres iguais para todos. Tal comunidade se mantém unida 

por relações horizontais de cooperação e não por relações verticais de autoridade. Tal 

comunidade será tanto mais cívica quanto mais a política se aproximar do ideal de igualdade 

política entre cidadãos que seguem regras de reciprocidade e participam do governo. A 

 
49Inicialmente discutido e teorizado por Bourdieu (1985), porém com uma perspectiva mais individualizada, 
enquanto Putnam (1993; 1996) já o descreve mais na perspectiva coletiva de comunidade cívica. Para Putnam 
(1993, p. 167) o capital social é descrito “as features of social organizations, such as trust, norms, and networks 
that can improve the efficiency of Society by facilitating coordinated actions”.  
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comunidade cívica é um determinante mais forte que o desenvolvimento econômico. Quanto 

mais cívica a região, mais eficaz o seu governo (PUTNAM, 1996). 

Como fazer planejamento territorial é definir o melhor modo de ocupar o sítio 

(compreendido como espaço) de um município ou região, prever os pontos onde se localizarão 

atividades e todos os usos do espaço, presente e futuros (BRASIL, 2005). Os Planos Diretores 

dos Municípios, de acordo com o Estatuto da Cidade (2001) em seu Art. 39, precisam seguir 

algumas diretrizes a fim de permitir que os cidadãos possam, de fato, participar do município e 

constituir capital social descrito por Putnam (1996). Isto é, sob a perspectiva de 

desenvolvimento regional a partir da análise do caso italiano, referindo-se a práticas sociais, 

relações de confiança e normas que estão presentes em uma sociedade que, por sua vez, 

determinarão o seu nível de desenvolvimento, como descrito em seu livro “Comunidade e 

Democracia” (PUTNAM, 1996) quando relatou as diferenças existentes entre as regiões norte 

e sul da Itália nos anos 1970 atreladas ao capital social.  

Considerando o Estatuto da Cidade em seu Art. 39 § 4o, 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 produzidos. 

Para a gestão democrática fica instituído no Art. 45 (Estatuto da Cidade, 2001) que “os 

organismos gestores das regiões metropolitanas e aglomerações urbanas incluirão obrigatória 

e significativa participação da população e de associações representativas dos vários 

segmentos da comunidade, de modo a garantir o controle direto de suas atividades e o pleno 

exercício da cidadania”. Sendo o Plano Diretor das Cidades o instrumento para o pleno 

desenvolvimento do município e para que a cidade e a propriedade cumpram sua função social 

portanto, de acordo com o Estatuto da Cidade (2005, p. 16), o Plano:   

i) indica os objetivos a alcançar;  

ii) explicita as estratégias e instrumentos para atingir os objetivos;   
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iii)  oferece todos os instrumentos necessários para que estes objetivos sejam 

cumpridos.   

Frisa-se que, de acordo com o Ministério das Cidades (BRASIL, 2005), a construção 

dos Planos Diretores precisa ser realizada de forma participativa com todos os cidadãos. O 

Estatuto da Cidadade elenca que “o processo deve ser conduzido pelo poder Executivo, 

articulado com os representantes no poder Legislativo e com a sociedade civil”, sendo que esta 

participação “não deve estar limitada apenas à solenidade de apresentação do Plano Diretor, em 

Audiência Pública” (BRASIL, 2005, p. 17). Sendo assim, nos incita pensar sobre a relação entre 

politics, policy e polity.  Neste escopo, “parte-se do pressuposto de que o processo de 

desenvolvimento, necessariamente tenso, exige a assunção da conflitualidade, a dinâmica de 

ação, as facções das classes sociais e a identificação dos sujeitos sociopolíticos portadores de 

decisão transformadora” (BRANDÃO, 2011, p. 21). Desta forma, se evidencia novamente a 

relevância da participação no processo de planejamento.   

Souza (2008) em sua análise sobre a participação popular no planejamento urbano 

coloca que, no âmbito da gestão orçamentária local, as experiências não foram tão numerosas. 

Já Maricato (2011) coloca que não se pode criar ilusões sobre os Planos Diretores instituídos 

por leis municipais. Ao falar destes planos a autora coloca que:  

Sua elaboração permite aos participantes conhecer a cidade, entender as forças que a 
controlam. Seu processo participativo permite incorporar sujeitos ao processo político 
e ao controle – sempre relativo – sobre a administração e as câmaras municipais. Mas 
é preciso não perder de vista a natureza do poder municipal, que tem a especulação 
imobiliária (nem sempre capital, mas patrimônio) entre suas maiores forças. Há uma 
distância imensa entre discurso e prática entre nós. Invariavelmente os textos dos 
Planos Diretores são sempre muito bem-intencionados, afirmam uma cidade para 
todos, harmônica, sustentável e democrática. A implementação do Plano, entretanto, 
tende a seguir a tradição: o que favorece a alguns é realizado, o que os contraria é 
ignorado (MARICATO, 2011, p. 96).  

Como exemplo, ainda, Jesus e Bastos (2015), ao analisar o processo de planejamento 

Florianopolitano (especificamente o Plano Diretor) constatam que ocorre (u) “falta de diálogo 

entre técnicos e órgãos representantes da comunidade. A concepção geral do plano – elaborado 

de forma setorizada, e não integrada – é outro problema frequentemente apontado na proposta 

desse novo Plano Diretor de Florianópolis50” (JESUS e BASTOS, 2015, p. 199). 

 
50 Em 2009, a Fundação Cepa (Argentina), é contratada para elaborar o Plano Diretor Participativo de 
Florianópolis, recebendo muitas críticas (JESUS e BASTOS, 2015).  



 83  

Lefebvre (2001) enfatiza que há diferença entre participação e apropriação. Assim 

como é diferente falar em “direito à informação” (Lei de Acesso à Informação) e “direito à 

participação”. Para que se tenha como participar, a informação é fator fundamental, não basta 

apenas disponibilização de informações mas, sim, que elas possam ser utilizadas para a 

participação e a tomada de decisão. Quando se fala em planejamento territorial participativo, o 

que se espera é que a participação deve ocorrer antes da elaboração de projetos e programas, 

por exemplo. O que temos é a consulta pública, por exemplo, quando um determinado projeto 

ou programa já está formatado por um grupo pré-determinado (classes). No pensamento 

Lefebvriano isto não é participação. Desta forma, os agentes não se sentem pertencentes à 

cidade, ao espaço urbano, pois não fora construída por eles, não fora vivida, sentida e que, ao 

mesmo tempo, pudesse criar e recriar os agentes.  

De acordo com Harvey (2012), a cidade não é apenas palco de lutas mas, sim, aquilo 

pelo que se luta. Desta forma, a cidade rebelde mostra-se contra a cidade do negócio, apenas 

preocupando-se com o valor de troca (dos interesses neoliberais) e não de uso. Para tanto, o 

processo de planejamento territorial, no que diz respeito à formulação de regras, leis, por 

exemplo, deve ser participativo, minimizando os efeitos predatórios de certos grupos ou classes, 

como descreve Marx (1988), visando o direito à cidade (LEFEBVRE, 2001) sob os aspectos de 

justiça social e democráticos.  

Santos Junior (2015), após colocar em debate as ideias de Henri Lefebvre e David 

Harvey sobre os conceitos e concepções em torno dos espaços urbanos comuns e o direito à 

cidade, diz que:  

O desafio da transição para a revolução urbana requer a construção de uma plataforma 
política coletiva e de uma coalizão popular que promova o conflito em torno da 
apropriação dos espaços urbanos comuns, que envolva não apenas o acesso aos 
espaços atualmente existentes, mas também a criação de novos espaços urbanos 
comuns de socialização e de ação política que possibilitem essa unidade e a promoção 
de novas formas de apropriação da cidade. Mas isso requer o reconhecimento da 
existência de múltiplas práticas heterotrópicas51 dentro da cidade, com suas diferentes 
potencialidades de se transformarem em possibilidades alternativas (SANTOS 
JUNIOR, 2015, p. 209).  

 
51 Existe uma diferença entre os conceitos de Isotopia (lugares isotópicos), Heterotopia (lugares heterotópicos) e 
Utopia (lugares utópicos). Lugares isotópicos são aqueles em que segue a lógica da reprodução do capital, 
constitui-se no valor de troca. Os heterotópicos são aqueles que fogem da lógica do valor de troca, da reprodução 
do capital, ou seja, criam valor de uso, por exemplo: a criação de um parque ecológico, o Orçamento Participativo 
em Porto Alegre - RS. Já um lugar utópico é aquele que ainda não está instituído (mas idealizado). (LEFEBVRE 
2001 e SANTOS JUNIOR, 2015, p. 206) 
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É importante ainda destacar que a cidade possui dimensões: simbólica; paradigmática; 

e sintagmática que, por sua vez, nos ajuda a entender o processo de planejamento: 

Simbólica; os monumentos, como também os vazios, as praças e avenidas, 
simbolizam o cosmo, o mundo, a sociedade ou simplesmente o Estado. Ela tem uma 
dimensão paradigmática; implica em mostrar oposições, a parte interna e a parte 
externa, o centro e a periferia, o integrado à sociedade urbana e o não-integrado. 
Finalmente, ela possui também a dimensão sintagmática; ligação dos elementos, 
articulações das isotopias e das heterotopias (LEFEBVRE, 2001, p. 70). 

A cidade precisa ser vivida, onde os cidadãos precisam apropriar-se do tempo e do 

espaço, usando a astúcia, intervindo, o que se constitui no direito à cidade (LEFEBVRE, 2001). 

O autor ainda coloca de forma muito inteligente que os problemas de uma cidade talvez sejam 

fáceis de serem resolvidos, em que as soluções estejam próximas, porém é preciso que as 

pessoas (participantes e viventes da cidade) levantem estes problemas, o que deve acontecer 

durante a primeira etapa de elaboração dos Planos Diretores, na leitura técnica e comunitária. 

Esta leitura “reúne registros de memória das pessoas e grupos sociais, aponta elementos da 

cultura e da vivência e, assim, permite que se construam releituras coletivas dos conflitos, 

problemas e potencialidades” (BRASIL, 2005, p. 21). Para Maricato (2011), muitos dos Planos 

Diretores, senão a totalidade, expressam apenas conteúdos genéricos e sem aplicabilidades no 

que tange aos interesses populares que, por sua vez, implica no direito à cidade, à participação, 

à vivência. 

Lacerda et al. (2005, p. 68) complementam dizendo que “é ilusório pretender uma ativa 

participação da sociedade civil na elaboração de Planos Diretores sem uma mudança de 

mentalidade capaz de vencer os obstáculos da cultura política moldada [...] sujeição e 

passividade”, onde o que se quer (politicamente) é a cidade do pensamento único (valor de 

troca) (ARANTES, et al., 2009). Desta forma, imperam estruturas participativas díspares, com 

potências assimétricas e heterogêneas, configurando lógicas hierarquizadas. Os próprios 

planejadores carecem de poder em meio a este cenário constituído (BRANDÃO, 2011).  

Em um balanço realizado por Santos Júnior e Montandon (2011), após dez anos de 

vigência do Estatuto da Cidade, são apontados, a partir da análise de cerca de dois mil 

municípios cujos Planos foram elaborados, que ocorreu a inclusão dos instrumentos previstos 

no Estatuto, sobretudo, que versam sobre a gestão do uso do solo52, zoneamento, habitação e 

 
52 Instrumentos contidos no Estatuto da Cidade que versam sobre a indução do uso e à ocupação do solo no Brasil: 
parcelamento, edificação e utilização compulsórios; IPTU progressivo no tempo e desapropriação com pagamento 
em títulos da dívida pública; Direito de preembção; Direito de superfície; Outorga onerosa do direito de construir 
e de alteração de uso; Transferência do direito de construir; e Operação urbana consorciada.  
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sistema viário. Porém, muitos destes instrumentos não são, de fato, aplicados, a exemplo das 

ZEIS (Zonas de Especial Interesse Social), presentes em 81% dos planos analisados e poucos 

municípios efetivamente definiram parâmetros urbanísticos para demarcar estas Zonas de 

Especial Interesse Social (ZEIS).  Não adianta dispositivo legal se a prática é outra.   

Em processos de planejamento territorial que tentam a implementação da gestão 

democrática para elaboração de PDM, se pode evidenciar a utilização de algumas metodologias 

para discussão sobre a cidade que temos, a cidade que queremos e podemos. Dentre elas, para 

planejamento urbano, uma se destaca, a chamada metodologia da matriz de Condicionantes, 

Deficiências e Potencialidades (CDP), utilizada, por exemplo, para elaboração do PDM de 

Brusque (SIEBERT e SOUZA, 1998), Blumenau (BLUMENAU, 2008), e dos PDM na região 

do Alto Vale do Itajaí (MEURER e VIEIRA, 2010). A metodologia CDP consiste em:  

o Condicionantes: elementos da estrutura urbana que devem ser mantidos, 

preservados ou conservados e, sobretudo, considerados no planejamento. São, 

basicamente, os elementos do ambiente urbano e natural, ou planos e decisões 

existentes, com consequências futuras previsíveis no ambiente físico, ou na 

estrutura urbana, que determinam a ocupação e o uso do espaço em estudo.  

o Deficiências: situações que devem ser melhoradas ou problemas que devem ser 

eliminados. São situações negativas para o desempenho das funções da cidade e 

que significam estrangulamentos de caráter qualitativo e quantitativo para o 

desenvolvimento da área em estudo e da sua comunidade.  

o Potencialidades: elementos, recursos ou vantagens que podem ser incorporados 

positivamente ao sistema territorial e que até então não foram aproveitados 

adequadamente.  

Porém, a pergunta que aqui se realiza é a seguinte: mesmo com o uso de uma 

metodologia, a exemplo da CDP, os cidadãos participam (ou participaram, no caso da análise 

realizada nesta pesquisa para a região do Alto Vale do Itajaí)? De fato, expressam suas vontades 

acerca do município que vivem? Pensando no contexto de analogia ao pensamento de Lefebvre 

(2001, p. 128) que “a cidade foi um espaço ocupado ao mesmo tempo pelo trabalho produtivo, 

pelas obras, pelas festas”, onde o direito à cidade se manifesta como forma dos direitos: direito 

à liberdade, à individualização na socialização, ao habitat e ao habitar.  

Para Marguti; Costa e Galindo (2016, p. 19):  
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[...] apesar do elevado aporte de recursos direcionados aos grandes centros nos últimos 
anos, isso não necessariamente reverteu-se em benefícios para a população em sua 
vida cotidiana. Descolados dos próprios planos diretores e da realidade local, os 
investimentos em infraestrutura buscam atender, sobremaneira, aos interesses 
privados em cena, em um claro movimento que leva à conformação de um urbano que 
se faz na contramão da consolidação do direito à cidade.  

Este direito à cidade é tão relevante para o processo de vida das cidades que fora 

discutido no Âmbito das conferências Habitat III53, sendo este o coração da nova agenda urbana 

(MARGUTI; COSTA e GALINDO, 2016). “O direito à obra (à atividade participante) e o 

direito à apropriação (bem distinto do direito à propriedade) estão implicados no direito à 

cidade” (LEFEBVRE, 2001, p. 134). Neste sentido, Gehl (2013) descreve em seu livro 

“Cidades para pessoas” a relação entre os espaços públicos e a sociedade civil, deixando claro 

que a dimensão humana em uma cidade é o elemento mais importante – estas que têm o direito 

à obra descrito por Lefebvre (2001). Assim sendo, as cidades podem ser melhores desde que 

sejam pensadas, e idealizadas, para as pessoas e pelas pessoas. Gehl (2013), em seus escritos, 

destaca que o planejamento das cidades deve perpassar pelo pensar na mobilidade, 

sustentabilidade, vitalidade, segurança e valorização dos espaços públicos, já que a cidade é um 

local de encontros.54 Porém, ainda hoje,  

Com todos os avanços ocorridos nos últimos vinte anos, ainda se convive com déficit 
habitacional, gentrificação, falta de cobertura de esgotamento sanitário, poluição e 
contaminação, bem como agravamento dos tempos de deslocamento, mesmo nos 
centros urbanos mais desenvolvidos do país. A exclusão social infelizmente persiste 
e um esforço deve ser feito não apenas para garantir a permanência dos espaços 
institucionais de participação, mas para torná-los efetivamente representativos da 
diversidade brasileira a fim de permitir que as políticas tratem também, e com o 
devido cuidado, dos grupos mais vulneráveis (MARGUTI; COSTA e GALINDO, 
2016, p. 21).  

Costa (2016), ao analisar artigos compilados, percebe que o direito à cidade tem sido 

discutido, de certa forma, com avanços em algumas dimensões tais como habitação, 

regularização fundiária, saneamento ambiental e mobilidade urbana. Assim, é essencial pensar 

 
53 Conferências que acontecem a cada vinte anos, cujos objetivos estão centrados na renovação dos compromissos 
das nações sobre o desenvolvimento urbano sustentável [em todas as dimensões] (MARGUTI; COSTA e 
GALINDO, 2016).  
54 Interessante observar que Gehl (2013, p. 47) faz inferência relacionando a comunicação e as distâncias. Para o 
autor, “A distância íntima – 0 a 45 cm – é a distância na qual se pode partilhar fortes emoções. Essa é a distância 
do amor, da ternura e do consolo, assim como a distância para comunicar raiva e ira [...] Distância pessoal – 45 
cm a 1,20 m – é a distância de contato entre amigos próximos e familiares. É aqui que ocorrem conversas sobre 
assuntos importantes [...] uma família reunida em torno de uma mesa, às refeições. Distância social – 1,20 m a 
3,70 m – descreve as distâncias nas quais se pode partilhar conversas sobre trabalho, lembranças de viagens e 
outros tipos de informações comuns [...] Distância pública – mais de 3,70 m – descreve a distância do contato mais 
formal e da comunicação unilateral. Essa é a distância entre professores e alunos, pastores e congregação, e a 
distância que escolhemos para ver ou ouvir um artista de rua, mas que queremos mostrar que não somos parte do 
evento”. Para refletirmos, deixo uma inquietação: é possível pensar nessa relação a partir do ciberespaço? 
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na participação e na criação de canais de participação que, por sua vez, para Pereira (2015, p. 

235), esbarram na “falta de condições [...]: vontade política; tradição associativa; condições 

institucionais e o comprometimento dos técnicos dificulta em diferentes níveis o processo 

participativo, conforme o grau e a combinação da falta destas condições”. Ademais, a questão 

da governança precisa ser considerada neste processo, sobretudo, para permitir que ocorra um 

planejamento territorial participativo como aponta o Estatuto da Cidade. Para Costa e Favarão, 

nesse sentido,  

Há que se avaliar a potência dos governos locais no país e as dificuldades técnicas e 
institucionais com as quais essa esfera de governo se depara. É notório o avanço no 
sentido da descentralização e da ampliação das competências legais transferidas, mas 
os recursos para operar as políticas não foram necessariamente gerados ou 
transferidos, sobretudo no que diz respeito à política urbana (2016, p. 122).  

Além disto, há problemas no que tange ao fortalecimento institucional, ao acesso a 

recursos técnicos e financeiros, sobretudo em municípios pequenos e, também, há problemas 

no que se refere à participação social, à transparência55 e ao accountability (COSTA e 

FAVARÃO, 2016). Ou seja, a governança territorial, sobretudo urbana, precisa lidar com as 

lógicas e interesses em disputa no território. No Brasil já sabemos que estamos avançando, em 

princípio, mais teoricamente em alguns aspectos e mais práticos em outros. Ainda há um 

caminho a ser percorrido para que a gestão democrática na política urbana brasileira, sob o 

aspecto do planejamento territorial, avance. No entendimento de Lacerda et al.,  

[...] a gestão do Plano Diretor deve ser alicerçada em um conjunto de normas e em 
outras ferramentas necessárias ao planejamento local e participativo, exercendo- se de 
forma democrática e transparente. Por um lado, tais instrumentos dão suporte e 
orientação específica, sobretudo, às políticas públicas definidas de modo geral no 
Plano Diretor. Por outro, auxiliam na aferição dos resultados e das metas atingidas na 
implementação das políticas públicas propostas (LACERDA et al., 2005, p. 69).  

Estamos no caminho, muito em vista da criação e aperfeiçoamento de instrumentos de 

participação social na gestão da política urbana como reflexo de movimentos sociais56 no 

cenário nacional (AVELINO, 2016) que iniciaram com maior expressividade na década de 

1970 e assim desenvolveram: (Figura 10)  

 
55 A primeira lei que versa sobre transparência pública, no Brasil, foi a Lei Complementar n. 101/2000, que 
estabelece que a União, os Estados e os Municípios são obrigados a dar ampla divulgação, inclusive em meios 
eletrônicos de acesso público, a seus planos, orçamentos e leis de diretrizes orçamentárias, a suas prestações de 
contas e ao seu parecer prévio, bem como emitir e disponibilizar relatório resumido da execução orçamentária e 
relatório de gestão fiscal. Ainda, se pode destacar a Lei 12.527/2011, que versa sobre a Lei de Acesso à Informação.   
56 O paradigma latino americano concentrou-se quase todo em movimentos sociais libertários ou emancipatórios, 
de índios, negros, mulheres e minorias em geral, nas lutas populares urbanas por bens e equipamentos coletivos, 
ou espaço para moradia urbana (nas associações de moradores e nas comunidades de base da igreja e nas lutas pela 
terra, na área rural) (GOHN, 1997, p. 15).  
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Figura 10 - Resumo principais eventos relacionados à participação social no planejamento 
territorial (urbano) 

 
Elaboração: Rubens Staloch. 

De acordo com Avelino (2016, p. 139), “os movimentos sociais urbanos são os grandes 

catalisadores da ampliação da participação social na gestão das cidades”, como se pode verificar 

no Orçamento Participativo de Porto Alegre (RS)57 que, por sua vez, demonstrou que qualquer 

cidadão pode e é capaz de participar de um debate político sobre definições para a sua cidade. 

Devido ao tamanho destaque do OP no Estatuto da Cidade, em seu Art. 4, inciso III, f, e Art. 

44, menciona a “gestão orçamentária participativa” (BRASIL, 2001). Além do mais, os 

Conselhos também exercem papel importante no aspecto de participação em processo de 

planejamento. Porém, a presença desses conselhos acaba sendo mais atuantes em áreas em que 

 
57 De acordo com dados da Rede Brasileira de Orçamento Participativo (Redeop), há, no país, mais de 350 
municípios adotando práticas de Orçamento Participativo, além de diversos outros países. Disponível em: 
http://www.redeopbrasil.com.br. Acessado em: mar. de 2018.  
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possuam um caráter de fiscalizador, como no caso de obrigação legal sobre o meio ambiente e 

habitação.58  

Ainda se pode destacar as Conferências, previstas no Art. 3º, inciso, III, do Estatuto da 

Cidade, que estas versarão sobre assuntos de interesse urbano nos níveis nacional, estadual e 

municipal (BRASIL, 2001). Por fim, estão previstos, ainda, em seu Art. 43, inciso II, demais 

formas de participação como: debates, audiências e consultas públicas. Frisa-se que em 

momento algum é destacado ou imposto qual a forma ou o meio, destas práticas participativas, 

abrindo caminho ao ciberespaço. Cabe mencionar, como lembra Avelino (2016), que é exigida 

a oitiva da população em pelo menos dois momentos I): na implantação de empreendimentos 

ou atividades com efeitos potencialmente negativos e na elaboração e fiscalização do PDM. 

Importante também destacar a diferença entre audiência pública e consulta pública.  

A audiência pública é definida pelo Decreto n. 8.243, de 2014, como “mecanismo 

participativo de caráter presencial, consultivo, aberto a qualquer interessado, com a 

possibilidade de manifestação oral dos participantes, cujo objetivo é subsidiar decisões 

governamentais” (BRASIL, 2014b). Já a consulta pública, por sua vez, consta do mesmo ato 

normativo como “mecanismo participativo, a se realizar em prazo definido, de caráter 

consultivo, aberto a qualquer interessado, que visa a receber contribuições por escrito da 

sociedade civil sobre determinado assunto, na forma definida no seu ato de convocação” 

(BRASIL, 2014b).  

Para tanto, realizar audiências públicas, consultas, entre outras formas de permitir e 

aceitar a participação no processo de discussão para o planejamento territorial municipal que 

se quer e se pode ter, requer governança.  A governança não é entendida de forma unívoca. 

Trata-se de um termo utilizado por diferentes áreas do conhecimento, dentre elas a Política, 

Sociologia, Economia, Administração, Geografia. Porém, inicialmente foi utilizado no mundo 

dos negócios como forma de direcionar os processos para o cumprimento de sua efetividade, 

ou seja, voltado para o processo de gestão. Governança é um termo que originalmente advém 

do inglês governance e do francês gauvernance. Pela etimologia da palavra, o termo é originário 

 
58 Complementar a estas análises e correlações que estão sendo realizadas, cabe mencionar o que apontam Klug; 
Marengo e Luedmann (2016, p. 314) sobre o fato de que “as cidades que apresentam processo de planejamento 
urbano participativo, gestão democrática, moradia adequada, serviços de saneamento básico, além de um sistema 
viário de qualidade e serviços de proteção e defesa civil, são inerentemente mais resilientes à maioria dos impactos 
das mudanças do clima”.   
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dos vocábulos gregos kybenan (incitar, estimular) e kybernetes (guia, piloto) (CARRION e 

COSTA, 2010).  

Governança nos incita a pensar em uma interação entre diversos atores de naturezas 

diversas. Aproximando esta relação do propósito desta pesquisa que, por sua vez versa sobre 

participação, Blanco e Coma (2003) elencam que as relações entre governo e governança, 

apresentam três proposições inter-relacionadas: 

1) Implica no reconhecimento, aceitação e a integração da complexidade como um 

elemento intrínseco ao processo político uma vez que em processos participativos 

há uma grande complexidade de atores. Assim, governar, significa não seguir a 

indicação de uns poucos especialistas. É preciso entender que há um processo 

aberto de aprendizagem, onde múltiplos atores carregam seus conhecimentos e suas 

percepções vivenciais da realidade (que, por sua vez, são fundamentais ao direito à 

cidade);  

2) Implica em um sistema de governo por meio de participação de atores diversos 

conectados. Há multiplicidade de atores, públicos, privados, com interesses, 

vontades e recursos (que, por sua vez, constituem-se nos territórios);  

3) Implica a exigência de uma nova posição dos poderes públicos nos processos de 

governo, adotando novas formas/instrumentos pois o governo em rede não possui 

apenas um único sujeito.  

Se a governança nos faz pensar em integração, governança territorial (que implica 

pensar em relações de poder) é caracterizada como o processo de gestão do território integrando 

associações não apenas do Estado e sociedade civil mas, também, os agentes do mercado 

(DALLABRIDA, 2015; 2016). Seria o papel do NGPT colocar em prática e defender a 

governança. Porém, há um cenário em que “a imensa e absoluta maioria de municípios, planos 

diretores, quando elaborados, e instrumentos de política urbana, quando previsto nos planos, 

são uma mera formalidade, não mobilizam os atores e sequer interessam aos agentes 

econômicos e políticos” (COSTA e FAVARÃO, 2016, p. 127). Assim, a governança se torna 

fator fundamental para que a participação possa ocorrer.  No contexto da governança urbana, 

Ascher (2010, p. 97) destaca que é preciso pensar no “[...] enriquecimento da democracia 

representativa, através de novos procedimentos deliberativos e consultivos”.  
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Quando se pensa em participação em processos de planejamento territorial, é 

imprescindível que haja uma governança visando equilibrar estas forças não deixando que o 

valor de troca constituído seja mais importante do que o valor de uso (LEFEBVRE, 2001 e 

PEREIRA, 2015). Isto implica pensar na participação dos diferentes atores sociais, econômicos 

e institucionais como protagonistas do processo. Este é um fator fundamental para que não 

ocorra o que Maricato (2009) destaca: as ideias fora dos lugares e os lugares fora das ideias em 

função de um processo de planejamento puramente tecnicista e muitas vezes subordinado a 

interesses do capital.  

Pensar em governança territorial, “[...] corresponde a um processo de planejamento e 

gestão de dinâmicas territoriais que dá prioridade a uma ótica inovadora, partilhada e 

colaborativa, por meio de relações horizontais” (DALLABRIDA, 2015, p. 325), integradas o 

que, por sua vez, pode ocorrer por meio do ciberespaço, atualmente. O que se verifica é uma 

desintegração setorial e intergovernamental das políticas públicas, impactando os territórios 

(DALLABRIDA, 2015) bem como o processo de planejamento territorial, por exemplo, nos 

Planos Diretores (SANTOS, 2011). Esta governança não está dada, é construída em cada 

espaço-tempo a partir de cada formação sócio-espacial. Para Costa e Favarão,  

Se a governança é o campo em que se efetivam o entendimento e o sentido da 
implementação das leis e dos instrumentos da política urbana, a participação é o 
mecanismo necessário para que o resultado dos processos e experiências concretos 
possa, em alguma medida, refletir o sentido que inicialmente orientou a proposição 
dessas normas e desses instrumentos. Uma participação qualificada favorece gestões 
e governanças democráticas, transparentes e mais alinhadas com a efetivação do 
direito à cidade (2016, p. 128).   

Ao realizar uma pesquisa bibliométrica acerca do termo “governance” na base de 

dados Scopus59, se verifica que a maior parte das publicações sobre o tema, de um total de 

115.940 documentos (todos os tipos) indexados, ocorreram após o ano de 1990, com maior 

ascensão após anos 2000. Nestas condições, a maior parte das publicações estão nos Estados 

Unidos, Reino Unido, Austrália, Canadá, Alemanha, Holanda, China, Itália, França e Índia, 

respectivamente. O maior volume de indexações está sob o tipo de documento artigo e na área 

das Ciências Sociais (54%) e Negócios, Gerenciamento e Contabilidade (23%).  

Correlacionando a pesquisa pelos termos “territorial planning” e “governance” se 

verifica que do total de 526 documentos, 77% estão indexados na área de Ciências Sociais e o 

 
59 Considerando, inicialmente, o período de 1960 a 2017 em todos os tipos de documentos e em todas as áreas de 
pesquisa. Realizada em abril de 2018.  
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maior volume de publicações ocorre após os anos de 1990 e sobretudo nos anos 2000. (Gráfico 

1)  

Gráfico  1 - Documentos (artigos) por ano para o resultado “territorial planning and 
governance” 

 
Fonte: extraído de Scopus (2018).  

Ainda se verifica que a maior parte das publicações pertencem à Itália, França, Reino 

Unido, Espanha, Estados Unidos e Holanda, respectivamente. Considerando as instituições de 

afiliação das publicações, se pode destacar que grande parte delas está concentrada na Europa 

e Estados Unidos. Conforme verificado por meio de uma pesquisa bibliométrica na base de 

dados Scopus, o contexto de estudos sobre governança na Europa acontece em maior quantidade 

após os anos de 1990. Porém, ao perfazer estudo mais detalhado sobre governança territorial, 

se pode verificar que a partir da década de 1970 há o início das discussões muito influenciadas 

pelo modo de planejamento até então praticado.  

Em Rivolin (2006) é destacado que um processo de boa governança territorial é 

alcançado a partir de cinco pilares: 1) abertura; 2) participação; 3) responsabilidade; 4) eficácia; 

e 5) coerência, evidenciando a liberdade individual e a justiça social. O autor destaca que, no 

contexto da União Europeia, uma governança territorial é entendida a partir do equilíbrio entre 

a coesão econômica, social e territorial. É possível perceber que, após os anos de 1990, o 

processo de governança territorial no contexto da União Europeia (EU) tem se mostrado com 

direcionamento para o desenvolvimento de forma coesa e integrada (sancionado pelo Tratado 

de Lisboa, que entrou em vigor em 2009), sendo previstos ciclos de investimentos e decisões 

integradas e, também, mais participação popular nos processos. Ainda, se pode verificar o 

lançamento do Programa ESPON (European Spatial Planning Observation Network), 
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integrando a comunidade científica para dar suporte ao processo de governança e planejamento 

do território (RIVOLIN, 2011). Neste sentido, ocorreu uma reforma institucional ao longo dos 

anos de 1990, representando um esforço para descentralizar as competências administrativas 

para as autoridades locais.  

Se verifica que nas últimas décadas, dois processos podem ser evidenciados no que 

tange à governança territorial na UE além, claro, do seu próprio desenvolvimento. A primeira 

delas, diz respeito à relação entre as escalas nacional e regional, - multi-nível - em termos de 

redes de governança. A segunda delas, é a necessidade de uma estrutura (reformas) no sistema 

de Estado, planejamento e nos instrumentos técnicos. Assim, o processo de planejamento 

territorial europeu deixou de ser unicamente baseado no modelo “top-down” para um modelo 

mais horizontalizado e participativo, tendo em vista as discussões acerca de hierarquia e 

policentrismo, sendo este baseado em um tipo de estrutura espacial baseada em redes de 

relações (GOVERNA e SALONE, 2005). 

Ao longo deste processo de discussão e de integração para o processo de planejamento 

territorial (local, regional e supranacional) diversos programas e instituições surgiram, tais 

como:  

Ø European Spatial Development Perspective (ESDP), centrado na discussão da 

coesão econômica e social; conservação dos recursos naturais e culturais 

(desenvolvimento sustentável) e equilíbrio competitivo no território europeu, 

visando o policentrismo. 

Ø Study Programme in European Spatial Planning (SPESP);  

Ø European Spatial Planning Observation Network (ESPON).  

Sendo assim, se evidencia a estruturada rede de governança europeia baseada na 

relação multiescalar (supranacional e intergovernamental) e a partir da associação de diferentes 

atores. (Figura 11) 
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Figura 11 - Estruturação conceitual do planejamento europeu 

 
Fonte: extraído de Purkarthofer (2018, p.19).  

Ao analisar os programas e a estrutura de planejamento (espacial) europeus se pode 

destacar que os interesses coletivos estão acima dos interesses de alguns poucos grupos que, 

por sua vez, evidenciando o conceito de governo do território, entendido por Chiti (2003, p. 93) 

apud Rivolin (2011, p. 3) como sendo:  

O conjunto de políticas através das quais os poderes públicos regulam - de acordo 
com a distribuição de competências prevista pela Constituição - os múltiplos usos do 
território, combinando os vários interesses relevantes, sem atribuir a alguns deles um 
relevo proeminente ao contrário do que acontece no caso de certas políticas setoriais.60  

Exemplificando, especificamente, na Itália, após um processo de discussão sobre a 

forma como estava ocorrendo o processo de planejamento (centralizador), se percebe 

atualmente a existência de uma prática de planejamento com urbanismo tradicional e também, 

com novos elementos, inovadores, considerando ainda, intensidades e velocidades diferentes 

entre as regiões (norte-sul, especificamente61), sobretudo, no que compete à descentralização 

 
60 Tradução livre do autor de: il complesso delle politiche tramite le quali i pubblici poteri disciplinano – secondo 
la distribuzione delle competenze prevista dalla Costituzione – i molteplici usi del territorio, combinando tra loro 
i vari interessi rilevanti, senza attribuire a taluni di essi un rilievo preminente a differenza di quanto avviene nel 
caso di talune politiche di settore.  
61 Empirical evidence shows that not only the major dynamic and open systems (in terms of specialization and 
range of international functions), but also dynamic and specialized systems of medium- sized cities are 
concentrated or more numerous in northern-centre regions, particularly in the so-called Third Italy (i.e. Veneto, 
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(após anos de 1990). Assim, no contexto Italiano, se pode perceber que a inovação no que 

compete ao planejamento territorial está relacionada ao desenvolvimento endógeno e na 

construção coletiva a partir da identidade dos atores locais, ou seja:  

[…] o trade-off entre estratégias cooperativas e competitivas, os procedimentos 
interativos e contratuais de ação, a busca explícita do diálogo entre os diversos setores 
de intervenção e, finalmente, a importância assumida pela referência ao território 
local, entendida como concentração de recursos e atores , na legitimação de várias 
formas de ação baseadas na valorização do potencial endógeno de lugares individuais 
e na construção da identidade coletiva dos atores locais (GOVERNA e SALONE, 
2005, p. 267).62  

Duas são as fases em que se pode dividir o processo de planejamento espacial Italiano: 

A primeira constituída pelo chamado “Progetto 80”, publicado pelo Ministério do Tesouro, no 

final dos anos de 1960, como complemento à política espacial econômica, tendo em vista o 

desequilíbrio no desenvolvimento do país não apenas no contexto macrorregional econômico 

mas, também, a partir da divisão entre o norte (industrializado) e o sul (subdesenvolvido) bem 

como um desequilíbrio entre metrópoles e pequenas e médias cidades, áreas urbanizadas e o 

campo, hierarquia do sistema metropolitano. 

A segunda fase, marcada pelas reformas mais recentes do sistema institucional, 

caracterizadas pelos esforços à descentralização das competências administrativas do Estado 

central para autoridades locais, a partir de 1997-1998, inclusive leis foram reescritas dando 

origem à “nova” política territorial italiana a partir da troca do sistema de planejamento, 

inspirado no ESDP, ou seja, em práticas de policentrismo e redes de relações. Novos 

instrumentos para intervenções nas cidades e nos territórios a partir da reorganização 

institucional e das relações entre a EU, o Estado e autoridades locais e uma maior participação 

dos cidadãos.  

Desta forma, uma boa governança urbana pode ser evidenciada a partir de uma melhor 

integração vertical de atividades de diferentes níveis de governo e uma melhor integração 

horizontal entre várias organizações de nível local e com envolvimento de diferentes 

stakeholders e dos cidadãos (atores locais). Ou seja, fora pensado um modelo inovador de 

 
Emilia-Romagna, Toscana and Marche regions). Italian spatial, economical and social organization is thus 
characterized by strong asymmetries between north and south: from north to south, the number of urban systems 
decreases and the links between them become weaker (GOVERNA e SALONE, 2005, p. 267).  
62 Tradução livre do autor de: [...] the trade-off between cooperative and competitive strategies, the interactive and 
contractual action-procedures, the explicit search for dialogue among the various intervention sectors and, finally, 
the importance assumed by reference to the local territory, understood as a concentration of resources and actors, 
in the legitimization of various forms of action based on the valorization of the endogenous potential of individual 
places and on the construction of the collective identity of local actors.  
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planejamento (descentralizado e com maior participação) a partir do modelo até então presente, 

o tecnocrata, e com perspectiva centralizadora de desenvolvimento territorial (GOVERNA e 

SALONE, 2005). Ainda, se pode enfatizar que o processo de planejamento territorial é previsto 

para ocorrer de forma participativa e colaborativa, inclusive, com aporte legal de leis que 

versam sobre o planejamento territorial que, por sua vez, traduzem a nova cultura de 

planejamento italiano, muito influenciadas pelo chamado processo de “europeização” 

comandado pela UE.  

Estas inovações no processo de planejamento espacial (italiano)63 podem ser elencadas 

a partir de quatro afirmações:  

1) Aceitação dos diferentes atores a partir dos seus interesses envolvendo as 

transformações urbanas e territoriais;  

2) Abertura das arenas de decisões para formas de negociação a partir da aproximação 

de vários atores (públicos e privados) em cooperação institucional;  

3) Crescimento da importância das autoridades locais para a implementação de ações 

integradas levando em consideração questões de competição no contexto 

internacional e, concomitantemente, para se opor ao fenômeno da exclusão social;  

4) Adoção de processos de financiamento por parte de programas de governo para as 

melhores práticas locais.  

Assim, se retoma a proposta desta tese de abrir horizontes para novos estudos que 

possam contribuir para o entendimento das dinâmicas sociais recentes, desenhadas no âmbito 

do ciberespaço e da organização em rede, como possibilidade de ampliação para o planejamento 

territorial municipal participativo. Desta forma, é importante observar que o planejamento 

territorial está imbricado com diferentes dimensões e a partir de diversos instrumentos e 

processos. (Figura 12) 

 
 

 
63 Infelizmente, por motivos fora do controle do pesquisador e doutorando, o restante das análises e correlações 
com o planejamento e governança territorial (espacial) no contexto europeu não puderam ser realizadas, tendo em 
vista que a mobilidade (doutorado sanduíche no Instituto Politécnico di Torino) prevista para ocorrer de junho a 
dezembro de 2018, mediante aprovação de proposta edital Mobility CONFAP Italy 2017, não pôde ser realizada 
devido cancelamento dos recursos e da bolsa por parte da Fundação de Amparo à Pesquisa e Inovação do Estado 
de Santa Catarina (FAPESC) cinco dias antes do embarque, ensejando assim diversos transtornos, incluindo para 
a tese proposta e qualificada em fevereiro de 2018.  
 



 97  

Figura 12 - Estrutura planejamento territorial municipal 

 
Elaboração: Rubens Staloch.   

Visando aproximar esta discussão com a proposta desta tese, se faz necessário o 

entendimento acerca do ciberespaço / cibercultura, discutido sob a perspectiva da comunicação 

e da organização em rede e do governo eletrônico, que se realiza no próximo capítulo.   
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CAPÍTULO 2 

 
No período designado por Santos (1994) como técnico-científico-informacional, a 

internet e as tecnologias da informação e comunicação (TICs) propiciam um rico debate acerca 

das relações sociais, econômicas, culturais e políticas. constituídas. Castells (1999) descreveu 

esta nova forma de sociabilidade a partir da organização em rede, sobretudo porque há 

desvinculação entre localidade e sociabilidade na formação da comunidade. Lévy (1999) 

conceituou a cibercultura a partir da interconexão mundial dos computadores e Recuero (2011) 

analisou as redes sociais virtuais.  

Neste período, conforme Rolnik (2003), com a internet há eliminação de fronteiras, 

desmaterialização de espaços, o encurtamento das distânias e, até mesmo, uma interpenetração 

entre as redes e as ruas (ANTOUN e MALINI, 2013). Ainda, emana a perspectiva do uso (ou 

apropriação) da internet pelo poder público, o chamado governo eletrônico (e-Gov) bem como 

novas formas de mobilizações sociais (ciberativismo), surgindo neste viés a reflexão e 

correlações para a presente tese quando se tece a possibilidade de ampliação da participação 

social no planejamento territorial municipal a partir do ciberespaço.  

Assim, o capítulo dois está estruturado de modo a permitir que as devidas correlações 

idealizadas possam ser percebidas.  
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2 INTERNET, ORGANIZAÇÃO EM REDE, CIBERESPAÇO, CIBERCULTURA E O 

GOVERNO ELETRÔNICO: PERSPECTIVA DE PARTICIPAÇÃO PARA O 

PLANEJAMENTO TERRITORIAL MUNICIPAL 

A origem da palavra rede provém do latim retis e aparece no século XVII para designar 

o conjunto de fios entrelaçados, linhas e nós (DIAS, 2007). Para Santos (1997, p. 208-209) a 

rede possui duas definições e conceituações (matrizes): “a que apenas considera o seu aspecto, 

a sua realidade material, e uma outra, onde é também levado em conta o dado social”. Sob este 

aspecto, a rede foi relacionada inicialmente com o sistema natural – corpo humano – a chamada 

metáfora do organismo também descrita por Capra (1996) e após segunda metade do século 

XVIII há a “saída do corpo”, ou seja, o entendimento da rede em demais dimensões, inclusive, 

aquela descrita por Castells (1999, p. 497) como a “Sociedade em Rede” em que a rede desenha 

uma infraestrutura invisível de uma sociedade, ela mesma pensada como uma rede, 

remodelando inclusive, a sociedade industrial.  

Santos (1997) colocou em uma ótica da formação sócio-espacial, que o entendimento 

de constituição de redes, precisa passar pelo entendimento dos períodos técnicos, sendo assim 

subdivididos: (Tabela 1) 

Tabela 1 - Períodos da Formação Sócio-Espacial 
Paradigma 
Tecnoeconô

mico 

Primeira 
Mecanização 

 
 

1770-1840 

Máquina a Vapor 
e Estrada de Ferro 

 
 

1830-1890 

Eletricidade e 
Engenharia 

Pesada 
 

1880 - 1940 

Produção 
Fordista de 

Massa 
 
 

1930 – 1970 

Informação e 
Comunicação 

 
 
 

1980 - ? 
Setores de 

Crescimento 
- Máquinas 
Têxteis 
- Química  
- Fundição  

- Máquinas a Vapor  
- Estradas de Ferro 
e seus 
Equipamentos  
- Máquinas  
- Instrumentos  

- Engenharia 
Elétrica  
- Engenharia 
Mecânica  
- Cabos e Fios  
- Produtos 
Siderurgícos  

- Automóveis  
- Aviões  
- Produtos 
Sintéticos  
- 
Petroquímica 

- Computadores  
- Bens Eletrônicos 
de Capital  
- Telecomunicações  
- Novos Materiais 
- Robótica  
- Biotecnologia  

Novas 
Inovações 

- Máquinas a 
Vapor 

- Aço  
- Eletricidade  
- Gás 
- Colorantes 
Artificiais  

- Automóvel  
- Avião  
- Rádio  
- Alumínio  
- Petróleo  
- Plásticos 

- 
Computadores  
- Televisão  
- Radar 
- Máquinas – 
Instrumentos  
- Drogas 

 

Fonte: Santos (1997, p. 139).  

Considerando ainda os dados apresentados por Santos (1997) e sua interrogação no 

que tange ao período recente, acrescenta-se a este processo as revoluções tecnológicas, 

surgimento da internet, por exemplo, e mais recentemente até mesmo a internet das coisas. Em 
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uma de suas últimas publicações, “Por uma outra globalização”, Santos (2003), sob a 

perspectiva da globalização, destacou que é preciso superar na atual era às barreiras para a 

utilização positiva das técnicas de informação (ciberespaço) a serviço do homem. Para tanto, é 

preciso que cada agente/indivíduo atribua um novo sentido à sua própria existência. Castells 

(1999, p. 497), acerca das mudanças relacionadas com a “sociedade em rede”, coloca que o 

espaço industrial evoluiu a uma oposição entre “espaço dos fluxos” (capital) e um “espaço dos 

lugares” (trabalho), resultando assim em um espaço intemporal em que “na era da informação 

estão organizados, cada vez mais, em torno de redes” – sobretudo oriundas da internet – mas 

que não deixa de ser capitalista, muito pelo contrário, representa uma expansão jamais vista do 

modo capitalista de reprodução.  

Neste sentido, Castells (2015, p. 57) descreve o poder como “o processo mais 

fundamental na sociedade, já que a sociedade é definida em torno de valores e instituições e o 

que é valorizado e institucionalizado é definido pelas relações de poder”. Este processo é 

influenciado pela comunicação, a mídia de massa e as redes de comunicação na transformação 

cultural em nosso mundo – a cibercultura.64 O autor destaca que os agentes de transformação 

social atuam nesta sociedade em rede, por meio da reprogramação das redes de comunicação, 

transmitindo mensagens que introduzem novos valores na mente das pessoas, inspirando 

esperança de mudança, assim como descreveu em “redes de indignação e esperança” 

(CASTELLS, 2013). Acima de tudo, Castells (2015) incita uma reflexão que perpassa pela 

comunicação e informação sobretudo, nas relações de poder político, tentando conectar a 

dinâmica estrutural da sociedade em rede e a consequente interação entre emoção, cognição e 

comportamento. 

Portanto, falar desta sociedade da informação, no sentido antropológico, é dizer que 

essas transformações representaram uma modificação tanto nos padrões de relações 

socioculturais quanto na própria forma de fazer antropologia (LATOUR, 2000). Estas 

transformações perpassam por uma grande estrutura lógica65 (protocolos – TCP/IP; sistemas; 

web; softwares; aplicativos); técnica (hardware; backbones – cabos submarinos / ultramarinos 

– ; backhaul – cabeamentos internos – ; última milha – wi-fi; rede de celular, ADSL; modem); 

 
64 Hostin e Reis (2019) descrevem a relação da comunicação para o desenvolvimento amparada na expansão das 
novas tecnologias sob uma base teórica uniforme derivada da sociedade em rede.  
65 No contexto da produção dos softwares, Spiess e Mattedi (2010, p. 437) elencaram que “o design de um 
programa de computador é um processo simultaneamente social e técnico, de ordenação e alinhamento de 
elementos heterogêneos, tão diversos quanto componentes eletrônicos, usuários, linguagem, documentação ou 
estratégias de marketing”.  
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e de conteúdo (notícias; áudios; textos; imagens) (CASTELLS, 1999). Outras questões 

precisam ser levadas em conta no que tange a análise da internet, sendo elas: Infraestrutura, 

Penetração, Políticas Públicas e Governança, permitindo assim que a rede de internet possa se 

desenvolver. Deste modo, implica também pensar que hoje grandes grupos estão controlando a 

maior parte da infraestrutura física/técnica, lógica e também de conteúdos. Posto isto, cabe 

pensar que o processo de regulação, como é o caso do Marco Civil da Internet no Brasil, são de 

grande valia para o processo, sobretudo, garantindo direitos e preservando limites ao abuso de 

poder, econômico e/ou político.  

É importante ressaltar que o conceito de redes não é uma exclusividade do universo 

tecnológico. Não se constituem apenas devido às tecnologias da informação e comunicação 

(TICs). Latour (2012) descreve muito bem esta organização em rede em sua Teoria Ator-Rede 

(TAR). O autor aborda sob a perspectiva do “actante” [ator], que não diz respeito apenas aos 

humanos, mas também aos não humanos que, por sua vez, possuem capacidade de transformar, 

ou seja, um ator na TAR de Latour (2012) é qualquer agência que produz efeitos, inclusive sob 

a ótica recente do estudo das redes, Malini (2016, p. 8) nos propõe pensar na relação de atores 

humanos e não-humanos a partir de análise de redes sociais virtuais (RSV) a partir dos “bots, 

em algoritmos classificadores de interação como os do Facebook e Google, e uma diversidade 

de formas subjetivadas maquinalmente na internet e no mundo dos games”.  

Os seres humanos estão inseridos em uma sociedade através de relações que constroem 

ao longo de suas vidas, primeiro no âmbito familiar, escolar, no trabalho e, assim, a própria 

natureza humana nos conduz a uma estrutura de organização em rede. As redes, para Dias 

(2005), não são descobertas, mas sim, constituídas, criadas e recriadas de acordo com 

territorialidades. Segundo Recuero, “a metáfora da rede foi utilizada pela primeira vez como 

semente de uma abordagem científica pelo matemático Leonard Euler” (2011, p. 18). 

O matemático descreveu o enigma das Pontes de Königsberg. Uma cidade prussiana, 

localizada em meio a ilhas no centro do rio Pregolya. A cidade possuía ao todo sete pontes, e, 

folcloricamente, conta-se que, na época, era uma diversão para os moradores tentar resolver o 

problema de atravessar a cidade pelas sete pontes sem repetir a passagem por elas, ou seja, 

cruzando cada uma das pontes apenas uma única vez (RECUERO, 2011, p. 19). Euler 

demonstrou que cruzar sete pontes sem jamais repetir o caminho era impossível. Porém, ele 

conectou as quatro pontes terrestres (nós) com as sete pontes (conexões), mostrando assim que 
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não existia como fazer tal percurso, criando o primeiro teorema acerca da teoria dos grafos, 

representado na Figura 13:  

Figura 13 - Representação gráfica da cidade de Königsberg – Teoria dos Grafos 

 
Fonte: extraída de Recuero (2011, p. 19). 
 

De acordo com Recuero (2011), o teorema é bem simples. Parte do princípio de que 

para entrar por uma determinada parte da cidade e sair sem passar pela mesma ponte, seria 

preciso apenas que essa parte tivesse pelo menos duas pontes. Na figura 13, se pode verificar 

que “[...] cada círculo representa uma parte da cidade e as conexões entre elas (arestas) 

representam as pontes. O início e o fim do caminho poderiam ter apenas uma ponte [...]” 

(RECUERO, 2011, p. 19). Watts (2009, p. 11) conceitua rede como sendo “um conjunto de 

objetos conectados entre si de certo modo”. Quando se fala em rede, podemos falar tanto de 

uma grande empresa, de roteadores na internet ou até de neurônios. Porém, todas elas possuem 

formas distintas umas das outras. 

Todos os organismos vivos são uma rede, desde o corpo até a relação com os demais 

seres e com a própria natureza. O padrão de rede é um dos padrões de organização mais básico 

de todos os sistemas vivos (CAPRA, 1996, 2001). Em todos os níveis da vida existem redes de 

conexões, de interligação, desde o sistema metabólico do corpo até as teias alimentares dos 

ecossistemas. Desta forma, Capra (1996) chama a atenção para o fato de que os componentes e 

os sistemas vivos se interligam sob a forma de rede. 

Embora a metáfora descrita por Capra (1996) possa ajudar na compreensão da 

estrutura em rede, não podemos transportá-la para o domínio social sem antes considerar as 

características que a definem. Para entender o sistema metabólico do corpo humano é preciso, 

antes de tudo, entender que este é um padrão não-linear de organização. É preciso entender de 

biologia molecular e de bioquímica para compreender a natureza das conexões e suas funções 

dentro do sistema. Nas ciências humanas a rede tem se pensado primordialmente como forma 

particular de organização social, urbana e técnica (DIAS, 2007). Assim, também se deve fazer 

para analisar uma rede social que, por sua vez, é um sistema não-linear de organização. Os nós 



 103  

e as conexões dessas redes, diferentemente da rede molecular, não são dadas a partir de 

elementos bioquímicos mas, sim, de elementos sociais, envolvendo a história, a cultura, a 

linguagem e a comunicação.  

Importante destacar que a rede e a promessa de transformação da sociedade não 

constituem, portanto, uma forma recente ou original de representar a realidade. De acordo com 

Musso (2003), é uma forma reatualizada a cada inovação técnica, por exemplo: o surgimento 

da estrada de ferro, telégrafo, eletricidade, telefone. Hoje, por que não a internet? Cabe dizer 

que ela surgiu no período da Guerra Fria. Foi um ousado esquema da década de 1960 –um 

aparato tecnológico do Pentágono, da Agência de Projetos de Pesquisa Avançada do 

Departamento de Defesa dos Estados Unidos, conhecido como DARPA, possuindo a finalidade 

de impedir a tomada ou destruição do sistema norte-americano estadunidense de comunicação 

pelos soviéticos em caso de guerra nuclear (CASTELLS, 1999).  

A internet surgiu como uma espécie de “armamento” militar para comunicação e 

estratégia de guerra. O resultado foi a criação de uma arquitetura em rede que não precisaria ser 

controlada de um centro e era composta por milhares de redes de computadores autônomos, 

com inúmeras maneiras de conexão, contornando barreiras eletrônicas (CASTELLS, 1999). No 

final do século XX, as novas tecnologias revolucionaram a comunicação, possibilitando o 

compartilhamento de informações de forma instantânea e simultânea com milhões de pessoas 

quase em qualquer parte do mundo, possibilitando a interação em rede, que foi apropriada por 

indivíduos e grupos do mundo inteiro, sendo utilizada para os mais variados objetivos, 

diferentemente daqueles da Guerra Fria. Surge assim a “sociedade em rede” (CASTELLS, 

1999)66 onde os atores estão conectados uns aos outros.  

Latour (2012) quando descreve a Teoria Ator-Rede (TAR)67, demonstra que o 

significado de ator pode ser um ente humano ou não humano. Nesse mesmo sentido, coloca que 

um ente pode ser ator em determinado momento e em outro não. Desta forma, o que constitui 

um ator é a ação. Somente será um ator aquele elemento que pela sua presença ou ausência 

produz diferença em uma ação coletiva, em uma rede, por exemplo. Por sua vez, tecer redes, 

de acordo com Latour (2012, p. 189) refere-se a uma “série de ações em que cada participante 

é tratado como um mediador completo”, o que pode ser encontrado quando há associação de 

 
66 Na perspectiva de McLuhan e Powers (1989), uma “aldeia global”.  
67 Quando o autor fala de rede, não está se fazendo menção a uma rede no ciberespaço mas, sim, um conjunto de 
nós e conexões em qualquer perspectiva.  
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diferentes atores em uma narrativa, em que todos fazem alguma coisa e não ficam apenas 

observando. 

As redes sociais são dadas por conexões, diretas e indiretas, que ligam uma pessoa ou 

grupo a outras pessoas ou grupos. Estas podem ser constituídas de forma direta, quando incluem 

pessoas que você conhece (amigos) e, indireta, quando são formadas por relações de “segundo 

grau” (amigos de amigos). Para Latour (2000; 2012), uma rede é projetada por fluxos, 

circulações, alianças onde os atores envolvidos interferem e também sofrem interferências, ou 

seja, é uma relação entre atores que nada mais é do que a produção do social em ação. Devido 

ao fato de que a “sociedade é consequência das associações” (LATOUR, 2012, p. 337), está em 

constante processo de formação rearranjando-se (SEGATA e RIFIOTIS, 2016, p. 174). Desta 

forma, constituem-se nas territorialidades que darão sentido ao processo de territorialização, 

desterritorialização e reterritorialização – TDR, descritos por Haesbaert.  

As redes são formas muito antigas de práticas humanas. No livro de Dias e Silveira 

(2007) são compilados textos e análises sob diferentes perspectivas e olhares, tais como: redes 

sociais, redes urbanas, redes técnicas, redes econômicas, redes cibernéticas, dentre outras 

polissemias (DIAS e SILVEIRA, 2007). Esta ideia é ratificada no livro organizado por Silveira 

e Felippi (2018), quando são apresentados os resultados das discussões do VIII Seminário 

Internacional sobre Desenvolvimento Regional (SIDR), realizado em setembro de 2017 em 

Santa Cruz do Sul (RS).  

Santos (1997, p. 210) coloca que, a grosso modo, se pode pensar em três momentos na 

produção e na vida das redes: “um largo período pré-mecânico, um período mecânico 

intermediário e a fase atual” que, por sua vez, é informacional. No período pré-mecânico há 

uma predominância dos dados naturais onde as redes se formavam com um componente de 

espontaneidade. No período mecânico intermediário, há o desenvolvimento das técnicas, cujo 

objetivo das redes era melhorar os territórios. Já no terceiro período, a fase atual, Santos (1997, 

p. 210-211) chama de período técnico-científico e informacional, onde “os suportes das redes 

encontram-se, agora, parcialmente no território, nas forças naturais dominadas pelo homem [...] 

e parcialmente nas forças recentemente elaboradas pela inteligência e contidas nos objetos 
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técnicos (os computadores, por exemplo)”. Assim, discute-se as novas territorialidades e 

territórios embasados no contexto do ciberespaço.68  

Como surge o ciberespaço? Para isso é preciso ter em mente o processo de 

constituição/surgimento da internet. A internet surge como uma espécie de “armamento” 

militar, para comunicação e estratégia de guerra. O resultado foi a criação de uma arquitetura 

em rede que não precisaria ser controlada de um centro e era composta por milhares de redes 

de computadores autônomos, com inúmeras maneiras de conexão, contornando barreiras 

eletrônicas (CASTELLS, 1999), ou seja, incita pensar na relação de atores humanos e não-

humanos (computador – hardware – por exemplo).  

Este ciberespaço permite que as redes sociais virtuais surjam, ou seja, agrupamentos, 

a coletivos com uma dinâmica desenvolvida para que ocorra sempre a interação entre os atores 

mediados pelas tecnologias digitais, ocasionando profundas mudanças experimentadas em 

todos os aspectos da vida, constituindo novos paradigmas (RECUERO, 2011) e transformando 

radicalmente “a maneira de viver, de se distrair e de produzir” (SUPPO, 2015, p. 21). De acordo 

com Castells (1999), as tecnologias da informação e comunicação são sensíveis aos usos 

sociais. A tecnologia é condição necessária, mas, não somente, para a emergência de uma 

organização social baseada em redes, nós, conexões. É necessária a adaptação e a vivência dos 

agentes (indivíduos) nessa nova forma de organização.69 Para chegar nos atuais modos de 

interação via internet foi necessário uma série de novos conhecimentos e inovações 

tecnológicas que demorou mais de 30 anos para se desenvolver. Ao final de 1995, que foi o 

primeiro ano em que a internet foi amplamente utilizada e disseminada, havia 16 milhões de 

usuários (CASTELLS, 2003).  

 
68 Toffler (1980) descreveu o processo de desenvolvimento a partir de três “ondas”: a primeira delas quando a 
civilização deixou de ser nômade e passou a ser sedentária, dando origem ao processo agrícola. A segunda, a partir 
do momento em que deixamos de ser predominantemente agrícolas e passamos à industrialização. A terceira, 
quando inserimos no dia-a-dia o conhecimento como fator predominante no processo de produção, ou seja, a 
sociedade da informação.  
69 De acordo com Prensky (2012, p. 102), “a forma em que utilizemos estes recursos, a maneira em que os filtremos 
para encontrar o que precisamos, depende de nós, que devemos estar conscientes de que a tecnologia é e será um 
meio de ajuda muito importante para a formação de nossa sabedoria, e assim poder tomar decisões e avaliações 
mais acertadas. A tecnologia, por si mesma, não substituirá a intuição, o bom senso, a moral e a capacidade para 
resolver problemas. No entanto, num futuro inimaginavelmente complexo, a pessoa intensificará suas capacidades 
graças à tecnologia digital, incrementando assim sua sabedoria”. Desta forma, emerge a discussão sobre “sabedoria 
digital”. “O Sábio digital procura os casos em que a tecnologia melhora seu pensamento e sua compreensão. 
Incentivo, ao mesmo tempo, a refletir sobre os cuidados e usos apropriados da tecnologia digital” (PRENSKY, 
2012, p. 113).  
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Rolnik (2003, p. 02), descreveu a internet como aquela que “elimina fronteiras, 

desmaterializando espaços”. Inclusive, por meio do uso da internet, emerge uma nova categoria 

de análise no campo científico da Geografia, a virtualidade (CONEGLIAN, 2016). A chegada 

da internet, então, significa que os dados podem ser processados de forma muito rápida em 

quase qualquer parte do mundo, não existindo a proximidade física entre os indivíduos 

envolvidos ou conectados, surgindo assim o ciberespaço. Presume-se que a partir do 

desenvolvimento dos meios de comunicação e informação, da internet, as relações sociais 

passaram a ser organizadas não mais delimitadas a um espaço físico ou geográfico mas sim 

essas relações passaram a ocorrer independentes de tempo e espaço, em um ciberespaço, em 

grande parte, após os anos 2000, nas redes sociais virtuais (RECUERO, 2011).   

Como as redes são resignificadas em diferentes contextos (DIAS, 2005b), a partir de 

1940, com o surgimento da internet há também o aparecimento da cibercultura, mais adiante 

que, por sua vez, é a expressão de novas formas de interação social no ciberespaço, 

considerando “o conjunto de técnicas (materiais e intelectuais) de práticas, de atitudes, de 

modos de pensamento e de valores que se desenvolvem juntamente com o crescimento do 

ciberespaço” (LÉVY, 1999, p. 17).  

A cibercultura se manifesta como “fruto de novas formas de relação social” (LEMOS, 

2015, p. 266), e mais, Al Gore, ex-presidente dos Estados Unidos, acreditava que o 

desenvolvimento da internet levaria a uma nova era ateniense de democracia (GORE, 1995, p. 

4). Estas “novas redes de telecomunicações – como no passado o telégrafo e o telefone – 

constituiriam, assim, a resposta contemporânea à necessidade de acelerar a velocidade de 

circulação dos dados e do saber” (DIAS, 2000, p. 155). Recuero (2011) propõe-se a pensar 

nessas redes e reconhece-as como agrupamentos complexos instituídos por interações sociais, 

apoiadas em tecnologias digitais, para pensar os aspectos individuais, coletivos e tecnológicos 

dos agrupamentos humanos na rede de internet, em um denominado ciberespaço. Na internet 

os dados podem ser processados de forma muito rápida em quase qualquer parte do mundo, não 

existindo a necessidade de proximidade física entre os indivíduos envolvidos ou conectados, 

eis o ciberespaço. 

O ciberespaço representou o resultado de um movimento internacional de jovens com 

vontade de experimentar coletivamente formas de comunicação diferente daquelas que a mídia 

clássica propõe. Desta forma, é “o novo meio de comunicação que surge da interconexão 

mundial de computadores” (LÉVY, 1999, p. 17). O autor define o ciberespaço como “o espaço 
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de comunicação aberto pela interconexão mundial de computadores e das memórias dos 

computadores” (LÉVY, 1999, p. 94), permitindo vários modos de comunicação. Três são os 

princípios básicos que orientam o crescimento inicial do ciberespaço: “a interconexão, a criação 

de comunidades virtuais e a inteligência coletiva” (LÉVY, 1999, p. 129). Pode-se pensar, assim, 

que a internet tende a contribuir com uma cidadania a partir do uso (e da mediação) de TICs, 

pois, quando se fala em comunicação com mediação de TICs, não se refere apenas à interação 

dos seres humanos interagindo com os elementos humanos (as máquinas). Estamos falando de 

uma interação dos seres humanos que utilizam as TICs com outros seres humanos que também 

utilizam as TICs – origem do ciberespaço.  

Em uma visão antropológica sobre o ciberespaço70 e a relação entre o humano e o não 

humano (conjunto social e técnico), Rifiotis (2012, p. 572) destaca que: 

No campo dos estudos da “cibercultura”, a vontade de saber sociotécnico está 
expressa nas descrições dos modos de “iniciação” ou “socialização” dos “usuários”, 
e nas possibilidades que tais descrições abrem para a compreensão das modalidades 
de “apropriação” ou “representação”.   

A interconexão mundial de computadores, designada ciberespaço, remodela a 

sociedade pois causa um impacto social e cultural muito forte, tanto positivamente, quanto 

negativamente, principalmente na discussão sobre o poder, como aborda Lévy (1999). A 

revolução da tecnologia está remodelando a base material da sociedade, apresentando uma nova 

forma de relação entre a economia, o Estado e a sociedade, onde “as redes interativas de 

computadores estão crescendo exponencialmente criando novas formas e canais de 

comunicação, moldando a vida e, ao mesmo tempo, sendo moldadas por ela” (CASTELLS, 

1999, p. 22).  

Lemos (2015, p. 265) coloca que a cibercultura “é um fenômeno global de mudanças 

socioculturais complexas”, sendo que este espaço não é físico, palpável, porém real. De acordo 

com Lévy (1999), o conceito de “realidade” é atribuído à presença de algo tangível, ou seja, de 

um espaço físico territorial, unicamente. Porém, segundo Lévy, o virtual também é real, “[...] 

na filosofia escolástica, é virtual o que existe em potência e não em ato. O virtual tende a 

atualizar-se, sem ter passado, no entanto, à concretização efetiva ou formal [...] em termos 

rigorosamente filosóficos, o virtual não se opõe ao real [...]” (1999, p. 15).  

 
70 Rifiotis (2016, p. 86) coloca que o estudo sobre a cibercultura é uma “oscilação entre desconfiança e revelação.”  
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Inclusive, se pode dizer que a internet (e o ciberespaço) é uma expressão e extensão 

do espaço público, onde os “usuários [...] articulados em rede, podem ser, além de tudo, 

produtores de suas próprias mensagens de caráter multimídia” (DELARBRE, 2012, p. 191). Há 

uma relação híbrida entre as relações nos lugares físicos e no ciberespaço. Neste sentido há uma 

interpenetração, entre o on-line e o off-line, conforme descrevem Malini e Antoun (2013). O 

ciberespaço fez com que a rua e a rede se interpenetrassem, surgindo uma política colaborativa 

e em tempo real. Para os autores, o ciberespaço é um ambiente virtual comunitário e 

participativo de grupos de discussão. 

No livro “A Internet e a rua”, Malini e Antoun (2013) destacam, com base nos 

protestos ocorridos no Brasil e no mundo, a hipótese de que a rua e a rede se interpenetram, 

fazendo surgir uma relação direta e em tempo real. Há uma interpenetração. No caso de 

movimentos sociais71, tal interpenetração ocorre de uma forma tão simbiótica que a rua e a rede 

parecem uma só. Cabe destacar que Santos (1994), tomando por base o período técnico-

científico-informacional, correlacionou espaço e movimentos sociais.  

Lembrou Santos (1994) que os movimentos sociais, tanto urbanos quanto rurais, têm: 

Lugar onde um enquadramento rígido se estabelece, por exemplo uma forma de 
divisão da propriedade que age de modo semelhante à materialidade nas cidades, e 
cria como resposta um novo patamar da consciência coletiva [...] o espaço, hoje se 
subdivide entre subespaços onde há uma carga considerável de racionalidade e áreas 
onde isso não ocorre. Onde os nexos científicos, tecnológicos, informacionais são 
importantes, temos aquele meio técnico-científico-informacional, uma porção de 
território onde as racionalidades dos agentes hegemônicos se tornam possíveis e se 
dão eficazmente, porque essa área geográfica é formada por objetos criados prévia e 
deliberadamente para o exercício dessa racionalidade (SANTOS, 1994, p. 106).  

A internet foi apropriada por se tornar um espaço constante de tensão de diferentes 

movimentos e poderes, culminando em uma mobilização global político-afetiva, nas ruas e nas 

redes (MALINI e ANTOUN, 2013), como pode ser observado nos movimentos da Primavera 

Árabe, Occupy Wall Strett, 15M na Espanha e nas mobilizações no Brasil em junho de 2013, 

além de contribuir com o processo de mobilização local, como demonstrado por Staloch (2015) 

a partir da análise da mobilização em prol da federalização da Universidade Regional de 

 
71Um movimento social deve conter os seguintes componentes: 1) uma coletividade de indivíduos atuando juntos; 
2) o objetivo comum da ação é uma certa mudança na sociedade, definida pelos participantes de maneira similar; 
3) a coletividade é relativamente difusa, com um baixo nível de organização formal; 4) as ações tem um grau 
relativamente alto de espontaneidade, assumindo formas não-institucionalizadas e não-convencionais. Assim 
define-se um movimento social como sendo “a coletivos fracamente organizados que atuam juntos de maneira 
não-institucionalizada para produzir alguma mudança na sociedade” (SZTOMPKA, 2005, p. 465).  
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Blumenau por meio das redes sociais virtuais (mais especificamente, a partir de uma 

comunidade virtual no Facebook72). Assim, “as redes sociais podem servir para fortalecer as 

diferenças entre seus usuários. Os elementos que causam distanciamento social no mundo real 

passam a ter a mesma função no ambiente virtual” (CARDOSO; PRADO JUNIOR e 

LACOMINI JÚNIOR, 2018, p. 52). 

Para Castells (2001) estas novas práticas de mobilizações sociais podem ser elencadas 

e caracterizadas por três elementos-chave: 1) são organizadas e mobilizadas em torno de valores 

culturais, ampliando suas reivindicações para além de interesses de classes, grupos e setores; 

2) substituem o vazio deixado pelas instituições verticalmente integradas; e 3) assumem caráter 

global (ou tentam assumir), em grande parte, devido às TICs. Assim, são mobilizações 

desencadeadas de forma on-line, mais precisamente, através de redes sociais virtuais e também 

interpenetradas com as ruas. Holston (2016, p. 194) coloca que estes movimentos são 

“insurgentes”73 em que pois há “emergência de movimentos de direito à cidade e à cidadania 

urbana que por eles é produzida”. Segundo Holston,  

[...] não em termos de revolução, intervenção divina ou mesmo de necessidades 
humanas. Menos ainda em termos de relações dependentes de clientelismo. Ao 
contrário, para muitos dos pobres urbanos, o direito à cidade tornou-se um tipo 
específico de demanda por uma ordem diferente: uma reivindicação de cidadãos, um 
direito de cidadania, um direito articulado, com referência à cidadania e a suas pautas 
legais, éticas e performativas (2016, p. 196).  

A emergência da internet como meio de comunicação fez com que ocorresse uma nova 

interpretação, como culminação de um processo histórico de desvinculação entre localidade e 

sociabilidade na formação da comunidade: “novos padrões, seletivos, de relações substituem 

as formas de interação humanas territorialmente limitadas” (CASTELLS, 2003, p. 98)74, porém, 

desejam anseios similares aqueles levantes da década de 1970 no Brasil, por exemplo, 

“mobilizações dos anos recentes ao redor do mundo [por meio digital] encorajam a esperança 

 
72 Em seu auge, contou com mais de 30 mil membros na comunidade.  
73 Definido por Holston (2016, p. 199) como “àqueles que contestam as condições atuais por meio da articulação 
de propostas alternativas surgidas das próprias assembleias autoempoderadas de cidadãos que investigam, decidem 
e agem, sacudindo as autoridades públicas com essas mesmas alternativas”. Porém, o autor não acredita que 
movimentos sejam eficazes, por exemplo, perfazendo a seguinte pergunta: “as plataformas de software e os 
aplicativos de celulares gerarão recursos digitais para organizar solidariedades horizontais e para facilitar novas 
formas democráticas de argumentação e decisão?” (HOLSTON, 2016, p. 202).  
74 Inclusive, no espaço rural, os jovens rurais (atores rurais) tem utilizado as TIC (internet e smartphones) como 
forma de ação coletiva, interatividade, condicionando o surgimento de novas organizações sociais e fortalecendo 
aquelas já existentes em virtude da aproximação dos jovens pelas redes sociais virtuais, “considerando que essas 
novas formas de sociabilidade podem permitir que os jovens rurais conectem-se com a sociedade globalizada, 
redimensionando suas relações sociais e redefinindo as bases de seu processo identitário” (GUIMARÃES et al., 
2015, p. 141).  
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de que mudanças democráticas sejam aprofundadas neste novo século” (HOLSTON, 2016, p. 

1999). Na avaliação de Peruzzo,  

Os movimentos sociais e comunidades incorporam as tecnologias de informação e 
comunicação do seu tempo. Passam do presencial ao virtual, do movimento 
comunitário de bairros às comunidades virtuais de escolha, do alto-falante a webrádio, 
da TV de rua à TV comunitária no sistema cabo, do jornalzinho impresso à plataforma 
colaborativa na internet (2013, p. 89).  

O que Lemos (2015) coloca como tempo real da comunicação instantânea, Santos 

(1997) já analisou no contexto das redes a partir da perspectiva de tempos rápidos e lentos. Em 

uma percepção de 2005, “aparentemente a sociedade civil e o Estado não têm ainda conseguido 

explorar plenamente as possibilidades favoráveis à democracia75 que a internet contém” 

(GOMES, 2005, p. 75) mas será que hoje (2019) já revertemos esta situação76? Para tanto, é 

necessária uma governança da internet, ou seja:  

[...] o desenvolvimento e aplicação pelos governos, setor privado e sociedade civil, 
em seus respectivos papeis, de princípios comuns, normas, regras, procedimentos de 
tomada de decisão e programas que moldam a evolução e o uso da Internet (WGIG – 
WORKING GROUP ON INTERNET GOVERNANCE, 2005).77  

Assim, a presente discussão é apresentada. No período técnico-científico-

informacional a cibercultura difundida dando origem à sociedade em rede, conectada por atores 

humanos e não humanos, conforme o esquema que segue: (Figura 14)  

Figura 14 - Esquema relacional entre atores humanos e não-humanos 

 
Elaboração: Rubens Staloch com base em Santos (1977; 1994) e Latour (2012).  

 
75 Bobbio (2000) coloca em seus relatos que há uma transformação da democracia e a questão da participação tem 
centralidade nestas transformações.  
76 Muito em função da questão de exclusão digital, penetração da internet, universalização, qualidade, políticas de 
banda larga, governança, etc.   
77 Tradução livre do autor.  
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Neste sentido, cabe evidenciar alguns dados e discussões sobre a internet no Brasil.  

2.1 INTERNET NO BRASIL 

A internet “é uma extensão da vida como ela é, em todas as suas dimensões e sob todas 

as suas modalidades” (CASTELLS, 2003, p. 100). De acordo com Nunes (2009, p. 159), “a 

difusão e a progressiva apropriação das tecnologias da informação e da comunicação (TIC’s) 

tem vindo a estimular novas formas de aproximação entre pessoas”, inclusive, presencial, 

quando se constituem como “mecanismos facilitadores da ampliação das redes de relações 

individuais” (NUNES, 2009, p. 163), gerando capital social pelo alargamento das relações.78 

De acordo com dados, há um aumento do uso da internet por parte dos brasileiros. A 

produção e disseminação de conteúdos próprios na internet, atividade realizada por 37% dos 

usuários, é menos comum do que o compartilhamento de conteúdos produzidos por terceiros 

(73%) (CETIC, 2017). (Gráfico 2) 

Gráfico  2 - Domicílios com uso de internet (em %) – 2008 à 2017 

 
Fonte: extraído de CETIC (2017). 

 
78 A internet sendo uma extensão da vida como ela é, para muitos, no contexto político de participação, acaba 
resultando em discussões pífias ou parcas pois, “há um descompasso entre as potencialidades tecnológicas e seu 
preenchimento por valores humanos retrógrados” (RIBEIRO, 2017, p. 266). Para o autor, a internet pode, hoje, 
impulsionar mais o ódio do que o diálogo, porque “hipertrofia traços da sociedade” (p. 269). Porém, se 
conseguirmos fortalecer o diálogo, poderá ser uma ferramenta relevante para fazê-lo proliferar.   
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Ademais, de acordo com a pesquisa, as regiões Sudeste e Sul do Brasil são aquelas 

que apresentam maior proporção de domicílios com acesso à internet79. Considerando os dados 

de junho de 2019, sobre o nível de penetração da internet nas regiões mundiais, se verifica que 

o maior nível está na América do Norte e Europa. Já o nível de penetração mundial é de 56,8% 

(INTERNET WORLD STATS, 2019)80, ou seja, mais da metade da população mundial. Para 

o recorte América Latina/Caribe se tem que o Brasil, dos países da América do Sul é o que 

apresenta o maior número de usuários de internet, considerando dados de junho de 2019, 

perfazendo ainda um nível de penetração da internet na ordem de 70,7% (INTERNET WORLD 

STATS, 2019).81 Porém, o nível de penetração (média) para a América do Sul é de 

aproximadamente 67%. Apesar desse avanço, o acesso à internet nos domicílios brasileiros 

permanece sendo bastante desigual entre as áreas urbanas e rurais. (Gráfico 3)  

Gráfico  3 - Usuários de internet, por área, região, grau de instrução, renda familiar e faixa 
etária (2017) (em %) 

 
Fonte: extraído de CETIC (2017). 

 
79 Cabe dizer que em 2010 foi aprovado o Plano Nacional de Banda Larga (PNBL) e em 2014 o Marco Civil da 
Internet (BRASIL, 2014), que afirmam a importância do acesso de todos os cidadãos à Internet. Porém, muitas das 
metas estipuladas pelo PNBL até 2014, como, por exemplo, que 4.278 municípios brasileiros teriam acesso à 
Internet por fibra ótica, não foram cumpridas. Silva (2015) coloca que são três os principais obstáculos que 
impedem a universalização do acesso à Internet: 1) obstáculos infraestruturais; 2) obstáculos regulatórios; e 3) 
obstáculos econômicos. Mas, o autor apresenta que, no atual cenário, “é provável que continuemos avançando 
ainda que de forma precária e, quiçá, chegaremos à universalização do serviço um dia” (SILVA, 2015, p. 170).   
80 Disponível em: http://www.internetworldstats.com/stats.htm Acessado em: jun. de 2019.  
81 Disponível em: http://www.internetworldstats.com/stats15.htm. Acessado em: jun. de 2019.  
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No que diz respeito ao uso da internet por parte do poder público, a pesquisa revelou 

que, referente à disponibilização de aplicativos para dispositivos móveis, aproximadamente 

50% dos órgãos federais, 28% dos estaduais e apenas 9% das prefeituras possuem este tipo de 

recurso (CETIC, 2017).  Considerando os dados da Agência Nacional de Telecomunicações 

(ANATEL, 2019)82 para o serviço móvel pessoal83, havia, em junho de 2019, 228.633.074 

acessos, considerando todas as regiões brasileiras, as tecnologias e os tipos de tecnologias 

utilizadas pelos aparelhos móveis (60% dos acessos via redes 4G).  

Comparativamente, se observa que de fevereiro de 2009 até dezembro de 2014 ocorreu 

um aumento de 84,26% no número de acessos móveis pessoais no Brasil, ocorrendo uma 

redução neste número após 2014, conforme se observa. (Gráfico 4)  

Gráfico  4 - Evolução de acesso móvel pessoal no Brasil (2004 – 2016) 

 
Fonte: extraído de ANATEL (2017). 

Ainda, os usuários preferem acessar a internet pelo dispositivo móvel, sendo que o wi-

fi é utilizado por 86% dos usuários, enquanto as redes 3G, 4G por 70% deles (CETIC, 2017). 

Destes acessos, a maior parte é do tipo pré-pago. Porém, após 2010, o tipo pós-pago inicia uma 

fase de expansão, conforme dados da ANATEL (2017). (Gráfico 5)  

 
82 Disponível em: http://www.anatel.gov.br/dados/acessos-telefonia-movel. Acessado em: jun. de 2019. 
83 De acordo com a Resolução nº 477, de 7 de agosto de 2007 da ANATEL sobre o regulamento do serviço móvel 
pessoal – SMP - Capítulo III Das Características do SMP em seu Art. 4º define o Serviço Móvel Pessoal – SMP 
como sendo o serviço de telecomunicações móvel terrestre de interesse coletivo que possibilita a comunicação 
entre Estações Móveis e de Estações Móveis para outras estações, observado o disposto neste Regulamento. 
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Gráfico  5 - Distribuição de Acesso Móvel Pessoal no Brasil (2004 – 2016) 

 
Fonte: extraído de ANATEL (2017).  

Complementando os dados da ANATEL, e considerando os dados da pesquisa TIC 

Domicílios 2017, se percebe que a região brasileira em que há o menor número de celulares é 

a região Nordeste. Ainda, de acordo com dados da Pesquisa Brasileira de Mídia 201684 a 

internet é o segundo meio de comunicação mais utilizado, sendo a TV o primeiro. Com relação 

à faixa etária, percebe-se que a população de idade maior tende a utilizar mais o meio de 

comunicação TV, enquanto a população mais jovem85, a internet.  

Quanto ao uso de internet por tipo de município, não se nota muita diferença no uso 

de internet entre capital, periferia e interior. Complementando os dados, Coneglian (2016) 

descreve o uso da internet no Brasil a partir de três fases: na primeira delas, o uso era quase que 

exclusivo das classes A e B (período de 2000 a 2003); na segunda fase, surgem as redes sociais 

virtuais e que de início foram utilizadas sobremaneira pelas classes A e B (período de 2004 a 

2006); a terceira fase, expressa uma maior utilização da internet e das redes sociais virtuais para 

além das classes A e B mas, também, a classe C (período de 2007 a 2012).  

Ao analisar a quantidade de acesso móvel pessoal por região do país, verifica-se que 

as regiões sudeste e nordeste, seguidos da região sul são as que apresentam um maior número 

de acessos, conforme dados da ANATEL (2019). De acordo com a instituição, há aumento nas 

 
84 Pesquisa Brasileira de Mídia 2016 – Hábitos de Consumo de Mídia pela População Brasileira. Disponível em: 
http://www.pesquisademidia.gov.br/#/Geral/details-917. Acessado em: set. de 2017.  
85 Analisando dados da pirâmide etária para a região do Alto Vale do Itajaí (com base no Censo IBGE 2010) se 
nota que a faixa etária predominante para área urbana está compreendida entre 15 a 29 anos. Já para área rural está 
compreendida entre 10 a 19 anos e 40 a 49 anos. 



 115  

duas últimas décadas dos acessos móveis – via celulares – em todas as regiões brasileiras, 

porém, permanecendo as proporções verificadas.  

De modo geral, de acordo com dados da pesquisa TIC domicílios (2017), as variáveis 

relativas aos indivíduos (domicílios) apresentaram que aqueles com maior renda, urbanos e 

pertencentes às classes A e B, possuem mais chances de ter internet banda larga (CETIC, 2017). 

(Gráfico 6)  

Gráfico  6 - Usuários de internet, por dispositivo utilizado de forma exclusiva ou simultânea 
(2017) (em %) 

 
Fonte: extraído de CETIC (2017). 

 

De acordo com estudo realizado por Cardoso et al. (2018), a partir do entendimento de 

que o celular é o principal aparelho de acesso à internet nos domicílios brasileiros, os autores 

relatam que estamos em uma “sociedade em rede móvel”, como forma de analogia com o que 

descreve Castells (1999) em “a sociedade em rede”. A pesquisa de Cardoso et al.  (2018, p. 59) 

mostrou que:  

A porta de acesso à Internet para boa parte da população passa a ser pelo smartphone. 
Uma característica diferente de usuários anteriores, pois esses novos usuários já 
conhecem o conceito da mobilidade somada a interface digital, confere aos mesmos, 
novas  nuances  e  percepções  como  atores  sociais  diferentes  da  geração anterior 
e profetizando novos fenômenos comunicacionais em um futuro próximo.  
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De acordo com Castells (2013; 2015) em “Redes de Indignação e Esperança” e “O 

poder da comunicação”, respectivamente, a estrutura atual da sociedade, em rede, ativada pelas 

TICs e com seu uso, a partir do momento em que os agentes se indignam com certos modelos 

(modos de produção reprodução do capital, planejamento tecnicista, por exemplo) motivam-se 

a buscar mudanças, constituem-se assim redes de indignação com a esperança de se alcançar 

mudanças, conforme verificado, por exemplo, nos movimentos oriundos da organização via 

ciberespaço no Brasil em junho de 2013.  

2.1.1 Uso da internet e da organização em rede para participação social 
 

Segundo o Ministério das Cidades (BRASIL, 2005, p. 13): “todos os cidadãos estão 

habilitados a participar do planejamento de sua cidade e podem intervir na realidade de seu 

município”. Portanto, o planejamento territorial (regional e municipal) precisa ser construído 

com base em princípios como:  

Participação, solidariedade e cooperação, reconhecendo as diferenças, as identidades, 
as necessidades das pessoas, os anseios, os sonhos, enfim, a heterogeneidade dos 
tempos, dos territórios, das temporalidades, das territorialidades e a conquista de 
autonomia no processo decisório (SAQUET, 2011, p. 105).  

Maricato (2011) ao descrever a transição das políticas do governo Fernando Henrique 

Cardoso para o governo Lula mostrou uma série de avanços no que versa sobre o salário 

mínimo, aumento de programas federais de auxílio como o Bolsa Família, redução da pobreza, 

criação do Programa Universidade para Todos (PROUNI), dentre outros. No que compete ao 

planejamento territorial, especificamente a política urbana, a autora coloca que “no contexto de 

muitas mudanças, [...] alguns aspectos das políticas sociais avançaram e alguns aspectos ligados 

ao ‘poder do atraso’ ficaram intocados” (MARICATO, 2011, p. 42).  De acordo com a autora, 

construir um novo paradigma sobre as cidades requer uma mudança cultural, bem como 

combater o analfabetismo urbanístico, como elenca (MARICATO, 2011, p. 45). Para isto, a 

participação se faz necessária.  

A exemplo de planejamento participativo podemos destacar o Congresso da Cidade de 

Chapecó, sendo ele eleito pelo governo local “o fórum principal para a discussão da cidade em 

sua dimensão de polis com amplos setores da sociedade” (HASS, 2016, p. 297). Dentre os 

aspectos elencados, no âmbito da participação, estão o Orçamento Participativo (OP), os 

Conselhos Municipais e o próprio Congresso da Cidade, instituído pelo decreto municipal n. 

8.850, de janeiro de 2001. Ao considerar o OP, Lages, em Santa Catarina (SC), foi a cidade 

pioneira na década de 1970 (ALVES, 1988) e (GIACOMONI, 2002). Segundo Alves,  
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A equipe Dirceu Caneiro começou a fazer isso por intermédio do MDB, criando 
núcleos e subnúcleos do partido nos bairros e nos distritos. Uma vez no poder, 
conquistado através da discussão de um programa concreto, passou a promover o 
associativismo pelo incentivo à criação de associações de moradores, nos bairros 
urbanos, e de núcleos agrícolas, nos distritos (1988, p. 30).  

De acordo com Alves (1988), a experiência do OP de Lages evidenciou que os 

problemas de uma comunidade só podem ser resolvidos por meio da mobilização da força de 

trabalho e da capacidade intelectual dos próprios membros evidenciando, assim, a relevância 

do capital social. O autor coloca que, em uma sociedade, não existem problemas isolados mas, 

sim, há uma relação entre eles. Por exemplo, saúde pública, habitação ou emprego.  

Mesmo Lages sendo precursora no OP, o mais conhecido foi o de Porto Alegre, no 

Rio Grande do Sul (RS), difundido a partir dos anos de 1990, tomando por base redes de ação 

pública (GENRO e SOUZA, 1997), SANTOS (2005) e (MANTOVANELI JÚNIOR, 2008). O 

OP de Porto Alegre se mostrou uma experiência altamente positiva considerando o poder local, 

combinando a representação política tradicional com a participação direta e voluntária dos 

cidadãos (co-gestão), permitindo assim que “os representantes eleitos pelo sufrágio universal e 

os participantes da democracia direta e voluntária gerem decisões cada vez mais afinados com 

os interesses da maioria” (GENRO e SOUZA, 1997, p. 22).  

O OP apontou “experiências portadoras da presença de uma democracia concreta, de 

uma cidadania vivida e do desvendamento de caminhos para a redução das desigualdades” 

(RIBEIRO e GRAZIA, 2003, p. 17). Segundo, as autoras, o OP estabeleceu transformações das 

relações governo versus sociedade. Do ponto de vista da questão democrática, Morin (2013) 

coloca que é preciso conceber e propor as modalidades de uma democracia participativa. A este 

exemplo, cita o Orçamento Participativo de Porto Alegre em que complementa:   

A democracia participativa está para ser inventada como base em diversas 
experiências locais como a de Porto Alegre, onde foi inaugurada a participação dos 
cidadãos no exame do orçamento municipal, principalmente no que diz respeito ao 
investimento. Ela pode assumir a forma de debates públicos em escala local ou 
regional e, com isso, submeter aos cidadãos os projetos passíveis de controvérsias 
(traçado de estrada, barragem, instalação de usina poluente, desflorestamento). Ela 
pode ensejar não apenas reuniões vinculadas a projetos públicos, mas também 
conselhos periódicos de bairro, de comunidade. Pode assumir, enfim, a forma de júris 
cidadãos que selecionam eleitos e especialistas em projetos de  interesse (ou de perigo) 
público (MORIN, 2013, p. 82).  

Porém, Ribeiro e Grazia (2003, p. 36) destacaram ainda que o OP é também uma 

experiência “difícil e instável” devido à estrutura das prefeituras municipais, sendo que “sua 

ocorrência efetiva depende sobretudo das formas de organização social e política existentes no 
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município” (RIBEIRO e GRAZIA, 2003, p. 57). Este fato também é destacado por Pereira 

(2015) quando, em estudo sobre participação nos processos de planejamento territorial (Planos 

Diretores), enfatiza que são três os elementos principais para que a participação ocorra: 1) 

vontade política; 2) aceitação da equipe técnica; e 3) tradição associativa da população. No caso 

dos OPs de Lages e Porto Alegre se verificou uma forte tradição associativa, muito atribuída 

aos colonizadores de origem germânica e italiana (ALVES, 1988).  

Com as tecnologias da informação e comunicação, situadas no período técnico-

científico-informacional (SANTOS, 1994), novas formas de relações sociais surgem no 

ciberespaço e, desta forma, podendo ser uma força ou forma de combater o que Maricato (2011, 

p. 97) descreve como “dinâmica avassaladora do capital [...] que ignora totalmente valores [...] 

territórios, sociedades, culturas, recursos naturais [em detrimento de um] fetichismo da 

mercadoria” (MARICATO, 2011, p. 97). A democracia participativa pode ser um “novo tipo 

de governança [...] instituído com a conjunção das instâncias participativas cidadãs, das 

instâncias políticas e administrativas locais e regionais, dos profissionais competentes em 

domínios a serem debatidos e suprimidos” (MORIN, 2013, p. 83).  

No ciberespaço os cidadãos são encorajados a se relacionarem uns com os outros, 

independentemente da localização geográfica em que estão. Assim é a estrutura organizacional 

que igualmente define essa era (CASTELLS, 1999): a organização virtual e em rede, dadas 

através das TICs, revolucionando a maneira como os indivíduos interagem, como se mobilizam, 

ou empoderam-se (FONSECA, 2017) e como podem constituir territorialidades. Mantovaneli 

Júnior (2008, p. 237), ao descrever o orçamento participativo de Porto Alegre, dado em redes 

de cooperação, e ensejando pesquisas futuras a partir de redes de informação e comunicação – 

internet – coloca que:  

O desenho dos sistemas propiciados pelas redes de circulação ou informação, como 
as telecomunicações e a internet, dada a complexidade de interconexões e 
movimentos que suscitam, talvez seja capaz de oferecer outras instâncias interessantes 
para a analogia, em futuros estudos. Em especial, dos modelos mais sofisticados é 
possível se depreender a noção de fonte geradora ou propulsora para desencadear o 
fluxo de informação (MANTOVANELI JÚNIOR, 2008, p. 237).  

Em 2014 é aprovado no Congresso Nacional o Marco Civil da Internet (Lei 12.965 de 

23 de abril de 2014) versando sobre os princípios, direitos e deveres para o uso da internet no 

Brasil. O Marco Civil entra em cena como um “elemento decisivo na legitimação do espaço 

virtual na sociedade brasileira pelo Estado” (CONEGLIAN, 2016, p. 567) inclusive dando 

condições a um novo horizonte de pesquisa na área da Geografia: o virtual.  Dentre as 
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regulamentações/diretrizes do Marco Civil estão aquelas que dizem respeito ao processo de uso 

da internet na/para participação e gestão das cidades. Em seu Art. 4º. Sobre a disciplina e uso 

da Internet no Brasil tem por objetivo a promoção do “acesso à informação ao conhecimento e 

à participação na vida cultural e na condução dos assuntos públicos”, bem como no Art. 7º. é 

expressado que o acesso à internet “é essencial ao exercício da cidadania”.  

Sobre a atuação do Poder Público, em seu Art. 24, afirma que se constituem diretrizes 

para a atuação da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios no desenvolvimento 

da internet no Brasil, Inciso I.: “estabelecimento de mecanismos de governança 

multiparticipativa, transparente, colaborativa e democrática, com a participação do governo, 

do setor empresarial, da sociedade civil e da comunidade acadêmica; VI: publicidade e 

disseminação de dados e informações públicos, de forma aberta e estruturada”. Porém, o que 

mais chama a atenção são os Arts. 25 e 27, que colocam como obrigação o uso da internet pelo 

Poder Público.  

O Art. 25 elenca que as aplicações de internet de entes do poder público devem buscar: 

“V: fortalecimento da participação social nas políticas públicas”. Art. 27º.: “As iniciativas 

públicas de fomento à cultura digital e de promoção da internet como ferramenta social devem: 

I: promover a inclusão digital; II: buscar reduzir as desigualdades, sobretudo entre as 

diferentes regiões do País, no acesso às tecnologias da informação e comunicação e no seu 

uso; e III: fomentar a produção e circulação de conteúdo nacional”.  Ou seja, de acordo com 

o Marco Civil da Internet é obrigação do poder público utilizar a internet como ferramenta de 

participação.  

Sendo assim, são quatro os principais pontos do Marco Civil da Internet (Lei 12.965 

de 2014):  

1) Internet como serviço social: o Art. 7 estipula que o acesso à internet é essencial 

ao exercício da cidadania e determina, ainda, que os provedores de acesso não 

podem interromper a conexão do usuário, exceto em caso de débito decorrente 

da prestação do serviço; 

2) Neutralidade de rede: o Art. 9 diz que a neutralidade é princípio fundamental, 

podendo ser quebrada em apenas dois casos. i) casos de requisitos técnicos 

indispensáveis à prestação adequada dos serviços e aplicações; ii) quando for 

necessário à priorização de serviços de emergência;  
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3) Empresas sem poder de juiz: o provedor de conexão ou de aplicação não são 

responsabilizados pelos conteúdos de seus usuários. Um conteúdo considerado 

ofensivo só pode ser retirado do ar por ordem judicial. Sendo assim, os 

provedores não têm direito de retirar (fazer censura).  

4) Guarda de dados: os provedores devem manter o registro de acesso por seis 

meses em local seguro. Já, os provedores de conexão não podem guardar os 

registros de acesso a aplicação, mas devem guardar o registro de conexão por 

um ano. Os dados só podem ser cedidos mediante investigação criminal com 

mandado judicial.  

Pensar em planejamento territorial, implica pensar em diversos fatores e dimensões. 

Por isso a área de Planejamento Urbano e Regional e Demografia é identificada por Randolph 

(2013) e Castro (2014) como interdisciplinar, sendo que:  

Ao longo dos últimos 30 anos, houve efetivamente a construção dessa área de 
conhecimento no Brasil. Não se trata de uma disciplina, mas da articulação de várias 
disciplinas – arquitetura e urbanismo, sociologia, geografia, economia, demografia, 
direito, turismo, entre outras – com objetivos convergentes para pensar a problemática 
urbana e regional, especialmente no país, o que requer, necessariamente, uma 
perspectiva interdisciplinar e um olhar construído a partir de temáticas transversais. 
De fato, a área de planejamento urbano e regional (PUR) tem efetivamente forte 
interface com outras áreas, marcada por práticas interdisciplinares (CASTRO, 2014, 
p. 227).  

Esta interdisciplinaridade pode ser percebida também na tese de doutorado de Momm 

(2017) quando evidenciou, no aspecto da produção do conhecimento científico na área, 

diferentes temáticas ao longo do período de 1986 a 2013, considerando “o desenvolvimento, a 

economia, a gestão, a educação, a tecnologia, o meio ambiente e outros [...] selecionados pela 

necessidade de debatê-los e fornecer à sociedade possíveis soluções para os problemas 

identificados” (MOMM, 2017, p. 213).  

Ainda, de acordo com as discussões recentes, emanadas no XVII ENANPUR (2017), 

há um cenário de “forte redução nos investimentos públicos nas áreas de ensino e pesquisa, mas 

também de infraestrutura e habitação, cabe discutirmos posicionamentos e ações possíveis” 

(D’OTTAVIANO e ROVATI, 2017, p. 24).  Uma das estratégias está justamente nas políticas 

e lutas urbanas, o que incita pensar em participação:  

As cidadanias insurgentes, os movimentos “occupies” e outros crescentes 
movimentos pós jornadas de Julho de 2013 no Brasil ampliam o campo de luta no 
espaço urbano e disputam os espaços públicos com o Estado e com o mercado, a partir 
de apropriações coletivas destes espaços com estruturas de decisão pouco hierárquicas 
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e mais democráticas, exigindo: novas políticas de mobilidade, outras formas mais 
democráticas de financiamento e produção da cultura, reconhecimento das diferenças 
entre gênero e raça nos modos de ocupação do território, dentre outras pautas sociais, 
ambientais ou culturais e de gênero (VOLOCHKO RENA e SANTORO, 2017, p. 
269).  

A partir de análise qualitativa nos Planos Diretores Municipais da região do Alto Vale 

do Itajaí86 se verifica que o processo da política de planejamento nos municípios tem como 

princípio básico o respeito à ordem democrática (em teoria), incorporando a participação dos 

diferentes segmentos da sociedade em sua formulação, bem como monitoramento, como prevê 

o Estatuto da Cidade. A gestão integrada das diversas políticas públicas municipais observará 

diretrizes como: criação de mecanismos de participação popular e do exercício da democracia 

nos processos deliberativos de suas ações, inclusive, a partir da internet, já que esta é 

considerada pelo Marco Civil da Internet, essencial ao exercício da cidadania.  

São objetivos fundamentais do Sistema Municipal de Planejamento e Gestão: criar 

canais de participação da sociedade na gestão municipal da política urbana. O Sistema 

Municipal de Planejamento e Gestão deverá ser composto por órgãos e instrumentos de 

planejamento que devem assegurar a participação da população em todas as fases do processo 

de gestão democrática e estimular a participação social. Compete ao Núcleo Gestor de 

Planejamento Territorial (NGPT) estimular a participação social. A maior parte dos PDM da 

região do Alto Vale do Itajaí foram aprovados nos anos de 2008 e 2009, após a 2ª Conferência 

das Cidades. Rio do Sul, município com maior população da região (61.198 habitantes, de 

acordo como Censo IBGE 2010), foi o primeiro a concluir seu PDM (participativo?), em 2006, 

nos termos previstos no Estatuto da Cidade.  

Diante da tabulação de análise dos PDM que compõem a região do Alto Vale do Itajaí 

(Santa Catarina), se notou que todos trazem em seus dispositivos a participação social no 

processo de planejamento territorial. Observa-se ainda que existe a previsão para criação de 

canais para que a sociedade possa participar da gestão urbana municipal.  De acordo com os 

dados analisados, o processo de elaboração e de gestão da política territorial nos municípios 

terá como princípio básico o respeito à ordem democrática, incorporando a participação dos 

diferentes segmentos da sociedade em sua formulação, execução, fiscalização e monitoramento. 

Porém, em nenhum deles está previsto especificamente o uso da internet como fortalecimento 

 
86 Ver apêndice 1.  
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da participação social nas políticas públicas, como versa o Marco Civil da Internet (Lei 

12.965/2014). 

Segundo o Ministério das Cidades (BRASIL, 2005, p. 13), o planejamento regional e 

urbano precisa ser construído com base em princípios de participação, solidariedade, 

cooperação, reconhecendo as especificidades de cada região, os anseios, sonhos, as 

territorialidades e também fortalecendo a comunidade cívica, como descreve Putnam (1996), 

buscando o verdadeiro direito à cidade, como aponta Lefebvre (2001).  No Brasil, debates e 

práticas associadas ao planejamento, sobretudo em escala regional, têm adquirido importância 

crescente, conforme verificado pelas temáticas abordadas no 3º SNPD (2016) e XVII 

ENANPUR (2017).  

A partir da leitura do trabalho de Silveira et. al. (2014), “Cultura, Política e Ativismo 

nas redes digitais”, fica evidente que o uso da internet está assumindo um papel fundamental 

na sociedade por meio de novas formas de sociabilidade, comportamento político e social. Os 

diversos textos elencados no livro deixam claro as diversas possibilidades e usos da rede de 

internet (ciberespaço) os quais, por sua vez, podem ser apresentados de forma objetiva: 1) o 

emprego das novas tecnologias de comunicação para promoção de ações coletivas e ampliação 

da cidadania; 2) impactos do uso das novas tecnologias sobre o sistema político, nas eleições, 

órgãos do governo e novos espaços de deliberações e participação na esfera pública; e 3) 

discussão sobre a cibercultura na perspectiva da emergência de formas de identidades coletivas 

e criação simbólica repercutindo na referência cultural.  

Neste período técnico-científico-informacional (SANTOS, 1994), verificada a 

emergência da cibercultura (LÉVY, 1999), advinda das “novas tecnologias [...] utilizadas como 

ferramentas de “[...] efervescência social (compartilhamento de emoções, de conectividade e 

de formação comunitária)” (LEMOS, 2015, p. 91), constituindo redes de indignação e 

esperança (CASTELLS, 2013), se reforça a proposta desta tese: o ciberespaço como 

possibilidade de ampliação ao planejamento territorial municipal participativo, considerando as 

modificações nas relações – territorialidades – pois,  

Cada vez que as condições gerais de realização da vida sobre a terra se modificam, ou 
a interpretação de fatos particulares concernentes à existência do homem e das coisas 
conhece evolução importante, todas as disciplinas científicas ficam obrigadas a 
realinhar-se para poder exprimir, em termos de presente e não mais de passado, aquela 
parcela de realidade total que lhes cabe explicar (SANTOS, 1978, p. 17-18).  
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De acordo com análises recentes se nota que há um aumento do uso da internet pelo 

poder público e pelos cidadãos quanto a suas possibilidades no âmbito do planejamento, ou 

gestão pública, em uma perspectiva de governo eletrônico (e-Gov), o qual pode ser dividido em 

três grupos: (i) e-Informação87; (ii) e-Serviços e (iii) e-Participação.  

Mafra e Silva acreditam que “o planeamento e a gestão do território, como todas as 

actividades, são hoje confrontados com as novas tecnologias e sistemas de informação. É o 

imperativo do governo electrónico (e-government)” (2004, p. 26). No âmbito das políticas 

públicas participativas, “as redes propiciam relações horizontais e pouco formalizadas, fatores 

que, de antemão nos remetem a características importantes de algumas experiências de políticas 

públicas participativas” (MANTOVANELI JÚNIOR, 2008, p. 237) como é o caso do 

Orçamento Participativo de Porto Alegre (RS). 

As redes que se formam no ciberespaço são constituídas através da comunicação, pela 

linguagem simbólica, por relações construídas espaço-temporalmente. Assim, “estudar redes 

sociais virtuais, [...] é estudar os padrões de conexões expressos no ciberespaço” (RECUERO, 

2011, p. 21). Lemos (2016) fala desta organização em rede, cibercultura, como nova cultura 

tecnológica planetária onde há uma manifestação da vitalidade social contemporânea, o que 

pode ser percebido nos movimentos em rede, descritos por Castells (2013), Malini e Antoun 

(2013) e Staloch (2015). Sobre os movimentos sociais que se apropriaram do ciberespaço 

(digital):  

Os manifestantes não se contentam apenas em contestar as falhas na comunicação 
verticalizada com seus representantes políticos eleitos. Eles demonstram o que uma 
forma diferente de política pode ser com a criação de novas formas de comunicação 
horizontal, por meio de assembleias e mídias sociais abertas, participativas e 
deliberativas, sem a necessidade de uma liderança. Essas novas formas são exemplos 
de planejamento insurgente (HOLSTON, 2016, p. 199).  

Tendo em vista que Holston (2016) não acredita que as mobilizações insurgentes 

possam ser eficazes no escopo de planejamento territorial, é preciso entender a origem destas 

formas organizativas, as redes sociais. Falar em rede social implica falar em elementos 

essenciais à construção delas, sendo eles os atores e as conexões. Os atores são o primeiro 

elemento de uma rede social. São as pessoas envolvidas na rede que se analisa:  “Como partes 

do sistema, os atores atuam de forma a moldar as estruturas sociais, através da interação e da 

constituição de laços sociais” (RECUERO, 2011, p. 25).  

 
87 Sobretudo para divulgação de informações por parte do poder público (portais da transparência, por exemplo). 
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Devido ao distanciamento físico entre os atores sociais, eles não são imediatamente 

discerníveis, mas há sempre um processo de construção de identidade e expressão por parte dos 

atores no ciberespaço. Os sites de redes sociais, que são softwares sociais, com aplicação direta 

para a comunicação mediada por computador, como o Myspace, Twitter e Facebook, são formas 

de apropriação de espaços por parte dos atores: “Funcionam como uma presença do eu no 

ciberespaço, um espaço privado e, ao mesmo tempo, público” (RECUERO, 2011, p. 27).88  

Mas como é possível compreender a interação social no ciberespaço? São vários os 

elementos que precisam ser considerados para isto. Recuero (2011, p. 31) coloca que “o 

ciberespaço e as ferramentas de comunicação possuem particularidades a respeito dos 

processos de interação”, por isto, a importância dos estudos das redes sociais virtuais (RSV). A 

interação é construída pela mediação do computador, possuindo característica de migração, ou 

seja, “as interações entre os atores sociais podem [...] espalhar-se entre as diversas plataformas 

de comunicação” (RECUERO, 2011, p. 36). A interação é geradora de laços sociais, fortes ou 

fracos. 

São laços fortes quando “se caracterizam pela intimidade, pela proximidade e pela 

intencionalidade em criar e manter uma conexão entre duas pessoas” (RECUERO, 2011, p. 41). 

Já os laços fracos são dados “por relações esparsas, que não traduzem proximidade e 

intimidade” (RECUERO, 2011, p. 41). Desta forma, a relação/interação é considerada a 

unidade básica de uma rede social. Porém, “uma relação sempre envolve uma quantidade 

grande de interações” (RECUERO, 2011, p. 37):  

O desenvolvimento tecnológico proporcionou uma certa flexibilidade na manutenção 
e criação de laços sociais, uma vez que permitiu que eles fossem dispersos 
espacialmente. Isso quer dizer que a comunicação mediada por computador 
apresentou às pessoas formas de manter laços sociais fortes mesmo separadas a 
grandes distâncias, graças a ferramentas como o Skype [...] Essa desterritorialização 
dos laços é consequência direta da criação de novos espaços de interação (RECUERO, 
2011, p. 44).  

As redes sociais virtuais (RSV) são denominadas assim pois as relações, interações e 

conexões entre os atores são desencadeadas através da comunicação mediada pelo computador, 

num plano virtual, no ciberespaço. Os principais atributos das RSV são: a sua dinamicidade; 

capacidade de constituir comunicação horizontalizada; os indivíduos podem se organizar de 

 
88 Nesta dualidade, se faz necessária a menção ao estudo de Rodotà (2008, p. 145-146), quando descreve que o 
avanço incontido da internet, por exemplo, quando os dados dos usuários são coletados (sobretudo pelas 
corporações), e a interconexão entre diversos bancos de dados, perfazendo cruzamento de informações, faz surgir 
também a sociedade do controle, da vigilância e da classificação (RODOTÀ, 2008, p. 145- 146).  
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forma autônoma; possibilitam múltiplas conexões e são potencializadoras pois assumem papel 

potencializador em ações desempenhadas pelos indivíduos. Importante ressaltar que as relações 

não precisam ser formadas apenas de interações que construam ou acrescentam algo, podem 

também ser formadas a partir de interações conflituosas: “A ideia de relação social é 

independente do seu conteúdo” (RECUERO, 2011, p. 37).  

No ciberespaço, através das RSVs, as relações humanas estão se modificando, 

demonstrando que o mundo está em constante processo de transformação estrutural e social. 

Como o território não se define estritamente pelos seus limites físicos mas, também, pela forma 

como se produz em seu interior, a interação social demonstra a relevância dos atores para a 

construção das territorialidades e dos territórios. Hoje, há a constituição de relações sociais 

entre os indivíduos, mesmo estando em territórios físicos distantes89, de forma horizontalizada, 

autônoma e automediada. Pode-se dizer que há uma nova territorialidade – nos termos descritos 

por Sack (2011) – num ciberespaço, estreitando os laços entre os indivíduos: “Os vínculos 

cibernéticos colaboram para que as pessoas, que antes teriam vidas sociais mais limitadas, 

tenham contatos mais diversificados pelas redes” (LABADESSA, 2012, p. 84), tornando as 

territorialidades não mais limitadas fisicamente e, sim, expandidas ao ciberespaço que, por sua 

vez, é um agente de libertação. 

Essa interação social no ciberespaço pode se dar de forma síncrona ou assíncrona. 

Síncrona quando simula uma interação em tempo real, como nos canais de chat ou, mesmo, nos 

bate-papos das redes sociais virtuais. São interações em que ambos os atores estão presentes, 

no mesmo momento em uma mesma conexão. Já as interações assíncronas, são aquelas que 

permanecem mesmo quando os atores estão desconectados do ciberespaço, por exemplo, o E-

mail e os fóruns, onde a expectativa de resposta não é imediata (RECUERO, 2011). 

Uma RSV é disseminada nos sites de redes sociais. Recuero (2011, p. 102) define-os 

como “os espaços utilizados para a expressão das redes sociais na internet”, ou seja, permitem 

a visibilidade, a articulação das redes sociais e a própria manutenção dos laços sociais existentes 

no espaço off-line. Os sites de redes sociais permitem a expressão da rede social. Uma rede 

social é sempre um conjunto de atores e suas relações, ou seja, suas conexões. A rede social 

virtual – no ciberespaço – no âmbito dos indivíduos possibilita novas combinações de emprego 

 
89 Este efeito também pode ser percebido no contexto dos aplicativos para smartphones onde “as funções de 
geolocalização e rastreamento não apenas permitem a sobreposição e a justaposição de informações, como também 
contribuem para que distâncias e barreiras geográficas sejam diluídas, permitindo a interação entre pessoas e locais 
fisicamente distantes” (Dallabona-Fariniuk T. e Firmini, 2018, p. 270).  
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e trabalho autônomo, expressão individual, cooperação e sociabilidade e, para os ativistas 

políticos, ela tornará possível que redes de indivíduos se combinem e cooperem para disseminar 

sua mensagem no mundo, conforme pontua Castells (2013). 

No ciberespaço, as RSV encorajam os indivíduos a se relacionarem uns com os outros, 

independentemente da localização geográfica em que estão. Assim, é a estrutura organizacional 

que define essa era (CASTELLS, 1999): a organização em rede, dadas através das tecnologias 

da informação e comunicação, revolucionando a maneira como os indivíduos interagem, como 

se mobilizam e como podem constituir territorialidades, onde todos são “mediadores” e não 

“intermediários”, como descreveu Latour (2012). O autor (2012, p. 65) descreve, no contexto 

da TAR, a diferença entre mediadores e intermediários. Os mediadores são aqueles atores [...] 

“que transformam, traduzem, distorcem e modificam o significado ou os elementos que 

supostamente veiculam”. Já, os “intermediários” são aqueles que [...] “transporta [m] 

significado ou força sem transformá-los”.  

Esta teoria ganha força com a ascenção das TICs e da emergência da cibercultura 

(LÉVY, 1999). Porém, é importante ressaltar que o conceito de redes não é uma exclusividade 

do universo tecnológico. Não se constituem apenas devido às TIC. Capra (1996) relacionou a 

nomenclatura de redes inicialmente com o sistema natural – corpo humano – a chamada 

metáfora do organismo. Após a segunda metade do século XVIII, há a “saída do corpo”, ou 

seja, o entendimento da rede em demais dimensões, inclusive aquela descrita por Castells 

(1999), a “sociedade em rede”, em que a rede desenha uma infraestrutura invisível de uma 

sociedade, ela mesma pensada como uma rede, remodelando, inclusive, a sociedade industrial 

(tradicional).  

Latour (2000; 2012) a aborda sob a perspectiva do “actante” (ator), que não diz respeito 

apenas aos humanos, mas também aos não humanos (hardwares) que, por sua vez, possuem 

capacidade de transformar processos, ou seja, um ator na TAR é qualquer agência que produz 

efeitos. De acordo com a “teoria da agência”, somente serão conquistadas as mudanças sociais 

quando as agências, neste caso humanas, se unirem, pois juntas são poderosas (SZTOMPKA, 

2005).  

Desta forma, quando Latour (2012) descreve a TAR demonstra que o significado de 

ator pode ser um ente humano ou não-humano. Neste mesmo sentido, coloca que se pode ser 

“ator” em determinado momento na rede da qual se faz parte e em outro não. Desta forma, o 
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que constitui um ator é a ação. Somente será um ator aquele elemento que, pela sua presença 

ou ausência, produz diferença em uma ação coletiva, em uma rede, por exemplo. Por sua vez, 

tecer redes, refere-se a uma “série de ações em que cada participante é tratado como um 

mediador completo” (LATOUR, 2012, p. 189) o que pode ser encontrado quando há associação 

de diferentes atores em uma narrativa, em que todos fazem alguma coisa e não ficam apenas 

observando. Uma rede é projetada por fluxos, circulações, alianças onde os atores envolvidos 

interferem e também sofrem interferências, é uma relação entre atores, não apenas de nós e 

conexões mas, sim, a produção do social em ação (LATOUR, 2012). 

É preciso, ainda, entender que nenhuma rede social é estática; está em constante 

movimento, portanto, é dinâmica. Assim, uma RSV também possui tais características, suas 

estruturas, as conexões e formas de relacionamentos podem ser alteradas ao longo dos tempos 

e dos modos de vida de cada ator. Diz-se que as estruturas se modificam devido à dinâmica 

existente nestas RSVs. Através destas redes os indivíduos podem, inclusive, se organizar em 

comunidades virtuais que nada mais são do que um grupo de pessoas que estabelecem entre si 

relações sociais, que permanecem em um tempo suficiente para que elas possam constituir um 

corpo organizado através da comunicação mediada por computador (RECUERO, 2011), que 

estão carregadas de interesses. Por isto, os indivíduos são cooperativos, independentemente da 

localização geográfica em que estão (LÉVY, 1999).  

As comunidades virtuais podem ser classificadas como uma forma de organização na 

cibercultura, descrita por Lévy (1999), gerando uma forma de cooperação básica e necessária 

para a formação de RSV. Porém, o conflito é igualmente frequente nas RSV e não são 

totalmente negativos. Em muitos casos são positivos pois são eles que possibilitam as 

discussões e as interações entre os atores tornando a rede mais dinâmica. Para Recuero “esses 

processos dinâmicos são, portanto, essenciais para a percepção das redes sociais no tempo e sua 

compreensão enquanto elementos não estáticos” (2011, p. 86). 

Quando ocorre a criação de um grupo, por exemplo, no Facebook, há a interação social 

entre os atores. Porém, há muito mais do que isto. Existe neste grupo uma RSV que expressa a 

identidade dos atores constituindo-se, assim, uma forma de mostrar quem se é no sistema. Se 

os territórios são constituídos pelas relações sociais, diga-se, pelas territorialidades, formatadas 

em diferentes espaços e tempos, por que não dizer que hoje, com a ascensão das relações a 

partir das RSV, há a constituição de ciberterritórios? 
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Visando demonstrar a possibilidade de tal proposta teórica faz-se uma correlação entre 

os quesitos que delineiam os territórios e como eles podem ser delineados no ciberespaço 

através, por exemplo, das RSVs. (Quadro 3) 

Quadro 3 - Correlação dos elementos constituintes do território e a sua manifestação no 
ciberespaço 

 
Fonte: extraído de Staloch (2015). 

Neste cerne teórico o ciberterritório pode ser entendido como “o espaço não-físico de 

interação social, mediado pelas redes e conexões do ciberespaço, no qual se inserem os 

diálogos, as mobilizações, as ações e os conflitos inerentes da sociedade, incluindo as 

transformações sociais que possam derivar em razão de tais interações” (STALOCH e REIS, 

2015, p. 50). No escopo da participação, “opinião, informação, formação aberta, direitos de 

voz, os processos participativos são tão importantes quanto a votação em si” (CUNHA, et al., 

2014, p. 306), ou seja, a e-Participação como forma efetiva de participação e tomada de decisão 

(e-Tomada de Decisão).  

Sobre o uso das redes sociais como forma de mobilização, Alcântara et al. (2016, p. 

270) destacaram que “o ativismo em redes sociais online tem contribuído para uma maior 

participação efetiva nas discussões sobre problemas urbanos locais bem como criando uma 
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cidade mais sustentável e democrática”90. No contexto do ciberativismo, de acordo com 

pesquisa de Fonseca et. al. (2017, p. 78-79):  

O percentual das redes sociais utilizadas para o ativismo digital foi bastante 
desproporcional. A maioria absoluta utilizou o Facebook para se manifestar, 
correspondendo a 91,4% do total [...]. O Twitter vem em seguida, com 4,3%; depois 
o Colab, com 2,9%; e, por fim, o Whatsapp, que foi utilizado por 1,4% dos 
ciberativistas. Esses dados corroboram com a pesquisa do Instituto de Pesquisa 
Maurício de Nassau – IPMN (2013), que revelou que o Facebook é a principal rede 
social para 93,4% dos recifenses entrevistados, que o utilizam para solicitar melhorias 
nas políticas públicas. O Twitter foi o segundo colocado, com 2,1%. 

 
Desta forma, “o espaço virtual, no entanto, tem potencializado as ações para o 

empoderamento” (FONSECA et. al., 2017. p. 80) e quiçá para a mudança social a partir do 

entendimento da teoria da agência, descrita por Sztompka (2005), onde juntos os agentes se 

tornam os todo-poderosos e, considerando 

[...]  a agência humana está presente nos movimentos sociais difundidos na internet, e 
hoje, tem papel central na busca por mudanças sociais, principalmente no que tange a 
agência “desde baixo”, aquela que está presente nas mobilizações sociais (STALOCH 
e REIS, 2015(b), p. 252).  

Após análises, a partir de relatos, de diferentes mobilizações em espaços urbanos, 

Migliano (2016, p. 252) destaca que “é possível inventar, produzir e compartilhar outros 

projetos de cidade, fazer uso dos espaços físicos e virtuais nos processos de ocupação e 

reivindicação da urbanidade, produzindo imaginários políticos diferenciados”. Tratando de 

participação, é fundamental compreender o que Arnstein (200291) coloca. Para o autor (2002, 

p. 04), participação “[...] constitui um sinônimo para poder cidadão”, ou seja, “[...] a 

participação constitui o meio pelo qual os sem-nada podem promover reformas sociais 

significativas que lhes permitam compartilhar dos benefícios da sociedade envolvente” 

(ARNSTEIN, 2002, p. 04).   

Assim se pode, ainda, evidenciar a teoria da agência, enfatizada por Sztompka (2005), 

em que unidos os agentes tornam-se “todo-poderosos”. Já dizia Elias (1982, p. 230) que, a partir 

de uma “ordem de impulsos e esforços humanos e entrelaçados, essa ordem social determina o 

curso da mudança histórica”. Desta forma, novamente se pode evidenciar a teoria da agência, 

 
90 Tradução livre do autor de: “Activity in online social networks has made a contribution to more effective 
participation in the discussion of local urban problems as well as creating a more sustainable and democratic 
city”.	 
91 Texto originalmente publicado em 1960.  
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onde em uma sociedade de atores, quando unidos e participativos, são agentes e podem resultar 

em uma mudança social.  

Ainda, em suas análises, Arnstein (1969; 2002) define os níveis de participação92 desde 

o primeiro nível chamado de “Não-Participação” até o Controle Cidadão: (Figura 15)  

Figura 15 - Níveis de participação 

 
Elaboração: Rubens Staloch com base em Arnstein (1969; 2002).  

O Marco Civil da Internet (2014) no Brasil proporciona, a partir dos seus fundamentos, 

a livre iniciativa, a livre concorrência e a defesa do consumidor; o desenvolvimento de 

personalidade e o exercício da cidadania; o respeito à liberdade de expressão; a abertura à 

colaboração; a pluralidade e a diversidade; os direitos humanos; e a finalidade social da rede. 

Esta última, relevante no contexto de participação no processo de planejamento territorial.  

Correlacionando com o processo de desenvolvimento das cidades, a partir do que fora 

discutido no recente nono Fórum Urbano Mundial realizado em Kuala Lumpur em fevereiro de 

2018, o professor Orlando dos Santos Jr. coloca que a esperança no futuro das cidades está no 

conflito (SANTOS JR, 2018)93 e, para isto, a participação se faz necessária tendo em vista que 

a questão urbana é colocada como uma questão social. De acordo com Orlando dos Santos Jr., 

“discutir os problemas urbanos é algo fundamental se nós quisermos construir um planeta, uma 

sociedade mais sustentável, justa, democrática, humana”. Assim, implica refletir sobre a 

participação no processo de planejamento territorial municipal.  

Pensando no contexto regional, as políticas regionais para a OCDE (2001) devem ser 

pensadas a partir de cinco pilares básicos, sendo um deles a compatibilização das políticas 

 
92 Para Bobbio (2000), a participação política implica em diversas atividades, tais como: voto, militância, apoio a 
candidato durante eleições, discussão de temas relevantes à sociedade, dentre outros.  
93 Matéria Publicada no Observatório das Metrópoles. Disponível em: 
http://observatoriodasmetropoles.net.br/wp/esperanca-no-futuro-das-cidades-esta-no-conflito/. Acessado em: 
mar. de 2018.  
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territoriais em nível nacional com as políticas de desenvolvimento regionais e urbanas, 

envolvendo não só autoridades regionais e locais, mas também os agentes sociais e o setor 

comunitário, neste caso, a sociedade civil. Para Mafra e Silva (2004, p. 31), “as novas 

tecnologias da informação e das comunicações poderão alterar consideravelmente as vantagens 

das regiões, desde que adequadamente envolvidas na operacionalização das políticas e haja a 

necessária dotação de capital humano”, ou seja, é preciso o uso com qualidade destas TICs e da 

internet para que assim seja possível extrair as suas potencialidades positivas e, uma delas, a 

participação, a exemplo dos movimentos ciberativistas.  

Importante observar os questionários dos Censos brasileiros de 1991 a 201094 quanto 

à questões pertinentes à existência ou não de computador e acesso à internet. No questionário 

do Censo IBGE 1991 não há qualquer menção sobre a questão da internet nem mesmo acerca 

de microcomputador. Questionamentos sobre a existência de microcomputador foram inclusos 

no Censo IBGE de 2000 e somente no Censo IBGE 2010 que se passou a questionar 

especificamente sobre o uso da internet (existência ou não do acesso no domicílio).  

Em uma perspectiva histórica, a internet e o seu contexto apresentam o seguinte 

processo de desenvolvimento: (Figura 16)  

 

 
94 O questionário do Censo IBGE que será aplicado em 2020 ainda não estava disponível para consulta até a 
finalização deste texto (junho de 2019).  



 132  

Figura 16 - Resumo dos principais marcos do desenvolvimento das TICs (1940-2010) 

 
Elaboração: Rubens Staloch. 
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Especificamente analisando o processo de desenvolvimento da internet, é possível 

elencá-la a partir de quatro períodos / características: (Quadro 4)  

Quadro 4 - Desenvolvimento da internet (por período) 
Período Característica Descrição 

1990 Web 1.0 Internet de conteúdo, sendo os serviços oferecidos os sites de 
buscas 

2000 Web 2.0 Web 1.0 + internet de serviços, com oferta de aplicações on-line 
e uma maior interação [inclusive, emergindo os chamados 
ciberativismos]  

2010 Web 3.0 Web 2.0 + internet de pessoas, com expansão de redes sociais 
virtuais e uma maior comunicação, publicação e colaboração 

Atual - ?  Web 4.0 Web 3.0 + início da internet das coisas, com desenvolvimento de 
interação inteligente das “coisas” + Inteligência Artificial 

Elaboração: Rubens Staloch com base em Toffler (1980), Castells (1999), Lévy (1999) e Malini e Antoun 
(2013). 

Corroborando com estas características, se verifica ainda, a partir de uma pesquisa 

bibliométrica na base de dados Scopus, para a área das Ciências Sociais, que os temas de 

pesquisa (termos) relacionados à internet (mais especificamente a Web 3.0), movimentos on-

line (online movements), ciberativismo (ciberactivism/cyberactivism), ativismo on-line (online 

activism) protestos on-line (online protests) tem aumentado nos últimos anos95, demonstrando 

que há, em um primeiro espectro, o aumento do interesse em pesquisas com tais correlações.  

Ao analisar este processo de desenvolvimento, se pode perceber que, em pouco tempo, 

passamos de uma sociedade, formatada a partir de um grupo de indivíduos atuando em conjunto 

(ELIAS, 1994), em que a comunicação e interação era predominantemente presencial/física, 

para um contexto de hiperconexão em que é possível ler, ver, publicar, compartilhar e interagir 

por meio do ciberespaço, durante a aula, em uma reunião, na praia, durante as férias, no 

aeroporto, na cama. Ou seja, os indivíduos, hoje, podem atuar em conjunto (em rede) por meio 

do ciberespaço sem a necessidade da articulação física/presencial-territorial – sendo que este 

espaço, conforme já citado, também é real.  

Porém, é preciso parcerias entre sociedade civil organizada e esfera estatal para que a 

participação possa ocorrer, pensando assim em novas formas de institucionalidade que 

incentivem o empoderamento de sujeitos historicamente excluídos e o seu desenvolvimento, 

permitindo a garantia de direitos humanos e cidadania plena (SCHERER-WARREN, 2012). A 

 
95 Pesquisa realizada em abril de 2018 a partir dos termos elencados (em inglês) para o período de 1990 a 2017 
para a área de pesquisa das Ciências Sociais. Tipo de documento selecionado: artigos. Ver apêndice 2.  
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internet passa a exercer papel importante no processo de políticas públicas96 a partir da 

perspectiva  de governo eletrônico e democracia digital (e-Informação; e-Serviços; e e-

Participação97), após anos de 1990 para literatura internacional e após anos 2000 no Brasil. A 

ONU (2011), em seu relatório para a Assembleia Geral sobre o direito à liberdade de opinião e 

de expressão exercido através da internet destaca a significativa relevância da internet, e a 

importância de permitir o acesso.  

2.2 INTERNET, GOVERNO ELETRÔNICO E E-PARTICIPAÇÃO 

Para a ONU (2014), através da Cúpula Mundial sobre a Sociedade da Informação, o 

e-Gov é uma das aplicações das TICs. O e-Gov refere-se à implementação de estratégias 

visando integrar e promover transparência na administração pública e nos processos 

democráticos o que, por sua vez, resultaria em melhor eficiência e no fortalecimento das 

relações com os cidadãos98. Porém, 80% dos países não investem em uma interface que propicie 

comunicação bidirecional resultando em mecanismos de participação ativa (ONU, 2014). Na 

América Latina, apenas três países (Brasil, Chile e Colômbia), de acordo com a ONU, 

apresentam alguma condição que propicie participação.   

No estudo de Martinuzzo (2007, p. 20), sob o entendimento da ONU no que tange ao 

uso das TICs no processo de gestão, “sustenta-se na prestação de serviços e informações aos 

usuários da internet, sob inspiração de reforma estatal focada em eficiência gerencial e redução 

de custos, com atenção a ‘clientes’ e não a cidadãos”. Mafra e Silva (2004, p. 43) colocam que 

“a abordagem ao planejamento e ao território exige, sem dúvida, uma referência ao papel que 

as novas tecnologias e sistemas de informação têm na vida de hoje e na potencial formulação e 

implementação de políticas públicas”, sendo este o governo eletrônico (e-Gov). Mafra e Silva 

(2004), citando o documento OCDE Observer (março, 2003), colocam que o governo eletrônico 

é dado pelo uso das TICs e, particularmente à internet como um instrumento para conseguir um 

 
96 Entendendo o processo de políticas públicas a partir do ciclo de políticas públicas (polyce cycle): identificação 
de problemas; definição de agenda; formulação de soluções; tomada de decisão; implementação; e avaliação 
(SECCHI, 2013).  
97 E-Informação: utilização da TIC para prestar e disseminar informações sobre temas da agenda pública, 
processos, regulamentos. Ex.: mensagens de textos, boletins online, mensagens em redes sociais. E-Consultas: 
busca envolver a população no ciclo de políticas públicas, utilizando as TIC para abrir espaço seja para discutir e 
opinar sobre uma determinada agenda, ou propor alguma. Ex.: enquetes online, salas de bate-papo, redes sociais, 
consultas públicas. E-Tomada de Decisão (Participação): canais eletrônicos ou digitais que buscam o engajamento 
direto da população em processos de tomada de decisão [incitando o Poder-Cidadão descrito por Arnstein (2002)]. 
Ex.: Orçamento Participativo e votação eletrônica..  
98 Para a ONU (2014), questões como ideologia política, sistema social e econômico, nível de desenvolvimento e 
disponibilidade de recursos humanos, infraestrutura e quadro político-administrativo influenciam no processo de 
governo eletrônico.  
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governo melhor, com mais proximidade com os cidadãos. Frey (2002) descreveu que as redes 

eletrônicas transformaram as dimensões de espaço e tempo, independente da distância espacial. 

Porém, para que as ferramentas tecnológicas sejam utilizadas como forma plenamente 

democrática, o autor pontua que é preciso vontade política (FREY, 2002).  

Porém, o poder público precisa evoluir, inclusive, capacitando pessoal para lidar com 

estas mudanças.  Desta forma, três são as dificuldades para que se possa implementar um 

governo eletrônico que de fato seja um sucesso (MAFRA e SILVA, 2004 e OCDE, 2003):  

o O e-Gov desafia os modos tradicionais de funcionamento das organizações;  

o Implementar e-Gov pode ser arriscado, caro e difícil;  

o É fundamental monitoramento e avaliação contínua dos efeitos da implementação 

do e-Gov.  

No Brasil, a história do governo eletrônico tem origem no desenvolvimento de serviços 

(e-serviços) de informática pública na década de 1960. Porém, o emprego de TICs na 

administração pública foi ampliado e disseminado de forma mais intensa após década de 1990, 

com a reestruturação e modernização do Estado (e-Gov, 2017) – Governo Fernando Henrique 

Cardoso - FHC. Em 1999 é lançado o Programa Sociedade da Informação (SocInfo) pelo 

Ministério de Ciência e Tecnologia (Decreto 3.294/1999), sendo o seu objetivo integrar, 

coordenar e fomentar ações para a utilização das novas tecnologias como meio de acelerar o 

desenvolvimento econômico e social do país. Desta forma, o uso da internet pelo poder público 

fez com que serviços até então ofertados exclusivamente na modalidade presencial passaram a 

ser ofertados via meio digital pela internet, o que se caracteriza por governo eletrônico, ou, 

simplesmente, e-gov (e-Gov, 2017):99 (Figura 17)  

 
99 A base da pesquisa são os documentos de referência disponíveis no sítio www.governoeletronico.gov.br. 
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Figura 17 - Uso das TICs no contexto do governo eletrônico (Brasil) 

 
Elaboração: Rubens Staloch com base em Rover (2009).  

Recentemete, no Governo Luiz Inácio Lula da Silva, em 2003, há “a formulação 

discursiva e ideológica, sendo o e-Gov visto como uma oportunidade de inclusão social e 

democratização do acesso aos benefícios da tecnologia por parte das classes empobrecidas 

(MARTINUZZO, 2007, p. 21). Se nota que o desenvolvimento da administração pública sofre 

interferência do processo de desenvolvimento da internet. O processo de participação da 

sociedade nos processos passa a se ampliar, sobretudo, após os anos 2000 a partir do Governo 

Eletrônico que, por sua vez, é difinido como "uma infra-estrutura (sic) única de comunicação 

compartilhada por diferentes órgãos públicos a partir da qual a tecnologia da informação e da 

comunicação é usada de forma intensiva para melhorar a gestão pública e o atendimento ao 

cidadão" (ROVER, 2009, p. 95),  ou seja,  

[...] é uma forma puramente instrumental de administração das funções do Estado 
(Poder Executivo, Poder Legislativo e Poder Judiciário) e de realização dos fins 
estabelecidos ao Estado Democrático de Direito que utiliza as novas tecnologias da 
informação e comunicação como instrumento de interação com o cidadão e de prestação 
dos serviços públicos (ROVER, 2009, p. 95).  

O governo eletrônico “surge a partir de aspectos oriundos da evolução da TIC, 

especialmente a Internet, constituindo novas formas de relacionamento da Administração 

Pública com a sociedade e vice-versa, evidenciando a prestação de serviços sem a necessidade 

da presença física” (e-Gov, 2017). Em 2000 é instituído o Grupo de Trabalho Interministerial 

de Tecnologia da Informação (GTTI) cuja proposta é examinar e propor políticas, diretrizes e 

normas que abarquem novas formas eletrônicas de integração. Nesta perspectiva, em 2004 é 
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criado o Departamento de Governo Eletrônico (DGE)100 encarregado de coordenar e articular a 

implantação de ações unificadas e integradas de governo eletrônico, as atividades relacionadas 

à prestação de serviços públicos por meios eletrônicos, além de normatizar e disseminar o 

desenvolvimento de ações e informações. O que se percebe é que ocorreu uma crescente nas 

políticas de incentivo ao e-Gov a partir dos anos 2000101, conforme demostrado nas figuras 18 

e 19: 

Figura 18 - Processo de Desenvolvimento do Governo Eletrônico – Brasil – 2000 a 2007 

 
Fonte: extraído de Governo Eletrônico (2017). 

 

 

 
100 Hoje, Departamento de Governo Digital.  
101 De acordo com a pesquisa TIC Governo Eletrônico (2013), 100% dos órgãos federais, estaduais, prefeituras 
(capitais) e prefeituras (interior) possuíam acesso à internet. Ainda, 99% dos órgãos federais, 93% dos estaduais, 
100% das prefeituras (capitais) e 84% das prefeituras (interior) possuíam web site. Com relação ao e-Serviços, 
93% dos órgãos federais possuem, 83% dos órgãos estaduais, 96% prefeituras (capitais) e 66% prefeituras 
(interior). No que versa sobre e-Consulta, 55% dos órgãos federais, 53% dos estaduais, 69% das prefeituras 
(capitais) e 40% das prefeituras (interior) possuem.  
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Figura 19 - Processo de Desenvolvimento do Governo Eletrônico – Brasil – 2008 a 2015 

 
Fonte: extraído de Governo Eletrônico (2017). 

Martinuzzo (2007, p. 17) descreve que o governo eletrônico “é uma possibilidade 

histórica de mediação sociopolítica e ação governamental recém-construída”. De acordo com 

Rover (2009, p. 92), a sociedade passa por um processo de mudança a partir do uso da 

internet/cibercultura em que “é possível construir a idéia (sic) de um cidadão mais presente 

através do chamado governo eletrônico” e, mais recente, incorporando as possibilidades da 

chamada web 2.0. Esta web 2.0 refere-se a novas formas de acesso, produção e 

compartilhamento de informações e conteúdos adotadas, ou seja, a partir da chamada 

inteligência coletiva (LÉVY, 1999). Neste sentido, a internet oferece um “instrumental e 

espaços para o exercício da cidadania e também para a ação política por parte da sociedade 

civil” (MARTINUZZO, 2007, p. 16),  porém, precisa ser explorada.  
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No contexto do e-Gov, se pode falar em três grandes domínios de uso: e-

Administração102, e-Serviços103 e e-Participação: (Figura 20)  

Figura 20 - Domínios de uso do e-Gov 

 
Elaboração: Rubens Staloch com base em e-Gov (2017). 

No que se refere ao e-Participação, ainda, existem três classificações adotadas: e-

Informação, e-Consultas e e-Tomada de decisão (e-Gov, 2017), podendo cada tipo ser 

correlacionado com os níveis de participação descritos por Arnstein (1969). Na classificação 

do e-Informação as TICs são utilizadas para prestar e disseminar informações sobre os temas 

da agenda pública como, por exemplo, através de blogs e redes sociais. No e-Consulta, as TICs 

são utilizadas para abrir espaço para discutir e opinar sobre temas da agenda e até para propor 

novos temas, a exemplo das enquetes online, salas de bate-papo e consultas públicas. Por fim, 

na classificação do e-Tomada de Decisão, são canais de comunicação que permitem o 

engajamento direto da população em processos de tomada de decisão da agenda pública. Este, 

se aproxima da definição de “Poder-Cidadão” (ARNSTEIN, 1969; 2002). A exemplo do e-

Tomada de Decisão se tem os orçamentos participativos online e votação eletrônica.  

Considerando os tipos de relacionamentos nesta organização em rede via ciberespaço 

(e-Gov), se pode destacar: G2G (Governo para Governo); G2C (Governo para Cidadão); G2B 

(Governo para Empresas) (e-Gov, 2017; ROVER, 2009). (Quadro 5) 

 

 
102 Se pode citar como exemplo [nível nacional]: SIGEPE – Sistema de Gestão de Pessoas; SIAFI – Sistema 
Integrado de Administração Financeira; SICONV – Sistema de Convênios; e SIORG – Sistema de Informações 
Organizacionais. Ainda, como exemplo [nível estadual]: SGP-e – Sistema de Protocolo Eletrônico, utilizado pela 
UDESC e integrado ao Governo do Estado de Santa Catarina.  
103 Como exemplo, se pode citar o processo de informação de horário de funcionamento, emissão de certificados, 
pagamento de títulos e taxas, matrícula escolar, etc. Inclusive, por meio de aplicativos para Smartphones e Tablets. 
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Quadro 5 - Tipos de relacionamentos (e-Gov) 
Tipo de 

Relacionamento 
Característica Exemplo 

G2G 
(e-Administração) 

Compartilhamento de dados e 
informações, transações e comunicações, 
fluxo de trabalho dentro de um mesmo 
órgão ou setor ou entre órgãos públicos 

diferentes - intranet/extranet. 
Vertical - órgãos diferentes; 

Horizontal - órgãos do mesmo nível. 
 

SIAFI do Governo Federal 

G2C 
(e-Consulta/e-

Serviço) 

Mediação de transações e comunicação 
entre Governo e Sociedade. 

 

Matrícula Escolar; Inscrição 
ENEM; Agendamento de 

Atendimento INSS. 
 

G2B 
(e-Serviço/e-

Consulta) 

Interação entre empresas e Governo, 
visando a solicitação de informações,  

emissão de registros, certificados, 
certidões, declarações, pagamento de 

tributos e taxas ou mesmo, para 
participação em processos licitatórios de 

compras governamentais. 
 

Nota Fiscal Eletrônica. 
 

Elaboração: Rubens Staloch com base em Rover (2009).  

Creutzberg (2018) analisou os fatores que influenciam os cidadãos na aceitação de 

sistemas de governo móvel. O resultado mostrou que são sete os fatores que afetam na aceitação 

de governo móvel: (Figura 21)  

Figura 21 - Modelo unificado variáveis de aceitação governo móvel 

 
Fonte: extraído de Creutzberg (2018, p. 91). 

É importante destacar que “a infraestrutura tecnológica é a base necessária para a 

implantação do Governo Eletrônico” (ROVER, 2009, p. 97), ou seja, um conjunto físico que 

reúne fibra ótica, satélites, provedores, prestadores de serviços, computadores, softwares, entre 
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outros. Desta forma, fica evidente que é necessário também investimentos para que toda esta 

estrutura possa ser disponibilizada e utilizada, ou seja, políticas públicas (no âmbito de planos, 

programas e projetos) direcionadas a atender tal finalidade, a inclusão digital. 

Considerando dados sobre os principais tipos de utilização de sistemas de Governo 

Móvel, Creutzberg (2018, p. 108) mostra que aquele mais utilizado é o rastreamento de 

encomendas dos Correios, seguido do Sistema do DETRAN e Aplicativos dos Bancos Públicos 

que a maioria dos usuários usam pelo menos uma vez ao mês. (Figura 22)  

Figura 22 - Sistemas de Governo Móvel mais utilizados 

 
Fonte: extraído de Creutzberg (2018, p. 108). 

A pesquisa de Creutzberg (2018) mostrou que, de forma geral, sobre a experiência no 

uso de internet por meio de telefones celulares ou tablets, a população (59,2% da amostra 

selecionada) alegou utilizar há sete anos ou mais. Por outro lado, no que compete à experiência 

dos respondentes no uso de sistemas de governo móvel, apenas 25,1% responderam que 

utilizam sistemas de governo móvel há sete anos ou mais.  

Retomando dados da pesquisa de TIC governo eletrônico 2015, ressalta-se que “a 

Internet e as aplicações de governo eletrônico podem favorecer os governos ao aumentar a sua 

capacidade de resposta aos cidadãos, ao melhorar a prestação de serviços públicos e ao 

possibilitar a criação de mecanismos de participação democrática” (BARBOSA, 2016, p. 27). 

Tratando-se de um portal de e-Gov, é preciso analisar o chamado processo de maturidade do e-

gov, ou seja, o grau de realização possível de um serviço público eletrônico. Esta maturidade 

está associada à resolutividade, ou seja, a capacidade de atender a solicitação/demanda do 
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usuário (e-Gov, 2017). Desta forma, para avaliar a maturidade dos serviços, se pode classificar 

em diferentes estágios, sendo estes (LACHAKOSKI e TSUNODA, 2015): (Figura 23)  

Figura 23 - Nível de maturidade dos serviços de e-Gov 

 
Elaboração: Rubens Staloch com base em e-Gov (2017).  

No primeiro estágio, o informacional, o serviço é estático e unidirecional. Permite que 

os usuários obtenham informações e está vinculado ao órgão responsável por sua prestação, 

devendo o cidadão primeiro acessar o sítio do órgão para após obter o serviço. As informações 

prestadas, por exemplo, são: endereço, telefone, horário de atendimento/funcionamento, 

estrutura e organograma. Neste estágio, ainda, são classificadas as publicações de leis, 

regulamentações e normas em formato eletrônico ou digital (e-Gov, 2017). O segundo estágio, 

dinâmico, apresenta um aperfeiçoamento na prestação de informações e um início de interação 

bidirecional entre governo e cidadãos. É possível fazer download ou submeter formulários e 

documentos necessários para procedimentos do serviço nos órgãos competentes. Neste tipo de 

estágio se pode citar, ainda, o envio de críticas e sugestões, serviços de pré-agendamento na 

agência de atendimento ou solicitação de realização de um serviço (conserto de ruas, troca de 

lâmpadas, por exemplo) (e-Gov, 2017). 

No estágio de e-Serviços transacionais é possível obter a totalidade do serviço público 

por meio eletrônico e de forma autônoma sem a necessidade de intermediação pessoal 

presencial. Porém, é preciso informar autenticação do usuário (via login e senha, por exemplo). 

Podem ser citados como exemplos deste estágio: matrícula escolar ou em universidades, 

agendamento de consultas em postos de saúde ou agendamento de atendimento em agência do 

INSS ou Polícia Federal, registro de boletim de ocorrência e declaração de imposto de renda. 
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Assim, se nota que neste estágio o usuário interage com maior nível, sendo que em muitos 

casos, pode alterar a base de dados do órgão público, quando por exemplo, fornece informações 

para obter o serviço ou enviar críticas e sugestões para avaliação ao final. O usuário já não 

percebe mais a estrutura formal da organização, não existindo fronteiras ou delimitações entre 

departamentos e secretarias (e-Gov, 2017). 

Por último, o estágio integrado, é aquele de maior maturidade dos e-Serviços do e-gov 

pois são prestados em um único portal ou plataforma sendo que toda e qualquer interação com 

o governo ou demais poderes ocorre por esta plataforma. Os e-Serviços são ofertados de forma 

personalizada, de acordo com o perfil de usuário. Igualmente ao estágio transacional, não é 

possível perceber a estrutura formal da organização. Sua prestação de serviço atravessa as 

fronteiras organizacionais, seja horizontalmente entre diferentes órgãos e/ou verticalmente 

entre diferentes órgãos de diferentes esferas de governo (e-Gov, 2017).  

Em análise de Rover et al. (2010), é destacado que no início dos anos 1990 o tipo de 

maturidade dos serviços destacava-se pela informação. Em meados dos anos 90 pela interação 

e comunicação. Já nos anos 2000, é marcada por transações completas e, atualmente, pela 

integração. De acordo com Martinuzzo (2007, p. 26):  

É preciso que a sociedade civil, com seus cidadãos, organizações, pesquisadores e 
intelectuais, veja no e-government uma potência para a constituição de uma outra 
práxis política. A diferença só será conquistada, e garantida, pela consciência e pela 
reivindicação coletivas quanto ao uso das potencialidades político-comunicacionais 
da web em prol de uma outra história para todos. 

Visando atender às expectativas dos cidadãos, em 2009 é apresentada a Carta de 

Serviços ao Cidadão104 - Decreto nº. 6.932, de 11 de agosto de 2009 - (BRASIL, 2014a), onde 

órgãos do Poder Executivo Federal passaram a ser obrigados a elaborar e divulgar sua Carta de 

Serviços, cujo objetivo é informar sobre os serviços prestados. O modelo apresentado faz 

referência a dimensões de: público-alvo; interesse público e cidadania; processos e resultados. 

(Figura 24) 

 
 
 
 
 

 
104 De acordo com o documento, a Carta de Serviços ao Cidadão é recomendada a todo e qualquer órgão/entidade 
público que exerçam atividades de prestação de serviços público, direcionados à sociedade em geral ou a outros 
órgãos e entidades públicos executivas com grande contato com o público (BRASIL, 2014, p. 18).  
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Figura 24 - Modelo Carta de Serviços ao Cidadão 

 
Fonte: extraído de Brasil (2014, p. 12).  
 

Neste sentido,  
 

O Modelo prescreve, para cada uma das oito dimensões, requisitos de excelência 
relativos à adequação das práticas institucionais aos paradigmas da gestão pública 
democrática, voltada para resultados; ao grau de implantação e disseminação dentro 
do órgão ou entidade; e ao grau de maturidade – em termos de inovação e aprendizado 
– de cada uma das práticas (BRASIL, 2014, p. 11).  

Um dos objetivos da Carta versa sobre a participação e controle social: a concentração 

com os públicos alvos e com a sociedade em geral. A Carta de Serviços deu origem ao Portal 

de Serviços105 do Governo Federal, que consiste em um sítio (guia eletrônico) contendo uma 

série de informações sobre diversos serviços ofertados, tais como: procedimentos, valores, 

taxas, direcionamento para demais serviços.106 Visando o estágio de maturidade integrado e o 

bom desenvolvimento do e-gov e do uso das TIC no processo de gestão, se faz necessária a 

interoperabilidade, ou seja, a capacidade de diversos sistemas e organizações trabalharem em 

conjunto, garantindo que cidadãos, organizações e sistemas de computadores possam interagir 

para trocar informações de maneira eficaz, eficiente, segura e coerente (e-Gov, 2017). É preciso, 

ainda, acessibilidade107, ou seja, eliminação de barreiras na web para que toda e qualquer pessoa 

 
105 Disponível em: https://servicos.gov.br/.  
106 Em 2018, o portal contava com mais de 600 serviços.  
107 A acessibilidade dos sítios e portais de governo eletrônico brasileiros é requisito obrigatório desde a publicação 
do Decreto nº 5.296 de 2 de dezembro de 2004 que, em seu artigo 47 trata da acessibilidade para o uso das pessoas 
portadoras de deficiência visual. A Secretaria de Tecnologia da Informação do Ministério do Planejamento 
Orçamento e Gestão (STI-MPOG) construiu, de maneira colaborativa, o Modelo de Acessibilidade em Governo 
Eletrônico (eMAG), ou seja, um conjunto de recomendações para que as páginas web sejam acessíveis.  
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possa acessar, navegar e interagir de maneira efetiva de acordo com seus objetivos e interesses 

e independentemente das suas condições físicas e cognitivas, dos meios técnicos ou dispositivos 

utilizados.  

Além da interoperatividade e acessibilidade, os e-Serviços precisam se apresentar na 

forma de usabilidade. Este é um termo que é definido pela qualidade atrelada à facilidade de 

uso. De acordo com Sousa (2012), as TICs devem ser usadas como forma de facilitar o acesso 

a todos os usuários, independentemente de suas limitações físicas e cognitivas. Sendo assim, é 

preciso avaliar os e-Serviços, páginas e portais do governo eletrônico. Como forma de 

avaliação, são utilizados indicadores e métricas (BRASIL, 2007 e ROVER, et al., 2010), tais 

como no Quadro 6:  

Quadro 6 - Indicadores e Métricas – e-Serviço 
INDICADOR/MÉTRICA DESCRIÇÃO 

MATURIDADE 

Informação 
Descrição das informações básicas necessárias para 
cada procedimento ou serviço. 

Interação 
Oferece a possibilidade de pesquisa, obtenção e 
submissão dos formulários necessários para a 
realização do procedimento. 

Transação 

Permite a obtenção completa do serviço público de 
forma on-line. O Serviço é totalmente realizado por 
meio eletrônico e está disponível 24 horas durante 7 
dias por semana (24x7).  

COMUNICABILIDADE 

Meios de Contato 

Verifica o intervalo de páginas onde o serviço é 
prestado observa-se existência de canais de 
comunicação oferecidos pelo prestador do serviço 
para contato do cidadão/usuário com os responsáveis 
para esclarecimento de dúvidas, envio de sugestões 
ou críticas e solicitação de informações.  

Ajuda 

Verifica a existência, no intervalo de páginas onde o 
serviço é prestado, de mecanismos que ajudem o 
usuário/cidadão a esclarecer dúvidas referentes à 
prestação do mesmo, assim como a percorrer os 
passos necessários para acessar a informação ou 
concluir o serviço.  

MULTIPLICIDADE DE 
ACESSO Tipos de Acesso 

Valoriza a capacidade do governo em oferecer um 
mesmo serviço por outros meios eletrônicos além da 
Internet.  

ACESSIBILIDADE Acessibilidade 
Participação das pessoas portadoras de deficiência no 
uso de produtos, serviços e informações de forma 
irrestrita.  

DISPONIBILIDADE 
Peso da Página 

O peso influencia diretamente no tempo de 
carregamento das páginas e, consequentemente, na 
velocidade à informação/serviço buscado pelo 
usuário/cidadão.  

Prontidão 24x7 
Refere-se a disponibilidade 24 horas por dia durante 
7 dias por semana. 

FACILIDADE DE USO Linguagem 
Compreensível 

Verifica se a linguagem utilizada na divulgação das 
informações e orientações para realização do serviço 
é clara e objetiva independentemente de ser técnica 
ou corrente.  
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Navegabilidade 
Diz respeito à distribuição ou localização das fontes 
de informação.  

Formas de Seleção 
do Serviço 

Verifica se o intervalo de páginas em que o serviço 
está inserido oferece alternativas ou filtros 
diferenciados para acesso.  

Pró-Atividade 

Se verifica se há iniciativas pró-ativas que antecipem 
a necessidade dos cidadãos por iniciativa do próprio 
órgão responsável pela prestação do serviço como, 
por exemplo, a opção para emissão de segunda via de 
carteira de identidade no ato do registro on-line de um 
boletim de ocorrência de perda ou roubo.  

CONFIABILIDADE 

Presença de 
Informações sobre 

Segurança 

Verifica se o intervalo de páginas onde o serviço é 
prestado apresenta informações sobre segurança 
contra falas imprevistas, integridade, 
confidencialidade e autenticidade das informações 
veiculadas.  

Presença de 
Informações sobre 

Pol. De Privacidade 

Verifica se o intervalo de páginas onde o serviço é 
prestado esclarece os usuários quanto aos direitos e 
responsabilidades relativas às informações 
divulgadas.  

Presença de 
Informações sobre 

Atualização de 
Conteúdo 

Verifica se o intervalo de páginas onde o serviço é 
prestado apresenta informações referentes à data de 
publicação dos seus conteúdos, demonstrando 
claramente tratar-se de conteúdos atualizados.  

TRANSPARÊNCIA 

Indicação do 
Responsável pelos 

Atos 
Administrativos 

Verifica se há informação sobre os responsáveis pelos 
atos administrativos referentes ao serviço.  

Acompanhamento 
da Situação/Status 

Verifica se o órgão responsável pelo serviço fornece 
informações sobre o andamento do mesmo nos casos 
em que esse acompanhamento se mostra necessário, 
como é o caso de solicitação de benefícios, por 
exemplo.  

Divulgação de 
Indicadores de 

Satisfação 

Verifica se o órgão responsável pelo provimento do 
serviço público eletrônico fornece informações sobre 
pesquisas realizadas junto ao usuário/cidadão para 
aferir o seu grau de satisfação com a prestação do 
serviço.  

Elaboração: Rubens Staloch com base em Brasil (2007) e Rover et al. (2010). 

Neste mesmo sentido, o estudo de Creutzberg (2018) mostrou que os fatores que mais 

influenciam a aceitação de sistemas de governo móvel por parte da população são: 1) a utilidade 

percebida, 2) condições facilitadoras, 3) conveniência de acesso e 4) influência social. Quando 

analisadas as vantagens, a comunicação por meio do ciberespaço nos revela vantagens no que 

compete a participação, tais como: (MARQUES, 2010)   

• Prover informações; 

• Formar opinião;  

• Promover debates; 

• Fiscalizar atividades. 
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Porém, o autor coloca que não basta apenas a oferta de recursos de comunicação mas, 

também, se deve levar em consideração a cultura cívica e outras peculiaridades de cada 

democracia108. Qual a relação que se pode fazer com o processo de desenvolvimento das redes 

de internet, do ciberespaço e cibercultura com o processo de planejamento territorial municipal, 

os planos diretores e participação? Tentando aproximar esta discussão, a próxima seção aborda 

as etapas de construção de um Plano Diretor Municipal, base para o planejamento territorial 

municipal.  

2.2.1 Correlações entre governo eletrônico, Estatuto da Cidade e Planos Diretores 

Municipais participativos 

A partir da década de 1950 o país sofreu um rápido crescimento demográfico nas 

cidades. Hoje, cerca de 84% da população brasileira concentra-se nos centros urbanos (IBGE, 

2010). Porém, este processo não foi acompanhado por um planejamento (urbano de longo 

prazo). Assim, diversos problemas e conflitos de ordenamento territorial surgiram, a exemplo, 

a questão das habitações.  

Sob a perspectiva constitucional, o Município é quem tem a responsabilidade de 

executar a política de desenvolvimento urbano por meio do planejamento territorial, do controle 

dos usos, do parcelamento e da ocupação do solo (CF, artigo 30, VIII, 1988), bem como exercer 

a função social (CF, artigo 182, 1988). O principal instrumento de desenvolvimento urbano é o 

Plano Diretor. Os Planos Diretores, por sua vez, estão estruturados a partir das diretrizes 

estipuladas no Estatuto da Cidade (Lei 10.257/2001) o qual está apresentado em cinco capítulos:  

I – Diretrizes Gerais;  

II – Instrumentos de Política Urbana;  

III – Do Plano Diretor;  

IV – Da Gestão Democrática da Cidade;  

V – Disposições Gerais.  

 
108 Ainda, descreve que algumas desvantagens podem estar incutidas no uso da “media”, tais como: baixa qualidade 
da informação; parcialidade, pois podem atender certos grupos de interesse; privilégio a fontes de informações.  
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É preciso observar os conteúdos mínimos obrigatórios exigido para os Planos 

Diretores Municipais:  

o A delimitação das áreas urbanas onde poderá ser aplicado o parcelamento, 

edificação ou utilização compulsórios, considerando a existência de infraestrutura 

e de demanda para utilização, na forma do art. 5º da Lei n. 10.257/01;  

o Disposições requeridas pelos arts. 25, 28, 29, 32 e 35 da Lei n. 10.257/01;  

o Sistema de acompanhamento e controle; 

o Mapeamento de áreas de risco, parâmetros de parcelamento, uso e ocupação do 

solo e outras medidas previstas no art. 42-A da Lei n. 10.257/01 (art. 42-A, §3.)  

o Em caso de ampliação de perímetro urbano: Art. 42-B da Lei n.10.257/01.  

Tendo em vista a presente pesquisa, o foco de análise está nos capítulos III e IV do 

Estatuto da Cidade. Assim, quais são as etapas da construção de um Plano Diretor Municipal 

(PDM) atendendo, sobretudo, ao requisito da participação (Gestão Democrática)? Lembrando 

que esta participação “não deve ser limitada apenas à solenidade de apresentação do Plano 

Diretor, em Audiência Pública” (BRASIL, 2005) mas, sim, que abarque a essência de uma 

construção coletiva, correlacionada ao viver a cidade como descreveu Lefebvre (2001). Este 

viver a cidade, ainda, deve ser correlacionado à construção de espaços de lazer, ou seja, “local 

onde as pessoas se encontram, criam laços entre si e com a cidade, construindo sociabilidades” 

(ou, territorialidades) (PEREIRA PAVEZ e DIAS, 2018, p. 97).109  

Entender uma cidade (sociedade) é analisar sua formação sócio-espacial que expressa 

a unidade e a totalidade de diferentes esferas: econômica, social, política, cultural (SANTOS, 

1977).  Desta forma, constitui-se a primeira etapa na elaboração de um PDM: leituras técnicas 

e comunitárias. A segunda etapa constitui-se em formular e pactuar propostas. A terceira etapa 

define os instrumentos e a quarta, e última etapa, versa sobre o sistema de gestão e planejamento 

do município (BRASIL, 2005): (Figura 25) 

 

 
109 As autoras discutiram a constituição de lazer nos espaços urbanos a partir da perspectiva do antropólogo José 
Cantor Magnani (1984;  1988; 1996). A partir desta perspectiva, realizaram um estudo de caso em uma praça na 
cidade de Joinville (SC).  
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Figura 25 - Etapas elaboração Planos Diretores Municipais 

 

Elaboração: Rubens Staloch com base no Guia de Elaboração do Plano Diretor Participativo, Brasil (2005).  

Detalhando este processo de elaboração de um PDM, de forma cronológica, se tem 

que a primeira etapa inicia com a constituição do Núcleo Gestor, seguidos das demais nove 

etapas (BRASIL, 2005): (Figura 26)  

 

 

 

 

 

 

 

1ª - Leitura Técnica e 
Comunitária
•Identificar e entender 
a situação do 
município; 

•Potencialidades, 
problemas, conflitos; 

•Leitura participativa 
[comunitária];

•Reúne registros de 
memória das pessoas e 
grupos sociais;

•Mapas, Dinâmica 
imobiliária, estudos, 
etc.

2ª - Formular e 
Pactuar Propostas
•Trabalhar com 
perspectiva 
estragégica; 

•Selecionar temas e 
questoes cruciais para 
a cidade; 

•Definir prioridades;
•Avaliar e corrigir 
rumos.

3ª - Definir 
Instrumentos
•Induzir o 
desenvolvimento e a 
inclusão territorial da 
população 
marginalizada, e para 
fazer a gestão 
democrática;

•Utilizar de 
instrumentos 
adequados a cada 
município; 

•Promover processo de 
planejamento 
participativo: canais 
de participação direta 
e representativa - ex.: 
conselhos e 
conferências. 

4ª - Sistema de Gestão 
e Planejamento do 
Município 
•Implementar e 
monitorar o Plano 
Diretor; 

•Coesão com a 
capacidade de gestão 
do município; 

•Ajustes, revisão, etc.
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Figura 26 - Cronologia das etapas para elaboração de um Plano Diretor Municipal 
Participativo 

 
Elaboração: Rubens Staloch com base em Estatudo da Cidade (2001) e Brasil (2005).  

 
Espeficicando cada uma delas se tem:  

1) Núcleo Gestor: Equipe de Coordenação;  

2) Preparação: Condições locais, realidade vivida;  

3) Inauguração: Anúncio do início do processo e as regras para elaborar o Plano 

Diretor;  

4) Capacitação: Esclarecimento da população sobre o que será feito;  

5) Leitura da Cidade: Leitura Comunitária e Técnica, uma leitura da situação 

existente – a cidade que temos;  

6) Discussão e Estratégias: Etapa interna da Administração supervisionada pelo 

Núcleo Gestor para sistematizar os dados e preparar o novo instrumental a ser 

usado na etapa seguinte;  

7) Construção do Pacto e Projeto de Lei do Plano Diretor: Diretrizes para o 

caminho da cidade viável;  

8) Discussão e Aprovação: Discutir em audiência pública e aprovar o Plano na 

Câmara de Vereadores para a cidade que podemos ter;  

9) Implementar o Plano: Definir o cronograma para a cidade em transformação;  

10) Monitorar: Monitoramento da implementação viabilizando uma cidade melhor 

para todos.  
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Na elaboração e / ou revisão dos PDM, para além do Estatuto da Cidade (Lei 

10.257/2001), demais legislações devem ser observadas, a saber:  

o Estatuto da Metrópole – Lei 13.089/2015; 

o Política Nacional de Mobilidade Urbana – Lei 12.587/2012; 

o Política Nacional de Proteção e Defesa Civil – Lei 12.608/2012; 

o Política Nacional de Resíduos Sólidos – Lei 12.305/2010;  

o Diretrizes Nacionais para Saneamento Básico – Lei 11.445/2007; 

o Sistema Nacional de Habitação de Interesse Social – Lei 11.124/2005; 

o Resolução Ministério das Cidades nº 25/2005; 

o Resolução Ministério das Cidades nº 34/2005.   

Do ponto de vista da participação popular na elaboração dos Planos Diretores visando 

atender o que versa na Constituição Federal de 1988 e no Estatuto da Cidade, sobre a função 

social da cidade e da propriedade e a participação popular no planejamento e gestão das cidades, 

há um “grande desafio a superar, para construir o processo de gestão democrática, com 

participação ampla dos habitantes na condução do destino das cidades” (BRASIL, 2005, p. 43), 

demandando inclusive, mudanças culturais:  

Para construir a possibilidade real de participação de quem está historicamente 
excluído dos processos decisórios é necessária uma ação estruturada de mobilização 
social. É preciso alterar as ferramentas do diálogo e trabalhar como outras linguagens: 
a arte, a música, a religião, o corporal, as estórias vividas (BRASIL, 2005, p. 44). 

Oliveira (1995, p. 23) descreveu, a partir de uma análise da evolução de formas do 

planejamento urbano, que “o planejamento entendido como uma forma transformada do 

conflito social pode nos indicar suas consequências futuras. O fim do planejamento autoritário 

está relacionado com o desenvolvimento da organização política das classes populares e 

trabalhadoras”.  

Os instrumentos de participação previstos no Estatuto da Cidade não são suficientes, 

por si só, para “fazer falar muitos cidadãos que, ao longo dos anos, introjetaram atitudes de 

submissão, ou foram longa e duramente discriminados” (BRASIL, 2005, p. 45). Visando 

atender a uma prerrogativa de gestão democrática – participativa – por que não trabalhar com 

ferramentas de diálogo via ciberespaço, incorporando os aspectos do e-Gov?  

É importante destacar que “a democratização do processo de planejamento é 

fundamental para romper com esse círculo vicioso e transformá-lo num processo compartilhado 
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com os cidadãos e assumido por todos os atores” (BRASIL, 2005, p.52), convergindo com os 

fundamentos descritos por Lefebvre (2001) sobre o direito à cidade e participação e com a 

formação de capital social110, não esquecendo o processo de participação a partir do 

ciberespaço, conceituado por Lévy (1999), sendo este temporalizado no período técnico-

científico-informacional de Santos (1994), no qual se amplia e discute a e-Participação, sendo 

esta a utilização das TIC como forma de ampliação de comunicação e envolvimento da 

população nos processos.  

Em municípios onde não ocorre a construção do PDM de forma participativa, o 

Prefeito pode ser julgado por improbidade administrativa, conforme Art. 52 do Estatuto da 

Cidade (BRASIL, 2001). Para que este seja efetivado faz-se necessária uma reestruturação 

cultural em que até então se imagina que apenas o instrumental técnico deve-se levar em 

consideração à elaboração, implementação e monitoramento de um Plano Diretor (BRASIL, 

2005). Porém para que um Plano seja de fato participativo é preciso de tempo e talvez de novas 

perspectivas, como já mencionado, o ciberespaço.  

Assim, nota-se que "a interação entre as novas tecnologias, a sociedade e o Poder 

Público emoldura um movimento único do qual emergem, simultaneamente, desafios enormes 

e vantagens sociais incríveis" (ROVER, 2009, p. 93). Para o autor, é preciso discutir as 

potencialidades e os limites das TICs no que tange à democracia o que, por sua vez, na presente 

tese, acontecerá enfatizando o ciberespaço como instrumento de planejamento territorial 

participativo, abrindo espaço diante de uma perspectiva histórica de planejamento realizado de 

forma tecnocrática (SOUZA, 2008), não democrático (sem participação), hierarquizado e 

verticalizado. 

Neste contexto, de governo eletrônico, Mafra e Silva (2004, p. 50) colocam que:  

O planeamento territorial, se for devidamente assumido como arma de necessária 
mudança de governação democrática centrada no cidadão sim, mas um cidadão 
situado no espaço e no tempo, tem condições, como nunca se teve, para se realizar 
com eficiência, com capacidade de mudança e de resposta célere às mudanças da 
sociedade. 

 
110 O capital social é descrito por Putnam, demonstrado a partir do seu entendimento sobre comunidade cívica 
(1996).  
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Para Rover (2009, p. 94), "a informação passa a ser o motor das transformações e o 

insumo mais importante nos sistemas modernos de produção. O uso intensivo111 da tecnologia 

da informação em forma digital tem proporcionado a superação das estruturas administrativas 

hierarquizadas e verticalizadas em direção a relações de poder horizontalizadas e em rede", 

podendo ser correlacionado com o que descreve Lévy (1999) a partir da chamada Cibercultura 

(inteligência coletiva112) e Castells (1999) da sociedade em rede. 

Não seria o uso (ou apropriação) do ciberespaço ao planejamento territorial municipal 

participativo (via ferramenta – aplicativo – por exemplo) uma das formas de apoio às etapas da 

elaboração do PDM ou para constante acompanhamento?  Após a difusão da internet iniciada 

nos anos de 1950 o seu uso tem apresentado crescimento expressivo, sobretudo o uso do Serviço 

Móvel Pessoal, como exemplo os celulares.  Nesta perspectiva, Lévy (1999, p. 189), em seu 

livro “Cibercultura”, destinou um capítulo para descrever as correlações possíveis de se fazer 

entre “O ciberespaço, a cidade e a democracia eletrônica”: 

[...] Uma política voluntarista da parte dos poderes públicos, de coletividades locais, 
de associações de cidadãos e de grupos de empresários pode colocar o ciberespaço a 
serviço do desenvolvimento de regiões desfavorecidas explorando ao máximo seu 
potencial de inteligência coletiva: valorização das competências locais, trocas de 
saberes e de experiências, redes de ajuda mútua, maior participação da população nas 
decisões [...] (LÉVY, 1999, p. 189-190).  

Lemos (2013, p. 48) descreve a cidade inteligente (Smart Citizen) em que o inteligente  

“é sinônimo de uma cidade na qual tudo é sensível ao ambiente e produz, consome e distribui 

um grande número de informações em tempo real”. Este processo pode contribuir para o 

processo de tomada de decisão para os mais diversos agentes (empresas, governos, cidadãos). 

As pessoas, cidadãs de uma cidade, que vivem uma cidade (LEFEBVRE, 2001) também podem 

produzir informações, “com o conhecimento acessível e mais próximo de suas atividades 

cotidianas, elas podem não apenas ter uma melhor percepção do espaço onde vivem, mas 

também propor soluções criativas e inovadoras para as suas cidades” (LEMOS, 2013, p. 48).  

Neste contexto Lemos (2013) cita exemplos de cidades que usam de tecnologias para 

perfazer as cidades digitais, sendo elas: Songdo (Coréia do Sul); Masdar (Abu Dhabi); 

 
111 Cabe fazer menção ao fato de que, por outro lado, há uma exclusão digital que precisa ser ultrapassada, ou seja, 
a crescente desigualdade entre os países pobres e ricos em termos de desenvolvimento e utilização das novas 
tecnologias (ROVER, 2009).  
112 Que, por sua vez, se pode correlacionar com a Teoria da Agência descrita por Sztompka (2005).  
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Amsterdã (Holanda)113; e no Brasil, Porto Alegre (Rio Grande do Sul) com o monitoramento 

da iluminação pública, através de sensores que avaliam a sua vida útil.  

As cidades inteligentes podem ajudar tanto o poder público a reconhecer problemas 
em tempo real, quanto o cidadão a produzir informações, auxiliando a mapear, discutir 
e enfrentar essas dificuldades. O conhecimento pode gerar ações políticas e soluções 
criativas se moradores forem informados — de forma detalhada e sistemática — sobre 
índices de poluição, níveis de ruído e problemas de trânsito ou de segurança pública 
de sua região, por exemplo (LEMOS, 2013, p. 48).  

Pode-se pensar na correlação com os Planos Diretores dos municípios, que destacam 

a necessidade de criar mecanismos de comunicação114, por exemplo, entre os diferentes agentes 

que compõem uma cidade com os governos e seu Núcleo de Gestão Territorial. Lemos (2016) 

ainda apresenta a cibercultura como a nova cultura tecnológica planetária, onde há uma 

manifestação da vitalidade social contemporânea. É importante destacar que somente a partir 

dos anos de 1960 e 1970 que a participação política, por exemplo, retoma espaço, como no caso 

do Movimento Nacional pela Reforma Urbana (MNRU).  

Após 1980, surge a chamada democracia deliberativa, sobretudo a partir dos anos de 

1980, fortemente influenciada pelo pesquisador alemão Jurgën Habermas (1987) que tem como 

base o discurso de que a democracia é fundada no intercâmbio público de argumentos, ou seja, 

é um processo formativo. Para Habermas, a comunicação é um fator fundamental para que as 

sociedades, em conjunto, sobre qual o futuro que se quer, convergindo com o processo de viver 

a cidade – direito à cidade – descrito por Lefebvre (2001).  

A esfera pública, então, passou a ser centro dos estudos sobre comunicação e política. 

Com o desenvolvimento da internet e da cibercultura, parece que esta esfera pública passa a ser 

mais efetiva e pulsante, como descreve Castells (2013), quando relata redes de indignação e 

esperança pelo mundo, incluindo o Brasil. Relacionando esfera pública e organização em rede 

de internet, se chega à discussão do chamado e-Deliberação115, discutido pós anos de 1990 

(MENDONÇA et al., 2016). Deliberar, antes de mais nada, requer interagir com outras pessoas, 

 
113 A Holanda foi um dos países que desenvolve trabalhos e busca maximizar a relação entre ciberespaço e 
planejamento (e-Governo), sendo que desde a década de 1990 vem trabalhando com esta perspectiva. É importante 
destacar que a Holanda possui um alto nível de penetração de internet, cerca de 94% (Internet World Stats).   
114 Ver apêndice 1.  
115 Para que deliberações online possam ocorrer, é preciso levar em consideração os seguintes elementos: cultura 
política; orientação política dos participantes; estrutura comunicativa; tema; ator que patrocina; formação política; 
obrigatoriedade de identificação ou anonimato; atuação de moderadores (MENDONÇA, et al., 2016).  
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posições e argumentos (HABERMAS, 2011)116 e, assim, o autor, propôs em sua teoria 

procedimento que fomente a deliberação117.  Construir um Plano Diretor requer, acima de tudo, 

deliberação, conforme aponta o Estatuto da Cidade (2001).  

A internet possui quatro características definidas como sendo aquelas empolgantes 

para estudiosos quanto ao seu uso para processos deliberativos (MENDONÇA et al., 2016): 1) 

possibilidade de diálogo entre pessoas espaço-temporalmente afastadas; 2) constituição de 

gigantescos reservatórios de informação de fácil acesso; 3) formação de redes com grande 

número de pessoas; e 4) não mediação por jornalistas profissionais e instituições políticas. 

Tratando-se de deliberações online, se pode destacar duas modalidades:  

o e-Deliberação institucional: Iniciativas promovidas por instituições que desejam 

alguma participação mais qualificada com base em diálogo e colaboração entre 

participantes, a exemplo do "Dialoga Brasil: o país fica melhor quando você 

participa".  

o e-Deliberação natural: Formas mais livres de diálogo que ocorrem espontaneamente 

nas diferentes plataformas, aplicativos e tecnologias, a exemplo da rede social 

Facebook e Twitter. (MENDONÇA et al., 2016) 

O processo de acompanhamento de e-deliberações naturais é mais difícil de acontecer, 

requerendo ferramentas (softwares) específicas de monitoramento pois, no caso de redes sociais 

virtuais, são encontrados opiniões, manifestações e posicionamentos dos atores em condições 

naturais de formação de opinião sobre um determinado assunto. No Brasil, desde 2007, existe 

o Laboratório de Estudos sobre Imagem e Cibercultura (LABIC)118 – do Departamento de 

Comunicação Social da Universidade Federal do Espírito Santo, é associado ao Programa de 

Pós-Graduação em Comunicação e Territorialidades e também ao Programa de Pós-Graduação 

em Ciência da Computação – coordenado por Adriana Ilha, Fabio Goveia, Fabio Malini 

(idealizador) e Patrick Ciarelli, que faz processo de análise de dados que dizem muito sobre as 

 
116 Orçamentos Participativos são embasados na teoria deliberacionista. A exemplo de Orçamento Participativo 
online, se pode destacar o Orçamento Participativo Digital de Belo Horizonte em 2008 (MENDONÇA, et al, 2016). 
Em 2013, o Orçamento Participativo Digital de Belo Horizonte também foi realizado via plataforma mobile 
http://gestaocompartilhada.pbh.gov.br/orcamento-participativo/orcamento-participativo-digital.  
117 Muitos autores sobretudo, na área da comunicação utilizam desta teoria para suas análises correlacionadas com 
a análise de conteúdo, muito utilizada por Marques de Melo (1992).  
118 Disponível em: http://www.labic.net/labic/. Acessado em: jun. de 2019.  
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necessidades, motivações, desejos e decisões que movimentam a vida em sociedade e que 

precisam ser “ouvidos”.  

Analisando redes sociais virtuais, a partir de uma perspectiva da Teoria Ator-Rede de 

Latour (2012), há uma cultura dos laços sociais (MALINI, 2016) que, por sua vez, deixam 

rastros digitais dos pontos de vistas119, permitindo serem analisados pelo LABIC. Malini 

(2016), a partir destas análises de redes (e-Deliberação natural), aponta que os temas, por 

exemplo, das manifestações de 2013 no Brasil foram: ocupar as ruas; copa do mundo; governos; 

violência; crítica a mídia; crise de representação; e demandas sociais. Nas manifestações de 

2015, as principais deliberações foram: ocupar as ruas; governos brasileiros; reforma política; 

crítica a mídia; violência e demandas sociais. Porém, para o autor, ainda estamos no “começo 

das possibilidades das técnicas de ciências de dados [...] para o campo da comunicação” 

(MALINI, 2016, p. 29).  

Por isto, talvez, para a proposição da tese aqui expressa, o processo de e-Deliberação 

institucional seja o mais adequado. Portanto, é necessário definir diversas características desta 

plataforma, tais como:  

Ø A plataforma será aberta a todos os interessados ou visa algum público específico?  

Ø É possível participar diretamente ou é necessário algum cadastro prévio? 

Identificação?  

Ø Quais informações serão solicitadas no cadastro (caso seja necessário)?  

Ø Poderá (ou deverá) usar nome verdadeiro ou o anonimato será permitido?120  

Ø As ferramentas de conversação serão no formato síncrono ou assíncrono?  

Ø A ferramenta permite uso de recursos multimidiáticos ou apenas baseada em texto?  

Ø Há algum tipo de ferramenta de votação e decisão ou, será baseado na discussão?  

Ø Há algum tipo de moderação?  

Ø Será desenvolvido na modalidade de software livre ou não?  

 

 
119 Analisados via Teoria dos Grafos.  
120 A identificação ou não do usuário será definida mediante o contexto, o tema de discussão e os potenciais 
participantes.  
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Para tentar responder alguns destes questionamentos, se recorreu a alguns exemplos 

práticos já implementados no âmbito do governo eletrônico, considerando iniciativas de 

participação.  

2.2.2 Ferramentas disponíveis via ciberespaço no escopo do governo eletrônico: alguns 

casos brasileiros e europeus 

É notável que se caminha para usufruir as potencialidades de uma sociedade em rede, 

e cada vez mais com uso de TICs e da internet e de todas as potencialidades da organização em 

rede e da cibercultura, como é o caso dos websites governamentais e de aplicativos para 

smartphones e tablets. Neste intento, a presente pesquisa buscou relatar alguns casos dessa 

aproximação prática entre ciberespaço e participação. Porém, cabe enfatizar que, no momento, 

é difícil ter dados confiáveis sobre o número de plataformas disponíveis bem como de 

identificar e mapear todas, uma vez que há uma oferta crescente, seja por estímulo, por demanda 

da administração pública ou, mesmo, pelo financiamento e pesquisa de instituições de pesquisa.  

Estudo de Ortiz et al. (2016) descreve de forma teórica o papel e a importância das 

TICs no processo de democracia participativa, considerando a participação democrática do 

COREDE Missões (Rio Grande do Sul) nas consultas populares entre 2005 e 2010. Os autores 

destacam que:  

No estado do Rio Grande do Sul, Brasil, a utilização das TICs para a construção de 
um projeto de Desenvolvimento Regional passa pelo voto via Internet, de que a 
sociedade pode se utilizar para participar de um sistema de Orçamento Participativo, 
denominado Consulta Popular (CP). Nessa CP, as regiões elencam quais as 
prioridades da sociedade, na utilização de recursos de natureza estadual, com o 
objetivo de promover o Planejamento territorial com vistas ao Desenvolvimento 
Regional (ORTIZ et al., 2016, p. 197).  

Porém, no mesmo estudo, fica em aberta a discussão sobre a baixa participação via 

internet, a qual precisa ser estudada com maior profundidade. Para o presente estudo, se 

concentrará no fato da utilização das TICs como ferramenta de participação social que se 

mostrou promissora. Ao considerar as ferramentas mais recentes, os aplicativos (App), algumas 

categorias podem ser destacadas quando observadas as disponibilidades nas lojas de 

aplicativos121: (Quadro 7)  

 

 
121 Apple e Android.  
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Quadro 7 - Categorias de aplicativos identificados nas lojas dos sistemas Apple e Android 

 Categoria  Características gerais 
Mobilidade Destinados à circulação urbana, trânsito e meios de transporte.  

Cidadania 
Destinados a promover interação entre gestão pública e cidadãos, geralmente 

associados a denúncia de problemas urbanos, preservação do meio, reclamações e 
sugestões. 

Turismo 
Destinados à atividade turística, disponibilizando roteiros, informações do setor 

hoteleiro ou de determinada localidade.  

Serviços 
Destinados à troca de informações entre cidadãos e empresas, a partir da 

disponibilização de informações (vagas, consultas, ofertas, preços, entre outros). 

Educação 
Destinados para aulas à distância ou mesmo para disponibilização de material de apoio 

e/ou de conteúdo didático.  

Relacionamentos 
Destinados para o compartilhamento de mensagens, fotos, vídeos, etc. (redes sociais 

virtuais), objetivando comunicação.  
Elaboração: Rubens Staloch com base em Dallabona-Fariniuk e Firmini (2018) e pesquisa nas lojas de 
aplicativos Apple e Android (2019).   

Ao considerar estas características, o estudo de Dallabona-Fariniuk e Firmini (2018) 

identificou e mapeou 110 aplicativos disponíveis. Porém, apenas 19% deles são originários de 

iniciativas públicas. (Figura 27) 

Figura 27 - Distribuição de aplicativos por categoria de análise 

 
Fonte: extraído de Dallabona-Fariniuk e Firmini (2018, p. 266).  

A partir deste levantamento realizado “foi possível observar que a maior parte dos 

aplicativos analisados está relacionada à mobilidade (44,5%) e, em segundo lugar, aqueles 
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voltados para ações de cidadania (21%)” (DALLABONA-FARINIUK e FIRMINI, 2018, p. 

265). No contexto da gestão pública, um exemplo a ser citado é o aplicativo (App) PLP 2.0122, 

desenvolvido em parceria pelo Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul com ONGs123, cuja 

finalidade é coibir a violência doméstica. (Figura 28) 

Figura 28 – “Print” aplicativo PLP 2.0 

 
Fonte: Aplicativo iOS.  

Outro aplicativo para Smartphones é o “Observatório do Aedes Aegypti” que 

possibilita à população denunciar a suspeita de focos e casos de dengue de forma 

georreferenciada. Desta forma, o gestor poderá ter acesso mais rapidamente às informações 

para poder planejar o combate ao vetor de transmissão da doença de forma mais eficiente124. 

Ou, ainda, se pode citar o aplicativo desenvolvido para Prefeitura Municipal de Rio do Sul 

(SC)125, cuja finalidade é e-Informação e e-Consulta como, por exemplo, emitir carnê de IPTU, 

acompanhar processos na prefeitura, fazer agendamento de consultas, verificar medicamentos 

disponíveis na rede, entre outros. (Figura 29) 

 
122 Disponível para Download nas lojas de aplicativos Android e iOS.  
123 ONGs Themis e Geledés.  
124 Dados extraídos da descrição da própria plataforma (App).  
125 Desenvolvido pela IPM Sistemas.  
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Figura 29 - “Print” aplicativo Atende.Net – Prefeitura Rio do Sul (SC) 

  
Fonte: “print” da tela do aplicativo (2018).  

Ainda se pode citar diversos outros aplicativos na perspectiva de e-Consulta, e-

Informação, e-Serviços, no escopo do governo federal: (Quadro 8) 

Quadro 8 - Aplicativos disponíveis e-Consulta, e-Informação, e-Serviços (2019) 
Aplicativos Descrição 

 

 
 

CNH Digital 
(e-Serviço) 

Versão digital da carteira nacional de habilitação 
(CNH). 

 

 
 

e-Título Aplicativo do título de eleitor digital.  

 

 
 

FGTS 
(e-Serviço) 

Aplicativo para acompanhar valores e atualização de 
dados. 

 

 
 

eRecursos 
(e-Serviços/e-

Consulta) 
Aplicativo de consulta de processos previdenciários. 

 

 
 

MEI 
(e-Serviços) 

Aplicativo que permite emissão de guias de 
pagamento para o microempreendedor indivivual.  
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Meu INSS 
(e-Serviços/e-
Consulta/e-
Informação) 

Aplicativo que permite consulta de registros 
laborais, extratos e declarações.  

 

 
 

Anatel Consumidor 
(e-Serviços) 

Aplicativo para realização de reclamações contra 
empresas de telecomunicações.  

 

 
 

Viajante 
(e-Serviços) 

Aplicativo para viajantes declararem valores ao 
voltarem de viagens internacionais.  

 

 
 

Consumidor 
(e-Serviços) 

Aplicativo que permite resolver conflitos de 
consumo.  

 

 
 

SINESP 
(e-Serviços) 

Aplicativo que permite consulta de veículo roubado, 
mandados de prisão e pessoas desaparecidas.  

 

 
 

TODXS 
(e-Serviços) 

Aplicativo que permite denúncias de discriminação 
e violência contra público LGBT+.  

Elaboração: Rubens Staloch com base em dados da pesquisa (2019).  

 Algumas outras iniciativas de e-Participação brasileiras podem ser destacadas:  

o Consulta para elaboração da Base Nacional Comum Curricular (BNCC)126, 

ocorrida nos anos de 2015 e 2016. A finalidade da plataforma era ouvir os cidadãos 

sobre o documento / normativa que estava sendo elaborado (com base na Lei de 

Diretrizes de Bases da Educação Nacional – LDB, Lei n. 9.394/1996) para alinhar, 

em caráter normativo, o conjunto orgânico e progressivo de aprendizagem essencial 

a todos os alunos ao longo das etapas e modalidades da Educação Básica. De acordo 

com o portal da Base Nacional Comum Curricular, a Base é fruto de amplo processo 

de debate e negociação com diferentes atores do campo educacional e com a 

sociedade brasileira. Os cidadãos foram ouvidos a partir de três formas: avaliação 

das informações sobre o documento; Avaliação dos objetivos de aprendizagem de 

cada parte do plano; e sugestão de novos objetivos.  

 
126 Disponível em:  http://basenacionalcomum.mec.gov.br. Acessado em: jan. de 2018.  
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o Colab127, que permite ao cidadão realizar denúncia de problemas de sua cidade. 

Possui uma navegação simples, o aplicativo ganhou espaço no Brasil, firmando 

algumas parcerias com prefeituras, como é o caso de Niterói, no Rio de Janeiro;  

o Ondina128, aplicativo da cidade de Salvador (Bahia), cuja finalidade é convidar o 

cidadão a votar, a partir de uma lista prévia, em quais obras gostaria de ver 

realizadas em seu bairro. 

Ao fazer análise de publicações sobre a relação entre democracia, participação e 

internet, se nota que diversas são as discussões emanadas, tais como:129 (Quadro 9) 

Quadro 9 - Referências que discutem a relação entre democracia, participação e internet 
 REFERÊNCIA PRINCIPAIS PONTOS ABORDADOS 

1 

AMICHAI-HAMBURGER, Y.; MCKENNA, K. Y. 
A.; TAL, S. A. E-empowerment: Empowerment 
by the Internet. Computers in Human Behavior, 

v. 24, n. 5, p. 1776-1789, 2008. 

Internet como ferramenta de empoderamento e as 
consequências desse, chamado de “e-

Empowerment”. Como resultados, os autores 
elencam quatro níveis de análise do “e-

Emporwerment”: 1) Pessoal; 2) Interpessoal; 3) 
Grupo; e 4) Relações cidadãs. 

2 

ASSUNÇÃO, A. B. M. Participação cidadã online: 
o Potencial deliberativo dos grupos da 

Rebal21. Cadernos de Comunicação, v. 18, n. 1, 
2014. 

Aborda a utilização de novas TICs para favorecer 
a troca pública de ideias, analisando aspectos 

qualitativos e quantitativos de grupos de 
discussão online. Os resultados sugerem que 
redes sociais na internet como essa podem 

possibilitar trocas discursivas qualificadas e 
aprendizado dos usuários sobre de temas de 

interesse público. 

3 

MARQUES, F. P. J. A. 
Dimensões da Ciberdemocracia: conceitos e 
experiências fundamentais, 2004. Dissertação 
(Mestrado). Programa de Pós-Graduação em 

Comunicação e Culturas Contemporâneas. Salvador, 
2004.  

 

O autor explora os efeitos dos recursos de 
comunicação digital sobre diferentes 

Domínios do campo político. Foram abordados 
temas como o voto eletrônico, a comunicação 

político-partidária através da Internet e o ativismo 
digital. 

4 DAGNINO, E. (Org.) Sociedade Civil e Espaços 
Públicos no Brasil. São Paulo: Paz e Terra, 2002 

No livro são apresentados diversos textos 
[diversidade temática], em diferentes escalas. 

Demonstra as novas relações constituídas a partir 
do processo de democratização no Brasil pós 

Ditadura Militar. Pós 1990, a autora, relata que 
parece que há possibilidade de uma atuação 

conjunta entre Estado e Sociedade, o que chama 
de “Impulsos participativos”. 

5 

BENTIVEGNA, S. Talking Politics on the 
net. Research Paper Press Politics 

Harvard University, 1998. Disponível em: 
<http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=
10.1.1.173.2361&rep=rep1 &type=pdf>. Acesso em: 

ago. 2017. 

Discute o espaço eletrônico para o exercício de 
discurso público. A comunicação mediada pelo 

computador como uma nova oportunidade, 
podendo revitalizar as discussões com base na 

igualdade. 
 

 
127 Disponível em: https://www.colab.re. Acessado em: jan. de 2018.  
128 Disponível em: http://ouvindonossobairro.salvador.ba.gov.br. Acessado em: jan. de 2018.  
129 Muitas outras foram encontradas, porém, para efeito teórico neste texto, apenas algumas das referências foram 
selecionadas, cujo objetivo foi demonstrar a discussão em torno da utilização da internet como forma de promover 
espaços de discussões/deliberações em diferentes perspectivas.  
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6 

COLEMAN, S.; BLUMLER, J. G. E-Democracy 
from Above. In: COLEMAN, S.; BLUMLER, J. 
G. The internet and democratic citizenship: 
theory, practice and policy. Cambridge, UK: 

Cambridge University Press, 2009. 

Discutem a internet como forma de enriquecer a 
democracia, chamando de “e-Democracy”. 

7 
DAHLBERG, L. Re-constructing digital democracy: 

An outline of four ‘positions.  
New Media & Society. 13(6) 855–872, 2011. 

Mostra diferentes entendimentos acerca da 
relação entre democracia e Tecnologias das 

Informação e Comunicação. 

8 

FERREIRA, D. E. S. Participação e deliberação: 
análise do impacto dos usos das novas tecnologias 

digitais na dinâmica dos orçamentos participativos de 
Belo Horizonte e Recife. 2012. Tese de Doutorado. 

Tese de doutorado, UFMG, Belo Horizonte. 

Demostra a mescla do e-government e e-
democracy para a realização de Orçamentos 

Participativos Digitais (OP digital), analisando 
sobretudo, o OP digital de Belo Horizonte e 
Recife. Discute novas formas de inclusão, 

participação, mobilização e interação virtual por 
meio da internet. Além do mais, as TICs tem 

possibilitado aos cidadãos acesso a informação, 
elevando o chamado accountability. 

9 

ROSSETO, G, P. N.; CARREIRO, R. Democracia 
digital e sociedade civil: uma perspectiva do estado 
atual no Brasil. C&S – São Bernardo do Campo, v. 

34, n. 1, p. 273-296, jul./dez. 2012. 

A partir da análise de sites que visam oferecer de 
alguma forma, informação e oportunidades de 

participação, os autores demonstram que a maior 
parte destes oferecem informações gerais e de 

transparência pública, assim como, forte 
dependência de entidades com experiência de 
atuação pré-internet, pouco contato entre as 

esferas estatal e civil, desatualização de sites e 
concentração de atuação nas regiões Sul e 

Sudeste. 

10 

MARQUES, F. P. J. Participação política e 
internet. 2008. Tese (Doutorado em Comunicação 

Social), Programa de Pós-Graduação em 
Comunicação e Cultura Contemporâneas, 

Universidade Federal da Bahia, Salvador, 2008. 
 

A tese aborda diferentes dimensões que cercam o 
oferecimento de oportunidades de participação 
política aos cidadãos por instituições do estado 
brasileiro mediante o emprego de plataformas 

digitais de comunicação. Conclui no estudo que 
as mídias digitais devem ser vista como suportes 

complementares para a resolução de algumas 
dificuldades e problemas que afligem as práticas 

democráticas contemporâneas.  

11 

GUIMARAES, T. de A.; MEDEIROS, P. H. R. A 
relação entre governo eletrônico e governança 
eletrônica no governo federal brasileiro. Cad. 

EBAPE.BR,  Rio de Janeiro ,  v. 3, n. 4, p. 01-
18,  Dec.  2005. 

Demonstram a relação entre o governo eletrônico 
e democracia, sendo que, no momento de análise 

(2005) a conclusão era de que “a governança 
eletrônica, no nível federal, encontra-se em fase 

inicial de desenvolvimento, com pouca 
participação dos cidadãos na formulação das 

políticas públicas, ou seja, uma fraca influência 
da sociedade civil na tomada de decisão, por 

meio da Internet, relativa ao estabelecimento da 
agenda governamental de políticas públicas.” 

12 

MENDONÇA, R. F.; PEREIRA, M. A. Democracia 
digital e deliberação online: um estudo de caso sobre 

o Votena Web. Revista Latinoamericana de 
opinión pública: investigación social aplicada, 

Buenos Aires, v. 2, p. 109-158, 2012. 

Realizam uma reflexão sobre as potencialidades e 
desafios de uma iniciativa digital específica, a 
partir de uma perspectiva deliberacionista de 

democracia. Apresentam propostas para melhorar 
o processo de deliberação a partir do estudo de 

caso do site Votanaweb em que é se pode 
fortalecer choques públicos de discursos. 

13 
GOMES, M.M.M.T.; FILHO, H.G. Internet e 

participação social nas políticas urbanas. Oculum. 
Campinas, Janeiro-Junho, p. 149-156, 2013.  

O artigo buscou perfazer uma discussão sobre as 
novas formas de participação pública que surgem 

com as Tecnologias da Informação e 
Comunicação, buscando compreender as 

possibilidades democráticas e as formas de 
interação entre governo e sociedade no mundo 
conectado com base no pressuposto de que a 
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participação em rede propicia novos sentidos na 
interlocução entre cidadãos e Estado. 

14 
POLLETA, F. Participatory enthusiasms: a recent 

history of citizen engagement initiatives, Journal of 
Civil Society, 12:3, p. 231-246, 2016.  

Faz uma abordagem sobre novas formas de 
participação com uso de mídias digitais a partir 
de sua escala e escopo e de sua dependência de 
modos de colaboração familiarizados pela mídia 

digital.  

15 

DALLABONA-FARINIUK T.; FIRMINI, R. 
Smartphones, smart spaces? O uso de mídias 

locativas no espaço urbano em Curitiba, Brasil. Eure, 
Vol. 44, n. 33 p. 255-257, 2018.  

A investigação proposta buscou compreender de 
que forma o uso de smartphones pode 

influenciar, efetivamente, a utilização do espaço 
urbano, em termos de apropriação geográfica, de 

reconhecimento, de permanência e de 
valorização.  

16 

DELFINO, G.; BERAMENDI, M.; ZUBIETA, E. 
Participación social y política em Internet y brecha 

generacional. Revista de Psicologia, Vol. 37, n.1, p. 
195-216, 2019.  

O artigo apresentou uma relação na frequência da 
conexão com a Internet, participação social na 
Internet e discussão política (conversa sobre 
política em três diferentes gerações. Os mais 

jovens apresentam maior frequência de conexão e 
atividades na Internet, enquanto o grupo 
geracional mais antigo apresenta maior 

frequência de discussão política. 
Fonte: dados da pesquisa.  

Após visualização de que as TICs e a internet estão sendo estudadas por diversos 

autores e que todo o conjunto de elementos permeiam o ciberespaço, se pode denotar que há 

muitas potencialidades em seu uso, bem como desafios, a exemplo do que demonstram Rosseto 

e Carreiro (2012) sobre a concentração nas regiões Sudeste e Sul do uso de internet para prover 

informações e deliberações. A este fato se pode correlacionar com dados da ANATEL (2019) 

em que são nas regiões Sudeste, Nordeste e Sul aquelas que apresentam maior número de 

acessos à internet via acesso móvel pessoal. É preciso pensar em incluir nas agendas, políticas 

públicas de inclusão digital do maior número possível de cidadãos o que, por sua vez, 

contribuirá com o processo de expansão de e-Informação, e-Deliberação, e-Tomada de Decisão. 

Pode-se notar que muitas pesquisas realizadas neste escopo possuem como foco a 

análise do processo de participação no que tange aos princípios democráticos quando abordam 

a participação na esfera da cidadania. Parece que há um certo consenso de que a internet 

propicia consolidação da legitimidade de democracia como um mecanismo de participação. 

Sendo assim, a presente discussão que se faz nesta tese objetiva ir além, incluir  o ciberespaço 

como possibilidade de ampliação de participação no planejamento territorial municipal.  

Ao tomar por base os dispositivos do Estatuto da Cidade (2001) bem como o que diz 

o manual para elaboração de um Plano Diretor Participativo (BRASIL, 2005) sobre a relevância 



 165  

e a necessidade da participação em processos de planejamento130 (por exemplo, quando se faz 

o processo de leitura comunitária), de que forma se pode pensar nesta participação via internet 

(ciberespaço)? Como resposta, uma das maneiras é através de consultas online. O processo de 

consulta pública consiste na forma de consulta por meio do ciberespaço, na internet, visando a 

consulta de opiniões, vontades e posições dos cidadãos a respeito de questões de agenda 

pública. As consultas on-line, na maior parte dos casos, versam sobre a construção de leis, 

normas e regulamentos ou, mesmo, para a condução de políticas públicas e programas 

(MEDAGLIA, 2012), seja para a área de educação, saúde ou direitos humanos.  

Em muitos casos, a consulta via internet (on-line) é obrigatória por lei, como apontam 

Barbosa et al. (2011). Geralmente, estas consultas são realizadas de forma assíncrona, sendo 

convenientes para aqueles cidadãos com pouco tempo, sendo assim, possível participar no 

momento mais oportuno, bem como para pessoas que não estão dispostas a participar de forma 

presencial. Um fator que é preciso ser considerado relevante para que o poder público utilize a 

consulta pública online: a economia de recursos financeiros.  

Por outro lado, há aqueles que criticam a participação em consultas via internet pois 

não propiciam uma participação efetiva no planejamento ou nas decisões (SHIPLEY e ULT, 

2012). Em alguns casos, as consultas são realizadas apenas para confirmar uma decisão já 

tomada, ou seja, dar legitimidade (ou falsa legitimidade) a algum processo. Neste mesmo 

sentido, de legitimar alguma definição previamente acordada e trazendo a discussão para o 

processo de participação não on-line (off-line), Souza (2008) e Maricato (2011) também relatam 

que muitas das audiências públicas realizadas no âmbito das discussões sobre planejamento 

territorial ocorrem de igual forma: apenas para legitimar (ou dar falsa legitimidade) alguma 

decisão já tomada de forma tecnocrática.131  

Diante das discussões sobre e-Participação cabe, ainda, perfazer a discussão sobre a 

moderação das discussões via redes de internet/ciberespaço. São necessárias as moderações132 

 
130 Podendo o prefeito ser condenado por Improbidade Administrativa caso não siga esta regulamentação (Lei 
10.257/2001). Considerando estes dispositivos, a exemplo, se pode citar o inquérito civil nº. 06.2015.00002871-
3, instaurado pelo Ministério Público de Santa Catarina, sobre a possível inconstitucionalidade do Projeto de Lei 
Complementar n.58/2014, que altera o Plano Diretor do município de Ituporanga (Santa Catarina), o qual, 
supostamente, ocorreu sem a participação popular, ferindo os princípios da gestão democrática da cidade.  
131 No contexto do governo eletrônico, Mafra e Silva (2004, p. 50) colocam que “se não se lutar pela mudança do 
modo como o governo electrónico está a ser levado a cabo, as alterações que surgirem serão meramente 
cosméticas”.  
132 Diferentes formas de moderação podem ser percebidas em plataformas eletrônicas: via acompanhamento 
eletrônico de conteúdo ou, mesmo, acompanhamento humano nas discussões.  
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ou não? De acordo com Janssen e Kies (2005), por um lado há quem diga que não se pode e 

nem devem moderar pois o ciberespaço é um espaço de liberdade e, por outro lado, há aqueles 

que dizem que a moderação se faz necessária para garantir estrutura e continuidade no debate. 

Em estudo recente de Mendonça et al. (2016), no que tange à moderação, nos ambientes 

brasileiros, não há muita moderação, talvez, pelo fato de que estas moderações geram custos 

(REIS et al., 2016). Os moderadores atuam, sobretudo, na inibição de palavras ofensivas e 

controlando agressividade entre os participantes. 

Assim, se o ciberespaço não for utilizado de forma positiva, as consultas podem ser 

realizadas apenas como forma de ouvir o cidadão (unidirecional), sem a obrigação de dar uma 

resposta direta e efetiva mediante processo de consulta. Porém, por outro lado, os cidadãos 

muitas vezes não participam de consultas não on-line e on-line. Desta forma, antes de se 

verificar por meio de que ferramenta ou modo se fará a consulta, é preciso estimular e 

sensibilizar à participação. Neste sentido, Pereira (2015) coloca a importância de se ter uma 

tradição associativa, no processo de planejamento territorial municipal participativo. 

Macnarama enfatiza que alternativas para aumentar esta participação on-line sejam os 

aplicativos para smartphones e o oferecimento de dispositivos com conexão em locais públicos 

(2010).  

De acordo com o Governo do Brasil, as consultas públicas são processos democráticos 

para construção conjunta de políticas públicas entre governo e sociedade. Com a colaboração 

dos cidadãos, empresas, movimentos e organizações da sociedade, as ações e programas do 

governo poderão atingir seus objetivos e ser aprimorados de acordo com as demandas 

coletivas133. Segue exemplos de ferramentas (websites) que realizam/possibilitam a consulta 

pública on-line: (Quadro 10)  

Quadro 10 - Ferramentas de e-Participação / e-Deliberação – Brasil (2019) 
Ferramentas / Websites Descrição 

 

 
http://www.participa.br  

 

Participa.br 

 
 
 
 

Portal que permite realização de consultas 
públicas on-line. Como exemplo de consulta 
realizada via website em 2017, se pode citar 

sobre a Regulamentação da Lei nº. 13.445/17 
(Lei de Migração). 

 
 

 
133 Disponível em: http://www.brasil.gov.br/consultas-publicas. Acessado em: out. de 2017.  
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http://dialoga.gov.br  

 

Dialoga Brasil 

Portal de e-Participação que tem como 
objetivo ser um espaço de participação 

digital, onde as ideias viram propostas para 
melhorar as ações do governo. Se pode fazer 

sugestões para melhorar programas, curtir 
propostas de outros participantes e conhecer 

as principais ações do governo federal. A 
plataforma conta com 14 temas (dentre eles: 
saúde, segurança pública, educação, redução 

da pobreza e cultura) e 80 programas 
prioritários do governo federal para que a 

população proponha melhorias nas políticas e 
na vida dos cidadãos. Nos parece que com o 

uso de celulares (smartphones) há uma 
redução da discrepância entre acesso a 

internet entre as classes. 
 

 
https://cidadedemocratica.org.br  

 

Cidade 
Democrática 

Portal utilizado na cidade de São Paulo, cujo 
objetivo é a colaboração entre cidadãos, 

governo e sociedade em geral. 

 

 
https://edemocracia.camara.leg.br/home 

 

e-Democracia 

Portal de e-Participação da Câmara dos 
Deputados cuja finalidade é ampliar a 

participação social no processo legislativo e 
aproximar cidadãos e seus representantes por 

meio da interação digital.   

 

 
http://www.brasil.gov.br 

 

Governo do Brasil 
(Portal) 

Portal de e-Consulta e e-Informação onde é 
possível acessar diversas consultas 

disponíveis de diferentes órgãos, agências, 
tais como: Agências Reguladoras; 

Ministérios; Conselhos; Fundações; 
Autarquias e Empresas Públicas. 

Elaboração: Rubens Staloch com base em dados da pesquisa (2019).  

Uma das principais iniciativas do Governo Federal brasileiro é a chamada plataforma 

“Participa.br”. O objetivo da plataforma é promover o diálogo entre o governo federal e a 

sociedade. Foi lançada em novembro de 2014 como proposta de promover a participação da 

sociedade na discussão de políticas públicas. Considerando dados de novembro de 2017, eram 

3.516 usuários cadastrados, 413.134 comentários e mais de 11 milhões de acessos. Em junho 

de 2019 o total de usuários cadastrados somava 20.744.  

Cabe ainda destacar que diferentes consultas públicas também poder ser pensadas e 

criadas para consultar tipos de públicos diferentes. Isto quer dizer que podem existir consultas: 

i) sem compromisso, ii) de especialistas, iii) propositiva, iv) de esfera pública, dentre outras. 

No tipo de consulta i) sem compromisso, qualquer pessoa pode opinar livremente, porém não 

sabe o que é feito com suas sugestões. Geralmente é utilizado o e-mail para este tipo de consulta; 
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ii) a consulta de especialista é aquela em que se quer a consulta de questões que exigem um 

conhecimento mais específico e especializado, o que restringe a abrangência a todos os 

cidadãos. A consulta é aberta a todos os cidadãos e a participação efetiva requer algum 

conhecimento mais específico. Como exemplo, se pode destacar a consulta do órgão de 

planejamento a um grupo específico; iii) A consulta propositiva é aquela realizada cujo objetivo 

é coletar ideias e/ou propostas para políticas públicas, leis, normas, regulamentos. É o tipo de 

consulta que permite ao poder público identificar interesses dos cidadãos em questões que o 

próprio governo não tem uma clara definição sobre. Como exemplo deste processo de consulta, 

se pode destacar a consulta realizada referente ao Marco Civil da Internet onde o próprio 

governo não possuía posição definida sobre o assunto e por meio da consulta que envolveu 

diferentes áreas pôde alinhar questões referentes à temática.  

Por último, a iv) consulta de esfera pública diz respeito ao processo em que as 

consultas são realizadas pelos agentes públicos como forma de captar temas de discussão que 

estão em pauta na esfera pública, ou, de modo inverso, pode também fazer a consulta como 

forma de fazer emanar discussão e reflexão sobre determinados temas. A União Europeia, em 

termos de incentivar e promover consultas públicas e participação é destaque mundial, e o 

Brasil tem se mostrado incentivado a realizar consultas públicas por meio do ciberespaço 

também, como já mencionado. De acordo com dados do CETIC (2017) sobre a proporção de 

órgãos públicos federais e estaduais, por local de disponibilização de iniciativas de participação 

pela internet, se tem que o poder Legislativo brasileiro é o que apresenta o maior número de 

consultas públicas online, sendo a principal forma via website, seguido de redes sociais. Ainda, 

disponibiliza também enquetes online, fóruns ou comunidades de discussão e votação.  

Porém, organizar consultas públicas online não é tarefa simples, é preciso fazer com 

que os cidadãos entendam sobre o que estão opinando ou sendo consultadas. Para tanto, 

Macnamara (2010) coloca que seria interessante que o poder público quando realizar consulta 

oferecer textos e dados para deixar os cidadãos familiarizados com o tema em questão (contra 

e a favor). Por outro lado, é preciso cautela por parte do poder público ao analisar os dados 

dessa consulta:  

[...] se os governos implementam uma consulta pública com um compromisso 
genuíno de ouvir e considerar as perspectivas dos cidadãos como é desejável, uma 
atenção especial deve ser dada à forma como as contribuições dos cidadãos serão 
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processadas, analisadas e articuladas nos processos de decisão (MACNAMARA, 
2010, p. 7).134  

O autor sugere, para tanto, que sejam utilizadas, ferramentas e softwares de análise de 

texto (data mining) como forma de ajudar neste processo. A comunicação com os cidadãos é 

fundamental para que o processo ocorra com transparência. Todos os envolvidos precisam saber 

os passos dados a partir da consulta e de que forma contribuíram para tal. Desta forma, as 

consultas públicas135 possuem como ponto positivo dar aos cidadãos a oportunidade de se 

manifestarem durante um processo de elaboração de políticas públicas, normas e leis. (GOMES, 

2011) e, por que não, no processo de planejamento territorial municipal?  

Correlacionando participação e democracia, para que se possa trabalhar com a 

perspectiva de participação política, antes é necessário entender o que é a sociologia política. 

Para Sell (2006, p. 15/16), “a sociologia política adota a orientação empírica da ciência política, 

mas se diferencia dela na medida em que sua característica fundamental é buscar entender o 

fenômeno político nas suas relações com o sistema social”. Ou seja, para entender a sociologia 

política é necessária a correlação com diversas outras áreas de estudo, tais como história, 

geografia e direito. Para que a democracia participativa seja possível é preciso que sejam 

criados canais de participação que são instrumentos pelos quais os cidadãos podem exercer 

ativamente sua cidadania política. Na literatura sociológica estes canais de participação estão 

sendo chamados de esfera pública não-estatal ou ainda simplesmente esfera pública136 (SELL, 

2006, p. 93).  

As décadas de 1970 e 1980 foram muito importantes para o debate sobre participação 

pois o termo participação passou a figurar como destaque em protestos pela Europa 

(ARNSTEIN, 1969). Nos anos 2000 se passou a abordar o chamado “big data” (CASTELLS, 

2013), quando a rede de internet permite acesso a uma grande quantidade de dados bem como 

a hiperconexão. No contexto de participação é muito frutífera esta relação: ciberespaço e 

 
134 Tradução livre do autor de: “If governments implement public consultation with a genuine  
commitment to listen to and consider citizens’ views as is desirable, specific consideration needs to be given to 
how citizens’ contributions will be processed, analyzed and articulated into policy-making processes”.  
135 Ainda, se pode destacar neste processo de e-Participação, as petições on-line (e-Petições), cujo processo no 
Brasil ainda está em estágio inicial, sendo apenas uma única petição fora convertida em projeto de Lei  
https://www12.senado.leg.br/ecidadania/principalideia. A exemplo, se pode citar o website Avaaz 
https://secure.avaaz.org/page/po/, cujo objetivo é criar e disseminar petições. A Escócia e Alemanha foram os 
primeiros países a utilizarem de petições on-line (LINDNER e RIEHM, 2009).  
136 A esfera pública, de acordo com o Professor Wilson Gomes (2016a) é um âmbito social em que na roda são 
colocados materiais cognitivos de qualquer origem e natureza, que são, então, distribuídos, consumidos, 
reproduzidos, editados, contestados, assimilados, selecionados, esquecidos, recuperados.  
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participação, dando origem a e-Participação. O que se espera é que a tomada de decisão possa 

ocorrer de forma mais horizontalizada, permitindo o maior nível de participação, sendo que ela 

deve ser baseada em vontade de participar e não, em imposição. A participação deve estar 

relacionada à possibilidade de participar e, mais, no encorajamento para participar.  

Na literatura internacional, a e-Participação é definida “como o uso das TIC para 

permitir, ampliar e aprofundar a capacidade das pessoas de influenciar as decisões e envolver-

se nas ações que afetam suas vidas”137 (PIETRO-MARTÍN e MARCOS E MARTÍNEZ, 2011, 

p. 4). De acordo com Sampaio e Carreiro (2016), a e-Participação refere-se ao emprego 

espontâneo de tecnologias de comunicação e informação por agentes de esfera civil, buscando-

se influenciar o processo de tomada de decisão de modo que seus resultados gerem, 

incrementem ou corrijam algum valor democrático em benefício da comunidade política.  

A internet e toda a organização em rede é o meio para que o processo de e-Participação 

ocorra. Assim, os elementos/etapas presentes em um processo de e-Participação podem ser 

classificados: (AGGIO e SAMPAIO, 2014) 

o Atores, que precisam estar motivados a participar; 

o Atividades; 

o Efeitos, onde os cidadãos precisam perceber que sua participação será levada em 

consideração;  

o Fatores contextuais, como a capacidade para a participação; 

o Avaliação.  

Quais seriam, então, os ganhos democráticos da participação on-line (e-Participação)? 

Um dos mais discutidos é a questão da efetividade. Porém, a participação não é o fim mas, sim, 

um processo contínuo nas fases de elaboração e fiscalização. Cabe, ainda, dizer que é necessária 

a motivação dos cidadãos à participação bem como a vontade política (para receber os inputs), 

como enfatiza Pereira (2015).  Para Gomes (2016a), lembrando a metáfora de Habermas (1993), 

a esfera pública funciona como uma caixa de ressonância, em que há um sistema de alarme e 

sensores não especializados, mas muito sensibilizados, que se espalham pela sociedade e as 

redes sociais, por exemplo, não apenas capturam, agregam e condensam os temas sociais como, 

também, são meios de amplificar questões (ecoar).  

 
137 Tradução livre do autor de: “as the use of ICT to enable, broaden and deepen people’s capacity to influence 
the decisions and get involved in the actions that affect their lives”.  
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Se pode, então, dizer que a e-Participação pode melhorar ou propiciar aumento da 

comunidade cívica (PUTNAM, 1996) por permitir que os cidadãos cultivam e conheçam seus 

gostos / vontades / opiniões e até mesmo, que possam se aproximar fisicamente (face a face) 

(NUNES, 2009). Assim, se pode falar que são quatro ganhos democráticos da e-Participação: 

1) mais informação; 2) ação educativa; 3) formação comunitária; e 4) monitoramento / 

fiscalização (AGGIO e SAMPAIO, 2014).  

No que versa sobre planejamento territorial, especificamente falando de orçamento 

participativo (neste caso de Belo Horizonte), Sampaio (2010) mostra em seu estudo que a 

prefeitura da cidade conseguiu desenhar uma estrutura que permitiu receber inputs 

participativos e discursivos, inclusive com fóruns de discussão138. Sendo o território o resultado 

de impressão de poder no espaço, quando se fala de planejamento territorial municipal é 

imprescindível que a sociedade participe evitando unilateralidade de gestão e interesses. Muitos 

dos instrumentos propostos como mecanismos de participação (pouco sofisticados) podem 

acarretar em um efeito contrário dando, inclusive, falsa sensação de participação, sem uma 

efetividade / interatividade. Por exemplo, um site que apresenta unicamente vídeos não pode 

ser classificado como interativo – talvez, informacional.  

Corroborando com esta questão, a pesquisa TIC Governo Eletrônico (2015) mostra 

que a maior parte dos órgãos públicos (federais, estaduais e prefeituras) utilizam as TICs como 

forma de ferramenta para consulta. Enquetes estão presentes em 29% dos órgãos federais, 23% 

dos estaduais e 25% das prefeituras, enquanto fóruns de discussão on-line estão presentes em 

19% dos órgãos federais, 17% estaduais e apenas 10% das prefeituras. Um dado chama a 

atenção na TIC Governo Eletrônico 2015 (BARBOSA, 2016), a mais recente, onde é 

evidenciado que apesar da totalidade das prefeituras declararem ter utilizado computador e 

internet, nem metade delas (41%) possuem área ou departamento de Tecnologia da Informação. 

Na dimensão de oferta de serviços e informações por meio de dispositivos móveis, 
dentre os recursos medidos pela pesquisa, o mais citado pelas prefeituras brasileiras 
foi a existência de website adaptado para dispositivos móveis (24%), seguido de 
transações e pagamentos (8%), envio de SMS para o cidadão (7%), recebimento de 
SMS enviado pelo cidadão (7%), aplicativos criados por empresas ou cidadãos a partir 
de dados disponibilizados pela prefeitura (6%) e aplicativos criados pela prefeitura 
(4%) (BARBOSA, 2016, p. 29).  

Desta forma, se evidencia que ainda existe pouco investimento pelas prefeituras no 

que diz respeito à criação de aplicativos, embora dados da ANATEL demonstrem que grande 

 
138 Ver Site Orçamento Participativo Digital: www.opdigital.pbh.gov.br.   
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parte da população esteja utilizando acesso móvel pessoal (celular) para conexão. A 

hiperconexão, quando o tempo de conexão é de praticamente 24 horas por dia. Assim, se pode 

denotar uma falta de motivação (vontade) para o uso das TICs como ferramenta de 

participação?  

Buscando dados de outros países se encontram dois que podem ser usados como 

exemplo de uma organização que prevê e estimula a participação via ciberespaço: Estados 

Unidos e Inglaterra. No caso dos Estados Unidos, há um documento (Open Government) que 

estabelece padrões de governo eletrônico, funcionando como um guia para práticas digitais, 

inclusive, para e-Participação. Na Inglaterra há um projeto chamado UK Local Democracy 

Project cuja finalidade é criar novos canais participativos via internet (ciberespaço).  

Cabe aqui frisar que participar (politicamente) é interagir diretamente com o governo 

para algum fim específico e com possibilidade de influenciar tomadas de decisões, ou seja, uma 

democracia participativa, que pode ser entendida como:  

[...] um conjunto de experiências e mecanismos que tem como finalidade estimular a 
participação direta dos cidadãos na vida política através de canais de discussão e 
decisão. A democracia participativa preserva a realidade do Estado (e a democracia 
representativa). Todavia, ela busca superar a dicotomia entre representantes e 
representados recuperando o velho ideal da democracia grega: a participação ativa e 
efetiva dos cidadãos na vida pública (SELL, 2006, p. 93).  

Assim, num escopo de planejamento territorial municipal participativo, se pode 

destacar que a e-Participação contribui com processo de governança. É preciso aliar questões 

técnicas e questões sociais (culturais) para que a participação ocorra, sendo que neste escopo é 

preciso considerar a vontade política de um lado e do outro a tradição associativa dos cidadãos. 

De acordo com Castells (2013), é possível verificar que há vontade de participação por parte 

dos cidadãos, encorajados pela organização em rede de internet (ciberespaço) tendo em vista 

que revoltas e protestos de massa eclodiram em diversas partes do mundo, tais como: Egito, 

Tunísia, a Primavera Árabe, os Indignados na Espanha, Occupy Wall Street, nos Estados 

Unidos e os movimentos no Brasil em junho de 2013. Os contextos dessas mobilizações são 

diferentes, porém há algo em comum: as pessoas não confiam mais nas instituições e buscam 

novas formas de participação na vida política por meio do ciberespaço – organização em rede 

– motivadas por indignações e esperanças (CASTELLS, 2013).  
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No que tange aos aspectos técnicos para que a participação ocorra via ciberespaço é 

preciso dar condições de acesso (combater a exclusão digital, por exemplo).139 No Brasil, 

quando se fala de e-Participação, as iniciativas são, geralmente, voltadas para a transparência 

(até pelo quesito legal da Lei de Aceso á Informação e transparência) e acompanhamento de 

representantes (AGGIO e SAMPAIO, 2014). Outras ferramentas são verificadas como é o caso 

da plataforma criada pelo governo gaúcho para que a população pudesse participar de 

demandas, onde o governante se comprometia a responder tais demandas assim que atingisse 

um determinado número de votos (AGGIO e SAMPAIO, 2014).  

Ludwig (2017), quando estudou o uso das TICs correlacionada com a temática de 

gestão dos riscos de desastres (GRD), analisou o uso do aplicativo AlertaBLU140 em outubro 

de 2015. Após o estudo, o autor deixa evidente que é importante o uso das TIC no processo de 

GRD. Porém todas as potencialidades das ferramentas precisam ser utilizadas, pois, no caso 

específico, foi subutilizada. Ludwig afirma que, “embora o AlertaBLU possua uma postura pró-

ativa, do ponto de vista de informar/alertar as pessoas com antecedência dos riscos eminentes, 

ele possui uma postura fechada no que concerne a recepção de informações dos usuários” 

(2017, p. 116). O autor destacou que é baixa a integração da plataforma com outras plataformas 

de informação e comunicação.  

De acordo com Dallabona-Fariniuk e Firmini (2018, p. 270), “os aplicativos são meios 

potenciais de transformação da ação do e no espaço, pois podem alterar a permanência, o 

deslocamento, o reconhecimento e a intervenção sobre ele”, assim como ocorre por meio da 

plataforma “COLAB”, em Curitiba, sendo que esta:  

[...] permite ao cidadão identificar situações que demandam atuação da prefeitura, 
enviando fotos, vídeos e mensagens e solicitando o serviço necessário a partir da 
geração de um protocolo. O serviço foi disponibilizado em 2014 por meio de um 
contrato entre a prefeitura e o gerenciador da plataforma, [...] visando o desafio de 
reduzir a distância entre as demandas da população e a capacidade de resposta do 
poder público [...] O site também apresenta estatísticas a partir do banco de protocolos, 

 
139 Sobre exclusão digital, Castells (2003) destaca que “a centralidade da Internet em muitas áreas da atividade 
social, econômica e política equivale à marginalidade para aqueles que não têm acesso a ela, ou têm apenas um 
acesso limitado, bem como para os que são incapazes de usá-la eficazmente [...] A diferenciação entre os que têm 
e os que não têm Internet acrescenta uma divisão essencial às fontes já existentes de desigualdade e exclusão 
social, numa interação complexa que parece aumentar a disparidade entre a promessa da Era da Informação e sua 
sombria realidade para muitos em todo o mundo” (CASTELLS, 2003, p. 203). Por outro lado, o acesso à internet 
permite que as pessoas possam “transcender metas institucionais, superar barreiras burocráticas e subverter valores 
estabelecidos no processo de inaugurar um mundo novo” (CASTELLS, 2003, p. 13). Porém, a exclusão digital 
não diz respeito apenas ao acesso mas “o excluído digital é portanto aquele indivíduo que não dispõe de recursos 
materiais e também de conhecimentos para acessar, interagir, se apropriar e produzir conteúdos através da rede” 
(BALBONI, 2007, p. 12).  
140 Aplicativo desenvolvido para gestão dos riscos de desastres (GRD) na cidade de Blumenau (Santa Catarina).  
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as quais indicam que as principais demandas são queixas por estacionamento irregular 
(30,6%) e por buracos nas vias urbanas (8%). A partir do aplicativo é também possível 
visualizar as demandas em um mapa (onde se ratifica a questão da associação 
georreferencial da tecnologia) e as fotos enviadas pelos usuários” (DALLABONA-
FARINIUK e FIRMINI, 2018, p. 270).  

Casos de utilização das TICs como ferramenta de participação também podem ser 

evidenciadas no contexto europeu, sobretudo motivadas pelos investimentos nos campos de 

governo e governo eletrônico (PIETRO-MARTÍN; MARCOS e MARTÍNEZ, 2011), a 

exemplo da Espanha, Portugal, França, Polônia, Itália, República Tcheca, Alemanha (PIETRO-

MARTÍN; MARCOS e MARTÍNEZ, 2011), (SECCHI e ALLEGRETTI, 2018) e (CABEZAS, 

2018).  

De acordo com Secchi e Allegretti (2018, p. 66), “mesmo antes do advento da web 2.0 

em 2006, as relações entre as administrações públicas e os cidadãos começaram a beneficiar-se 

de uma série de ferramentas de comunicação digital, tanto do lado público (governo eletrônico 

e políticas de dados abertos) quanto do lado privado e social com um aumento no uso de mídias 

on-line e redes sociais)”. Assim sendo, pesquisas realizadas revelam iniciativas europeias que 

buscam correlacionar o uso das TICs (ciberespaço) e participação social, como é o caso de Jun, 

na Espanha.  

Cabezas (2018), a partir de um estudo local na cidade de Jun141, em Granada 

(Espanha), buscou identificar o nível de participação democrática com uso da internet como 

meio para seu fomento e desenvolvimento. O autor destaca que o caso de Jun é considerado 

referência mundial na incorporação de TICs como forma de participação democrática incluindo 

esforços para capacitar a população ao uso das TICs onde são disponibilizados constantemente 

cursos de alfabetização digital. Jun, tem estruturado o uso da internet sobretudo no que tange 

ao e-voting e a e-administración. Sobre o e-voting, os cidadãos podem contribuir com decisões 

diversas tais como:  

[...] a cor com a qual um prédio público será pintado, decisões de investimento, 
infraestrutura, até mesmo decretos de trânsito. Destaca, por sua grande vocação, 
exemplos de votação sobre a localização de jogos infantis, acesso de veículos 
motorizados por ruas ao redor da escola e decisões sobre a gestão de dinheiro 
municipal para a celebração de festividades ou o financiamento de projetos sociais 
para contratação de pessoas desempregadas (CABEZAS, 2018, p. 445).142 

 
141 Comunidade autônoma da Andaluzia, com área de 3,4 km² e com população aproximada de 3.400 habitantes, 
perfazendo uma densidade populacional de 559,40 hab/km².  
142 Tradução livre do autor de: “[...] el color con el que se pintará un edificio público, decisiones de inversión, 
infraestructura, hasta ordenanzas de tránsito. Destacan, por su gran convocatoria, ejemplos de votación sobre la 
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No âmbito da e-administración, Cabeza (2018) destaca que é possível obter e agendar 

consultas médicas, pagar impostos, solicitar certificados e diversos outros requerimentos 

burocráticos e administrativos. De forma geral, o caso de Jun tem se tornado significativo pois 

há uma integração entre capacidades humanas (habilidades) e tecnológica (acesso) – o que nos 

faz refletir sobre a questão da exclusão digital ainda presente no cenário brasileiro.  

Em Portugal foi implementado um estudo – Enable Multichannel Participation 

Through ICT Adaptations (EMPATIA) – para analisar algumas práticas de participação via uso 

das TICs na europa. O EMPATIA é destinado a estudar o impacto de tecnologias colaborativas 

sobre processos de inovação democrática locais e para intervir sobre eles por meio da 

construção de uma nova plataforma de diálogo social. Foram realizados projetos-piloto 

participativos em diferentes escalas - Lisboa (500.000 habitantes, em Portugal), Milão 

(1.200.000 habitantes, Itália), Wuppertal (300.000 habitantes, Alemanha) e Říčany (20.000 

habitantes, República Checa) – e a maioria dos projetos concentraram em analisar orçamentos 

participativos143 (SECCHI e ALLEGRETTI, 2018).  

Após análise dos dados coletados pelo projeto EMPATIA, Secchi e Allegretti (2018, 

p. 69) descrevem que:  

Em geral, os dados coletados pelo Empatia nos quatro pilotos parecem reforçar a 
hipótese de que o uso de plataformas digitais possa replicar os mesmos mecanismos 
e barreiras de acesso que normalmente regulam a participação na vida política das 
cidades. É, portanto, necessário perguntar-se em que medida os processos de inovação 
democrática digitais são capazes de englobar a demanda por participação não 
expressada na sociedade europeia contemporânea [...] Ou melhor, não consolidem 
exclusões que já existem se olharmos os sistemas administrativos e políticos ligados 
à democracia representativa. 

Além destes casos identificados, se pode destacar ainda, algumas outras ferramentas / 

plataformas encontradas no âmbito internacional: (Quadro 11) 

 

 

 
ubicación de juegos infantiles, accesos de vehículos motorizados por ca- lles circundantes a recintos escolares, y 
decisiones sobre la gestión del dinero municipal para la celebración de festividades o el financiamiento de 
proyectos sociales para la contratación de personas”.  
143 O projeto mostrou que maiores cidades são capazes de desenvolver e personalizar suas próprias soluções a 
partir da experiência e do conhecimento tecnológico estabelecido no interior das estruturas administrativas. Como 
resultado, desenvolvem novas tecnologias ou adaptam ferramentas digitais preexistentes, introduzindo novas 
funções que permitem ampliar a interação entre usuários (conforme ocorrido em Bolonha, Barcelona e Paris) 
(SECCHI e ALLEGRETTI, 2018, p. 70).  
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Quadro 11 - Ferramentas de e-Participação / e-Deliberação – contexto internacional (2019) 
Ferramentas / Websites Descrição 

 
https://www.fixmystreet.com  

Fix My Street 

Ferramenta utilizada no Reino Unido e é uma das 
primeiras a utilizar o georreferenciamento para que os 
cidadãos pudessem apontar problemas locais. A 
plataforma tem como proposta dar visibilidade aos 
problemas enfrentados pelos cidadãos, permitindo 
assim, que as autoridades vejam, de forma mais ampla, 
as questões que atingem a população. 

 

 
http://fr.almoubadaralakoum.ma  

  

Al 
Moubadara 

Lakoum 

Ferramenta utilizada em Marrocos, onde os cidadãos 
são convidados a discutir questões de interesse público, 
em uma espécie de fórum on-line. Organizado pelo 
Governos de Marrocos, cuja intenção é de que as 
demandas sejam apreciadas pelas autoridades. Desta 
forma, também é possível traçar um panorama das 
demandas da população. 

 
https://participons.debatpublic.fr  

Comissão 
Nacional de 

Debate 
Público 
(CNPD) 

Plataforma disponível na França, uma iniciativa da 
Comissão Nacional de Debate Público da França que 
organiza uma série de eventos públicos em que o 
cidadão é consultado sobre políticas públicas. Na 
plataforma é possível votar e apresentar propostas, bem 
como, discutir em fóruns. 

 
https://secure.avaaz.org/page/en/  

AVAAZ 

Plataforma de abrangência mundial. É uma ferramenta 
cujo intuito está centrado em petições on-line. A maior 
plataforma existente e está presente no âmbito mundial. 
A iniciativa alcança diversos temas e permite que os 
cidadãos criem, assinem e compartilhem petições. A 
própria plataforma incentiva os cidadãos a participarem, 
colocando metas de votações. As petições são sempre 
acompanhadas de textos explicativos (resumos) das 
propostas, ainda, apresentam ferramentas de 
compartilhamento para as diversas mídias sociais 
(Facebook, WhatsApp, por exemplo) e um formulário 
simples de assinatura. 

Elaboração: Rubens Staloch com base em dados da pesquisa (2019).  

Ao considerar os dados apresentados, mesmo sob a ótica europeia, ainda se pode 

avançar no que tange ao uso das TICs e do ciberespaço. Quais seriam, então, os desafios para 

a implementação de iniciativas (em maior quantidade e qualidade) de e-Participação? 

Inicialmente, está no campo da gestão pública. É preciso que os governos encarem e viabilizem 

as TIC para a aproximação com os cidadãos (STEFANI e VAZ, 2016, p. 119), pois,  

O uso de tecnologias digitais oferece aos governos oportunidades de se tornarem mais 
efetivos e eficientes ao mesmo tempo em que melhoram a transparência, a prestação 
de contas e a participação e o envolvimento público, levando, em última instância, a 
sociedades mais produtivas e competitivas, formas de governança mais democráticas 
e crescimento mais inclusivo e sustentável (RICART e UBALDI, 2016, p. 42).  

Estes exemplos supracitados demonstram que caminhos estão sendo trilhados, 

evidenciando que já existem diversos canais de comunicação no sentido do governo eletrônico 

(e-Gov), e-Administração; e-Informação; e-Participação, que podem, por sua vez, serem 

expandidos à proposta pensada ao planejamento territorial municipal participativo. Porém, 
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somente se alcançarão tais objetivos, se existir uso coerente de tecnologias e mecanismos de 

coordenação e estruturas de governança adequados, incluindo neste rol a sensibilização 

contínua à participação.  

Os governos dos Estados Unidos, do Brasil e do México têm institucionalizado 

programas de governo digital. Nos Estados Unidos, a partir de 1999, no Brasil, 2000144 e no 

México, 2002 (GIL-GARCIA e LANZA, 2016). Porém, cabe destacar que enquanto nos 

Estados Unidos se trabalha com a perspectiva do uso da internet para serviços e processos, no 

Brasil e México, o foco se inicia na infraestrutura da internet, permanecendo no Brasil, ainda 

hoje, a centralização de esforços no que diz respeito a infraestrutura e consequente combate à 

exclusão digital. (Quadro 12) 

Quadro 12 - Dados do e-Gov no Brasil 
FASE E-GOV BRASIL 

In
íc

io
 d

o 
G

ov
er

no
 

D
ig

ita
l 

Antecedentes Anos 1960 
Formalização  2000 

Nível de Governo que deu início Governo Federal (gabinete) 
Enfoque inicial Inclusão Digital 

Classificação de e-Gov nas Américas (2003) Terceiro 

G
ov

er
no

 
D

ig
ita

l 
no

s d
ia

s 
at

ua
is 

Diretrizes atuais Inclusão Digital, Software Aberto 
Usuários de internet – penetração (2017)145 65% 

Celulares (2014) 280,7 milhões 
Classificação do e-Gov nas Américas (2014) Oitavo 

Fonte: adaptado de Gil-Garcia e Lanza (2016). 

Como enfatizam Luciano e Macadar (2016), o grande propósito de uma governança 

de TIC no setor público está na necessidade dos cidadãos, sendo a sociedade o principal 

stakeholder. Para tanto, inovar146 é preciso pois,  

[...] os cidadãos têm expectativas em relação aos serviços prestados pelo governo e 
questionam como nunca a qualidade das políticas públicas implementadas. As redes 
sociais estimulam o engajamento e a iniciativa privada ocupa espaços antes exclusivos 
dos órgãos públicos. Em contrapartida, aumentam as restrições orçamentárias e a 
pressão fiscal. Nesse cenário adverso, é necessário fazer mais com menos (VIEIRA, 
2016, p. 65).  

Porém, para que o governo eletrônico (e-Gov) possa de fato se desenvolver é 

necessário que além de aspectos legais e políticas direcionadas a isto, que exista infraestrutura, 

 
144 Institucionalizado pelo Decreto Presidencial de 3 de abril de 2000. É um projeto interministerial e propôs 
políticas, diretrizes e padrões a novas formas de interação eletrônica. O programa de e-Gov foi implementado 
sob a coordenação do gabinete presidencial com o suporte técnico e gerencial da Secretaria de Logística e 
Tecnologia da Informação do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão (BRASIL, 2000).  
145 Internet World Stats.  
146 Inovação é o processo de transformar uma ideia ou invenção em um serviço que agrega valor e para o qual 
existe mercado (VIEIRA, 2016, p. 66).  
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bem como recursos humanos, conforme evidenciam Matheus e Janssen (2016) e Cabeza (2018): 

(Figura 30) 

Figura 30 - Objetivos e recursos para a prestação de serviços e governança 

 
Fonte: extraído de Matheus e Janssen (2016, p. 85).  

Isto também se reflete no que diz respeito à participação no processo de planejamento 

territorial municipal pois, segundo Pereira (2015), é preciso vontade política, tradição 

associativa e aceitação dos técnicos urbanistas, neste relato, sobretudo voltado à percepção do 

planejamento urbano. Pensando ainda no planejamento territorial municipal e na 

elaboração/revisão de planos diretores, quando se fala em leitura comunitária e técnica, por 

exemplo, por que não pensar em inovação como forma de solucionar desafios sociais – “o 

direito à cidade”, por exemplo, no que tange à forma de se realizar? O ciberespaço pode 

contribuir para a realização da leitura comunitária sendo mais adequado o uso de uma consulta 

sem compromisso, enquanto para a leitura técnica uma leitura de especialistas.  
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Ao relacionar com o planejamento territorial municipal, frisa-se que a Lei de Acesso 

à Informação147 (Lei 12.527 de 18 de novembro 2011) e o Marco Civil da Internet148 (Lei 12.965 

de 23 de abril de 2014) abordam perspectiva no âmbito da inserção da Internet e TIC na 

discussão sobre democracia, transparência149, participação e deliberação, o que se pode 

correlacionar com o processo de planejamento territorial participativo. Na Lei de Acesso à 

Informação, em seu Art. 5o, diz que é dever do Estado garantir o direito de acesso à 

informação, que será franqueada, mediante procedimentos objetivos e ágeis, de forma 

transparente, clara e em linguagem de fácil compreensão; o que pode ser entendido, a exemplo, 

da usabilidade e acessibilidade.  

Segundo o Marco Civil da Internet em seu Art. 24,  constituem diretrizes para a 

atuação da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios no desenvolvimento da 

internet no Brasil - Ipsis Litteris:  

I - estabelecimento de mecanismos de governança multiparticipativa, transparente, 

colaborativa e democrática, com a participação do governo, do setor empresarial, 

da sociedade civil e da comunidade acadêmica; 

 
147 Como forma de Governo Aberto, inicialmente visando a informação e transparência pública. Este governo 
aberto pode ser definido como aquele que [...] co-inova com todos, especialmente com cidadãos; compartilha 
resultados que previamente eram estreitamente resguardados; aproveitam o poder da colaboração em cassa; conduz 
a transparência por suas operações; e não se comporta como um departamento isolado, mas como algo novo – uma 
verdadeira organização integrada e em rede (LATHROP; RUMA, 2010, p. 14). Movimento muito defendido pelo 
ex-presidente americano Barack Obama, inclusive, dando origem ao portal innovation.ed.gov, uma plataforma 
colaborativa que integrou empresários, financiadores e profissionais da educação para que se chegasse a soluções 
inovadoras para o financiamento da educação no país. No Brasil, foi criado a partir de 2011 o Portal Brasileiro de 
Dados Abertos http://dados.gov.br/, cuja finalidade é disponibilizar informações públicas com enfoque em dados 
abertos. O portal hospeda links e metadados que direcionam para o conjunto de dados procurados (LATHROP e 
RUMA, 2010) 
148 Cabe destacar que a própria forma como fora elaborado o Marco Civil da Internet [processo de debate e 
elaboração da proposta] perpassou por e-Participação em que “a consulta pública do Marco Civil da Internet 
configurou-se como uma iniciativa temporária, oriunda do poder Executivo, em nível nacional, na qual o papel do 
cidadão foi construtivo, obedecendo dois formatos: na primeira fase, como debate aberto, e na segunda fase, como 
minuta colaborativa e de interação multidimensional” (STEFANI e VAZ, 2016, p. 113). Na segunda fase foram 
1.168 contribuições em extensos debates.  
149 De acordo com pesquisa de Cunha et al. (2016, p. 79), sobre transparência governamental, se percebe que “há 
pouca disponibilização de documentos ou informações de aspectos relacionados a responsabilização e controle 
democrático, ou seja, abertura e accountability estão sendo menos explorados. Os portais estão sendo mais usados 
para disponibilizar informações como, por exemplo, publicando relatórios de dados financeiros e orçamentários. 
Também é importante apontar que os governos estaduais e municipais, em geral, atendem as determinações da lei 
em relação à transparência das contas públicas e dos processos licitatórios. No entanto, geralmente restringem a 
transparência ao que é legalmente determinado”. 
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II - promoção da racionalização da gestão, expansão e uso da internet, com 

participação do Comitê Gestor da internet no Brasil; 

III - promoção da racionalização e da interoperabilidade tecnológica dos serviços de 

governo eletrônico, entre os diferentes Poderes e âmbitos da Federação, para 

permitir o intercâmbio de informações e a celeridade de procedimentos; 

IV - promoção da interoperabilidade entre sistemas e terminais diversos, inclusive 

entre os diferentes âmbitos federativos e diversos setores da sociedade; 

V - adoção preferencial de tecnologias, padrões e formatos abertos e livres; 

VI - publicidade e disseminação de dados e informações públicos, de forma aberta e 

estruturada; 

VII - otimização da infraestrutura das redes e estímulo à implantação de centros de 

armazenamento, gerenciamento e disseminação de dados no País, promovendo a 

qualidade técnica, a inovação e a difusão das aplicações de internet, sem prejuízo 

à abertura, à neutralidade e à natureza participativa; 

VIII - desenvolvimento de ações e programas de capacitação para uso da internet; 

IX - promoção da cultura e da cidadania; e 

X - prestação de serviços públicos de atendimento ao cidadão de forma integrada, 

eficiente, simplificada e por múltiplos canais de acesso, inclusive remotos. 

Sendo assim, o Marco Civil da Internet “demonstra que a aplicação da Internet como 

instrumento de promoção da participação cidadã pelos governos é uma possibilidade real, e que 

existe algum nível de disposição de instâncias governamentais para sua utilização” (STEFANI 

e VAZ, 2016, p. 112) como, por exemplo, no Orçamento Participativo Digital de Belo 

Horizonte e Recife. Ferreira (2012) em sua tese, ao analisar o Orçamento Participativo Digital 

dos referidos municípios coloca que:  

As múltiplas formas sociais e políticas que experimentamos até então serão 
transformadas por novos padrões tecnológicos e, também, institucionais, com reflexos 
substanciais no modo de ver a nós mesmos, assim como nas possibilidades de 
penetrarmos na esfera pública. A Internet permite juntar as pessoas 
independentemente das distâncias que as separam com vistas a promover-se a 
deliberação pública. Através dela, será possível constituírem-se arenas de debate e 
discussão que coloquem em pauta questões de ordem política antes restrita às arenas 
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institucionais formais e físicas. Acreditamos que ela possa, de alguma forma, provocar 
a participação dos indivíduos, seja por meio de processos de consulta (e-
consultationi), de deliberação (e-deliberation) e/ou de votação (e-voting) 
(FERREIRA, 2012, p. 264).  

Assim, o Marco Civil da Internet, em seu Art. 25, que versa sobre as aplicações de 

internet de entes do poder público, em que estes devem, entre outros: V - fortalecimento da 

participação social nas políticas públicas e em seu Art. 28, há a menção de que o Estado deve, 

periodicamente, formular e fomentar estudos, bem como fixar metas, estratégias, planos e 

cronogramas, referentes ao uso e desenvolvimento da internet no país.  

Estamos na era da informação, ou na era da organização em rede, como diz Castells 

(1999) que, por sua vez, é a base para a revolução tecnológica (DIAS, 1990) que está 

conceituando o sistema técnico atual (SANTOS, 1997), aumentando e estreitando a relação 

entre a técnica e a ciência onde, no ciberespaço e a partir da cibercultura (LÉVY, 1999), a 

discussão da chamada democracia digital e/ou e-Democracia150 afloram. Assim, em uma 

perspectiva temporal, Gomes (2016a) divide este processo em três fases: (Figura 31)  

Figura 31 - Fases da e-Democracia (1970 – 2000) 

 
Elaboração: Rubens Staloch com base em Gomes (2016b).  

 
150 Em uma perspectiva sociológica, Sell (2006) coloca que a democracia no Brasil passa a ser sobremaneira 
discutida a partir de movimentos sociais durante a transição democrática (1974-1989), onde “depois dos longos 
anos de ditadura, a sociedade brasileira parecia reflorescer com uma pluralidade de atores coletivos que traziam a 
promessa de reconduzir o país no rumo da democracia” (p. 192), sobretudo, amparados pela base teórica de 
Habermas. Sendo assim, os movimentos sociais no Brasil [período de análise recente] iniciam durante o período 
da Ditatura Militar (1964-1974) com movimentos estudantis e de guerrilha, cujo enfoque estava no bojo político 
e a organização era clandestina. O segundo momento de análise diz respeito à fase de Transição Democrática 
(1974 – 1989) a partir dos movimentos populares urbanos, movimentos sindicais, de gênero e o seu enfoque estava 
nas questões sociais, sendo a forma de organização, a mobilização. Por último, Sell (2006) descreve a fase do 
Regime Democrático (1989 -), período de crise dos movimentos sociais, existência de movimentos rurais (MST), 
movimento ambientalista e ONGs. O enfoque passa a ser o cultural e a forma de organização se dá pela 
institucionalização, sobretudo, redes.  
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Sobre o terceiro momento, o atual, Gomes (2016a) relata que a e-Democracia se tornou 

parte de um campo sobre o impacto da tecnologia sobre a vida pública, ou seja, a democracia 

digital está no meio da Política Digital (On-line) e do Estado Digital (On-line). Assim, 

comparativamente se pode destacar que: (Figura 32)  

Figura 32 - Escopo da e-Democracia 

 
Elaboração: Rubens Staloch com base em Gomes (2016a).  

Gomes (2016a; 2016b) demonstra que a democracia digital não chegou de uma única 

vez, está em processo há pelo menos 45 anos151, inclusive com alterações em sua denominação: 

desde assembleias eletrônicas, teledemocracia, democracia eletrônica, democracia virtual, 

ciberdemocracia, democracia digital, a mais recente delas. Ainda, entre o telégrafo e o 

smartphone há uma diferença muito grande no alcance e sentido, inclusive à constituição de 

redes a partir da internet, como aponta Dias (2007) e constantes processos de 

desterritorializações e reterritorializações (HAESBAERT, 2006; 2007a). A votação eletrônica 

foi uma das primeiras aplicações políticas da tecnologia para fins democráticos, cuja base do 

discurso estava na forma rápida e barata do processo. Cabe, ainda, destacar que é preciso pensar 

 
151 Gomes (2016a; 2016b) demonstra que a história se inicia nos anos 1970, antes mesmo da internet se tornar 
experiência social relevante; Nos anos de 1980 o volume de publicação e produção acadêmica duplica sobre o 
tema, sobretudo relacionando movimentos sociais – teledemocracia (maior parte sob o escopo americano); Entre 
1990 e 1995 se publicou o dobro do que se havia publicado com a temática, do que em todo o período anterior, 
demonstrando assim, a consolidação das pesquisas e a força do assunto. Ainda, a partir dos anos 2000, o autor 
demonstra que um dos subtemas da democracia digital é a questão da exclusão digital, considerando o acesso.   
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e avaliar ferramentas de e-Participação com base nos seus aspectos/dimensões: democrática, do 

projeto e sócio-técnico. (Quadro 13)  

Quadro 13 - Aspectos e dimensões de análise de ferramentas de e-Participação 
Dimensão Critério Observação 

D
em

oc
rá

tic
a 

Ganho democrático 

A e-Participação deve permitir e garantir a efetiva 
influência do cidadão na decisão política. Se deve 
observar se a ferramenta de e-Participação garante que 
as demandas sejam, ao menos, ouvidas.  

Engajamento 
Os assuntos colocados em discussão devem ser de 
relevância no contexto social para que o engajamento 
ocorra.  

Transparência 

O processo deve ser realizado de forma transparente. O 
cidadão deve ser informado sobre cada etapa, inclusive, 
se deve ocorrer a divulgação de quem são os 
participantes, quais as informações relevantes, quais os 
encaminhamentos que o poder público dará, etc.  

Conflito e Consenso 
É necessário que existam espaços para debates, tendo 
em vista, que nem todos terão os mesmos pontos de vista 
e consenso.  

Igualdade e Liberdade Política 
A participação deve ser aberta para qualquer cidadão, 
independente dos aspectos. Todo cidadão que participar 
deve ter assegurada liberdade de se expressar.  

Controle Social 

O envolvimento de agentes políticos é essencial, 
visando fomentar ainda mais a participação e a 
percepção de eficácia política do cidadão. É preciso 
verificar quais as funções destes agentes no processo.  

Pr
oj

et
o  

/ F
er

ra
m

en
ta

 

Engajamento Universal 

A ferramenta deve ser de fácil uso, com elementos 
técnicos simples. A interface deve facilitar a utilização, 
com processos claros e nem definidos. Os mecanismos 
e objetivos devem ser claros [voto, comentário, 
consulta, fórum, etc.].  

Informação 
É preciso que haja informação referente ao que se pede 
para a participação. A ferramenta apresenta informação 
necessária?  

Responsividade / Responsabilidade 
O órgão responsável pela ‘mediação’ responde a todos 
de igual forma? O órgão é transparente? Oferece suporte 
aos usuários?  

Só
ci

o -
Té

cn
ic

a 

Segurança 

As ferramentas devem permitir um ambiente seguro de 
interação, bem como, que solicitem algum mecanismo 
de confirmação de informação para validação da 
participação (CPF; Nome; Endereço, etc.).  

Acessibilidade 
Deve seguir os princípios de acessibilidade, permitindo 
que todos possam participar sem demais problemas.  

Navegação 

Os participantes devem ter claros os caminhos a se 
percorrer para atingir determinado (s) objetivo (s). Para 
votar, deve estar claro todo o processo até a finalização 
do processo. Para debater / discutir, deve ficar claro 
como ocorre a discussão.  

Eficiência 

A ferramenta deve estar de acordo com seu público e 
permitir que todos participem, de forma ágil, não 
desestimulando o cidadão a continuar. A navegação não 
pode ser lenta e desestimulante.  

Orientação 
Toda ferramenta de e-Participação deve deixar clara 
quais os objetivos e possibilidades desta.  

Elaboração: Rubens Staloch com base em INCT.DD e Macintosh e Whyte (2008).  
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É inegável que a tecnologia, a partir da cibercultura, tem gerado impactos na 

democracia (deliberativa e participativa), ao menos, sob o ponto de vista de formação de capital 

social. Para o professor Gomes (2016a; 2016b) a e-Democracia contribui com o processo da 

democracia em qualquer que seja o escopo de análise (democracia partidária; democracia 

deliberativa; democracia participativa). A este respeito,  

[...] as oportunidades de participação pública e envolvimento cívico geradas através 
de novas tecnologias são importantes, assim como o são a capacidade da internet de 
fornecer informações que promovam a transparência, a abertura e a responsabilização 
das agências governamentais em nível nacional e internacional, bem como fortalecer 
os canais de comunicação interativa entre cidadãos e instituições intermediárias 
(NORRIS, 2001, p. 104). 

A autora ressalta que a internet é uma possibilidade ao engajamento, porém, é preciso 

que os cidadãos (agentes) estejam motivados a participar, assim como também deve ocorrer em 

processos de participação – audiências públicas – presenciais. Nestes termos, após os anos 

2000, há uma nova fase da internet, marcada pelo surgimento das chamadas Redes Sociais 

Virtuais152 como demonstra estudos de Recuero (2011) a partir do que chama de sites de redes 

sociais. Para Gomes (2016b), do ponto de vista do uso social das comunicações digitais, 

estamos marcados pela hiperconexão, ou seja, um estado em que os indivíduos (cidadãos) estão 

sempre com um aparelho à mão que não está desligado e nem mesmo desconectado da rede, 

muito pelo contrário.  

Hoje, em um mundo dos smartphones que nunca desligam e nem desconectam da 

internet, estamos em processo constante de interpenetração entre o on-line e o off-line (as ruas, 

por exemplo) (ANTOUN e MALINI, 2013) e que muitas de nossas necessidades básicas de 

informação são sanadas por toques na tela e digitando em dispositivos, parece que estas tem 

impacto considerável sobre a democracia, a política e o governo (GOMES, 2016b), que por sua 

vez, pode também impactar o processo de planejamento territorial municipal no que tange à 

participação descrita pelo Ministério das Cidades (BRASIL, 2005). A exemplo, em muitos dos 

planos diretores elaborados Brasil afora há referência ao uso da internet como forma de canal 

de comunicação e participação. Especificamente falando, a partir de análise de caso (s), em 

todos os Planos Diretores dos municípios da Região do Alto Vale do Itajaí (Santa Catarina) 

possuem dispositivos que fazem menção à criação de canais de comunicação como forma de 

gestão democrática da cidade.  Neste aspecto, Stefani e. Vaz (2016) analisaram, para a 

elaboração do Marco Civil da Internet, a “capacidade de governo relacionadas à utilização de 

 
152 O Facebook, uma das mais expressivas, teve seu surgimento em 2004.  
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TIC em processos de participação social”, relatando que se faz necessário uma série de 

capacidades para que o processo ocorra de forma contínua e não como forma isolada. 

Esta participação com uso das TICs pode estimular diferentes perspectivas como, por 

exemplo, os mapeamentos participativos (SYDENSTRICKER-NETO, 2008) que, por sua vez, 

devem estimular debates e até mesmo políticas públicas, ou seja, não devem ser apenas meras 

representações. Em publicação recente de Giaretta e Di Giulio (2017) na Revista Brasileira de 

Estudos Urbanos e Regionais (RBEUR), é destacado que as TICs, no escopo de análise de 

mobilização social [na cidade de São Paulo], no espaço urbano, representam importantes passos 

para o direito à cidade. Para as autoras, “a difusão das TIC, sobretudo das redes sociais, trouxe 

à tona essas experiências que emergem da rede e que, a partir de suas interações virtuais, 

constroem significados e transformações sociais e dos territórios (re)configurando o urbano do 

século XXI” (GIARETTA e DI GIULIO, 2017, p. 175). Esta colocação pode ser relacionada 

com o que Haesbaert (2006) destaca sobre o processo de territorialização, desterritorialização 

e re(territorializacão) que, por sua vez, podem  se “insurgirem” no espaço virtual.  Assim, a 

partir do estudo de caso do uso das TICs na cidade de São Paulo, como forma de mobilização, 

ou chamado de net-ativismo pelas autoras, se pode perceber que:  

[...] em comum, esses coletivos buscam o direito à cidade, sob a lógica de inserção 
igualitária nas arenas de decisões locais, independentemente de suas áreas de atuação. 
Para tanto, lançam mão das TIC, a fim de se empoderarem por meio da obtenção de 
informações relevantes às tomadas de decisões, valorizando capitais sociais e o 
compartilhamento de poder para pressionar o governo nas causas reivindicadas. Como 
resultado, reconfiguram o processo de produção do espaço público, a exemplo da 
criação das hortas urbanas e da revitalização de praças públicas antes abandonadas, 
além de ampliarem os processos de negociação, particularmente em situações de risco 
e conflitos de poder e interesse, como nas discussões de políticas públicas de 
mobilidade urbana na cidade de São Paulo. Como as experiências estudadas 
evidenciam, por meio das TIC esses coletivos engajam cidadãos, impulsionam a 
mobilização, trazem à tona questões aparentemente silenciadas e buscam conectar o 
local com o global (GIARETTA e DI GIULIO, 2017, p. 175).  

Buscando evidências sobre o uso das TICs pelas esferas de poder, cabe observar os 

dados da pesquisa TIC Governo Eletrônico 2015 (BRASIL, 2016), que no âmbito municipal, 

as prefeituras têm utilizado mais o tipo de e-Participação enquete (18%), seguida de consulta 

pública (11%), fóruns ou comunidades de discussão (10%) e votação on-line (8%). Ademais, 

no contexto do tipo de conexão existente nas prefeituras municipais, se pode verificar que a 

maior parte, atualmente, é por meio do tipo via rádio e via cabo e fibra ótica: (Gráfico 7) 
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Gráfico  7 - Tipo de acesso à internet – Prefeituras Municipais 

 
Fonte: extraído da Pesquisa TIC Governo Eletrônico (2015).  

Se pode inferir, ainda, a partir da pesquisa, que quanto menor o município, menor é a 

probabilidade de possuir um setor de TI e servidores ocupando cargos. Aquelas prefeituras que 

possuem setor de TI, verifica-se um grande número de cargos comissionados alocados e, 

também, a presença de terceirizados. Quanto à existência de websites, por localização, se 

verifica na Pesquisa TIC Governo Eletrônico (2015) que as regiões sul e centro-oeste são 

aquelas que mais possuem prefeituras com websites, acima da média verificada. Além disto, a 

pesquisa ainda revela que existe uma carência de recursos relativos à oferta de serviços 

transacionais como, por exemplo, o de agendamentos: das prefeituras que possuíam website, 

apenas 16% disponibilizaram recursos em seus portais para a realização de agendamentos de 

consultas, atendimentos ou serviços.  

Em contrapartida, mais de 70% das prefeituras disponibilizam download de 

documentos ou formulários. Aquelas prefeituras que disponibilizam aplicativos para os 

cidadãos como recurso, totalizam apenas 4%, sendo que a maior parte delas oferece website 

adaptado para dispositivos móveis. Quanto à proporção de prefeituras que publicam na internet, 

por tipo de conteúdo, se nota que a maior parte dos conteúdos é referente a contas públicas ou 

prestação de contas (94%), compras, licitações ou compras eletrônicas (90%) e legislação 

(86%) (como por exemplo, PDM). Ainda, 40% das prefeituras observadas, disponibilizam 

conexão wifi em parte ou em todo o município, demonstrando que há iniciativas (políticas 

públicas) que visem levar acesso de internet à população, fator fundamental para inclusão 

digital e uma maior possibilidade de participação social via ciberespaço.  
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Tratando-se de mecanismos de comunicação e participação pela internet, a pesquisa 

TIC Governo Eletrônico (2015) mostrou que 97% disponibilizam como forma de contato com 

o cidadão endereço de e-mail, 92% Fale Conosco, 94% Formulário Eletrônico e 64% Serviço 

de Solicitação de Acesso à Informação. Ainda, 62% das prefeituras analisadas, possuem redes 

de relacionamento como Facebook ou Yahoo Profile. Porém, muitas delas não possuem 

nenhuma conta em redes sociais. Após os dados apresentados e as discussões elencadas, se 

destaca que é preciso que os governos possuam, para que a participação possa ocorrer, 

capacidade de gestão, implementação e monitoramento, sendo estes, desafios, incluindo a 

questão da exclusão digital. Como visto, o estudo sobre a relação entre ciência, técnica e 

democracia não é recente, mas está em constante processo de estudo, assim como o 

planejamento territorial municipal.  

O processo de planejamento territorial avançou, via Estatuto da Cidade e Planos 

Diretores, por exemplo. Também se percebe que recentemente, após os anos 2000, e com 

perspectiva de crescimento, novas iniciativas para participação surgem, via internet – 

ciberespaço – (e-Governo; e-Transparência; e-Deliberação e e-Participação), sobretudo 

amparadas por instrumentos legais, como o Marco Civil da Internet. Porém, o ciberespaço por 

si só não consegue uma mudança social, nem mesmo contribuir com o processo de 

planejamento territorial municipal. É preciso que haja interesse do poder público em utilizar 

este espaço e suas potencialidades como forma de criar canais de comunicação (bem como dar 

condições de acesso) e interação que visem deliberação e participação. Por exemplo, de acordo 

com a pesquisa TIC Governo Eletrônico (2015), as prefeituras de municípios com população 

de mais de 100mil até 500mil habitantes apenas 24% disponibilizaram consulta pública pela 

internet e 13% iniciativas de votação on-line.  

Neste escopo, a pesquisa CETIC (2017) revelou que as principais utilizações do e-Gov 

por parte da população brasileira estão concentrados em consultas sobre os direitos do 

trabalhador ou previdência social, educação pública e documentos pessoais, seguidos pela 

consulta de impostos e taxas governamentais, agendamento de consultas, remédios ou outros 

serviços do sistema público de saúde, transporte público, polícia e segurança. Além destas 

utilizações, pensar no uso do ciberespaço como ampliação de possibilidade de participação no 

planejamento territorial municipal é também pensar que o governo (municipal) dará condições 

para que o processo possa ocorrer (governança), bem como se faz necessário que a população 

esteja interessada e motivada a participar (sensibilizada) observadas, desta forma, as seguintes 

capacidades governamentais: (Figura 33)  
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Figura 33 - Capacidades governamentais necessárias para participação social a partir do 
ciberespaço 

 
Elaboração: Rubens Staloch com base em Frey (2000; 2002), Secchi (2013) e Stefani e Vaz (2016). 

Os cidadãos necessitam se motivar a participar e, mais, é preciso que a sociedade tenha 

a capacidade de extrair da internet “as suas vantagens de modo a gerar os efeitos esperados 

sobre as relações sociais” (FERREIRA, 2012, p. 266), caso contrário, a internet se torna palco 

de comentários pífios em que se demonstra um descompasso entre “as potencialidades 

tecnológicas e seu preenchimento por valores humanos retrógrados” (RIBEIRO, 2017, p. 266). 

Após os dados e discussões apresentadas, a hipótese geral assumida é reforçada, 

evidenciando que o ciberespaço pode contribuir na ampliação (por meio de aplicativo para 

smartphones, por exemplo, já que é crescente seu uso) à participação social no planejamento 

territorial municipal. Posto isto, a participação deve ser não-contingencial e precisa ser 

percebida, assumida e gerida pelo poder público (pelo corpo técnico e no escopo político). Nesta 

perspectiva, a presente tese se insere, propondo o ciberespaço como possibilidade de ampliação 

ao planejamento territorial municipal participativo, cujos desafios são enormes e igualmente as 

perspectivas.  

Para tanto, como estudo de caso foram selecionados os municípios da região 

denominada de Alto Vale do Itajaí (Santa Catarina) para a análise da forma como ocorreram os 

processos de elaboração dos seus Planos Diretores Municipais participativos, os primeiros após 

aprovação do Estatuto das Cidades (Lei 10.257/2001).  Para tanto, inicialmente, é necessária a 

descrição do processo de formação sócio-espacial da região que, por sua vez, está inteiramente 

relacionado com a formação do próprio Estado de Santa Catarina, por onde se iniciam as 

discussões.  
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CAPÍTULO 3  

Sob a perspectiva da formação sócio-espacial (SANTOS, 1977), a partir do 

entendimento de que o território vem sendo explorado gradativamente devido às suas 

potencialidades geossistêmicas, sociais, econômicas e culturais, é preciso conectar estas 

variáveis, localizadas no espaço e no tempo, a fim de procurar as interconexões das esferas 

naturais e humanas (MAMIGONIAN, 1999). Desta forma,  

As formações econômicas e sociais devem ser consideradas expressão de processos 
que se singularizam em função de combinações de uma pluralidade de elementos, que 
se manifestam e se relacionam em múltiplas escalas (mundial, nacional, regional, 
local), demonstrando que uma determinada realidade tem sua explicação também num 
universo mais amplo (PEREIRA e VIEIRA, 2018, p. 19).  

Neste entendimento, para a compreensão da formação sócio-espacial da região do Alto 

Vale do Itajaí é preciso antes realizar uma explanação geral acerca do contexto catarinense. 

Santa Catarina, cuja capital é Florianópolis, é um Estado com 95,3 mil km2 (20º Estado em 

extensão territorial do país e representa 16,60% da área total da sua região Sul) e possui um 

total de 295153 municípios. Limita-se ao Norte com o Estado do Paraná, ao Sul com o Estado 

do Rio Grande do Sul, a Leste com o Oceano Atlântico e a Oeste com a República da Argentina 

(SANTA CATARINA, 2016). No Censo IBGE (2010) havia 6.248.436 pessoas sendo que a 

estimativa para o ano de 2019 era de 7.152.019 pessoas.154 Possui um Índice de 

Desenvolvimento Humano (IDH, 2010) de 0,774, o que o coloca na terceira posição nacional, 

ficando atrás apenas do Distrito Federal (0,824) e São Paulo (0,783) (IBGE CIDADES, 2019).  

O terceiro capítulo perfaz uma abordagem geral acerca da formação sócio-espacial 

catarinense e da região do Alto Vale do Itajaí finalizando com a análise do processo de 

elaboração dos Planos Diretores Municipais (PDM) e participação social tecendo, ao final, 

algumas amarras com a proposição de características de uma ferramenta (aplicativo para 

Smartphone) visando a possibilidade de participação social.  

 

 
153 De acordo com o Censo 2010, o estado de Santa Catarina possuía 293 municípios, porém, não contabilizava 
os municípios de Balneário Rincão emancipado pela lei 12.668 e Pescaria Brava emancipado pela lei 12.690/03, 
totalizando em 2019 o número de 295 municípios. Para verificar as Leis de criação dos municípios catarinenses, 
ver Silva (2016).  
154 Disponível em: 
https://www.ibge.gov.br/apps/populacao/projecao/index.html?utm_source=portal&utm_medium=popclock&utm
_campaign=novo_popclock. Acessado em: maio de 2019.  
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3 DA FORMAÇÃO SÓCIO-ESPACIAL CATARINENSE AO PLANEJAMENTO 

TERRITORIAL MUNICIPAL NA REGIÃO DO ALTO VALE DO ITAJAÍ (SC) 

O processo de formação sócio-espacial do Estado de Santa Catarina ocorreu de forma 

diferenciada dos demais estados brasileiros. Inicialmente se pode destacar que diante da 

expansão da Coroa Portuguesa, a região não possuía muito interesse devido à ausência de um 

produto de exportação (a exemplo do açúcar, da borracha e/ou café) que atendesse aos 

interesses da metrópole. Tem início o processo de conquista e colonização tardio, cerca de cem 

anos depois do Nordeste e Sudeste brasileiros. Inicia por meio de crescimento demográfico da 

colônia, um processo migratório interno no sentido norte-sul (PEREIRA e VIEIRA, 2018). 

Desta forma, o processo de conquista da região litorânea inicialmente (século XVII) 

[...] foi marcado pelas características que a diferenciaram da porção setentrional. A 
dificuldade na organização de um fluxo de povoamento mais dinâmico e efetivo deu 
origem a um vazio entre São Vicente e o Rio da Prata que levou Portugal e Espanha 
a lutarem, entre si, pela aprovação da terra e dos recursos ainda ociosos para o projeto 
colonial. A ação das bandeiras vicentistas é que assegurou a posse do território sulino 
para a Coroa portuguesa, preocupada em ocupar a região e integrá-la definitivamente 
aos seus domínios na América. Assim, pois, na gênese dessa formação social situa-se 
a preocupação na Coroa portuguesa em fixar as fronteiras meridionais do território 
colonial em permanente disputa com os domínios hispano-americanos (VIEIRA e 
PEREIRA, 2009, p. 06). 

O processo de povoamento do Estado de Santa Catarina ocorreu a partir de seis 

origens: Vicentista e Açoriana (litoral); Colonização europeia; Paulista; Paulista e Colonização 

europeia; Expansão da colonização europeia do Estado; e Expansão da Colonização europeia 

do Estado do Rio Grande do Sul. (Figura 34)  

Figura 34 - Origem do Povoamento – Santa Catarina 

 
Fonte: extraído de Santa Catarina (1986). 
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No que tange processo de ocupação, vale lembrar que, os imigrantes, foram expulsos 

de seus países devido a forças capitalistas e chegando em terras brasileiras na forma de 

pequenos proprietários rurais, artesãos ou pequenos empresários (MAMIGONIAN, 1986) o 

que, por sua vez, dá a característica de desenvolvimento, sobretudo no estado de Santa Catarina, 

da pequena produção mercantil com base social e econômica. Para o autor, os núcleos de 

colonização foram marcados por “estabelecimentos de milhares de pequenos agricultores, 

artesãos, operários, pequenos comerciantes, que já praticavam uma significativa divisão social 

do trabalho a partir da origem europeia em processo de industrialização” (MAMIGONIAN, 

1986, p. 104).  

No âmbito catarinense, as colônias mais representativas foram as de origem germânica 

e italiana a partir do século XIX, sendo que no final do século XIX os italianos juntam-se aos 

primeiros imigrantes povoando, assim, as bordas de áreas ocupadas pelos alemães (Vale do 

Itajaí) e dando origem a novos núcleos coloniais no litoral Sul de Santa Catarina (PEREIRA, 

2011). Nesse contexto está a Lei de Terras (1850) que contribui significativamente ao processo 

de colonização, expansão e desenvolvimento do território catarinense. A Lei de Terras tinha 

vistas à fundação de colônias, por particulares ou pelo Governo da Província ou, ainda, por 

companhias de colonização. Essa lei versava sobre terras devolutas no Império, determinando 

demarcação e utilização em colonização.  

Foi a partir de 1850, por meio da fundação da Colônia de Blumenau, e no seguinte 

ano, a fundação da Colônia de Dona Francisca (atual Joinville), que os imigrantes passaram a 

ocupar de forma mais sistemática o território catarinense (VANZUITEN, 2011). Cabe destaque 

para o fato de que o avanço da colonização, partindo do litoral para o interior, gerou inúmeros 

impactos (positivos e negativos). Para Aumond; Sevegnani; Frank et al. (2018, p. 7), devido 

este avanço ocorreu a “diminuição das populações nativas, perdas da biodiversidade e a 

consequente degradação ambiental, piorando as condições de subsistência da população”.155 

 
155 Vale destacar que, naturalmente, todo o território, em todas as regiões, “era inicialmente ocupado por grupos 
indígenas que foram sucessivamente sendo dizimados para das lugar às outras ocupações” (MARTINS, 1995, p. 
18). Uma das poucas ocupações indígenas remanescentes está hoje situada na região de José Boiteux (Vale do 
Itajaí) que, por sua vez, sofre também pelo processo de planejamento territorial realizado na região para conter as 
cheias, a partir da construção da Barragem Norte155, sendo esta uma obra polêmica. Diversas famílias indígenas 
tiveram que deixar o local onde moravam para dar lugar à área de alagamento da barragem. Algumas delas foram 
para fora da terra indígena  (MARTINS, 1995).  
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Os imigrantes de origem germânica firmaram-se, sobretudo, onde hoje situa-se a 

região do Vale do Itajaí e o Norte catarinense. Já, os imigrantes italianos ficaram, 

predominantemente, no Sul do estado e também no Vale do Itajaí. Estes processos de 

colonização e povoamento no território brasileiro, cabe frisar, tiveram como origem, sobretudo, 

o processo e acumulação primitiva originários do auge da Revolução Burguesa, descrita por 

Marx (1989):  

Esse processo de acumulação originária ou primitiva caracterizou-se historicamente 
pelo rompimento com as instituições feudais na Europa em favor do modelo de 
mercado. Estas atividades comerciais seriam responsáveis por iniciar a colonização e 
o povoamento das Américas, tomando por referência, para a constituição econômica 
das colônias, os mesmos arranjos institucionais do mercado e do Estado Nacional em 
construção na Europa (DA ROCHA, 2014, p. 177).  

Essa imigração consolidou importantes núcleos de povoamento que, por sua vez, 

foram decisivos para o processo de desenvolvimento da dinâmica socioeconômica do estado. 

Segundo Pereira, “a ocupação do território catarinense completa-se apenas nas primeiras 

décadas do século XIX com a comercialização de glebas de terras localizadas na porção oeste 

do planalto num processo de colonização e povoamento” (2011, p. 27). Assim, “as colônias 

fundadas na segunda metade do século XIX e início do século XX logo superaram o estágio 

meramente agrícola da exploração econômica chegando à industrialização” (PEREIRA, 2011, 

p. 27). Para Dagnoni, “a vida dos colonos era organizada pelas companhias colonizadoras, com 

instalações em espaços que mais os beneficiassem e onde eles fossem necessários” (2018, p. 

81).  

Vale lembra que “nos fins dos anos 50 do século XX Santa Catarina se via meramente 

como passagem entre S. Paulo e o Rio Grande do Sul, fazendo com que os catarinenses se 

considerassem inferiorizados” (MAMIGONIAN, 2011, p. 74). Uma industrialização 

impulsionada pela Revolução de 1930 fez com que ocorresse a aceleração no processo de 

superação das relações pré-capitalistas de produção, impondo uma nova ordem sócio-

econômica e espacial (PEREIRA, 2011). Nos anos 1970 a visão dos catarinenses a respeito de 

si mesmos havia se alterado pois a economia continuou a crescer aceleradamente e o aparelho 

estatal, estadual e federal, passou por acréscimos importantes: 1) constituição da Celesc, 

unificando e ampliando o sistema elétrico catarinense, 2) início da operação de grande usina 

termoelétrica na zona carbonífera do Sul do Estado, 3) asfaltamento da BR-101 cortando todo 

o litoral de S. Catarina, 4) implantação em Florianópolis da UFSC, da UDESC e da Eletrosul, 

esta última dirigindo o sistema elétrico federal do Sul do Brasil (MAMIGONIAN, 2011).  
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Nesse processo de expansão, professor Mamigonian destaca na publicação do Atlas de 

Santa Catarina de 1986, a partir do mapa da distribuição geográfica das indústrias, um fator que 

considera inusitado:  

O território inteiro estava coalhado de unidades fabris, desde o litoral até a Argentina 
no extremo-oeste, mesmo que a região de colonização alemã centrada em Blumenau 
e Joinville fosse a mais industrializada. Paralelamente, o Estado de S. Catarina que 
representava apenas 1,8% da produção industrial brasileira e 2,9% da população em 
1940 alcançou parcela de 4,0% da indústria nacional, tendo 3,0% da população em 
1980, tornando-se, portanto, mais industrializado do que a média brasileira (2011, p. 
75).   

Mamigonian (2011) complementa sua análise sobre o processo descrevendo que Santa 

Catarina, especificamente, possui duas formações econômico-sociais com base natural e 

humana:  

o As áreas de latifúndio pastoril (por exemplo, a Campanha gaúcha), os campos de 

Lages (SC), de Ponta Grossa (PR), e outros mais, frequentemente com matas 

araucárias no Planalto meridional;  

o As áreas de colonização alemã, italiana e polonesa nascidas das pequenas 

propriedades policultoras no século XIX e localizadas inicialmente nos domínios 

florestais da fachada atlântica.  

Assim, as cidades geradas pela industrialização com base na pequena produção 

mercantil do Sul do Brasil conhecem, no curso desta revolução capitalista, três fases distintas 

de expansão (SILVA, 2011). A primeira, já no tempo da Primeira Guerra Mundial, é marcada 

pela consolidação da participação de indústrias da região no processo de substituição nacional 

de importações. A segunda fase, compreendida entre as décadas de 1920 e 1940, marcada pela 

indústria metalúrgica, estimulada pela produção têxtil e pela expansão e modernização da 

agricultura, além do colapso das importações da década de 1930, continuando o episódio da 

Segunda Grande Guerra, oportunizando às indústrias novos horizontes a partir de produtos 

diversificados. A terceira fase se abre após a Segunda Grande Guerra e é marcada pela quebra 

das barreiras interestaduais, reserva de mercado, ditadura militar, mecanismo de correção 

monetária iniciado nos anos de 1960 que, por sua vez, deu origem ao “milagre econômico” 

(SILVA, 2011).  

Destaca-se que a evolução do processo histórico catarinense aconteceu sob duas bases 

(geográficas):  
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Enquanto a exploração econômica das terras do planalto tem início com os paulistas 
em fins do século XVII, com a instalação das atividades pecuárias extensivas dando 
origem ao latifúndio pastoril (associado ao extrativismo dos ervais nativos 
encontrados nas áreas de matas de araucárias), na faixa litorânea os vicentistas 
responsáveis pela criação dos primeiros núcleos de povoamento são sucedidos, no 
século seguinte, pelos açorianos que se estabelecem num período ainda dominado 
pelo mercantilismo, dedicando-se à pequenas policulturas familiares (PEREIRA, 
2011, p. 28-29).  

Estas pequenas policulturas familiares dão origem à produção nas pequenas 

propriedades contribuindo com o processo de colonização dos vales (como é o caso da região 

do Vale do Itajaí) e das áreas florestais que, por sua vez são a base para a expansão do capital. 

Se pode destacar, então, que na fase pré-1930 (PEREIRA, 2011):  

o inicialmente Santa Catarina não apresentava um produto de exportação e sua 

economia era basicamente de subsistência e as relações comerciais com as demais 

Estados eram limitados;  

o havia um isolamento geográfico entre a capital da província (Desterro) e o Planalto 

Serrano, sendo que a interligação ocorre apenas no final do século XVIII;  

o com o processo de expansão e desenvolvimento são formadas ilhas produtivas e 

uma consequente expansão da rede urbana;  

o mesmo Florianópolis (Desterro) sendo a capital não polarizou a economia;  

o existia limitação de ferrovias (e sua construção) sendo que, na sua maioria, 

atendiam o escoamento da produção para fora do Estado.  

Santa Catarina possui formação de suas regiões de forma independente, tendo em vista 

seu dinamismo e sua capacidade concorrencial na atividade industrial iniciada no final do 

século XIX, inclusive, estimulando após anos de 1960 as exportações de produtos 

industrializados a partir de três impulsos (ROCHA, 2011):  

o Primeiro impulso interno às exportações de produtos industrializados no conjunto 

do comércio exportador brasileiro, com a comercialização dos bens de consumo 

leves;  

o Segundo impulso decorrente de fatores externos, o agravamento da inflação nos 

Estados Unidos, dentre outros indicadores negativos da economia americana;  

o Terceiro impulso decorrente de uma recessão interna, crise do petróleo de 1979, 

que por sua vez, desestimulou a demanda interna, impulsionando (quase 

pressionando) as exportações.  
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Assim, Santa Catarina se destacou no processo de dinamismo regional em virtude de 

sua diversificação de produtos, inclusive como fonte de exportação. Entre 1980 e 1989 (período 

entre crises – 1981-83 e 1988-89), os produtos industrializados, como motocompressores para 

refrigedarores, papel kraft, revestimentos cerâmicos, motores elétricos, refrigeradores, óleo de 

soja, calçados e fumo passaram a dominar a pauta exportadora e acompanhados dos tradicionais 

farelo de soja, têxteis e carne de frango. Desta forma, “produtos industrializados com maior 

valor agregado passaram a dominar a pauta das exportações estaduais” (ROCHA, 2011, p. 296), 

chamando atenção para o fato de que em 1990 há o crescimento do volume exportado de alguns 

itens e de algumas indústrias, fazendo com que:  

Ao final dos anos 90, Santa Catarina exportou, proporcionalmente, mais que o país, e 
esse crescimento deveu-se exclusivamente ao aumento das exportações de produtos 
industrializados com maior valor agregado e tecnologia, se compararmos,  por 
exemplo,  com o vizinho Rio Grande do Sul [...] entre os cinco produtos mais 
exportados por Santa Catarina, em 1999, figuravam, em ordem decrescente, 
motocompressores herméticos, carne de frango em pedaços, carne de frango inteira, 
artigos de cama, mesa e banho e revestimentos cerâmicos (ROCHA, 2011, p. 296).  

No desenvolvimento industrial, destacam-se desde o século XIX, as regiões de 

colonização germânica, italiana e seus descendentes. Desde o início de 1960, o 

desenvolvimento das regiões era muito diversificado, destacavam-se as indústrias têxteis, de 

móveis, madeireiras e de produtos metalúrgicos. A abertura dos mercados, a partir dos anos de 

1990, trouxe investimentos estrangeiros e facilidade nas importações, também trouxe a 

concorrência de outros países, como a China e a Índia, culminando em falências e redução no 

número de trabalhadores na indústria regional (CUNHA, 1992). Neste sentido, devido aos 

diferentes arranjos socioespaciais, “a urbanização catarinense é hoje um espaço de múltiplas 

divisões sociais de trabalho [...] com presença de forças locais e setores nacionais e 

internacionais que interferem no movimento das cidades” (SOSTIZZO, 2011, p. 229).  

No período do governo Lula (2003 a 2010), no início, verifica-se a continuidade de 

políticas de incentivo às exportações, sobretudo motivadas pela desburocratização das 

exportações, a cobrança não cumulativa do COFINS e sistematização de portarias SECEX 

(ROCHA, 2011). Ainda conforme a autora, mesmo com as questões difíceis do câmbio, as 

exportações “estão presentes em expressivo número de empresas, que correspondem à 

localização regionalizada dos variados ramos industriais, concentradas em maior número no 

Vale do Itajaí e no Nordeste Catarinense, que produzem e exportam uma pauta diversificada de 

produtos” (ROCHA, 2011, p. 310).  
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Atualmente, de acordo com o Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços – 

MDIC (2018)156, os principais países para os quais Santa Catarina exporta são: Estados Unidos, 

China, Argentina e México, respectivamente. A partir de uma leitura exploratória, se pode 

verificar que Santa Catarina possui uma formação regional independente, sem a presença de 

um centro urbano estadual polarizador, aliada à questão de que por muito tempo se tinha a visão 

de que o Estado era um mero território de passagem (entre Rio Grande do Sul e Paraná) e desta 

forma, foi se configurando diversificada produção, agrícola e industrial (MAMIGONIAN, 

2011) que por sua vez, é considerada uma das mais dinâmicas do país, constituída atualmente 

pela seguinte formatação (concentração produtiva) (Quadro 14): 

Quadro 14 - Distribuição produtiva de Santa Catarina 
 

Elaboração: Rubens Staloch com base em FIESC157 - Santa Catarina em Dados (2012); Rocha (2004; 2011) e 
Mamigonian (2011). 

 
Desta forma, sob o olhar econômico-produtivo, Santa Catarina possui uma 

diversificação regional onde cada uma das regiões (mesorregiões) é especializada num 

determinado segmento da indústria, com uma forte inserção nacional e internacional e, em 

muitos casos líder na produção nacional. Mamigonian (2007, p. 125) descreve que “a base e a 

síntese de uma formação social, onde as ações são realizadas pelas forças econômicas, pelas 

forças políticas e pelas forças culturais, ou outras, que dão vida ao território e que, inclusive, 

podem planejá-lo”. De acordo com dados do Atlas de 1991 (SANTA CATARINA, 1991, p. 

76), “a urbanização antes de 1940 era inexpressiva”.  

I – [...] A economia estadual era essencialmente agrícola, voltada à exploração do 
minifúndio familiar. As dificuldades de transporte não permitiam uma vida econômica 
integrada, gerando redes urbanas praticamente independentes, conhecidas como 
"ilhaseconômicas", tais como: - no planalto Pastoril, Lages polarizou a rede de cidades 

 
156 Disponível em: http://www.mdic.gov.br/. Acessado em: fev. de 2018.  
157 Disponível em  https://fiesc.com.br/. Acessado em: mar. de 2017.  

Mesoregião Concentração Produtiva 
Sul cerâmica, carbonífera, vestuário e de descartáveis plásticos  

 
Oeste alimentar e móveis  

 
Vale do Itajaí têxtil, vestuário e agrícola 

 
Nordeste metalurgia, máquinas  

e equipamentos, material elétrico, autopeças, plástico e confecções  
 

Norte móveis, papel e celulose  
 

Planalto Serrano derivados da madeira e fruticultura  
 

Grande Florianópolis tecnologia, serviços, turismo 
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que surgiram em função da criação de gado; - no litoral, várias redes urbanas 
formaram-se em função dos portos: a) Blumenau dividia sua polaridade com Itajaí, 
cidade portuária, responsável pela importação e exportação de produtos desta rede, 
cujas cidades apresentavam características industriais; b) Joinville dividia sua 
polaridade com São Francisco do Sul, cidade portuária; e c) Laguna polarizava as 
cidades do Sul do Estado, pela função portuária. Florianópolis apesar de apresentar 
um porto na época, seu crescimento ocorreu em virtude de sua condição de centro 
político-administrativo (capital do Estado) e prestador de serviços; - no Meio-Oeste, 
Caçador e Cruzeiro (hoje Joaçaba) eram localidades centrais, mantendo 
interdependência entre si. Caçador distinguia-se como centro industrial e Joaçaba 
como centro de serviços.  
II – A origem dos núcleos urbanos a partir de 1940 foi bastante heterogênea. Em cada 
região, diversas foram as iniciativas de povoamento. As populações inicialmente 
isoladas em suas áreas, aos poucos expandiram-se. As trocas internas no setor 
primário intensificaram-se até a década de 50, desenvolvendo um sistema de 
transportes entre os centros urbanos, o que permitiu a estruturação do embrião da atual 
rede urbana.  
III – A partir da década de 60, o comércio tornou-se intenso e a agricultura 
especializada, permitindo a estruturação da agroindústria, como importante reflexo na 
rede urbana que, de 52 sedes municipais em 1950, passou para 102 em 1960.  
IV – As atividades industriais poporcionaram maior retorno econômico do que a 
agricultura a partir da década de 70, atraindo para as cidades grande contingente 
populacional do campo. O número de municípios passou para 197 em 1970, 
totalizando 199 em 1982, com a criação de Otacílio Costa e Correia Pinto. 
Paralelamente a este processo de urbanização, houve expansão da rede viária no 
mesmo período (SANTA CATARINA, 1991, p. 76).   
 

Fator que contribuiu ao processo de urbanização (ou foi influenciado) está relacionado 

aos fluxos migratórios. Desde as políticas de imigração europeia no século XIX até as mais 

recentes, onde ocorreu uma significativa redistribuição populacional nos anos de 1950 a 1970, 

levando a população do campo para a cidade, adensando a faixa litorânea do estado. Ainda, tem 

recebido fluxo migratório interestadual dos estados do Paraná e do Rio Grande do Sul, mas  a 

partir de 1960 voltou a receber fluxo de imigrantes internacionais (ASSIS et al., 2018).  

Assim, pode-se verificar uma imbricação entre dados econômicos e demográficos no 

processo de desenvolvimento das cidades, sobretudo das redes urbanas, no Estado de Santa 

Catarina. Se tratando de planejamento, sobretudo urbano, algumas características principais 

(1930-1970) podem ser destacadas. Características que contribuíram para o processo de 

urbanização atual: 1) especializações regionais voltadas, sobretudo, para fora do Estado que, 

por sua vez, estimulou uma urbanização em algumas regiões; 2) sistema viário projetado a partir 

do Plano Rodoviário Nacional de 1944, a exemplo das importantes vias BR-282 e BR-101; 3) 

intensificação da industrialização (pós 1950), inclusive com expansão em exportações, como 

demonstrou Rocha (2011); 4) construção civil, sobretudo pós 1960, quando também é criado o 

Banco Nacional de Habitação (BNH) e o Sistema Financeiro de Habitação (1964); 5) êxodo 

rural e consequente crescimento populacional urbano (1970).  
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Ainda, no que tange ao processo de urbanização catarinense, Moura e Santos (2011, 

p. 180) descrevem que, “além dos já tradicionais centros regionais, como Joinville e Blumenau, 

estendem-se novas aglomerações, configurando uma densa rede de cidades, e define-se com 

maior nitidez a importância de Chapecó na porção Oeste como importante centro regional no 

interior”, sobretudo, movidas por dinâmicas demográficas que, por sua vez, corroboraram com 

o processo de urbanização, assim como pode ser observado no relato de Craice e Pezzo (2015). 

Conforme apontam Moura e Santos (2011), a partir de 1960 a região Sul do país tem 

um elevado grau de urbanização, passando de 37,4% em 1960 para 81% em 2000. O que se 

pode observar é que este processo é decorrente do esgotamento da fronteira agrícola e por fluxos 

migratórios em que a distribuição da atividade econômica e da população promoveu uma 

configuração espacial “composto por aglomerações, complexos urbanos, ocupações contínuas 

e eixos de municípios que articulam atividades especializadas” (MOURA e SANTOS, 2011, p. 

182).  

O processo de urbanização no Estado de Santa Catarina não ocorreu concentrado no 

entorno da capital, Florianópolis. Segundo Sostizzo, “a unidade de processo de urbanização de 

Santa Catarina está na economia, na produção, na circulação de produtos, dos homens que dá 

um arranjo, uma disposição, um valor a cada momento e fração do seu território” (2011, p. 

231).  

De 1950 a 1980 se verifica que ocorreu uma expansão da estrutura urbana, sobretudo 

populacional, de interiorização, ou seja, cidades como Joinville, Blumenau, Lages, Chapecó, 

Criciúma e Rio do Sul começam a se destacar. Neste estímulo à urbanização, por que não dizer 

assim, estão os planos mais importantes, talvez, que tiveram início no governo Celso Ramos 

em 1961 e, posteriormente, continuaram no governo Ivo Silveira até 1970: PLAMEG I [1961-

1965] e II [1966-1970] (Plano de Metas do Governo) que, por sua vez, possuíam 

direcionamento de metas para a construção de rodovias, para o setor de energia, educação e 

cultura, além da participação no crédito industrial, visando maior inserção da economia estadual 

na dinâmica da economia nacional (GUALBERTO et al., 2012).  

A partir de buscas sobre políticas de desenvolvimento e planejamento territorial, sob 

uma perspectiva mais recente (após anos 2000), se pode citar algumas delas (SPG, 2018): 

(Quadro 15) 
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Quadro 15 - Exemplos de políticas recentes que contribuem (ou contribuíram) com o 
desenvolvimento e planejamento territorial (Santa Catarina) 

Período de 
Início Política Resumo 

2000 Planos Diretores Municipais 
A Diretoria de Desenvolvimento Regional e das 
Cidades desenvolve a ação de apoio à elaboração de 
planos diretores municipais.  

2004 
Conselho Estadual das Cidades 

(ConCidades) 

Criado em 2004, o ConCidades é o órgão colegiado 
que reúne representantes do poder público e da 
sociedade civil, de natureza permanente, caráter 
deliberativo e consultivo. Era vinculado a extinta 
Secretaria de Estado do Planejamento e articulado 
com o Ministério das Cidades, por meio do Conselho 
Nacional das Cidades. Tinha por finalidade, 
acompanhar e avaliar a implementação da Política 
Nacional de Desenvolvimento Urbano, em especial os 
programas relativos à política de planejamento e 
gestão do solo urbano, de habitação, saneamento 
ambiental, mobilidade e transporte urbano e 
metropolitano. 

2004, 2005 e 
2006 

Programa Estadual de Incentivo às 
Organizações Sociais 

Teve como finalidade permitir a descentralização de 
atividades e serviços dirigidos à assistência social, ao 
ensino, à pesquisa científica, à comunicação, ao 
desenvolvimento tecnológico, à proteção e 
preservação do meio ambiente, à cultura, ao turismo, 
ao esporte, à saúde e ao planejamento e gestão, para 
entidades da sociedade civil qualificadas como 
Organização Social na forma da Lei nº 12.929, de 04 
de fevereiro de 2004, alterada pelas Leis nº 13.343, de 
10 de março de 2005, e nº 13.720, de 02 de março de 
2006, bem como disposto no Decreto nº 4.272, de 28 
de abril de 2006. O propósito central era estabelecer 
um marco institucional entre as atividades e serviços 
estatais e a participação da sociedade civil na sua 
execução, contribuindo para o aprimoramento da 
gestão pública estatal. Trata-se de um modelo de 
gestão que estabelece alianças estratégicas entre o 
Estado e entidades representativas da Sociedade Civil. 

2008 Programa Territórios da Cidadania 

O Programa Territórios da Cidadania tem como 
objetivo a superação da pobreza e geração de trabalho 
e renda no meio rural por meio de uma estratégia de 
desenvolvimento territorial.  

2009 
Programa Estadual de 

Gerenciamento Costeiro de Santa 
Catarina (GERCO) 

O objetivo era gerenciar a zona costeira do estado, 
efetivando instrumentos de gestão, planejando de 
forma integrada as zonas costeiras, definindo 
mecanismos de participação, dentro outros.  

2013 Núcleo de Faixa Fronteira (NFSC) 

Foi instalado em agosto de 2013 com o objetivo de 
coordenar ações e propor medidas ao desenvolvimento 
de iniciativas e a implementação de políticas públicas 
para a região fronteiriça. Foi coordenado pela 
Secretaria de Estado do Planejamento e contava com 
assessoramento técnico de oito Câmaras Temáticas 
(nas áreas da Educação, Saúde, Infraestrutura e 
Logística, Controle e Segurança, Desenvolvimento 
Econômico, Desenvolvimento Socioambiental, 
Agricultura, Pecuária e Pesca e Turismo, Cultura e 
Esporte).  

2015 Pacto por Santa Catarina 
Foi um programa do Governo do Estado de Santa 
Catarina que reunia obras e aquisições para atender às 
principais demandas da sociedade. A Secretaria de 
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Estado do Planejamento coordenou o Pacto e contava 
com um escritório de gestão de projetos, formado por 
servidores públicos das áreas de contabilidade, 
engenharia e administração. Essa equipe analisava 
todas as ações, orientava as secretarias setoriais, 
acompanhava e avaliava as atividades do programa 
diariamente. 

2015 

Descentralização Administrativa 
via Secretarias de Desenvolvimento 

Regional (SDR) e posterior, 
Agências de Desenvolvimento 

Regional (ADR) 

As Secretarias e posterior Agências possuíam como 
objetivo à melhoria das atividades e serviços prestados 
e“induzir e motivar o engajamento, a integração e a 
participação da sociedade organizada para, de forma 
planejada, implementar e executar políticas públicas e 
viabilizar instrumentos de desenvolvimento 
econômico sustentável para a geração de novas 
oportunidades de trabalho e renda, promovendo a 
equidade entre pessoas e entre regiões”.  

2016 

Programa de Desenvolvimento e 
Redução das Desigualdades 

Regionais (2016), Crescendo Juntos 
- Programa de Desenvolvimento e 

Redução das Desigualdades 
Regionais 

Foi instituído pelo Governo Colombo, em maio de 
2016, e possuía como finalidade articular, coordenar, 
orientar e estimular o processo de planejamento e de 
organização de ações, centrado na redução das 
desigualdades regionais, promovendo um 
desenvolvimento inclusivo, equilibrado e sustentável 
no estado de Santa Catarina. 

2018 Plano de Desenvolvimento SC 2030 

Possui como objetivo construir, de modo participativo, 
o Plano de Desenvolvimento de Santa Catarina até 
2030 nas diversas áreas de atuação do Estado, a partir 
do estabelecimento de indicadores, metas, objetivos e 
estratégias como instrumento auxiliar para a ação 
governamental em Santa Catarina.  

Elaboração: Rubens Staloch com base em Secretaria de Estado do Planejamento (2018).158 
 

Se pode verificar que a Secretaria de Estado do Planejamento possuía muita relevância 

na proposição e execução de políticas, programas e ações para o planejamento territorial no 

Estado de Santa Catarina. Sua extinção na reforma administrativa realizada em 2019 pode 

interferir significativamente no processo de planejamento territorial no Estado. Para pensar em 

planejamento territorial, é preciso entender que o Estado de Santa Catarina apresenta algumas 

divisões territoriais (regionais) que, por sua vez, não são coincidentes quanto aos seus limites. 

Para Silva (2016), há uma questão central a ser considerada para o processo de formação do 

território catarinense, a delimitação imposta pelo relevo – Serra do Mar e Serra Geral – que 

influenciou de forma expressiva o deslocamento e para a criação de municípios Santa Catarina 

relaciona-se aos períodos brasileiros de centralização e descentralização federativa (onde 

ocorreu maiores números de emancipações municipais). A partir de 1960, a divisão político-

administrativa do Estado passou a ocorrer a partir de leis próprias e não mais de caráter geral. 

Assim, “no período de 1960 a 1967, ocorreu significativo crescimento no número de 

 
158 A Secretaria foi extinta na reforma administrativa realizada pelo governo do Estado em 2019.  
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municípios” (SILVA, 2016, p. 44). Período em que se nota, por exemplo, a criação de vários 

municípios na região do Alto Vale do Itajaí, como será detalhado mais adiante.  

Após a Constituição Federal de 1988 o Estado passa por inúmeras alterações na sua 

composição político-administrativa, sobretudo no número de emancipações municipais, regidos 

agora por leis próprias e aliadas a questões políticas, fez com que ocorresse tal fenômeno, quase 

uma “indústria de município”, como elenca Silva (2016). Assim, o Estado ganhou cada vez 

mais micro e pequenos municípios, onde cerca de 36,8% deles possuem menos de cinco mil 

habitantes (SILVA, 2016):  

A dual compartimentalização fisiográfica, dirigindo o povoamento e consolidando 
distintas formações socioespaciais, acabou determinando áreas com predomínio de 
pequenas propriedades, localizadas predominantemente na área costeira, no interior 
dos vales da Vertente Atlântica e do Oeste catarinense, e áreas com domínio de 
grandes propriedades na porção leste do Planalto. Assim, nas áreas de pequena 
produção mercantil, com maior densidade demográfica, verifica-se a proliferação de 
pequenos municípios, e nas áreas dos latifúndios agropastoris, a presença de 
municípios com áreas territoriais maiores (SILVA, 2016, p. 45).  

Ademais, se pode citar como exemplo de divisão territorial em Santa Catarina os 

seguintes recortes: (Quadro 16)  

Quadro 16 - Exemplos de recortes territorias catarinenses 
Recorte Característica 

Regiões 
Metropolitanas 

No total, são 11 regiões Metropolitanas, conforme as Leis Complementares n° 
475/2010, 523/2010 e 571/2012. São elas: regiões metropolitanas de 
Florianópolis, do Vale do Itajaí, do Alto Vale do Itajaí, do Norte/Nordeste 
Catarinense, de Lages, da Foz do Rio Itajaí, Carbonífera, de Tubarão, de 
Chapecó, do Extremo Oeste e do Contestado.  

Mesorregiões 
Geográficas 

De acordo com o IBGE, são seis mesorregiões: Grande Florianópolis; Norte; 
Oeste; Serrana; Sul e Vale do Itajaí.  

Microrregionais  

De acordo com o IBGE, são 20 microrregionais: São Miguel do Oeste; Chapecó; 
Xanxerê; Joaçaba; Concórdia; Canoinhas; São Bento do Sul; Joinville; 
Curitibanos; Campos de Lages; Rio do Sul; Blumenau; Itajaí; Ituporanga; 
Tijucas; Florianópolis; Tabuleiro; Tubarão; Criciúma; Araranguá.  

Regiões das 
Associações de 

Municípios 

O estado apresenta 21 Associações existentes: Associação dos Municípios do 
Alto Irani (AMAI); Associação dos Municípios da Região do Alto Rio do Peixe 
(AMARP); Associação dos Municípios do Alto Uruguai Catarinense (AMAUC); 
Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí (AMAVI); Associação dos 
Municípios do Extremo Oeste de Santa Catarina (AMEOSC); Associação dos 
Municípios de Entre-Rios (AMERIOS); Associação dos Municípiosdo Extremo 
Sul de Santa Catarina (AMESC); Associação dos Municípios da Foz do Rio Itajaí 
(AMFRI); Associação dos Municípios do Meio Oeste Catarinense (AMMOC); 
Associação dos Municípios do Médio Vale do Itajaí (AMMVI); Associação dos 
Municípios do Noroeste de Santa Catarina (AMNOROESTE); Associação dos 
Municípios do Oeste de Santa Catarina (AMOSC); Associação dos Municípios 
do Planalto Norte Catarinense (AMPLA NORTE); Associação dos Municípios 
do Planalto Sul Catarinense (AMPLASC); Associação dos Municípios da Região 
Carbonífera (AMREC); Associação dos Municípios do Nordeste de Santa 
Catarina (AMUNESC); Associação dos Municípios da Região do Contestado 
(AMURC) Associação dos Municípios da Região de Laguna (AMUREL); 
Associação dos Municípios da Região Serrana (AMURES); Associação dos 
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Municípios do Vale do Itapocu (AMVALI); Associação dos Municípios da 
Região da Grande Florianópolis (GRANFLOPIS).  

Regiões 
Hidrográficas  

No total, são dez regiões hidrográficas: criadas em novembro de 1998 pela Lei 
nº. 10.949, totalizando 10 regiões (RH1 – Extremo Oeste; RH2 – Meio Oeste; 3 
– Vale do Rio do Peixe; RH4 – Planalto de Lages; RH5 – Planalto de Canoinhas; 
RH6 – Baixada Norte; RH7 – Vale do Itajaí; RH8 – Litoral Centro; RH9 – Sul 
Catarinense; RH10 – Extremo Sul Catarinense). Ou, se pode elencar também, as 
Bacias Hidrográficas, que somam 17, de acordo com o Comitê de Bacias 
Hidrográficas – CBH (CBH, 2018)159. Estes Comitês de Bacias Hidrográficas 
estão amparados pela Lei nº. 9.748, de 30 de novembro de 1994, que dispõe sobre 
a Política Estadual de Recursos Hídricos e pela Lei nº. 9.022 de 06 de maio de 
1993, que dispõe sobre o Sistema Estatual de Gerenciamento de Recursos 
Hídricos. 

Regiões de Saúde 

No total, são 16 regiões de saúde: Extremo Oeste; Oeste; Xanxerê; Alto Vale do 
Itajaí; Foz do Rio Itajaí; Médio Vale do Itajaí; Grande Florianópolis; Meio Oeste; 
Alto Vale do Rio do Peixe; Alto Uruguai Catarinense; Nordeste; Planalto Norte; 
Serra Catarinense; Extremo Sul Catarinense; Carbonífera; Laguna.  

Elaboração: Rubens Staloch com base em Marcon e Marques (2001), Secretaria de Estado do Planejamento 
(2018)160, IBGE (2019).  

 
Neste sentido, ao tratar de planejamento territorial no contexto catarinense é preciso, 

antes, definir qual recorte regional se está tomando por base. Este fato se dá devido ao conceito 

de região compreendido como “uma realidade concreta, física, [...] existe como um quadro de 

referência para a população que aí vive” (COSTA GOMES, 1995, p.57):  

 
As regiões são, em primeiro caso, o resultado de uma divisão do espaço que é em 
princípio submetido essencialmente sempre às mesmas variáveis, definindo-se, pois 
através desta divisão um sistema espacial classificatório, uniforme e hierárquico. No 
segundo caso, as regiões são concebidas como produtos relativos, fruto da aplicação 
de critérios particulares que operam internamente na explicabilidade daqueles que as 
propõem (COSTA GOMES, 1995, p. 70). 
 

Assim, a região serve como elemento chave de um sistema explicativo, de contextos 

políticos, institucionais, econômicos e culturais. Sob o aspecto demográfico, Santa Catarina não 

possui uma distribuição homogênea pelo território. Porém, algumas questões precisam ser 

consideradas, a exemplo, os fluxos migratórios, sobretudo, destacando-se neste processo a 

região oeste catarinense, muito influenciados pela estrutura produtiva regional constituída a 

partir de uma relação de pequena produção (minifúndio) e as agroindústrias do setor de suínos 

e aves (ALVES e MATTEI, 2006).  

Somente a partir do século XX o Estado de Santa Catarina tem a definição e seu espaço 

territorial, em que se pode dizer que no século XX não é mais a imigração estrangeira o fator 

principal de crescimento populacional (ALVES e MATTEI, 2006). Sendo assim, os autores 

defendem a ideia de que há uma relação entre transformações no ambiente econômico e a 

 
159 Disponível em: http://www.cbh.gov.br/DataGrid/GridSantaCatarina.aspx. Acessado em: fev. de 2018.  
160 A Secretaria foi extinta na reforma administrativa realizada pelo governo do Estado em 2019.  
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mobilidade espacial de grupos sociais, assim como defende Singer (1980), em sua teoria de 

elementos de expulsão (o que ocorreu na região Oeste catarinense) e atração para fluxos 

migratórios (como ocorre na região da Grande Florianópolis). Em estudo de Grando (2011, p. 

112) é percebido que “as regiões do Planalto de Lages e Oeste Catarinense foram as que mais 

contribuíram no processo de migração rural-urbano para os municípios de Biguaçu, 

Florianópolis, Palhoça e São José”.  

Considerando dados dos três últimos censos realizados pelo IBGE (1991, 2000 e 

2010), Santa Catarina possui uma taxa média de incremento populacional de aproximadamente 

17% a cada contagem populacional (a cada dez anos). Em 2010 a população total somava 

6.248.436 habitantes o que, por sua vez, perfaz uma densidade populacional de 

65,29habitantes/km2: (Gráfico 8) 

Gráfico  8 - População Santa Catarina – Censos de 1950 a 2010 

 
Fonte: extraído de IBGE (2019).  
 

Ao realizar análise catarinense sob o ponto de vista da dicotomia rural-urbano, de 

acordo com o Banco de Dados do IBGE – Censos de 1950 a 2010 – a população urbana em 

Santa Catarina passa a ser superior a rural a partir dos anos 1970. Ainda, de acordo com estudos 

de Craice e Pezzo (2015), se observa que em 2010 havia: 

[...] uma concentração maior na região do Vale do Itajaí, que abriga quase um quarto  
da  população  catarinense,  seguida  pelas  regiões  Norte  e Oeste  Catarinense  com  
cerca  de  20%  cada  uma.  O Oeste Catarinense, apesar de possuir o maior número 
de municípios, tem passado por um crescimento populacional abaixo da média do  
estado  e,  consequentemente,  diminuiu  sua  participação  populacional  nas  últimas  
três décadas. Em contrapartida, a população do Vale do Itajaí desfrutou de um grande 
incremento, ampliando a participação relativa da sua população no estado como um 
todo (CRAICE e PEZZO, 2015, p. 44). 
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Assim, se observa que “a distribuição da população no estado e as mudanças em 

termos de concentração das mesorregiões também podem ser compreendidas por meio dos 

fluxos migratórios das mesorregiões” (CRAICE e PEZZO, 2015, p. 47). Comparando os dados 

dos Censos de 2000 e 2010, verifica-se que a população jovem tem diminuído (de 38,2% em 

2000 para 30,5% em 2010), enquanto a adulta e idosa aumentou (adulta em 2000 representava 

53,8% e em 2010, 59,0% / idosa em 2000 representava 8,0% e em 2010, 10,5%) (SEBRAE/SC, 

2013).  

Com relação à população rural e urbana catarinense, apresenta-se espaço-

temporalmente com uma mudança tanto da quantidade populacional, de rural para urbana, 

quanto sob o aspecto da faixa etária161, conforme se verifica: (Gráfico 9)  

Gráfico  9 - População por faixa etária rural e urbana (Santa Catarina) – 1970 a 2010 

 

 
Elaboração: Rubens Staloch com base em dados do IBGE – SIDRA – Censos Demográficos de 1970 a 2010. 
 

 
161 Considerando a estrutura etária, para as análises neste trabalho considera-se: jovens, dos 0 aos 14 anos; adultos, 
dos 15 anos aos 64 anos; e idosos, com 65 anos ou mais, conforme nomenclatura utilizada pelo IBGE.  
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Verifica-se que tanto à população rural quanto urbana para os períodos de 1970 e 1980 

apresentam-se como jovem, com a base maior do que o topo. A partir do censo de 1991, 

verifica-se que este processo passa a se modificar, em transição de uma população jovem para 

adulta. Em processo análogo, quanto à pirâmide etária catarinense rural e urbana, se nota que 

no período de 1970 a 2010 houve um movimento de aumento da população urbana na faixa 

etária adulta, sobressaindo-se ainda, a faixa de 20 a 29 anos para a área urbana em 2010. 

Constata-se que a população catarinense passou de rural para urbana e com oscilações também 

nas faixas etárias, de jovens para adultos e conforme dados do IBGE, com tendência de 

envelhecimento, conforme apontado por Baeninger e De Maria (2018).  

De acordo com projeções de população para o Estado de Santa Catarina, há tendência 

de que em 2050 a população será predominante de faixa etária acima dos 50 anos.  Ainda,  

As projeções de população para o Estado de Santa Catarina, de 2015 a 2030, indicam 
que a poulação estadual chegará a 7,2 milhões em 2020 e pouco mais de 8 milhões 
em 2030 [...]  A taxa de crescimento da população passará de 1,44% ao ano entre 
2010-2015, para 0,92% ao ano entre 2025 e 2030, apontando para a tendência de 
continuidade da diminuição nas taxas de fecundidade. De fato, se estima que de 1,55 
filhos por mulher em 2015 se chegue a 1,45 em 2030. A esperança de vida ao nascer 
chegará a 79,1 anos para os homens e 85,4 anos para as mulheres em 2030. A 
mortalidade infantil está projetada para 6,3 óbitos infantis para cada mil nascidos 
vivos (BAENINGER e DE MARIA, 2018, p. 158).  

Sob o olhar das dimensões sustentáveis elencadas no Relatório Brundtland (CMMAD, 

1991) e por Sachs (1993), a FECAM elaborou e sistematizou uma metodologia de avaliação, a 

partir do SIDMS – Sistema de Indicadores de Desenvolvimento Municipal Sustentável162 – cujo 

objetivo é dar base para que o (s) processo (s) de planejamento possa (m) ocorrer direcionado 

(s) a atender problemas de cunho público.  

O indicador geral é construído a partir de uma série de indicadores considerados 

fundamentais para diagnosticar o grau de desenvolvimento de um território, tais como: 

sociocultural; econômico; ambiental; e político institucional. Em estudo de Réus e Andion 

(2018) sobre os dados do SIDMS se destaca que o Estado de Santa Catarina é composto por 

ilhas de dinamismo e diversas áreas com desenvolvimento precário. Chamam atenção ainda 

para o fato de que “os municípios com menores índices de sustentabilidade são aqueles que já 

possuem elevado déficit institucional e que as problemáticas se somam, nas diferentes 

 
162 Disponível em: http://indicadores.fecam.org.br/index/index/ano/2018. Acessado em: fev. de 2018. Cabe ainda 
frisar, que a própria forma de estruturação da FECAM em seu portal, está dentro de uma estrutura do e-Gov, já 
discutido no capítulo três. 
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dimensões analisadas, aos inúmeros problemas clássicos da gestão municipal brasileira” (RÉUS 

e ANDION, 2018, p. 112).  

Em uma escala de 0 a 1, o Estado possui um Índice de Desenvolvimento Sustentável 

para o ano de 2016, de 0,608, sendo que os piores indicadores estão nas dimensões ambiental 

(0,480) e econômica (0,559). O melhor deles está na dimensão sociocultural (0,721) e no 

político institucional (0,669)163. Neste sentido, “se evidencia uma fragilidade na governança 

pública, a falta de continuidade administrativa, a escassez de recursos e de pessoas, entre outras 

[...]” (RÉUS e ANDION, 2018, p. 112).  

A mesorregião do Vale do Itajaí, considerando os indicadores do SIDMS, se apresenta 

como uma das mais sustentáveis de Santa Catarina. Ainda, a região é destaque por apresentar 

o maior contingente populacional, com aumento de 27% comparativamente aos censos de 2000 

e 2010 sendo que, segundo Craice e Pezzo (2015), a partir de análise de dados do IBGE 

(Censos), a mesorregião do Vale do Itajaí apresenta a maior concentração populacional de Santa 

Catarina. Correlacionando estes dados com os indicadores do SIDMS, percebe-se que há uma 

forte tendência de migração dos municípios menos sustentáveis para cidades-polo mais 

próximas, as quais vêm apresentando crescimento populacional e urbanização (RÉUS e 

ANDION, 2018, p. 113).  

Adentrando neste contexto de formação sócio-espacial estão as regiões do Vale do 

Itajaí e Alto Vale do Itajaí, as quais são caracterizadas na próxima seção.  

3.1 FORMAÇÃO SÓCIO-ESPACIAL DA REGIÃO DO ALTO VALE DO ITAJAÍ E O 

PLANEJAMENTO TERRITORIAL MUNICIPAL 

Como compreender o processo de formação sócio-espacial é verificar o processo de 

desenvolvimento histórico de uma sociedade em que o homem transforma o espaço, “[...] a 

apreensão do particular como uma cisão do todo, um momento do todo, assim como o todo 

reproduzido numa de suas frações. [...] sempre um conhecimento específico, apreendido num 

dado momento de sua evolução” (SANTOS, 1977, p. 84),  o presente trabalho descreve 

brevemente o processo para a região do Vale do Itajaí a partir de Blumenau e com maiores 

detalhes para a região do Alto Vale do Itajaí (SC), perfazendo correlação com o processo de 

planejamento territorial municipal a partir dos planos diretores e a participação social 

 
163 Ver metodologia de cálculo em: 
http://indicadores.fecam.org.br/cms/pagina/ver/codMapaItem/87813/ano/2018. Acessado em: fev. de 2018.  
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considerando, para análise, os primeiros planos elaborados após aprovação do Estatuto da 

Cidade (2001).  

O processo de ocupação sistemática do território catarinense ocorreu por meio da 

colonização europeia. Assim, as características étnico-culturais influenciaram decisivamente na 

conformação do tecido social. No Vale do Itajaí (inicialmente na Colônia de Blumenau, com 

seu início em 1850 sobremaneira pelo contingente de origem germânica, trazidos pelo 

farmacêutico Hermann Bruno Otto Blumenau. Cada família recebia um lote rural de 

aproximadamente 25 hectares depois da regulamentação da venda de terras públicas, em 1854. 

De acordo com Vanzuiten (2011, p. 22):  

O contexto da imigração dos alemães para Blumenau, aderindo ao projeto imigratório 
brasileiro, se deu, em grande parte, pelo momento histórico e político europeu. Em 
meados do século XIX a situação na Europa era de enfrentamento de grandes conflitos 
e mudanças em função das guerras napoleônicas. A Alemanha, especificamente, 
enfrentava um cenário de instabilidade econômica, social, permeado por disputas 
políticas.  

Se destaca que a colonização da região do Vale do Itajaí teve seu início em 1850 com 

a fundação da colônia de Blumenau, seguida em 1851 pela fundação da colônia Dona Francisca 

(Joinville) no Nordeste catarinense e, em 1860 pela fundação da colônia Brusque nas margens 

do rio Itajaí-Mirim, sendo que esta última não por iniciativas de particulares mas, sim, do 

próprio governo da Província de Santa Catarina (DAGNONI e WARTHA, 2016). Quanto ao 

contexto da colonização de Blumenau, Da Rocha (2014, p. 179) observou que “torna-se 

evidente que o papel central ocupado pela gestão colonial nos movimentos de apropriação 

centralizava-se na construção de vias de transporte para o escoamento dos produtos que 

chegavam e saiam de seu porto fluvial”. Considerando o contexto nacional do período, 

A solução adotada pelos comerciantes que atuaram na colonização de Blumenau, para 
competir com a situação escravocrata da economia nacional, foi construída desde a 
intensa exploração do trabalho desses novos imigrantes, no controle sobre a produção 
e comércio das mercadorias e no poder político sobre as instituições estatais (DA 
ROCHA, 2014, p. 184).  

Em 1860 a colônia de Blumenau já apresentava sinais da urbanização e da ampliação 

da ocupação das áreas rurais, a partir das interações e convivência entre os imigrantes. Em 1863 

Emil Odebrecht realizou três expedições para efetivar a ligação com o planalto cujo intento era 

reconhecer o local e realizar uma possível ligação de Blumenau a Curitibanos, conforme se 

verifica nos estudos de Dagnoni (2018): “com a emissão da Lei de Terras e suas reformulações, 

a colonização tornou-se mais organizada, podendo os representantes da imigração apresentar 

aos europeus propostas mais tentadoras, com relação à aquisição de terras para suas 
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propriedades” (DAGNONI, 2018, p. 83). Porém, devido à falta de verbas, o decreto teve sua 

execução cessada pelo Decreto nº. 7570, de 20 de dezembro de 1879.  

Considerando o processo migratório, os imigrantes que se instalaram na região, 

“tradicionalmente se reuniam para caçar, para as competições de tiro, para cantar e resgatar a 

cultura através da dança, do canto e da culinária dos países de origem [...] piqueniques e bailes” 

(VANZUITEN, 2011, p. 24), sendo possível, assim, perceber a origem da tradição associativa 

da região. Os italianos, assim como os alemães, migraram para a região por conta de 

dificuldades enfrentadas pelo avanço do capitalismo. Foi a partir de 1875 que se percebeu um 

maior número de italianos imigrantes, sobretudo, a partir de dois grupos: trentinos e da região 

do Reino da Itália, do Vêneto e da Lombardia. Tanto os imigrantes alemães e italianos tinham 

como objetivo o cultivo de alimentos básicos em regime de policultura e com mão de obra 

familiar (VANZUITEN, 2011). Ademais, também se pode destacar a presença de imigrantes 

poloneses, a partir de 1869, cujos motivos também foram em virtude de dificuldades políticas 

e econômicas.  

Para a região do Vale do Itajaí, estes últimos imigrantes, não vieram em número muito 

expressivo. Os imigrantes trouxeram grande conhecimento considerando seus ofícios 

desempenhados na europa com “mão-de-obra qualificada, [...] dos imigrantes possuidores de 

conhecimentos técnicos, que vieram no decorrer de tôda a história de Blumenau, mas sobretudo 

após 1918 e 1945” (MAMIGONIAN, 1965, p. 80). Além do mais, os imigrantes desbravaram 

o território e deram origem às primeiras atividades agropecuárias e, mais tarde, ao comércio e 

indústria, como elencado por Mamigonian (1965; 1986). Porém, cabe menção de que 

anteriormente, havia a presença indígena na região, sobretudo os Xogleng, como apontado por 

Martins (1995) e Dagnoni (2018). 

Os imigrantes instalados na região abriram estradas, diversificaram os produtos e 

serviços tendo em vista que os colonos tinham profissões definidas e isto fez com que muitas 

das famílias instalassem os primeiros negócios (familiares, que perduram alguns até hoje, como 

é o caso das indústrias têxteis Hering, Karsten, Teka, e várias outras). Dentre os primeiros 

comércios praticados está o de laticínios, o proveniente da lavoura e da criação de animais. 

Assim, surgem as primeiras fábricas de sabão caseiro, os alambiques e a produção de pães, 

cucas e bolos, sendo estas uma das especialidades regionais. Logo depois veio o beneficiamento 

artesanal do leite, da manteiga, do queijo e da banha de porco. Uma parte dessa produção era 

reservada ao consumo e a outra destinada ao comércio na colônia (VANZUITEN, 2011).  
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Assim, a sociedade começava a dividir-se entre colonos, colonos operários, 

empregados das indústrias de laticínios e açougues. Entre artesãos, vendeiros comerciantes [que 

também assumiram um papel bancário durante muito tempo], os pequenos industriais, pastores, 

professores e funcionários públicos, estes mantidos pela administração da colônia 

(SEYFERTH, 1986). Como forma de promover o desenvolvimento da região, Dr. Blumenau 

orientou que viessem para o Brasil pessoas com profissões de padeiro, pedreiro, carpinteiro, 

tanoeiro, charuteiro, torneiro, açougueiro, serralheiro e ferreiro visando, assim, dar 

continuidade ao processo de aperfeiçoamento dos produtos (VANZUITEN, 2011). Merece 

destaque, ainda, o crescimento das serrarias e engenhos, sendo uma forma de economia 

consolidada entre os colonos e, assim,  

[...] os colonos foram se desligando aos poucos da agricultura e as pequenas lavouras 
foram sendo mantidas somente para consumo próprio da família. Com o 
desenvolvimento local e regional, as atividades desempenhadas passaram a ser 
aquelas que empregava os conhecimentos trazidos da Europa (VANZUITEN, 2011, 
p. 35).  

De acordo com Mamigonian (1965), as primeiras e verdadeiras indústrias nasceram 

trinta anos após o início do povoamento: uma malharia (HERING - 1880) e duas tecelagens de 

algodão (KARSTEN - 1882 e GARCIA - 1885). Estas, estavam localizadas de forma estratégica 

nas margens dos rios e ribeirões para que pudessem os aproveitar como forma de geração de 

energia. Existiam as fábricas, mas, a matéria-prima (algodão e fios) e mão de obra especializada 

necessitavam ser importadas. Porém, mesmo diante de todo este processo de desenvolvimento, 

o setor industrial somente se desenvolveu ao longo dos anos de 1990.  

Mamigonian (1965) descreveu que o processo de industrialização catarinense ocorreu 

a partir de três zonas: as zonas de colonização alemã; zona do carvão; e a zona pioneira do 

oeste. Para o autor, considerando o período, as zonas de colonização alemã, em particular as 

colônias de Blumenau, Joinville e Brusque, povoadas a partir de 1850, constituíam as zonas 

mais industrializadas e as mais ricas de Santa Catarina. Ainda, Joinville apresentava já no 

período uma importante indústria de transformação de metais. Blumenau, a presença e 

predominância da indústria têxtil (MAMIGONIAN, 1965). O autor destacou que o fundamento 

material da vida de Blumenau, de 1850 até a guerra de 1914-1918, esteve baseado no sistema 

“colônia-venda”, gerando excende econômico, sobretudo, pela “coexistência de elementos 

técnicos bastante diversos” (MAMIGONIAN, 1965, p. 99).  

Considerando o processo de colonização e analisando sob a ótica do uso do solo, 

Vibrans (2018, p. 155) destacou que a forma de ocupação do solo da bacia do Itajaí foi 



 210  

determinada por dois fatores: “pelo relevo movimentado da região, que não favorece a 

instalação de grandes propriedades rurais produtivas, e pela estrutura social dos imigrantes 

“colonos””, assim como descreveu Mamigonian (1965), que em síntese evidenciou que 

Blumenau e a região ao seu redor se desenvolvou a partir das zonas de colonização europeia do 

Brasil-Sul, iniciado o processo de implantação industrial no final do século XIX, durante a 

primeira fase da Industrialização do Brasil. Somente foi vitoriosa devido ao fator trabalho, 

autonomia financeira e seus grandes estabelecimentos coexistentes com os médios e pequenos, 

dominando a produção.  

Ademais, é preciso mencionar as características geomorfológicas da região que 

contribuiram com o processo de colonização devido à instalação dos imigrantes e suas 

atividades nos cursos d’agua (às suas margens e nos topos dos morros). (Figura 35) 

Figura 35 - “Mappa das Terras colonisadas e não colonisadas” – (José Deeke, 1924) 

 
Fonte: extraído de Vibrans (2018, p. 156). 

 
Vibrans (2018, p. 171-172) demonstra em seus estudos que o uso e ocupação do solo 

na bacia do Vale do Itajaí teve um processo dinâmico ao longo dos tempos em função do 

processo de formação sócio-espacial da região, sendo que:  

Já em 1925 tinham sido vendidos e, com isso, ocupados, mais de 5.200 km
2 de terras 

da bacia do Itajaí, que representam grande parte de suas terras cultiváveis. Ora, 
extrapolando a mencionada taxa de exploração de 50% para esta área, chega-se a um 

total de 2.600 km
2 de terras cultivadas (quer dizer, desmatadas) antes de 1930. No 

entanto, os censos do IBGE acusam, para 1940, uma área ocupada de 2.300 km
2
, que 
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veio aumentando até atingir o valor máximo de 4.800 km
2 em 1980, baixando para 

4.300 km
2 em 1995 (VIBRANS, 2018, p. 171).   

 
A constituição de uma organização produtiva na região do Vale do Itajaí se deu em 

função da “exploração dos recursos naturais para exportação e no domínio sobre as instituições 

políticas e produtivas do território” (DA ROCHA, 2014, p. 185). Mamigonian (1965) descreveu 

que os industriais de Blumenau eram capitalistas sem capital, na perspectiva de que tinham 

espírito de iniciativa mais ou menos desenvolvido, mas quase nenhum recurso financeiro. 

Assim, nesse mesmo processo, para Vanzuiten (2011), o Vale do Itajaí teve suas indústrias 

erguendo-se com recursos próprios e tornou a região conhecida no Brasil e no exterior pelos 

seus produtos têxteis de vestuário, cama, mesa, banho, louças e cristais.  

Corroborando com o texto de Mamigonian (1965), Da Rocha (2014, p. 188) 

demonstrou que:  

O desenvolvimento dos meios de apropriação no território colonizado no Vale do 
Itajaí, desde meados do século XIX, teve como pressuposto normativo para a 
organização social da exploração a distribuição de lotes de terra para a pequena 
propriedade fundiária. Esta pequena propriedade, contudo, já nascia como derivação 
da concessão inicial de terras obtida pelo Dr. Hermann Blumenau, que definiam o 
empreendimento colonial inicial como uma característica empresa comercial baseada 
na exploração dos recursos da terra através do emprego de força de trabalho 
estrangeira (DA ROCHA, 2014, p. 188).  

Para Franco (2008), a região possui potencial para o desenvolvimento regional devido 

ao que chama de caldo cultural, sendo que Mamigonian (1965) já havia destacado a alta 

capacidade humana presente na região. Outro fator relevante ao processo de desenvolvimento 

da região é a paisagem natural164. Para Adami e Frank, “enquanto a paisagem natural levou 

milhões de anos para se formar, a paisagem cultural é muito recente, sendo, em cada caso, uma 

manifestação das culturas que aí sobreviveram, adaptadas às condições naturais locais” (2018, 

p. 229). Neste sentido está o zoneamento ecológico que, na prática, é uma síntese dos mapas 

que retratam individualmente os fatores ecológicos de determinada área, a partir de um 

minucioso trabalho de cartografia ecológica – multivariada (ADAMI e FRANK, 2018, p. 229). 

A análise multivariada para o zoneamento ecológico da região do Vale do Itajaí revelou três 

 
164 Paisagem Natural: representa ao somatório das condições naturais – geológicas, geomorfológicas, climáticas, 
hidrológicas, edafológicas e do ecossistema existente em cada lugar (ADAMI; FRANK, 2018, p. 229).  
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grandes unidades de paisagem que ainda podem ser classificas em demais zonas ecológicas (14 

unidades de paisagem natural)165, conforme classificação de Adami e Frank (2018, p. 230). 

Estas 14 zonas ecológicas demostram características próprias e tornam evidentes as 

interrelações dos elementos presentes na bacia do Vale do Itajaí (ADAMI e FRANK, 2018). 

Considerando os aspectos de uso e ocupação do solo, a região da bacia do Itajaí pode ser 

dividida em nove macro-zonas ecológico-econômica: 1) Região da Cebola; 2) Região do Arroz; 

3) Região do Fumo; 4) Região da Floresta Tropical AVI; 5) Região da Serra Geral; 6) Região 

da Serra do Itajaí; 7) Região Industrial do Médio Vale; 8) Região Litorânea; 9) Região do Baú 

(FRANK, 2018, p. 160): (Figura 36)  

Figura 36 - As nove regiões ambientais da bacia do Itajaí 

 
Fonte: extraído de Frank (2018, p. 260). 

 
Por outra perspectiva, devido uso indiscriminado do solo diversos problemas de ordem 

ambiental são constatados. A recuperação ambiental parte do pressuposto que é necessário a 

valorização do trabalho reprodutivo e a adaptação ao sistema natural e na relação homem-

 
165 Norte do Médio Vale; Serras do Itajaí; Médio Itajaí Mirim; Baixo Vale; Alto Itajaí do Oeste; Serra da Boa Vista 
e Faxinal; Serra Geral; Formação Palermo; Patamares de Mafra; Baixa do Alto Vale; Formação Rio Bonito no 
Alto Vale; Vale Rio Hercílio; Baixa Precipitação; Formação Rio do Sul.  
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natureza (FRANK, 2018, p. 260). Por fim, Franco (2008) destaca o fato de que a região possui 

condições viárias de escoamento de sua produção com facilidade para o estado, o MERCOSUL 

e o mercado global.  Porém, é preciso que ocorra uma integração e parcerias entre universidades 

locais e regionais, prefeituras, associações de municípios e demais instituições, viabilizando e 

potencializando o desenvolvimento.   

A partir destas bases se pode classificar a história do desenvolvimento da região do 

Vale do Itajaí da seguinte forma:  

 

Com a colonização do Vale do Itajaí, após a criação da colônia de Blumenau em 1850, 

uma vasta região começa a ser explorada (COLAÇO e KLANOVICZ, 2000) incluindo a região 

denominada atualmente de Alto Vale do Itajaí, iniciado o processo de colonização e 

desenvolvimento a partir de Rio do Sul (denominado inicialmente de Braço do Sul – Südarm 

em Alemão) (DAGNONI e WARTHA, 2016). Em 1863, Emil Odebrecht realiza três 

expedições para efetivar a ligação com o planalto “a fim de reconhecer o local, para que se 

procedesse a exploração de um caminho que ligasse Blumenau a Curitibanos” (PELLIZZETTI, 

1981, p. 96). De acordo com os registros de Peluso (1942, p. 2021): 

[...] essa primeira expedição nenhum fruto produziu, além do conhecimento do 
território. No ano seguinte, realizou uma expedição a Lages e Curitibanos, obteve os 
elementos necessários para proceder a exploração de um picadão que ligasse 
Blumenau a Curitibanos. Somente em 1867, Emil Odebrecht tornou a passar pelo 
território de Rio do Sul, deixando, após sua passagem, a picada que, em 1874, se 
transformou no picadão de cargueiros que, durante muitos anos, foi a única ligação de 
Blumenau com o Planalto. 

Processo basicamente agrícola, de policultivo e para atender necessidades da 
família - Séc. XIX

O excedente agrícola passa a ser comercializado em comércio local - Séc. 
XIX, surgindo assim um processo de desenvolvimento mais dinâmico

Incentivo à vinda de imigrantes, visando contribuir com o processo de 
desenvolvimento da região - segunda metade do Séc. XIX

Desenvolvimento mais acentuado da industrializacão e consequente, 
processo de urbanização - Séc. XX

Processo de expansão de exportações - Séc. XXI 
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Fato importante no processo de ocupação do território foi a promulgação da Lei de 

Terras (1850) onde “a colonização tornou-se mais organizada, podendo os representantes da 

imigração apresentar aos europeus propostas mais tentadoras, com relação à aquisição de terras 

para suas propriedades” (DAGNONI, 2018. p. 83). A exploração de forma mais sistemática da 

região do Alto Vale do Itajaí inicia-se em 1892 com a chegada dos primeiros colonos 

(DAGNONI e WARTHA, 2016). De acordo com os historiadores, Francisco Frankenberger, 

em 1892, foi o primeiro imigrante alemão a se fixar na região do Alto Vale do Itajaí, na 

localidade de Braço do Sul.166 Segundo Dagnoni e Wartha,  

A região do Vale do Itajaí – uma entre as oito regiões que compõem a geografia do 
Estado Catarinense – foi colonizada por diversas correntes migratórias. Inicialmente, 
para estabelecer-se junto à foz do rio, chegaram os lusos brasileiros e, a partir de 1850, 
os alemães e italianos e, ainda outros imigrantes em menores grupos, de diferentes 
nacionalidades. Esse Vale acabaria possuindo características próprias dentro do 
Brasil, tanto pelas etnias dos imigrantes ali estabelecidos, como pelo fato de trazerem 
a experiência do trabalho em pequenas propriedades de terra e de serem praticantes 
da policultura, empenhando-se em realizar seu ideal de possuir terra própria e 
liberdade (2016, p. 29). 

A região denominada Alto Vale do Itajaí (AVI) compreende as bacias hidrográficas 

dos principais formadores do rio Itajaí-Açu (rios Itajaí do Sul, Itajaí do Oeste, Itajaí do Norte 

ou Hercílio). Esta área foi alvo do processo colonizador no final do século XIX e início do XX 

e teve como principais atividades econômicas para o seu desenvolvimento aquelas ligadas ao 

extrativismo madeireiro e à agricultura de pequena produção mercantil rural e urbana 

(MAMIGONIAN, 2011).  

Nos anos 1920, a região onde hoje se localiza o Alto Vale do Itajaí era denominada de 

Bella Aliança (V Distrito – Lei Municipal nº. 61, de 13 de março de 1912) incorporado à cidade 

de Blumenau (DAGNONI e WARTHA, 2016). A região, com seus 28 municípios formadores, 

apresenta em seu processo de desenvolvimento Rio do Sul como o município de maior destaque 

no que tange à questão do contingente populacional (Censo IBGE 2010) bem como em termos 

de Produto Interno Bruto (PIB). Foi o primeiro núcleo a ser colonizado e emancipado como 

extensão do desenvolvimento da colônia de Blumenau nos anos 90 do século XIX.  

Na década de 1890 a instalação da balsa para travessia no rio Itajaí do Sul, fez com que 

novos colonos se juntassem àqueles já instalados na região, como Francisco Frankenberger e 

Basílio Correa de Negredo, iniciando o povoamento da atual cidade de Rio do Sul (DAGNONI 

e WARTHA, 2016). Após 1931 ocorre o início de grande desenvolvimento do comércio e 

 
166 Hoje chamada de Rio do Sul.  
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indústria, quando é emancipada a cidade de Rio do Sul (DAGNONI e WARTHA, 2016). 

Salienta-se que a colonização, sobretudo de alemães e italianos, “teve a iniciativa de 

particulares ou empresas interessadas na riqueza de suas terras” (DAGNONI e WARTHA, 

2016, p. 19), ou seja, o processo de desenvolvimento da região teve como fatores de destaque: 

1) o geográfico e 2) o econômico, este último, organizado da mesma forma como ocorreu na 

região de Blumenau.  

Este processo de colonização causa algumas discussões entre pesquisadores devido ao 

fato de que, antes mesmo de adentrarem e se fixarem nos território onde hoje se encontra o Alto 

Vale do Itajaí, já existia a presença indígena o que, por sua vez, gerou diversos embates, muitos 

deles com crueldade contra os indígenas (MARTINS, 1995, NOTZOLD e VIEIRA, 2000 e 

DAGNONI, 2018)167. Segundo Martins,  

Antes da chegada dos colonos europeus, o Vale do Itajaí era ocupado pelos xokleng 
– que em tempos anteriores foram senhores de toda a extensão de terras localizadas 
entre Curitiba e Porto Alegre, entre o litoral e a Serra Geral. Mas a colonização 
européia (sic) acabou por encurralar esse contingente de nativos nas florestas 
escarpadas do Vale do Rio Itajaí do Norte [na Bacia Hidrográfica do Rio Itajaí] (1995, 
p. 64).  

Rio do Sul foi colonizada tendo em vista que esta era uma região que ficava no 

caminho da ligação entre a colônia de Blumenau e Lages. Emil Odebrecht idealizou/construiu 

a primeira ligação carroçável entre a colônia de Blumenau e Lages168, dando início também, 

posteriormente, à criação de diversos municípios, os quais fazem parte da região denominada 

de Alto Vale do Itajaí (DAGNONI e WARTHA, 2016).  

O caminho percorrido e realizado por Emil Odebrecht (1867), conhecido na época 
como picadão, foi utilizado em primeiro lugar pela corrente de povoamento que se 
encontrava no Vale do Itajaí, em seguida pelos colonizadores que iam se 
estabelecendo pelo Alto Vale. A colonização seguia agora rumo à serra, caso de Rio 
do Sul, núcleo emergente no Alto Vale do Itajaí. O rio Itajaí-Açu desempenhou papel 
decisivo na fixação dos colonizadores, que teve início oficialmente no ano de 1892, 
com a chegada do primeiro colono, vindo de Blumenau: Francisco Frankenberger. 
Este se fixou em Rio do Sul, na localidade de Matador, atualmente bairro Bela Aliança 
(1892) (DAGNONI, 2018, p. 91).  

O desenvolvimento e a formação sócio-espacial (SANTOS, 1977) da região do Alto 

Vale do Itajaí foi em decorrência de interesses e esforços do governo, das companhias de 

colonização e iniciativa empreendedora de indivíduos (DAGNONI e WARTHA, 2016) através 

 
167Atualmente, as populações tradicionais dos Xokleng / Loklanõ, juntamente com algumas famílias Kaingang 
remanescentes, estão na reserva Duque de Caxias, localizada entre os municípios de José Boiteux, Itáiopolis, 
Victor Meirelles e Doutor Pedrinho (MARTINS, 1995 e STOCK, 2016).  
168 Emil Odebrecht desenvolveu esta atividade entre 1860 a 1880 em que no primeiro momento teve como base 
apenas a exploração do território (DAGNONI; WARTHA, 2016). 
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da abertura de estradas – fator geográfico, pois ficava no meio do caminho de Blumenau à 

Lages – em primeiro momento para exploração e posterior para escoar a produção agrícola e 

extrativista da região, sobretudo após a Proclamação da República. Assim, “graças aos 

estabelecimentos agrícolas, o comércio se fortaleceu e empresas iam se estabelecendo, 

preparando a transformação da colônia em municípios”169 (DAGNONI, 2016, p. 35) – fator 

econômico.  

É destaque que o processo de desenvolvimento da região tem base nas vilas e na 

comunidade170, sobretudo, marcada pelo desenvolvimento do comércio (PELUSO JR, 1948). 

Ainda, o autor destacou que, nas comunidades, as instituições são importantes, como por 

exemplo, comércios, igrejas e escolas, conforme se pode observar por meio de fotografias do 

período. (Figura 37)  

Figura 37 - Vila/Comunidade em Rio do Sul – Década de 1930 

 
Fonte: Acervo do Arquivo Histórico de Rio do Sul.   

 
Neste sentido,  

A distribuição dos diferentes tipos de comunidade esclarece sobremaneira a função 
de povoados, vilas e cidades. Uma comunidade une-se a outra para formação de 
terceira mais ampla; dessa forma encontramos as comunidades de campo aberto em 
torno de povoações ligadas exclusivamente aos interesses rurais (comunidade de 
campo aberto com núcleo central) e estas formando outras que têm por centro o 
agrupamento em que se distinguem relações urbanas (comunidade cidade campo) 
(PELUSO JR, 1948, p. 5/6).  

 
169 Com base nos dados do Cadastro de Empresas IBGE, em 2014, na região do Alto Vale do Itajaí, havia 13.301 
empresas atuantes, sendo que Rio do Sul possui mais de 27% do número total, demonstrando a sua polarização. 
Considerando estes dados, comparativamente, de 2008 a 2014 ocorreu um aumento de 11% no número total de 
empresas atuantes na região. Porém, verifica-se que em algumas das cidades ocorreu processo inverso, mais 
precisamente em três delas: Aurora, Imbuia e Salete.   
170 Grupo de pessoas que vivem juntas sob a mesma cultura (PELUSO JR, 1948. p. 5).  
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Considerando o processo de desenvolvimento da região do Alto Vale do Itajaí, 

Ituporanga, de grande destaque ao processo, surgiu como uma vila espontânea onde seus 

primeiros moradores foram os agricultores, imigrantes de origem germânica, que se dedicavam 

à lavoura em seus lotes coloniais (PELUSO JR, 1948). (Figura 38) 

Figura 38 - Localização dos municípios de Ibirama, Rio do Sul e Ituporanga no Alto Vale do 
Itajaí – década de 1920/30 

 
Fonte: extraído de Peluso Jr. (1948, p. 8).  

 
Figura 39 - Correntes de povoamento nas bacias do Rio Itajaí do Sul e Rio Itajaí d’Oeste 

 
Fonte: extraído de extraído de Peluso Jr (1948, p. 24).  
 

Foi no período entre 1925 e 1930 que a vila de Ituporanga se expandiu. Além dos 

diferentes profissionais que lá se instalaram, estabeleceram-se farmacêuticos, dentistas e 

médicos, sendo que foi em 1929 a construção do primeiro hospital. Assim, foi se 
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desenvolvendo, contando em 1930 com 41 prédios por toda a vila. O censo realizado em 1940 

mostrou que havia 981 habitantes, dos quais 713 estavam no perímetro urbano, podendo ser 

considerada um centro econômico e social (PELUSO JR, 1948). (Figura 40) 

Figura 40 - Trecho da Vila de Ituporanga Visto do Rio – década de 1920 

 
Fonte: extraído de extraído de Peluso Jr. (1948, p. 28).  
 
Figura 41 - Parte principal da Vila de Ituporanga – década de 1920 

 
Fonte: extraído de extraído de Peluso Jr. (1948, p. 28).  

O processo de desenvolvimento mais autônomo da região do Alto Vale do Itajaí se 

inicia devido à expansão, segundo Franco (2008, p. 189), das redes de transporte e 

telecomunicações aumentando a rede urbana “a tal ponto que é dessa época o desligamento de 

Rio do Sul e de Itajaí desligando-se de Blumenau e passando a comandar suas próprias redes 

urbanas.” A respeito do processo de urbanização, já no início do século XIX havia uma 

preocupação da comunidade instalada acerca do planejamento urbano, tendo em vista o grande 
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fluxo de imigrantes que estavam chegando, principalmente de Blumenau e arredores 

(COLAÇO e KLANOVICZ, 2000). Cresceu tanto que em 1912, por meio da Lei Municipal n. 

61, a localidade de Braço do Sul passa a ser conhecida por Bela Aliança, V Distrito de 

Blumenau e mais tarde emancipam-se.  

Diante deste processo de desenvolvimento, Bella Alliança (Rio do Sul) necessitava de 

boas vias de comunicação e de uma infraestrutura voltada ao comércio que se desenvolvia, 

sobretudo, com o trânsito de cargas e de tropas. Sendo assim, Alfredo Cardoso, em seus estudos 

(1917) sobre Rio do Sul, deixou uma representação viária e dos estabelecimentos existentes ao 

longo da via – sede – (COLAÇO e KLANOVICZ, 2000), sendo possível perceber que o 

processo de urbanização ocorreu em torno da via e dos rios, que também podem ser percebidos 

na representação: o Rio do Sul e o Rio do Oeste, que se juntam dando origem ao Rio Itajaí-Açú. 

(Figura 42)  

Figura 42 - Estrada que passava pelo Distrito de Bella Alliança em 1917 

 
Fonte: extraído de Colaço e Klanovicz (2000, p. 124). 
 

Neste processo urbanístico, destaque ainda para o uso da Balsa para travessia do rio 

em 1928, bem como há os primeiros registros do uso da energia elétrica, apresentando uma 

disposição ordenada do casario. Data também dessa época uma instalação precária de rede de 

água (COLAÇO e KLANOVICZ, 2000). (Figura 43) 
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Figura 43 - Balsa em Rio do Sul – Década de 1920 

 
Fonte: Acervo do Arquivo Histórico de Rio do Sul.   
 

Porém, “por maior que fosse o desenvolvimento, a expansão da cidade não segue um 

plano urbanístico” (COLAÇO e KLANOVICZ, 2000, p. 126) sendo que, “até 1930 a ocupação 

do espaço urbano da vila de Bela Aliança se dá praticamente de forma espontânea” (COLAÇO 

e KLANOVICZ, 2000, p. 127). Em 1906 tem início o traçado e a construção da Estrada de 

Ferro Santa Catarina (EFSC) que, por sua vez, modifica e reformula o espaço urbano:  

Sua construção teve início no dia 02 de dezembro de 1906, sendo o primeiro trecho 
inaugurado dia 03 de maio de 1909, com tráfego regular até a estação de Warnow, na 
localidade de Indaial/SC. Em 1918, foi entregue a administração da Estrada de Ferro 
Santa Catarina ao Governo Federal, pelo Decreto no 13.907, de 6 de janeiro. No ano 
de 1929, foi iniciada a construção da Estrada de Ferro no trecho Lontras – Rio do Sul, 
representando um novo impulso e um grande desenvolvimento para o Alto Vale do 
Itajaí (DAGNONI, 2018, p. 100).  
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Figura 44 - Início da construção da Estrada de Ferro Santa Catarina em 1906 

 
Fonte: Acervo do Arquivo Público Histórico de Rio do Sul.   
 

Este processo de construção da EFSC fez com que Rio do Sul fosse alvo de 

planificação de engenheiros, em especial de Gino Alberto de Lotto, responsável pela ferrovia e 

que, por conseguinte, elabora o primeiro mapa cadastral do município, em 1931, preocupado 

com o arruamento para a cidade. A EFSC marcou importante processo no desenvolvimento da 

região171. A EFSC teve início em Blumenau, em 1906, chegando a Rio do Sul em 1930172 

“levando a transformações demográficas em locais onde predominava a agricultura” 

(DAGNONI, 2018, p. 97). Com a chegada da EFSC a exploração da madeira ganha destaque e 

também contribui com o desenvolvimento regional, devido à maior facilidade de transporte, 

atraindo a instalação de grande número de serrarias no Alto Vale do Itajaí (DAGNONI, 2018). 

De acordo com Dagnoni (2018), a EFSC fez com que a produção dos colonos da região 

do Alto Vale do Itajaí pudesse ser transportada até o porto de Itajaí e de lá para outros países, 

sobretudo a produção madeireira que nas décadas de 1940 e 1950, chegou no seu auge. Porém, 

o desenvolvimento do projeto da EFSC não teve o apoio do governo estadual mas, sim, “se deu 

 
171 A Estrada de Ferro Santa Catarina foi contratada por capitais particulares com sede em Berlim e que viria a 
ligar Blumenau e Itajaí com as localidades de Apiúna, Ibirama, Lontras, Rio do Sul e Trombudo Central. A 
interrupção desse sistema de transporte em favor das rodovias ocorreu no governo de Juscelino Kubitschek 
(DAGNONI, 2018, p. 98).  
172 A linha da Estrada de Ferro Santa Catarina foi construída até a cidade de Agrolândia no Alto Vale do Itajaí.  
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devido aos contatos que o Dr. Blumenau tinha com a Europa. Até 1971 foram construídos 180 

quilômetros da estrada de ferro, ligando o Porto de Itajaí até a localidade de São João Del Rei 

(atual município de Agrolândia), no Alto Vale do Itajaí” (DAGNONI, 2018, p. 101)173. (Figura 

45) 

Figura 45 - Estação de Trem em Rio do Sul – Década de 1950 

 
Fonte: Acervo do Arquivo Público Histórico de Rio do Sul.  
 

Cabe destacar que o  processo de desenvolvimento não ocorreu de forma homogênea 

e, muito menos, que levasse em consideração todas as classes, característica do capitalismo 

descrito por Marx – sendo que no início da década de 1950 em Rio do Sul já estava consolidada 

a “Favela da Beira” por um lado (Figura 47) e, por outro, a colocação de luminosos, numeração 

de casas, denominação de ruas, delimitação de bairros e colocação de placas. (Figura 46) 

 
173 O Governo Federal administrou a Estrada de Ferro Santa Catarina até dezembro de 1968, quando foi entregue 
à Rede Ferroviária Federal S.A., órgão que a desativou. Seu último percurso e apito do trem aconteceram no dia 
13 de março de 1971 (DAGNONI, 2018, p. 103).  
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Figura 46 - “Favela da Beira” em Rio do Sul – Década de 1950 

 
Fonte: Acervo do Arquivo Público Histórico de Rio do Sul.   

 
Figura 47 - Processo de Urbanização – Rio do Sul – Década de 1950 

 
Fonte: Acervo do Arquivo Público Histórico de Rio do Sul.   
 

Em termos econômicos, a região do Alto Vale do Itajaí pode ser destacada e marcada 

pela estrutura agrária assentada na pequena propriedade familiar, inclusive, com diversificação 

agropecuária. Um fator de extrema relevância no processo de desenvolvimento da região foi o 

chamado ciclo da madeira (1930 a 1970) em que era responsável em enviar madeiras de alta 

qualidade para o mercado. Aproveitou-se do fator de abundância de matéria prima para 

impulsionar o ciclo. Vale destacar que a não reposição das áreas desmatadas fez com que 

ocorresse um processo de esgotamento das florestas, causando crises no setor após 1980 aliado, 

ainda, a questões mais severas de Legislações Ambientais.  
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Com o ciclo da madeira ativo, surgiram diversas serrarias, sendo estas, de colonos 

imigrantes que aos poucos foram transformando-as em indústrias, comprando madeiras 

serradas e as revendiam. De acordo com Goularti Filho (2002), a partir da construção da estrada 

de Ferro Santa Catarina a madeira teve outra forma de ser transportada174. O auge do comércio 

de madeira no Estado de Santa Catarina175 ocorreu entre 1940 a 1960, sendo que “vendia para 

o exterior madeira de pinho em toras e serradas, a qual contribuía, em 1960, com 72% das 

transações externas do Estado, subindo para 88% em 1963” (CUNHA, 1992, p. 81).  

Como desdobramento do processo madeireiro, surgem também os setores de papel, 

papelão e pasta mecânica (GOULARTI FILHO, 2002), sendo que até 1960 estas atividades 

expandiram-se nas regiões de oferta de madeira como Lages, Caçador, Rio do Sul, Joaçaba e 

Rio Negrinho. Em 1970, de acordo com dados de Goularti Filho (2002), a produção de papel 

do estado representava 8,1% da produção nacional e em 1980, 12,4%. No Alto Vale do Itajaí, 

mais especificamente em Rio do Sul, a extração madeireira, sobretudo Canela, Cedro e Peroba, 

teve seu início com a vinda dos imigrantes. Inicialmente, como forma de matéria-prima para as 

construções e para capitalização das famílias. (Figura 48) 

Figura 48 - Construções – casas – de madeira em Rio do Sul – Década de 1930 

 
Fonte: Acervo do Arquivo Público Histórico de Rio do Sul.   

 

 
174 Até então, através do rio por meio de balsas (DAGNONI e WARTHA, 2016).  
175 Considerando que as regiões Serrana e Planalto Norte possuíam destaque neste setor.  
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Na década de 1940 havia cerca de 140 serrarias, 13 fábricas de beneficiamento de 

madeira, móveis176 e de uma pasta de madeira (TOMASINI e HOERHNN, 2000, p. 164). 

(Figura 49  – derrubada de madeira – e Figura 50 – Serraria) 

Figura 49 - Extração de Madeira, Rio do Sul – Década de 1930 

 
Fonte: Acervo do Arquivo Público Histórico de Rio do Sul.    

 
Figura 50 - Serraria em Rio do Sul – Década de 1930 

 
Fonte: Acervo do Arquivo Público Histórico de Rio do Sul.   

 
Rio do Sul possuía como maiores compradores de madeira e produtos derivados 

diversas localidades catarinenses, Rio de Janeiro e países como a Alemanha e Estados Unidos 

 
176 Uma das mais significativas e expressivas fábricas de esquadrias de madeira para exportação presente na região 
(a primeira fábrica) foi da família Odebrecht (HERING, 1987, p. 200), consolidando-se como uma das maiores 
serrarias do Estado, chegando a ter na década de 40 do século XX 1700 funcionários (BLOGOSLAWSKY, 2000).   
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(TOMASINI e HOERHNN, 2000). Desta forma, de acordo com Kroetz (2006), a base 

econômica da região do Alto Vale do Itajaí está diretamente ligada à atividade de extração da 

madeira. Um relato interessante, do Jornal Vanguarda de 1951177, cujo título da matéria era 

“Rio do Sul e o seu grande interior”, demonstrando que o progresso só era possível devido aos 

distritos que o compunham:  

Trombudo Central a mola mestra da evolução de Rio do Sul e mui especialmente no 
seu setor econômico. Rio do Oeste, distrito também importante, suas terras férteis, 
seus habitantes afeitos à lavoura não descuidam de cada vez mais torná-lo importante 
nos vários setores da vida econômica de Rio do Sul. Lontras, verdadeira cidadela de 
paisagem bonita e encantadora, também muito vem contribuindo para o progresso de 
Rio do Sul, para orgulho de seus habitantes. Assim, tem Rio do Sul de seu interior 
aquilo que em muitos municípios falta: distritos importantes que falam de perto pela 
sua importância falam mais pela sua produção, dizem pela sua evolução, distritos que 
são verdadeiramente pequenas cidades onde há de tudo e tudo se vê, que formando 
um ponto de convergência para com a sede do município só tem torná-lo cada vez 
mais promissor, cada vez mais respeitada pele seu GRANDE INTERIOR, pelo valor 
imensurável de SEUS DISTRITOS, admirados pelo valor de seus filhos e respeitados 
pelo seu importante papel que desempenham no setor econômico, contribuindo assim 
para a grandeza de Rio do Sul e orgulho do Estado de Santa Catarina (JORNAL 
VANGUARDA, maio de 1951).  

Outro fato que demonstra o desenvolvimento de Rio do Sul foi publicado no Jornal da 

Semana de 10 de dezembro de 1949, cuja publicação fazia menção ao número de veículos, 

incluindo caminhões, automóveis e outros, no Estado de Santa Catarina. Rio do Sul ocupava a 

quarta posição em número de veículos (501 veículos), considerando o total de 9.023 para o 

Estado, ficando atrás apenas de Blumenau (956 veículos), Joinville (869 veículos) e 

Florianópolis (756 veículos). Os demais, respectivamente, eram: Lages (444 veículos), Caçador 

(421 veículos) e Canoinhas (374 veículos) (ROUSSENQ, 2015(a), p. 82-83). (Figura 51)  

 
177 Levantamento realizado no Acervo do Arquivo Público Histórico de Rio do Sul – Jornal Vanguarda. Rio do 
Sul: ano I, n. 21, mai. 1951.  
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Figura 51 - Veículos em Rio do Sul – Década de 1950 

 
Fonte: Acervo do Arquivo Público Histórico de Rio do Sul.   
 

Tendo em vista este processo de desenvolvimento, do ponto de vista urbanístico, em 

1956 é elaborado em Rio do Sul um plano urbanístico, pelo então Prefeito Helmuth 

Baumgarten, cuja finalidade era “sensíveis melhoramentos das vias públicas, abertura de novas 

ruas, avenidas e praças, criação de um moderno parque infantil bem como a construção de um 

novo prédio para a Prefeitura Municipal com a Centralização de todas as repartições públicas” 

(ROUSSENQ, 2015(b), p. 89). (Figura 52) 

Figura 52 - Rio do Sul (SC) – Rua Carlos Gomes – Década de 1960 

 
Fonte: Acervo do Arquivo Público Histórico de Rio do Sul.   
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Com o enfraquecimento do ciclo da madeira, no final da década de 1970 e início de 

1980178, ocorre a diversificação das atividades econômicas, como a agricultura e o setor 

industrial, sobretudo têxtil, vestuário, metalmecânico e indústrias de beneficiamento de madeira 

e alimentos. Juntamente, vieram também o comércio e a prestação de serviços. Como 

consequência, diminui o incentivo à agricultura e começa em maior intensidade o êxodo rural 

para as cidades. Devido à crise, muitos empresários tiveram que readaptar seus 

estabelecimentos (ZANELLA, 2006), sendo que muitas serrarias passaram a ser substituídas 

por esquadrias e beneficiamento de madeiras e nasceram as primeiras metalúrgicas. Surgiram 

também os comércios de tecidos, materiais de construção, gênero alimentício, entre outros. 

Frisa-se, sem muito incentivo governamental.  

Desta forma, se evidencia o que Mamigonian (1986) coloca acerca da região sendo 

desenvolvida a partir da pequena produção mercantil. A este fato também se pode correlacionar 

o potencial da região para o desenvolvimento e prática de agricultura familiar, como defende 

Stock (2016), sobretudo devido “o uso do solo no território do AVI é em grande parte voltado 

para a agricultura, o território possui menor cobertura vegetal comparativamente a outras áreas 

da bacia hidrográfica” (STOCK, 2016, p. 51). Devido a esta característica agrícola, os 

sindicados dos trabalhadores rurais com o tempo passaram a exercer importante papel no 

desenvolvimento da associação dos produtores.  

Sob o aspecto geográfico, frisa-se que o processo de colonização do Alto Vale do Itajaí 

se deu às margens dos leitos dos rios, que por sua vez foram primordiais ao desenvolvimento, 

inclusive com balsas para a realização da travessia no rio Itajaí-Açu, em Rio do Sul (DAGNONI 

e WARTHA, 2016). Porém, devido a este fator e ao crescimento das cidades nas margens dos 

rios, diversas foram as consequências, sobretudo as enchentes, que, historicamente atingem a 

região. Uma das maiores foi registrada em 1983179 e, mais recente, em 2011. De acordo com o 

Ministério da Integração Nacional180, dos 28 municípios da região, 25 deles decretaram situação 

de calamidade pública devido as enchentes em 2011.181 

A partir deste processo de expansão territorial, econômico e demográfico, a região do 

Alto Vale do Itajaí – polarizada por Rio do Sul, considerando neste aspecto a teoria dos lugares 

 
178 Juntamente com o declínio da Estrada de Ferro (final da década de 1960). Em 13 de Março de 1971 ocorre o 
fechamento da Estrada de Ferro Santa Catarina.  
179 Dando origem a Lei Estadual 6502, de 11 de dezembro de 1984, sobre cheias e auxílios aos atingidos.  
180 Disponível em http://www.mi.gov.br/reconhecimentos-em-2013. Acessado em: mar. de 2017.  
181 Ver Mapas de Enchentes em Aumond; Sevegnani e Frank (2018).  
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centrais (CHRISTALLER, 1966) – começa a tomar forma. Vale lembrar que o município de 

Rio do Sul, a partir das décadas de 1940 e 1950 começa a perder parte de seu território tendo 

em vista as emancipações de alguns distritos, formando novos municípios.  

 

A formação social, econômica e espacial regional tem sua base no desenvolvimento 

da pequena produção mercantil rural e urbana (MAMIGONIAN, 1986, 2011). Atualmente os 

setores econômicos de destaque são os serviços e a agropecuária (FIESC, 2016 e AMAVI, 

2017). A região do Alto Vale do Itajaí, atualmente é composta por 28 municípios e são drenados 

pelas bacias hidrográficas formadoras do rio Itajaí-Açu (rios Itajaí do Sul, Itajaí do Oeste, Itajaí 

do Norte ou Hercílio)182, e foi alvo da colonização europeia no final do século XIX e início do 

XX, sobretudo a partir de Blumenau. (Figura 53) 

 
182 Considerando dados geológicos da formação da bacia hidrográfica do rio Itajaí, esta passou “a ser desenhada 
no longínquo tempo de 65 milhões de anos, no conhecido Período Terciário. Enquanto o continente americano, 
nele incluído o Brasil, esteve unido à África, os rios escoavam para oeste e sudoeste. Com o afastamento dos dois 
continentes e a elevação do planalto catarinense, o sentido do escoamento dos rios inverte-se e as águas passam a 
escoar para leste, rumo ao recém-formado oceano Atlântico” (AUMOND; SEVEGNANI; FRANK et al., 2018, p. 
7).  

Processo basicamente agrícola, de policultivo para atender necessidades da 
família - Década de 1890

Ciclo da Madeira e a construção da Estrada de Ferro Santa Catarina -
Década de 1930 a 1980

Fechamento da Estrada de Ferro Santa Catarina - Década de 1970 

Agricultura e Setor Industrial - Após Década de 1980 
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Figura 53 - Imagem da bacia do Itajaí, com o Alto Vale (sub-bacias dos rios do Oeste e do 
Sul) em primeiro plano e a foz do rio Itajaí ao fundo 

 
Fonte: extraído de Aumond; Sevegnani; Frank et al. (2018, p. 18).  

 
Cerca de 65% dos municípios da região do Alto Vale do Itajaí são caracterizados como 

de pequeno porte183 – com menos de vinte mil habitantes (IBGE, 2010) ou, ainda, 

micromunicípios, na descrição de Silva (2016), com menos de cinco mil habitantes. Os 

municípios são polarizados por Rio do Sul (médio porte, aproximadamente 70.100 habitantes 

– estimativa IBGE para 2018). Os 28 municípios estão Associados junto a Associação dos 

Municípios do Alto Vale do Itajaí – AMAVI, fundada em 1964 (segunda associação de 

municípios no Estado de Santa Catarina) e que representa em muitos casos, importante (senão 

o único) suporte técnico aos municípios (sobretudo àqueles com menos de dez mil habitantes) 

como, por exemplo, à elaboração dos Planos Diretores Municipais, iniciados a partir de 2005 

(MARCON e MARQUES, 2001 e MEURER e VIEIRA, 2010). (Figura 54) 

 
183 Em estudo de Maté; Micheleti e Santiago (2016) é evidenciado que grande parte das cidades catarinenses e 
brasileiras também são caracterizadas como de pequeno porte. Esta questão implica pensar que nessas cidades há 
menos ferramentas de planejamento adequadas à sua realidade.  
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Figura 54 - Região da AMAVI no Alto Vale do Itajaí 

 
Elaboração: Cristiane Gracieli Kloth (2018).   
 

Os municípios estão assim distribuídos no território da região do Alto Vale do Itajaí: 

(Figura 55)  
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Figura 55 - Localização dos municípios do Alto Vale do Itajaí 

 
Elaboração: Guilherme Linheira (2018).  
 

O que se pode observar, a partir de suas formações184, é que a maior parte dos 

municípios possuiu como origem o município de Rio do Sul, conforme se nota no processo de 

mapeamento de origem dos municípios: (Figura 56)  

 
184 Uma versão desta representação foi encontrada em Dagnoni (2000). Porém, inconsistência de dados foram 
observados.  
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Figura 56 - Divisões Territoriais dos Municípios do Alto Vale do Itajaí (em negrito) a partir da Gênese 

 
Elaboração: Rubens Staloch com base em Silva (2016).  
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Analisando os dados, Santa Terezinha é o único município do Alto Vale do Itajaí 

que não possui como origem o desmembramento (gênese) a partir de São Francisco do 

Sul ou Laguna (Florianópolis) mas, sim, a partir de Mafra / Paraná. Por outro lado, 

Ituporanga possui como gênese de origem, ambas. Ainda, se verifica que 32% dos 

municípios tiveram seus desmembramentos diretamente a partir de Rio do Sul. Se 

considerados os desmembramentos posteriores àqueles municípios cuja origem foi Rio 

do Sul, o total aumenta para 64% dos municípios que tiveram seu desmembramento a 

partir de Rio do Sul.  Verifica-se que após a emancipação de Rio do Sul, em 1930, 

diversos outros municípios se emanciparam185, sendo que a maior parte deles (64%) nas 

décadas de 1950 e 1960, conforme observa-se no Quadro 17:  

Quadro 17 - Emancipações municipais no Alto Vale do Itajaí (SC) 

Cidade 
Área total 

(km²) 
(% do Total) 

Setor  econômico 
de maior destaque 

- Part. PIB por 
Valor Adicionado 

Colonização 
Predominante 

Ano Lei de 
Criação Instalação 

Agrolândia 207,554 
 

(2,76%)  

Indústria  Alemães 1962 25/07/1962 

Agronômica 129,915 
 

(1,73%) 

Agropecuária  Alemães e 
Italianos 

1964 06/06/1964 

Atalanta 94,192 
 

(1,25%) 

Indústria Alemães e 
Italianos 

1964 27/12/1964 

Aurora 206,613 
 

(2,75%) 

Agropecuária  Alemães  1964 06/06/1964 

Braço do 
Trombudo 

90,319 
 

(1,20%) 

Indústria  Alemães 1991 01/01/1993 

Chapadão do 
Lageado 

124,758 
 

(1,66%) 

Agropecuária  Alemães e 
Italianos 

1995 01/01/1997 

Dona Emma 181,171 
 

(2,41%) 

Agropecuária  Alemães, 
Italianos e 
Poloneses 

1962 15/06/1962 

Ibirama 247,348 
 

(3,29%) 

Indústria  Alemães e 
Italianos 

1934 11/03/1934 

Imbuia 123,037 
 

(1,64%) 

Agropecuária  Alemães, 
Italianos e 
Poloneses 

1962 10/09/1962 

Ituporanga 336,929 
 

(4,48%) 

Agropecuária  Alemães e 
Italianos 

1948 14/02/1949 

 
185 No Brasil, o processo de emancipação dos municípios passou a ocorrer visando estimular o 
desenvolvimento do interior do país, promovendo a descentralização administrativa por meio dessas 
entidades federativas. 
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José Boiteux 405,229 
 

(5,39%) 

Agropecuária  Alemães e Possui 
Cultura Indígena 

1989 01/01/1990 

Laurentino 79,585 
 

(1,06%) 

Indústria  Alemães e 
Italiano  

1962 25/07/1962 

Lontras 197,110 
 

(2,62%) 

Indústria  Alemães 1961 30/12/1961 

Mirim Doce 339,409 
 

(4,51%)  

Agropecuária  Alemães  1991 01/01/1993 

Petrolândia 305,871 
 

(4,06%) 

Agropecuária  Alemães, 
Italianos e 
Poloneses 

1962 16/08/1962 

Pouso Redondo 359,393 
 

(4,78%) 

Indústria  Alemães e 
Italianos 

1958 23/07/1958 

Presidente 
Getúlio 

294,265 
 

(3,91%) 

Indústria  Suiços, Italianos 
e Alemães 

1953 10/02/1954 

Presidente 
Nereu 

225,661 
 

(3,00%) 

Agropecuária  Alemães  1961 30/12/1961 

Rio do Campo 506,249 
 

(6,73%) 

Agropecuária  Alemães, 
Italianos, 

Poloneses e 
Portugueses 

1961 29/12/1961 

Rio do Oeste 247,805 
 

(3,29%) 

Agropecuária  Alemães, 
Italianos e 
Poloneses 

1958 23/07/1958 

Rio do Sul 260,970 
 

(3,47%) 

Indústria  Alemães e 
Italianos 

1930 15/04/1931 

Salete 179,347 
 

(2,38%) 

Agropecuária  Alemães e 
Italianos 

1961  

Santa Terezinha 715,263 
 

(9,51%) 

Agropecuária  Eslavos / 
Alemães / 
Italianos / 

Ucranianos 

1991 01/01/1993 

Taió 692,883 
 

(9,21%) 

Indústria  Alemães e 
Italianos 

1948 12/02/1948 

Trombudo 
Central 

108,617 
 

(1,44%) 

Indústria  Alemães 1958 22/07/1958 

Vidal Ramos 342,887 
 

(4,56%) 

Agropecuária  Alemães e 
Italianos  

1956 17/02/1957 

Vitor Meireles 370,521 
 

(4,92%) 

Agropecuária  Alemães e 
Italianos 

1989 01/01/1990 

Witmarsum 151,984 
 

(2,02%) 

Agropecuária  Alemães, 
Italianos e Russos 

1962 15/06/1962 

Elaboração: Rubens Staloch com base no Censo IBGE (2010); Sítio eletrônico da AMAVI e Silva (2016). 
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Assim, Santa Terezinha e Taió, respectivamente, são os municípios que mais 

contribuem para a região no contexto de composição territorial. Do ponto de vista 

demográfico, a região do Alto Vale do Itajaí contribui com aproximadamente 4,30% para 

o total do Estado, considerando o Censo IBGE (2010). Comparativamente a 1930, 

período em que a região ainda fazia parte do território de Blumenau que possuía total de 

98.663 habitantes, distribuídos da seguinte forma por distrito: 23.816 pertenciam ao 

distrito sede (Blumenau); 11.608 ao distrito de Hamônia (Ibirama); e 18.498 ao distrito 

de Rio do Sul (DAGNONI, 2000). A transição demográfica da população rural – urbana 

foi percebida no Censo IBGE de 1991 (Gráfico 10):  

Gráfico  10 - População rural e urbana – Alto Vale do Itajaí (SC) – 1940 a 2010 

 
Elaboração: Rubens Staloch com base nos Censos IBGE (1940, 1950, 1960, 1970, 1980, 1991, 2000 e 
2010).  

 
A mesorregião do Vale do Itajaí, de acordo com Craice e Pezzo (2015, p. 43), de 

1991 a 2010 apresentou uma taxa de crescimento populacional de 2,43%, representando 

a maior taxa de crescimento dentre as mesorregiões catarinenses. A região do Alto Vale 

do Itajaí, de acordo com o Censo IBGE 2010, registrou 269.424 habitantes, ou seja, 4,31% 

da população total de Santa Catarina (6.248.436 habitantes) para o mesmo Censo. 

Considerando estimativa IBGE para 2018, Santa Catarina apresenta 7.075.494 habitantes 

e a região do Alto Vale do Itajaí 295.201 habitantes, o que representa 4,17% do estado.  

Dos 28 municípios que compõem o Alto Vale do Itajaí, seis possuem uma maior 

expressão em termos de quantidade populacional, superior a 10 mil habitantes (Rio do 

Sul, Ituporanga, Ibirama, Taió, Presidente Getúlio e Pouso Redondo, respectivamente). 
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Rio do Sul, com 61.198 habitantes (Censo IBGE 2010) e estimada para 2018 com 70.100 

habitantes, é o que apresenta a maior quantidade populacional, representando 23% da 

população total da região, sendo o único município do Alto Vale do Itajaí com mais de 

25.000 habitantes. Ainda, se verifica que em 21% dos municípios (seis) a população está 

decrescendo, considerando os resultados comparativos entre os Censos 2000 e 2010: 

Mirim Doce (-8,72%), Vitor Meireles (-5,65%), Rio do Campo (-5,06%), Petrolândia (-

4,29%), Atalanta (-3,76%) e Santa Terezinha (-0,83%).  

Em alguns destes municípios com população total decrescente se verifica que a 

população rural decresceu, enquanto a urbana aumentou  para o mesmo período, sendo 

eles: Vitor Meireles, Rio do Campo, Petrolândia, Atalanta e Santa Terezinha. Como as 

taxas de decréscimo populacional rural são maiores do que as urbanas, verifica-se assim 

que as pessoas estão deixando mais as áreas rurais do que as áreas urbanas destes 

municípios. Para os municípios em que há crescimento populacional, verifica-se que, de 

forma geral, a taxa de crescimento populacional urbano é maior do que a taxa de 

crescimento rural (sendo que em muitos deles existe uma taxa de decréscimo 

populacional rural enquanto há uma taxa de crescimento populacional urbano).  

Considerando dados da região Sul do país, Moura e Santos (2011, p. 186) 

descrevem como sendo uma das regiões mais urbanizadas. Porém, “é ligeiramente 

pequeno o número de municípios com grau de urbanização superior a 90%”, assim como 

se pode constatar ao analisar os dados para a região do Alto Vale do Itajaí. Cabe frisar 

que, mesmo considerando o fato de que a região do Alto Vale do Itajaí, em sua totalidade 

regional, registra uma quantidade populacional urbana superior a rural186 – inversão 

ocorrida na década de 1980, a maior parte dos seus municípios ainda apresenta a 

população rural superior a urbana. Naqueles em que a população urbana já é maior do 

que a rural, nota-se que em três deles o registro da inversão apareceu no Censo IBGE de 

1991, em cinco deles a inversão foi registrada no Censo IBGE de 2000 e em um deles no 

Censo IBGE de 2010 (Dona Emma).  

Para a verificação populacional referente à faixa etária (rural e urbana) foram 

tabulados os dados disponibilizados pelo banco de dados do IBGE-SIDRA e elaborados 

gráficos de área cuja finalidade foi identificar as predominâncias em cada período das 

 
186 Devido o fator da proporcionalidade do contingente populacional urbano que alguns municípios, como 
Rio do Sul, apresentam sobre os dados totais.  
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faixas etárias, tanto rural quanto urbana, para cada município. Para a população de 1970, 

as faixas etárias rurais predominantes eram de 5 a 19 anos (jovens) e de 25 a 44 anos 

(adultos). Já na população urbana, em 1970, percebe-se que a faixa etária predominante 

era jovem, abaixo dos 20 anos. Já no Censo de 1980 verifica-se que a população rural do 

Alto Vale do Itajaí é predominantemente abaixo dos 29 anos. A população urbana 

também se apresenta predominantemente jovem, abaixo dos 29 anos. Porém, nota-se que 

há um início de crescimento da população urbana com faixa etária superior a 24 anos 

(adulto).  A seguir apresentam-se as pirâmides etárias da região do Alto Vale do Itajaí, 

sistematizadas a partir   das populações rurais e urbanas regionais – Censos IBGE de 

1970, 1980, 1991, 2000 e 2010: (Gráfico 11) 

Gráfico  11 - População por faixa etária rural e urbana – Alto Vale do Itajaí (SC) – 
1970 a 2010 

 

 

 
Elaboração: Rubens Staloch com base nos Censos IBGE.  
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Conforme verificado por meio da série de pirâmides etárias, há um processo de 

modificação da estrutura populacional da região do Alto Vale do Itajaí ao longo do 

período analisado – 1970 a 2010 – sendo que em 1970 a população urbana era considerada 

jovem e a rural adulta. Já em 2010 a população urbana pode ser considerada adulta e a 

população rural é jovem/adulta. Ainda, conforme se verifica, em 2010 a população urbana 

da região analisada é maior do que a rural. Cabe ainda destacar a polaridade populacional 

urbana de algumas cidades como Rio do Sul, Ituporanga, Taió, Ibirama e Presidente 

Getúlio que, por sua vez, proporcionalmente influencia a análise regional. Para tanto, 

frisa-se que a população total da região do Alto Vale do Itajaí está compreendida na área 

urbana. Porém, ao analisar os municípios de forma individual, a maior parte deles ainda 

apresenta população rural superior a urbana.  

Verifica-se que a população urbana (2010) do Alto Vale do Itajaí apresenta-se 

no mesmo formato da população catarinense, com destaque para a população urbana 

compreendida na faixa etária de 10 a 29 anos o que, por sua vez, contribui ao processo de 

proposição para esta tese, a partir do uso do ciberespaço. A população rural predominante 

no Alto Vale do Itajaí, em 2010, está compreendida na faixa de 10 a 19 anos e 40 a 49 

anos. Nota-se assim, que a população urbana predominante em 2010 está mais velha do 

que a predominante em 1980. Já a população rural, em comparação com 1980, apresenta 

predominância em 2010, dos jovens de 10 a 29 anos e de 40 a 49 anos o que, por sua vez, 

no próximo processo de censo populacional (considerando manter esta população) estarão 

compreendidos entre 50 e 59 anos e assim:  

Uma população progressivamente mais envelhecida exige do Estado políticas 
públicas específicas, sobretudo na área da saúde e da previdência. Todas estas 
transformações da estrutura populacional incidem, portanto, sobre as estruturas 
políticas e econômicas do Estado (CRAICE e PEZZO, 2015, p. 53).  

Mesmo a população total da região apresentando-se como urbana, o setor 

econômico de destaque – que predomina – é a agricultura/agropecuária no maior úmero 

dos municípios. Este também pode ser correlacionado com o dado de que em 53% dos 

municípios a população rural ainda é maior do que a urbana, conforme se observa pelos 

gráficos elaborados para cada município tomando por base a população rural e urbana 

(1950 a 2010) – ver apêndice 6.    

Sob o aspecto econômico, em termos de PIB, de acordo com dados da FECAM 

e IBGE, Rio do Sul representa a maior parcela de composição do PIB regional 
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(aproximadamente 26%), seguido de Ituporanga, Taió, Presidente Getúlio, Pouso 

Redondo e Ibirama que, somados, representam mais de 50% do PIB regional. O processo 

de planejamento territorial municipal se estrutura, atualmente, por meio dos planos 

diretores municipais (PDM). De acordo com Meurer e Vieira (2010) e a partir de 

entrevista realizada com representantes da AMAVI, os PDM – elaborados após as 

diretrizes do Estatuto das Cidades (2001) – foram elaborados de forma participativa, com 

ampla participação. Nestes termos, a presente tese investigou com maiores detalhes a 

forma como ocorreu este processo de elaboração e participação social.  

3.1.1 O planejamento territorial municipal (participativo?) na região do Alto Vale 

do Itajaí  

Os municípios brasileiros passaram a ter uma maior autonomia, sobretudo ao 

considerar a perspectiva tributária, a partir da Carta Consitucional de 1946 quando houve 

um aumento no número de municípios no Brasil. Neste sentido, ficou sob a 

responsabilidade de cada município a organização para cobrança de tributos, em especial 

o Imposto Predial Territorial Urbano (IPTU). Na Constituição Federal de 1988 há 

avanços quando, nos artigos 182 e 183, são descritos preceitos para a política urbana e 

nos anos de 2000, outro importante passo dado foi a instituição do Estatuto da Cidade 

(2001) que prevê protagonisto dos municípios no que tange ao planejamento territorial.  

Ao considerar o estudo de caso proposto, para entender o processo de 

planejamento territorial municipal, a partir do processo político-administrativo, é preciso 

compreender de que forma estão estruturadas – estrutura organizacional – as prefeituras 

dos municípios da região do Alto Vale do Itajaí. Sendo assim, se pode destacar a seguinte 

estrutura base: (Figura 57)  

Figura 57 - Estrutura organizacional percebida nas prefeituras municipais 

 
Elaboração: Rubens Staloch com base nos dados da pesquisa. 
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O NGPT, geralmente está relacionado à secretaria de planejamento (quando 

existente). Sendo o PDM o documento que rege o planejamento territorial dos municípios, 

e este precisa ser elaborado com base nos princípios de gestão democrática – participação 

–, e recortando a região do Alto Vale do Itajaí (SC), pergunta-se: quais as diretrizes 

descritas nos planos diretores municipais187 sobre a participação social?  

No que diz respeito à elaboração dos PDM para os municípios da região do Alto 

Vale do Itajaí, Meurer e Vieira (2010) relatam que os mesmos iniciaram a partir das 

prioridades elencadas na 2ª Conferência Regional das Cidades em 2005: “buscando maior 

eficiência na integração e valorização dos seus 28 municípios associados, os técnicos da 

AMAVI elaboraram uma proposta de Plano Diretor Regional Participativo, apresentada 

aos Prefeitos da região durante uma de suas Assembleias Ordinárias e aprovada por 

unanimidade pelos presentes” (MEURER e VIEIRA, 2010, p. 5). Ainda, de acordo com 

os autores, os planos foram elaborados de forma participativa, sobretudo tomando por 

base as audiências realizadas.   

Destaque para o fato de que os PDM foram, em sua maioria – com excessão do 

PDM de Rio do Sul – elaborados pela AMAVI. De acordo com Marcon e Marques (2001), 

as associações representam muita importância para o processo de desenvolvimento dos 

municípios, sobretudo, no que tange ao processo de planejamento territorial (MARCON 

e MARQUES, 2001). O associativismo municipal é uma prática de vários países cujo 

objetivo está no fortalecimento dos municípios, a nível de governo e facilitando a 

prestação de serviços públicos (MARCON e MARQUES, 2001). De acordo com as 

autoras, a prática de associativismo municipal iniciou no Brasil em 15 de março de 1946, 

com a instalação da Associação Brasileira de Municípios vinculada ao Ministério da 

Fazenda. Porém, em Santa Catarina a prática já era presente, percebendo 

[...] que a idéia (sic) de cooperação intermunicipal para a prestação de serviços 
comuns era mais antiga, pois já havia sido estabelecido neste Estado, na sua 
Lei Orgânica dos municípios, Lei N. 1.639, de 5 de outubro de 1928, que ‘é 
lícito aos municípios fazerem entre si ajustes e convenções para realização de 
obras ou instituição de utilidade comum e cobrança mútua de impostos’. 
Também a Lei Orgânica dos Municípios N. 55, de 30 de dezembro de 1935, 
estabelecia que ‘os municípios podem associar-se para a realização de 

 
187 Os Planos Diretores foram elaborados pelas Prefeituras em conjunto com a Associação de Municípios 
do Alto Vale do Itajaí – AMAVI, conforme descrita a metodologia em Meurer; Vieira (2010). A AMAVI 
é uma instituição sem fins lucrativos fundada em 1964, sendo a segunda associação de municípios criada 
no estado de Santa Catarina (MARCON e MARQUES, 2001). Em maio de 2017, de acordo com os dados 
da Federação Catarinense dos Municípios – FECAM, existem 21 associações de municípios no estado.   
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quaisquer melhoramentos ou execução de serviços de interesse comum, 
mediante aquiescência da Assembléia (sic) Legislativa (MARCON e 
MARQUES, 2001, p. 198).  

A prática foi instituída pela Constituição Federal de 1988 em seu artigo 29, 

inciso X, o qual perfaz: “a importância da cooperação das associações representativas 

no planejamento municipal” e também instituída pela Constituição Estadual de 1989 no 

artigo 114 parágrafo 3, o qual diz que os municípios podem “criar associações, 

consórcios e entidades intermunicipais para a realização de ações, obras e serviços de 

interesse comum”, como ocorre hoje via Associações de Municípios elencadas por 

Marcon e Marques (2001).  

Sendo assim, as Associações de Municípios em Santa Catarina são entidades de 

personalidade jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, com duração indeterminada 

e com estatuto próprio, aprovado em Assembleia Geral. Neste estatuto estão definidas as 

finalidades básicas de coordenação e a implantação de planos de desenvolvimento local 

integrado e a institucionalização do planejamento microrregional, a prestação de serviços 

e assistência técnica aos municípios associados articulando, ainda, com o Estado e União 

(MARCON e MARQUES, 2001, p. 201). As autoras, ao finalizar sua análise sobre as 

Associações de Municípios no Estado de Santa Catarina, elencam que elas possuem 

estágios de organização e desempenho diversificados. Ainda, descrevem que existem 

dificuldades enfrentadas pelo associativismo municipal no Estado e que para continuar 

cumprindo sua missão, sobretudo, articular, “deverá aperfeiçoar seu desempenho e sua 

competência como agente de um poder delegado e passe a intensificar sua atuação no 

planejamento urbano e regional, organizando e articulando estas forças inovadoras [...]” 

(MARCON e MARQUES, 2001, p. 208).  

Neste sentido, a AMAVI via termo de cooperação técnica188 com os municípios, 

conduziu o processo de elaboração dos PDM após deliberação das prefeituras na 2ª 

Conferência Nacional das Cidades (2005).189 Nota-se que em todos os PDM aprovados 

há dispositivos que versam sobre a questão da participação social nos seguintes termos:  

 
188 Ver anexo 1 – exemplo de termo celebrado com as prefeituras municipais.  
189 No intento de fomentar as discussões, em 2011 foi criado pela AMAVI o Colegiado de Planejamento 
Territorial (COPLAN), cujo intuito era “discutir assuntos de interesse dos municípios, a conjugação de 
esforços para o pleito e a defesa dos interesses municipais e a harmonização de procedimentos relativos às 
áreas de planejamento territorial municipal” (EXTRAÍDO DA ATA DE CONSTITUIÇÃO DO COPLAN, 
16 DE MARÇO DE 2011). 
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o O processo de elaboração e de gestão da política de ordenamento territorial 

nos municípios tem como princípio básico o respeito à ordem democrática, 

incorporando a participação dos diferentes segmentos da sociedade em sua 

formulação, execução, fiscalização e monitoramento.  

o A gestão integrada das diversas políticas públicas municipais observará 

diretrizes como: criação de mecanismos de participação popular e do 

exercício da democracia nos processos deliberativos de suas ações.  

o São objetivos fundamentais do Sistema Municipal de Planejamento e Gestão: 

criar canais de participação da sociedade na gestão municipal da política 

urbana.  

o O Sistema Municipal de Planejamento e Gestão deverá ser composto por 

órgãos e instrumentos de planejamento que devem assegurar a participação 

da população em todas as fases do processo de gestão democrática da política 

urbana e estimular a participação social.  

o Compete ao Núcleo Gestor de Planejamento Territorial estimular a 

participação social. 

Quadro 18 - Lei que instituiu o primeiro Plano Diretor Municipal dos municípios da 
região do Alto Vale do Itajaí após aprovação do Estatuto da Cidade (2001) 

MUNICÍPIO 
POPULAÇÃO 

LEI E DATA  
2000 2010 2018 

(Estimada) 
Rio do Sul 

51.650 61.198 70.100 
LEI COMPLEMENTAR Nº 163, DE 12 
DE DEZEMBRO DE 2006 

Atalanta* 3.429 3.300 3.226 LEI COMPLEMENTAR Nº 001/2008 

Chapadão do 
Lageado* 2.561 2.762 2.969 

LEI COMPLEMENTAR Nº. 0035 DE 
08.12.2008 

Dona Emma 3.309 3.721 4.105 LEI COMPLEMENTAR Nº. 91/2008  

Ibirama* 
15.802 17.330 18.802 

LEI COMPLEMENTAR Nº. 73, DE 22 
DE DEZEMBRO DE 2008 

Imbuia* 
5.246 5.707 6.153 

LEI COMPLEMENTAR Nº 41, DE 12 
DEZEMBRO 2008. 

Ituporanga 
19.492 22.250 24.812 

LEI COMPLEMENTAR Nº 021, DE 18 
DE DEZEMBRO DE 2008 

José Boiteux 4.594 4.721 4.985 LEI COMPLEMENTAR 012/2008 

Mirim Doce* 
2.753 2.513 2.336 

LEI COMPLEMENTAR Nº 56 DE 19 DE 
DEZEMBRO DE 2008 

Presidente 
Getúlio* 12.333 14.887 17.215 

LEI COMPLEMENTAR Nº. 2.292/2008 

Salete 
7.163 7.370 7.626 

LEI COMPLEMENTAR Nº 056, DE 23 
DE DEZEMBRO DE 2008 



 

 244 

Vidal Ramos 
6.279 6.290 6.347 

LEI COMPLEMENTAR Nº. 028 DE 15 
DE OUTUBRO DE 2008 

Vitor Meireles* 
5.519 5.207 5.014 

LEI COMPLEMENTAR Nº 41, DE 31 
DEZEMBRO DE 2008 

Braço do 
Trombudo 3.187 3.457 3.718 

LEI COMPLEMENTAR 075/2009 

Petrolândia* 
6.406 6.131 5.971 

LEI COMPLEMENTAR Nº. 006 DE 25 
DE AGOSTO DE 2009 

Pouso Redondo 12.203 14.810 17.189 LEI COMPLEMENTAR Nº 002/2009 DE 
14 DE JULHO DE 2009 

Presidente 
Nereu* 2.305 2.284 2.290 

LEI COMPLEMENTAR Nº 002/2009, DE 
01 DE JUNHO DE 2009 

Rio do Oeste* 
6.730 7.090 7.456 

LEI COMPLEMENTAR N° 026 DE 30 
DE JUNHO DE 2009 

Taió 16.257 17.260 18.302 LEI COMPLEMENTAR N.º 117/2009 

Trombudo 
Central 5.795 6.553 7.284 

LEI COMPLEMENTAR 1594 DE 05 DE 
JUNHO DE 2009 

Agrolândia 
7.810 9.323 10.711 

LEI COMPLEMENTAR Nº 085, DE 28 
DE SETEMBRO DE 2010 

Laurentino 5.062 6.004 6.875 LEI COMPLEMENTAR Nº1081/2010. 

Rio do Campo 
6.522 6.192 5.979 

LEI COMPLEMENTAR Nº. 06 DE 16 
DE DEZEMBRO DE 2010.  

Santa 
Terezinha 8.840 8.767 8.801 

LEI COMPLEMENTAR Nº. 11, DE 14 
DE DEZEMBRO DE 2010 

Agronômica 
4.257 4.904 5.385 

LEI COMPLEMENTAR Nº 062/2011 DE 
12 DE ABRIL DE 2011 

Lontras 8.381 10.244 11.942 LEI COMPLEMENTAR Nº. 41/2012 

Witmarsum 
3.251 3.600 3.932 

LEI COMPLEMENTAR N.º 47/13, DE 
29/04/2013 

Aurora 
5.474 5.549 5.676 

LEI COMPLEMENTAR Nº 008 DE 15 
DE OUTUBRO DE 2014 

Total 242.610 269.424 295.201  

*Em fase de revisão, considerando a data de jun./2019. 
Elaboração: Rubens Staloch a partir dos dados da pesquisa documental, sítios das prefeituras e dados dos 
Censos IBGE 2000 e 2010 e estimativa IBGE 2018.  

 
Dos 28 municípios, a maior parte dos PDM (23 deles) – nos termos do Estatuto 

da Cidade – foram aprovados nos anos de 2008, 2009 e 2010. Rio do Sul, a cidade com 

maior população da região, foi a primeira a concluir, em 2006, seu PDM, atendendo a 

obrigatoriedade legal para municípios com mais de 20 mil habitantes (BRASIL, 2005, p. 

14). Neste sentido, cabe mencionar que a maior parte dos municípios da região não são 

obrigados a elaborar PDM pois apenas dois municípios (Rio do Sul e Ituporanga) 

possuem população superior a 20 mil habitantes.  

Porém, em entrevista com representantes da AMAVI em abril de 2017, 

constatou-se que durante a 2ª Conferência das Cidades, em 2007, os prefeitos dos 

municípios decidiram elaborar seus planos, solicitando a cooperação da AMAVI, 

entendendo, o que enfatizam Costa e Favarão (2016), sobre a incapacidade de pequenos 
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municípios no que tange ao fortalecimento institucional, acesso a recursos técnicos e 

financeiros, ou mesmo, o que disseram Lacerda et al. (2005, p. 69):  

[...] no que se refere à estrutura administrativa municipal, o que se percebe na 
maioria dos municípios é um quadro de funcionários defasado em seus 
conhecimentos técnico-científicos e sem experiências administrativas 
atualizadas. Enfim, estruturas “sucateadas” não apenas nas suas instalações, 
máquinas e equipamentos, mas também no seu maior potencial, os recursos 
humanos locais.  

Arantes et al. (2009) também evidenciam a baixa competência técnica dos 

administradores e do corpo técnico inclusive. Este contexto foi percebido quando do 

início dos trabalhos pela AMAVI à elaboração do PDM pois, quando questionados 

durante entrevista sobre a capacidade técnica e administrativa dos municípios, os 

entrevistados (E1 e E2)190 alegaram que antes do início dos trabalhos havia uma 

perspectiva na condução porém, após entrarem em contato com a realidade dos 

municípios se percebeu que a “coisa era totalmente diferente” (E1), principalmente 

porque “a gente sofreu mais foi com a falta de informações [...] não tinha um banco de 

dados atualizado das informações, eram todas dispersas e muitas vezes a pessoa 

responsável pelas informações era desorganizada e [...] não tinha nada lá de arquivo” 

(E2).  

Sendo assim, inicialmente o cronograma para a elaboração estava previsto para 

um ano aproximadamente. Porém, o tempo médio de fato foi de dois a três anos (E1). 

Quando o projeto de lei foi enviado para a Câmara de Vereadores para aprovação, a 

média de tempo foi de seis meses sendo que em alguns municípios, por exemplo 

Petrolândia, o texto / projeto enviado foi lido na íntegra e corrigiram até crases, foram 

bem minuciosos e por outro lado, tiveram as prefeituras que aprovaram 100%, sem 

emendas ou qualquer alteração (E1). Frisa-se de que aqueles municípios que foram 

minuciosos na leitura, se preocuparam sobremaneira com a questão da redação / 

gramatical do texto e não com os dispositivos em si.  

No contexto da participação social, de acordo com Meurer e Vieira (2010), todo 

o processo de elaboração dos PDM foram elaborados de forma participativa. Mas, é 

preciso entender, de fato, de que forma ocorreu esta participação, o que se procura 

 
190 Os nomes dos entrevistados foram substituídos por E1 e E2 evitando expor suas identidades. Os termos 
de consentimento de livre esclarecido e autorização sobre o uso das informações para fins de pesquisa se 
encontram com o pesquisador.  
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responder nesta pesquisa por meio da análise documental deste processo de elaboração 

dos PDM.  

Conforme relatos dos entrevistados (E1 e E2) junto à AMAVI sobre o contexto 

da participação se destaca que ambos expuseram a grande dificuldade de participação 

sendo que o problema por eles apontado é que “as pessoas não se sentem parte do 

processo” (E2). Com os planos já aprovados, se nota que todos os 28 planos municipais 

da região do Alto Vale do Itajaí trazem em seus capítulos artigos que versam sobre a 

participação social no processo de planejamento territorial municipal. Porém, sem uma 

clara definição de como este processo pode ser concretizado na prática. Observa-se ainda 

que existe a previsão para criação de canais para que a sociedade possa participar da 

gestão urbana municipal.  De acordo com os dados analisados, o processo de elaboração 

e de gestão da política territorial nos municípios terá como princípio básico o respeito à 

ordem democrática, incorporando a participação dos diferentes segmentos da sociedade 

em sua formulação, execução, fiscalização e monitoramento.  

Desta forma, cabe ao poder público criar formas de interação para direcionar 

políticas públicas191 de planejamento territorial municipal de acordo com as demandas e 

realidades dos seus cidadãos a partir de sua vivência na cidade, de fato levando em 

consideração a essência do “Direito à Cidade” descrito por Lefebvre (2001) e 

promovendo o desenvolvimento a partir do chamado Capital Social – Comunidade 

Cívica, descrito por Putnam (1996). A comunidade cívica busca resolver 

problemas/necessidades públicas gerais e a cidadania implica direitos e deveres iguais 

para todos. Tal comunidade se mantém unida por relações horizontais de cooperação e 

não por relações verticais de autoridade. Esta comunidade será tanto mais cívica quanto 

mais a política se aproximar do ideal de igualdade política entre cidadãos que seguem 

regras de reciprocidade e participam do governo e da comunidade, por exemplo, em um 

processo de planejamento territorial municipal.  

 
191 Entende-se a política pública como uma diretriz elaborada para enfrentar um problema público e a razão 
para o estabelecimento de uma política pública é o tratamento ou a resolução de um problema entendido 
como coletivamente relevante e que toma forma de programas públicos, projetos, leis, campanhas 
publicitárias, esclarecimentos públicos, inovações tecnológicas, entre outros (SECCHI, 2013), como por 
exemplo: a questão das enchentes no Alto Vale do Itajaí. Ainda, de acordo com Heidemann e Salm (2009), 
a política pública é tudo o que os governos decidem fazer ou deixar de fazer e possuem dois elementos 
chave: a ação e a intenção. 
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A estruturação básica dos trabalhos realizados pela AMAVI para condução da 

elaboração dos PDM participativos foi assim esquematizada: (Figura 58)  

Figura 58 - Metodologia aplicada na elaboração Planos Diretores Municipais – Alto 
Vale do Itajaí 

 
Fonte: extraído de Meurer e Vieira (2010). 
 

Para a realização dos trabalhos nos municípios, foram divididas as equipes da 

AMAVI em micropolos (cidades sede) coordenadas por um responsável, geralmente 

arquiteto (a) contratado (a) que conduziu o processo. Os micropolos definidos foram: 1- 

Rio do Sul, 2- Ibirama, 3- Taió, 4- Ituporanga e 5- Trombudo Central, conforme assim 

representados:  

1) Rio do Sul: composto por Rio do Oeste, Laurentino, Agronômica, Aurora, 

Lontras e Presidente Nereu: (Figura 59) 
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Figura 59 - Micropolo Rio do Sul para elaboração dos Planos Diretores Alto Vale do 
Itajaí 

 
Fonte: adaptado de AMAVI.  

 
2) Ibirama: composto por Presidente Getúlio, Dona Emma, Jose Boiteux, 

Witmarsum e Vitor Meirelles: (Figura 60) 

Figura 60 - Micropolo Ibirama para elaboração dos Planos Diretores Alto Vale do Itajaí 

 
Fonte: adaptado de AMAVI. 

 
3) Taió: composto por Santa Terezinha, Salete, Mirim Doce e Rio do Campo: 

(Figura 61) 
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Figura 61 - Micropolo Taió para elaboração dos Planos Diretores Alto Vale do Itajaí 

 
Fonte: adaptado de AMAVI. 

 
4) Ituporanga: composto por Imbuia, Petrolândia, Vidal Ramos e Chapadão do 

Lageado: (Figura 62) 

Figura 62 - Micropolo Ituporanga para elaboração dos Planos Diretores Alto Vale do 
Itajaí 

 
Fonte: adaptado de AMAVI. 

 
5) Trombudo Central: composto por Pouso Redondo, Braço do Trombudo, 

Agrolândia e Atalanta: (Figura 63) 
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Figura 63 - Micropolo Trombudo Central para elaboração dos Planos Diretores Alto 
Vale do Itajaí 

 
Fonte: adaptado de AMAVI. 

Desta forma, os polos foram definidos,  

[...] conforme sua afinidade geográfica e dai baseado nisso foi contratado 
cinco arquitetos para trabalhar e coordenar essas regiões, e cada um 
trabalhou em uma região. Cada arquiteto tinha cinco, seis municípios que 
trabalhavam mais diretamente em cada região e de tempos em tempos 
tínhamos reuniões aqui centralizadas para discutir a questão a nível regional 
(ENTREVISTADO 1, 2017).  

Após esta divisão, a primeira etapa foi a estruturação e capacitação das equipes, 

incluindo o NGPT, nas prefeituras. Cabe aqui destaque que, atualmente, alguns 

municípios já estão em fase de revisão dos seus planos. Porém, o foco está no processo 

de elaboração e, esporadicamente, aparecerá alguma análise complementar sobre o 

processo de revisão. Igualmente para elaboração dos PDM de 2005 a 2014, se pode 

verificar a seguinte estrutura para revisão dos PDM que estão sendo executados via 

cooperação técnica com AMAVI: (Figura 64) 
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Figura 64 - Metodologia aplicada na Revisão Planos Diretores Municipais (Exemplo de 
cooperação com município de Ibirama) 

 
Fonte: extraído de Termo de Cooperação Técnica entre AMAVI e Prefeitura municipal de Ibirama 
(2017). 

 
Se verifica similaridade entre as metodologias de elaboração aplicadas durante 

a elaboração entre os anos de 2005 a 2014 e a metodologia aplicada para revisão, neste 

caso, exemplificado pelo Termo de Cooperação realizado com a Prefeitura municipal de 

Ibirama em 2017. No que compete à participação social, está previsto no Termo de 

Cooperação (Ibirama) o seguinte: 

A Resolução Recomendada n° 83/2009, do Conselho das Cidades, estabelece 
orientações sobre o processo de revisão ou alteração dos Planos Diretores, o 
qual deve ser participativo, conforme o § 4º do art. 40 e do art. 43 do Estatuto 
da Cidade e nos termos da Resolução nº 25 do Conselho das Cidades. 
Esta mesma Resolução estabelece que toda e qualquer iniciativa de revisão ou 
alteração do Plano Diretor deve ser submetida ao Conselho da Cidade ou 
similar, e deve contemplar a realização de audiências ou consultas públicas, 
devendo os poderes Executivo e Legislativo garantir a participação da 
população e de associações representativas dos vários segmentos da sociedade. 
As audiências públicas, no processo de revisão ou de alteração do Plano 
Diretor, deverão seguir o disposto no Estatuto da Cidade, na Resolução nº 25 
do Conselho das Cidades e, ainda: 
I. Serem divulgadas em órgãos públicos de ampla circulação de pessoas; 
II. Terem o conteúdo a ser debatido explicitado em sua divulgação; 
III. Serem divulgadas em diversos meios de comunicação de modo a facilitar 
o acesso à informação pelos diversos segmentos da sociedade. Nesta 
perspectiva, sugere-se que em todas as etapas de revisão do Plano Diretor 
Municipal sejam incluídas ações de mobilização e eventos com a participação 
social. Recomenda-se ainda a elaboração de um relatório final, retratando todo 
o processo de participação social durante a revisão do Plano. 

 
Quando questionados, os entrevistados, sobre a condução no processo de 

elaboração e participação social, o relato dado é de que basicamente se tinha o NGPT 

instituído desde o início do processo. Porém, o entrevistado E2 fez questão de enfatizar 
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que o NGPT atuava mais como um Conselho do que como núcleo propriamente dito. 

Além do núcleo estavam presentes nas discussões (em audiências) a sociedade civil 

organizada: Associação de moradores, empresarial, sindicatos, universidades, ONGs. 

Chama atenção ao relato do E2 quando descreveu que um dos grandes problemas que se 

teve no processo de elaboração foi a não participação da população “porque as vezes é 

pouco divulgado e às vezes as pessoas vem para audiência pública sem saber do que se 

trata”.  

Ainda, de acordo com documentos disponibilizados pela AMAVI, no que se 

refere ao processo de elaboração dos PDM avaliados, como forma de chamar a atenção 

da população para a participação no processo de planejamento territorial municipal, por 

meio de audiências públicas, a AMAVI elaborou aos municípios materiais de divulgação 

como outdoors (9 metros de comprimento x 3 metros de altura), banners, panfletos e 

convites, conforme dados apresentados abaixo: (Figuras 65, 66, 67, 68 e 69)  

Figura 65 - Modelo padrão de outdoor para divulgação nos municípios 

 
Fonte: AMAVI (documentos disponibilizados). 
 
Figura 66 - Modelo de outdoor para divulgação – Prefeitura de Lontras (2007) 

 
Fonte: AMAVI (documentos disponibilizados). 
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Figura 67 - Outdoor para divulgação – Prefeitura de Lontras (2007) 

 
Foto: Acervo AMAVI. 

 
Figura 68 - Outdoor para divulgação – Prefeitura de Imbuia (2008) 

  
Foto: Acervo AMAVI. 
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Figura 69 - Outdoor para divulgação – Prefeitura de Imbuia (2008) 

 
 Foto: Acervo AMAVI. 
 

De acordo com os representantes da AMAVI, em diversas cidades estes outdoors 

foram fixados e somente as datas das audiências eram trocadas. Ainda, banners e convites 

foram elaborados como segue: (Figura 70) 

 
Figura 70 - Modelo de banner para divulgação 

 
Fonte: AMAVI (documento disponibilizado).  
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Figura 71 - Convite para participação Audiência Pública – Plano Diretor – Lontras 
(2011 e 2012) 

 

 
Fonte: Acervo AMAVI (documento disponibilizado).  
 

Porém, mesmo com esta aparente divulgação, em relato durante entrevista (E1 e 

E2), se frisou a dificuldade de conseguir a participação da população no processo. Cabe 

destaque de que, conforme E1, algumas instituições foram mais atuantes no processo, tais 

como EPAGRI, algumas vezes CASAN, Sindicatos dos Trabalhadores Rurais, CDL, 

ACIRS. Isto se verifica com a análise documental de lista de presenças e fotos, sobretudo, 

de audiências públicas, reuniões de NGPT e oficinas realizadas192.  (Quadro 19)

 
192 Neste momento da pesquisa se encontrou uma grande dificuldade na coleta de dados, tendo em vista que 
grande parte das prefeituras não possuíam documentos (por exemplo, atas e listas de presenças) do processo 
de elaboração dos PDM. Em alguns casos, a quantidade de pessoas foi estimada por este autor por meio de 
contagem em fotografias do acervo da AMAVI.  
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Quadro 19 - Participação social no processo de elaboração dos PDM 
 

MUNICÍPIO 
POPULAÇÃO 

TIPO DATA QUANT. DE PESSOAS 
PARTICIPANDO 

% DO TOTAL DE 
PARTICIPAÇÃO 

(CONSIDERANDO CENSO 
2000) 

2000 2010 

Rio do Sul 51.650 61.198 - - - - 
Atalanta 3.429 3.300 Reunião NGPT 26/11/2007 ~9 0,26 

Chapadão 
do Lageado 2.561 2.762 1 audiência pública 04/11/2007 ~21 0,82 

   2 audiência pública 28/04/2008 ~18 0,70 

   Reunião NGPT – 
levantamento de dados  

16/08/2006 ~18 0,70 

Dona Emma 3.309 3.721 - - - - 
Ibirama 15.802 17.330 - - - - 
Imbuia 5.246 5.707 Reunião NGPT 29/05/2007 10 0,19 

   1 audiência pública 23/10/2007 48 0,91 
   2 audiência pública 23/04/2008 32 0,61 
   2 reunião NGPT 16/08/2007 16 0,08 

Ituporanga 19.492 22.250 1 audiência pública 20/11/2007 ˜29 0,15 
   2 audiência pública 29/04/2008 ˜45 0,23 

José Boiteux 4.594 4.721 - - - - 

Mirim Doce 2.753 2.513 Reunião NGPT – oficina 
levantamento de dados 

16/04/2008 14 0,51 

   1 audiência pública 14/09/2008 ˜45 1,63 
Presidente 

Getúlio 12.333 14.887 Reunião NGPT 2006 ˜17 0,13 

Salete 7.163 7.370 Reunião NGPT – oficina 
levantamento de dados  

08/04/2008 17 0,23 

   Reunião NGPT – oficina 
levantamento de dados 

18/04/2008 16 0,22 
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   Reunião NGPT – oficina 
levantamento de dados 

30/04/2008 12 0,17 

   Reunião NGPT – oficina 
comunitária 

08/05/2008 54 0,75 

Vidal Ramos 6.279 6.290 Reunião NGPT  17/05/2007 15 0,24 
   Reunião NGPT 09/08/2007 10 0,16 
   1 audiência pública 25/10/2007 104 1,65 
   2 audiência pública 24/04/2008 85 1,35 

Vitor 
Meireles 5.519 5.207 - - - - 

   Reunião NGPT 31/10/2007 12 0,36 
Braço do 

Trombudo 3.187 3.457 Reunião NGPT 29/11/2007 19 0,60 

Petrolândia 6.406 6.131 Reunião NGPT  15/06/2007  15 0,23 
   1 audiência pública 09/11/2007 30 0,47 
   2 audiência pública 09/05/2008 18 0,28 

Pouso 
Redondo 12.203 14.810 Reunião NGPT 30/10/2007 22 0,18 

Presidente 
Nereu 2.305 2.284 Reunião NGPT – oficina 

comunitária 
11/03/2008 ˜60 2,60 

Rio do Oeste 6.730 7.090 Reunião NGPT – oficina 
comunitária 

? ˜20 0,30 

Taió 16.257 17.260 Reunião NGPT – oficina 
comunitária 

19/02/2008 16 0,09 

   Reunião NGPT – oficina 
técnica 

26/02/2008 14 0,08 

   Reunião NGPT – oficina 
técnica 

01/04/2008 6 0,03 

   Reunião NGPT – reunião 
comunitária 

22/04/2008  45 0,30 

Trombudo 
Central 5.795 6.553 Reunião NGPT ?/2007 ˜9 0,16 

Agrolândia 7.810 9.323 Reunião NGPT  ? ˜10 0,12 
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Laurentino 5.062 6.004 Reunião NGPT - oficina ?/2008 ˜30 0,59 
Rio do 

Campo 6.522 6.192 Reunião NGPT – oficina 
técnica 

28/02/2008 15 0,23 

   Reunião NGPT – oficina 
técnica 

25/03/2008 8 0,12 

   Reunião NGPT – oficina 
comunitária 

13/05/2008 104 1,59 

Santa 
Terezinha 8.840 8.767 1 audiência pública 26/03/2009 60 0,68 

Agronômica 4.257 4.904 Reunião NGPT – oficina 
técnica 

?/11/2007 9 0,21 

   Reunião NGPT – oficina 
comunitária 

11/12/2007 ˜35 0,82 

   Reunião NGPT – oficina 
técnica 

?/2012 ˜15 0,18 

Lontras 8.381 10.244 Reunião NGPT – oficina 
comunitária 

?/2012 ˜50 0,60 

Witmarsum 3.251 3.600 - - - - 

   1 reunião leitura 
comunitária 

25/02/2008 124 2,26 

Aurora 5.474 5.549 1 audiência pública 22/10/2008 32 0,58 
Elaboração: Rubens Staloch com base na análise documental da pesquisa. 
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De acordo com documentos observados sobre o “regulamento das audiências 

públicas”, se pode perceber que as mesmas possuíam duração aproximada de uma hora e 

trinta minutos. Ao analisar a documentação, se pode observar que em alguns municípios 

ocorreu reunião do NGPT em conjunto com AMAVI (arquitetos (as) responsável pelo 

micropolo) para capacitação dos vereadores sobre o processo de planejamento territorial 

municipal, mais especificamente o Plano Diretor. A exemplo, se pode citar o ocorrido no 

município de Rio do Campo, em 10 de março de 2008, onde estiveram presentes nove 

vereadores: (Figura 72) 

Figura 72 - Apresentação/Capacitação sobre o Plano Diretor Participativo aos 
Vereadores – Rio do Campo (2008) 

 
Foto: Acervo AMAVI.  

 
Figura 73 - Lista de Presença apresentação/capacitação sobre o Plano Diretor 
Participativo – Rio do Campo – aos Vereadores (2008) 

 
Fonte: Análise documental disponibilizada pela AMAVI.  
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Tentando perfazer uma análise de forma mais aprofundada de como ocorreu o 

processo de elaboração dos Planos Diretores, buscou-se dados (atas de reuniões, listas de 

presenças, fotos, dentre outros documentos) junto a AMAVI e mediante solicitação de 

documentos no portal do cidadão (tendo em vista a prerrogativa de transparência e acesso 

à informação asseguradas no Estatuto da Cidade e Lei de Acesso à Informação - LAI) no 

contexto do e-Gov (sob a nomenclatura G2C), ou seja, através de solicitação193 por meio 

dos sites das Prefeituras Municipais194 visando, ainda, identificar a eficiência destes 

serviços (e-Serviços) e informações (e-Informação) quanto ao uso destas ferramentas de 

solicitação.  

No contexto do atendimento à solicitação realizada via Lei de Acesso à 

Informação (LAI), se destaca que apenas 16 prefeituras retornaram resposta via website 

(considerando a data da solicitação realizada em 21/03/2018 e a data do fechamento deste 

texto 30/06/2019). Por outra análise, considerando aquelas que atenderam o disposto na 

LAI de que a resposta deve ser dada em um período de até 20 dias (úteis), apenas nove 

retornaram no período legal estipulado195 mesmo que a resposta dada seja de que não 

havia documentos disponíveis do processo de elaboração dos planos diretores ou que a 

AMAVI possuía os documentos solicitados. No total foram recebidos em torno de 180 

documentos e a maior parte deles eram fotos (32%) e outros documentos não relevantes 

ao processo de pesquisa aqui proposto (21%). Apenas 15% dos documentos recebidos 

eram atas das reuniões dos NGPT e 13% listas de presença da reunião NGPT / Leitura 

técnica e comunitária, sendo que estes mesmos documentos já haviam sido entregues pela 

AMAVI.  

Destaque para o relativo desconhecimento sobre processo de planejamento que 

pôde ser constatado, corroborando com informações obtidas pela entrevista com 

representantes da AMAVI, mesmo por parte de prefeituras com maior “capacidade” 

técnica e administrativa, Rio do Sul, por exemplo, quando questionados sobre 

documentos referentes ao processo de elaboração do PDM, informou que não cabia ao 

Executivo possuir tais informações mas, sim, à Câmara de Vereadores – ver Apêndice 5. 

 
193 Ver apêndice 5.  
194 Considerando a análise nos Sites das Prefeituras Municipais do Alto Vale do Itajaí, se verifica que em 
mais de 80% deles há algumas formas de contato com o cidadão sobressaindo-se, o Serviço de Solicitação 
de Acesso à Informação [em muitos casos, gerenciado pela FECAM] por meio do qual fora solicitado 
documentos referentes a processo de elaboração dos planos diretores municipais.  
195 Aurora, Agrolândia, Chapadão do Lageado, Ibirama, José Boiteux, Lontras, Presidente Getúlio, 
Presidente Nereu, Witmarsum.  
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Este fato nos mostra o despreparo quanto ao conhecimento do processo tendo em vista 

que a elaboração do PDM é responsabilidade do Executivo, cabendo à Câmara a 

aprovação ou rejeição.  

Outra forma de levantamento de informações referentes ao processo de 

planejamento territorial foi junto à AMAVI, cuja função, como já mencionado, tem sido 

realizar acompanhamento do Assessoramento Técnico aos municípios (aqueles que 

realizaram Termo de Cooperação Técnica) no que tange à elaboração / revisão dos Planos 

Diretores e, desta forma, se conseguiu um total de 996 documentos196, entre atas de 

audiências públicas, listas de presenças, ata de reuniões de Núcleo Gestor, listas de 

presenças de reuniões de Núcleo Gestor, fotos, documentos referentes às oficinas de 

leituras técnica e comunitária, entre outros.  A maior quantidade de documentos recebidos 

para análise foram fotos (74%). Por outro lado, não foram encontrados nos arquivos lista 

de presença das audiências públicas realizadas mas, sim, algumas delas estavam presentes 

nos documentos elaborados da síntese do processo, a exemplo do Anexo 3: (Gráfico 12) 

Gráfico  12 - Tipos de documentos recebidos da AMAVI para análise 

 
Elaboração: Rubens Staloch com base nos dados da pesquisa.  
 

 
196 Documentos recebidos na forma digital. Do total de 28 municípios, se obteve junto à AMAVI 
documentos referentes ao processo de elaboração dos Planos Diretores de 22 municípios, ou seja, de 79% 
deles. Salienta-se que a AMAVI forneceu a maior parte dos documentos (atas e listas de presenças) para 
que as análises pudessem ser realizadas. As prefeituras, por sua vez, quase não possuem documentos 
referentes a este processo.  
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Importante tipo de documento para análise, diz respeito às atas de reuniões dos 

núcleos gestores e listas de presenças. Na categoria outros estão listados slides utilizados 

pela AMAVI para reuniões com núcleo gestor e nas audiências públicas, documento de 

síntese destas audiências e reuniões, modelos de convites para audiência pública e alguns 

áudios das audiências realizadas.  

Analisando de forma qualitativa o teor dos documentos recebidos (tanto da 

AMAVI, quanto da solicitação via Sistema de Acesso à Informação dos websites das 

prefeituras), cujo objetivo foi identificar a participação social na elaboração dos Planos 

Diretores Municipais, se verifica, a partir de uma nuvem de palavras197 elaborada por 

meio do website worldcloud, de acordo com os temas discutidos pelos NGPT’s 

municipais, que a metodologia predominante nos trabalho foi a CDP (condicionantes, 

deficiências e potencialidades). Além do mais, a palavra discussão e apresentação 

aparecem de forma recorrente nas atas, tendo em vista que estas foram as bases das 

reuniões, apresentação de dados e discussão (entre os presentes) sobre os mesmos. (Figura 

74) 

Figura 74 - Nuvem de palavras a partir das atas dos NGPT 

 
Elaboração: Rubens Staloch com auxílio do website worldcloud.com (2018).  

 

 
197 Elaborada a partir do site https://www.wordclouds.com.  
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Fica evidente, ao analisar as atas das reuniões do NGPT’s, bem como audiências 

públicas realizadas, que um padrão foi instituído para o prosseguimento dos trabalhos. 

Em alguns municípios foi desenvolvido um caderno resumo com estas etapas ficando 

evidente a forma como ocorreu todo o processo198, o qual pode assim ser apresentado em 

três etapas:  

1) levantamento de dados (aprox. sete reuniões);  

2) discussão e diagnóstico (aprox. três reuniões); e  

3) proposta do Plano Diretor (aprox. seis reuniões).  

Sendo assim, cada etapa possuía alguns objetivos: (Figura 75) 

Figura 75 - Etapas do processo de elaboração dos PDM na região do Alto Vale do Itajaí 

 
Elaboração: Rubens Staloch.  

 
198 Como exemplo deste material, ver Anexo 2 – Plano Diretor Participativo de Imbuia, Volume II – 
Diagnóstico, Propostas e Diretrizes.  
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Entre as primeiras reuniões são apresentadas as atribuições do Núcleo Gestor 

bem como definição do seu Regimento Interno e eleição dos membros. Durante a etapa 

de levantamento de dados ocorre a exposição sobre a definição do que é o Plano Diretor 

e quais as etapas que serão realizadas à sua elaboração. Foram levantados dados (leitura 

da cidade) a partir de oficinas realizadas com base na metodologia CDP ou Metaplan, 

cujo Slogan trabalhado foi “A cidade que temos e a cidade que queremos ter”. Foram 

discutidos os temas sobre Aspectos Socioeconômicos e Culturais (Economia, Turismo e 

Cultura); Aspectos Físico-territoriais (Geomorfologia e Meio Ambiente); Infraestrutura 

Social (Educação, Cultura, Saúde, Assistência Social, Esporte e Lazer e Segurança); 

Infraestrutura Social (Esporte e Lazer e Segurança); Infraestrutura física (Sistema Viário); 

Infraestrutura física (Saneamento, Energia Elétrica e Comunicação). 

Ou seja, se nota que os NGPT’s estão priorizando discutir e implementar os 

instrumentos de regularização fundiária e até de indicação do desenvolvimento urbano, 

enquanto aspectos dos instrumentos de gestão democrática da cidade pouco são 

discutidos.  Ainda, se pode constatar, a partir da leitura das atas dos NGPT e Audiências 

Públicas, o que Rolnik (2009, p. 45) elencou sobre o fato de que  “em muitas cidades, 

debates públicos sobre temas de política urbana ocorreram pela primeira vez; em outras, 

tratou-se apenas de um procedimento formal – a convocação de uma audiência pública e 

seu registro em ata – para que o poder político local não pudesse ser acusado e 

eventualmente punido por descumprir a lei”. 

A exemplo da etapa de levantamento de dados, se pode elencar, através de 

fotos199 dos processos, a sua similaridade de execução nos municípios, incluindo, a partir 

de análise dos PDM aprovados, o destaque para a similaridade dos próprios Planos: 

(Figuras 76, 77, 78, 79 e 80) 

 
199 Consultar demais fotos em Anexo 4.  
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Figura 76 - Reunião NGPT Agronômica para etapa de levantamento de dados – 
metodologia CDP (2007) – Micropolo de Rio do Sul 

 
Foto: Acervo AMAVI. 

 
Figura 77 - Reunião NGPT Presidente Getúlio para etapa de levantamento de dados – 
metodologia CDP (2006) – Micropolo de Ibirama 

 
Foto: Acervo AMAVI. 

 
Figura 78 - Reunião NGPT Vidal Ramos para etapa de levantamento de dados – 
metodologia CDP (2007) – Micropolo de Ituporanga 

 
Foto: Acervo AMAVI. 
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Figura 79 - Reunião NGPT Ituporanga para etapa de levantamento de dados – 
metodologia CDP (2007) – Micropolo de Ituporanga 

 
Foto: Acervo AMAVI. 
 
Figura 80 - Reunião NGPT Pouso Redondo para etapa de levantamento de dados – 
metodologia CDP (2007) – Micropolo de Trombudo Central 

 
Foto: Acervo AMAVI. 

 
Constata-se que na etapa de discussão e diagnóstico são realizadas a eleição das 

prioridades e estratégias do diagnóstico, dando suporte para a etapa de elaboração do 

Plano Diretor, sendo que nesta fase foi realizada a definição do Macrozoneamento, do 

Zoneamento Municipal e dos Índices Urbanísticos; Zoneamento Urbano e dos Índices e 

Parâmetros Urbanísticos; Zoneamento da Área Rural; discussão sobre vias públicas e 

gabaritos; definição das Áreas de Interesse Especial do município; apresentação dos 

instrumentos jurídicos e urbanísticos do Estatuto das Cidades; e discussão do Projeto de 

Lei do PDM. 

Se pode perceber que foram, de forma geral, realizadas duas audiências públicas 

e não três como previa a metodologia apresentada pela AMAVI. A primeira delas foi 

realizada ao final da etapa de levantamento de dados e diagnóstico e a segunda ao final 



 

 267 

da elaboração da proposta. Outro fato que chama a atenção ao analisar listas de presenças 

do processo de leitura comunitária é, em alguns casos, a grande quantidade de estudantes 

presentes, a exemplo do município de Rio do Campo, em oficina realizada em 13 de maio 

de 2008. Do total de 104 presentes, 42 eram estudantes do ensino fundamental, conforme 

se pode notar na foto (em que os mesmos estão uniformizados) e na lista de presença: 

(Figura 81) 

Figura 81 - Oficina de leitura comunitária – Rio do Campo (2008) 

 
Foto: Acervo AMAVI. 

 
Figura 82 - Lista de presença oficina/reunião comunitária – Rio do Campo – (2008) 

 
Fonte: Acervo AMAVI. 

Destas oficinas, mediante uso de metodologia CDP ou Metaplan, realizadas para 

leitura comunitária e técnica, eram obtidos resultados como segue: (Figuras 83 e 84) 
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Figura 83 - Oficina de leitura comunitária – Vidal Ramos – metodologia CDP (2006) 

 
Foto: Acervo AMAVI. 

 
Figura 84 - Oficina de leitura comunitária – Aurora – metodologia Metaplan (2013) 

 
Foto: Acervo AMAVI. 

 
 Considerando a ordem cronológica do processo de elaboração dos Planos 

Diretores verificou-se que, em primeiro momento, foi realizado o processo de leitura 

técnica da cidade a partir do NGPT e, posteriormente, leitura comunitária, quando era 
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convidada a população para discutir os elementos/itens elencados na etapa de leitura 

técnica.  

Durante a análise documental das atas dos NGPT’s e das audiências públicas 

algumas colocações chamaram a atenção. A primeira delas, presente na ata de audiência 

pública para elaboração do Plano Diretor do município de Ituporanga, em 20 de novembro 

de 2007, em que Daniel Schmidt, fez referência a essência do Plano Diretor Participativo, 

esclarecendo que “para a realização de todo o plano seria necessário muito dinheiro”. 

Ainda, na mesma ata, a vereadora Kátia Muller coloca que “ a falta de participação 

popular se deve ao descrédito das administrações anteriores”. Ademais, se nota ao ler as 

atas que, quando relatado sobre participação, não se enfatiza no sentido da participação 

social mas, sim, da participação daqueles presentes no NGPT. Já na ata de reunião do 

NGPT do município de Petrolândia, de 15 de junho de 2007, a maioria dos presentes 

enfatizou a importância da participação de toda a comunidade nas discussões do Plano 

Diretor, principalmente dos moradores da área rural. Ou seja, pouco se percebeu por parte 

dos NGPT’s a ênfase em sensibilizar a participação social.  

Percebe-se que em alguns momentos se convocou reunião com os vereadores 

cuja finalidade foi apresentar a proposta que estava sendo elaborada e que, por sua vez, 

pode ser correlacionada com o fato de que muitos dos vereadores (as) não se faziam 

presentes nas reuniões dos NGPT’s, situação esta visualizada por meio da análise das 

listas de presenças.  

Nas atas de audiências públicas, verifica-se que durante a primeira audiência 

ocorreu a apresentação dos resultados da etapa de diagnóstico do Plano Diretor e eleicão 

das prioridades de ação para o futuro do município e foi aberto espaço para sugestões de 

forma oral ou escrita. Durante a segunda audiência foram apresentadas as propostas do 

PDM, composta de Macrozoneamento Municipal, Zoneamento Municipal e Urbano, 

Índices Urbanísticos, Hierarquia do Sistema Viário Municipal e Urbano, as Áreas de 

Especial Interesse para o município e, por fim, uma breve explanação sobre os 

Instrumentos Jurídicos e Urbanísticos do Estatuto das Cidades; aberto espaço para 

sugestões de forma oral ou escrita.  

Considerando as datas das audiências, nota-se que praticamente todas foram 

realizadas durante a semana, com destaque para terças e quintas-feiras. Salienta-se que 
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toda a condução dos processos ficou sob a coordenação de representantes (arquitetos, 

geralmente) da AMAVI, ou seja, corroborando com os relatos dos entrevistados da 

AMAVI em abril de 2017 que relataram de que o próprio NGPT não estava preparado 

para conduzir o processo, sendo percebido, inclusive, que, durante as reuniões dos 

NGPT’s, os representantes da AMAVI necessitavam explicar a forma como deveria 

ocorrer o processo bem como sobre muitos dos temas abordados.  

No que tange ao processo de e-Gov, para que este seja implementado com 

eficácia, alcançando objetivos de participação via ciberespaço, é preciso existir o uso 

coerente de tecnologias e mecanismos de coordenação e estruturas de governança 

adequados (RICART e UBALDI, 2016). Sendo assim, visando entender estes aspectos e 

seguindo a estrutura de pesquisa da TIC Governo Eletrônico 2015, se buscou informações 

sendo estes  importantes dados para se correlacionar com o tema desta tese proposta, junto 

as prefeituras dos 28 municípios da região, bem como por meio de observação em seus 

websites200 nos seguintes âmbitos: (Quadro 20) 

Quadro 20 - Questionário observado junto das Prefeituras municipais do Alto Vale do 
Itajaí 

DADO OBSERVADO201 RESPOSTAS POSSÍVEIS 

Existência de área ou departamento de Tecnologia 
da Informação (TI) sim / não 

Prefeitura possui website sim / não 

Tipo de serviço disponibilizado no website 

fazer download de documentos ou formulários/ 
preencher ou enviar formulário pelo website/ 
emitir nota fiscal eletrônica/ consultar processos 
administrativos ou judiciais em andamento/ emitir 
boletos de tributos ou outras guias de pagamentos/ 
fazer inscrição ou matrícula como, por exemplo, 
para concursos, cursos, escolas, etc./ fazer emissão 
de documentos como licenças, certidões, 
permissões e outros/ realizar agendamentos para 
consultas, atendimentos, serviços, entre outro/ 
nenhum desses 

Existência de meio de contato a uma central de 
atendimento em que o cidadão pode solicitar 

serviços públicos, caso sim, qual o tipo 
telefone / internet 

 
200 Realizado em março de 2018.  
201 Os dados foram obtidos a partir de observação nos websites das prefeituras. Aqueles que não foram 
possíveis de serem verificados, se entrou em contato, via telefone, com a prefeitura para que os dados 
pudessem ser coletados, a exemplo, para saber qual o tipo de conexão existente na instituição. 
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Existência da disponibilização de recursos ao 
cidadão por meio de dispositivos móveis nos 

últimos 12 meses, por tipo de recurso oferecido 

website adaptado para dispositivos móveis/ 
transações e pagamentos/ recebimento de SMS 
enviado pelo cidadão/ envio de SMS para o 
cidadão/ aplicativos criados por empresas ou 
cidadãos a partir de dados disponibilizados pela 
Prefeitura/ aplicativos criados pela Prefeitura/ 
outro/ nenhum 

A Prefeitura disponibiliza alguma iniciativa de 
acesso à internet ao cidadão 

centros públicos de acesso com telecentros/ 
conexão wifi em parte ou em todo o município/ 
nenhuma dessas 

Prefeitura publica na internet 

contas públicas ou prestação de contas/ compras, 
licitações ou compras eletrônicas/ legislação/ 
contratos/ diário oficial on-line/ lista de salários 
dos serviços públicos/ documentos com os 
resultados dos objetivos, planos, metas/ 
documentos com os objetivos, planos e metas/ 
catálogo de serviços públicos 

Prefeitura possui perfil ou conta em redes sociais 
on-line, por tipo 

redes de relacionamento como Facebook/ vídeos 
como YouTube ou Vimeo/ microblog com Twitter/ 
fotos como Flickr ou Instagram/ blogs Wordpress 
ou Blogspot/ outras/ nenhuma dessas 

Elaboração: Rubens Staloch a partir da Pesquisa TIC Governo Eletrônico (2015). 

Para os municípios da região do Alto Vale do Itajaí, considerando os dados 

pesquisados no ano de 2018, se tem que 97% deles não possuem departamento de 

tecnologia da informação: (Quadro 21) 

Quadro 21 - Resultado observado junto às prefeituras municipais referente ao uso de 
TICs 

VARIÁVEL OBSERVADA RESULTADO 
Existência de área ou departamento de 

Tecnologia da Informação (TI)  apenas Rio do Sul possui setor próprio de TI 

Prefeitura possui website 100% das prefeituras possuem website 

Principais tipos de serviços disponibilizado nos 
websites 

download de documentos ou formulários (89%); 
preenchimento ou envio de formulário via website 
(82%); emissão de nota fiscal (71%); emissão de 
boletos de tributos ou outras guias de pagamentos 
(79%); emissão de documentos como licenças, 
certidões, permissões e outros (82%) 

Existência de meio de contato a uma central de 
atendimento em que o cidadão pode solicitar 

serviços públicos 
100% das prefeituras disponibilizam contato para 
atendimento via internet202 

Existência da disponibilização de recursos ao 
cidadão por meio de dispositivos móveis nos 

últimos 12 meses, por tipo de recurso oferecido 

100% das prefeituras disponibilizam seus websites 
compatíveis com plataformas móveis, porém, 
somente Rio do Sul possui aplicativo disponibilizado 
para Smartphones 

 
202 Em alguns casos foram encontrados erros nos links dos websites.  
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 Disponibilização de alguma iniciativa de acesso 
à internet ao cidadão 

apenas Rio do Sul, por meio do Programa "Rio do Sul 
Digital" que visa levar internet à população (com 
abrangência de capacidade de 80% dela)203 

Principais publicações realizadas pelas 
prefeituras na internet (website) 

contas públicas ou prestação de contas (89%); 
compras, licitações ou compras eletrônicas (96%); 
legislação (96%); contratos (89%); diário oficial on-
line (54%); lista de salários dos servidores públicos 
(54%) 

Tipo de perfil ou conta em redes sociais (on-line) 
predominante  Facebook (64%) 

Elaboração: Rubens Staloch a partir dos dados da pesquisa. 

Apenas 32% das prefeituras (nove delas) disponibilizam em seus websites 

documentos com objetivos, planos e metas, sendo que em nenhum deles foi observado a 

divulgação dos resultados de objetivos, planos e metas. Em nenhum website foi possível 

consultar processos administrativos ou judiciais em andamento, fazer matrículas em 

escolas ou, mesmo, realizar agendamentos de consultas, por exemplo. Cabe destacar 

também que, ao analisar os websites das prefeituras municipais da região, se verifica a 

similaridade dos mesmos (quanto ao seu layout). Quanto à acessibilidade, pouco se 

percebe, existindo em todos a possibilidade de alto contraste e em apenas 4 websites é 

possível perceber demais recursos de acessibilidade, sendo este, recurso em libras.  

Rio do Sul, dentre todos os municípios da região, é aquele que apresenta website 

mais avançado em termos de nível de maturidade, apresentando, inclusive, um sistema de 

Governança chamado SIGEP204,  desenvolvido pelo setor de TI da prefeitura como forma 

de divulgar os projetos em execução no município, oriundos de captação de recursos 

externos, seja do Governo Federal, Estadual e/ou financiamentos.  É o único município a 

possuir um programa para levar internet à população (aproximadamente 80%), chamado 

“Rio do Sul Digital205”, iniciado em 2015.  Além do mais, tem desenvolvido aplicativo 

para smartphone (Atende.Net), onde é possível os cidadãos acessarem alguns serviços 

tais como: licitações em andamento, localização e dados sobre número de empresas e 

notícias.  

 
203 Ibirama também passou a implementar o Programa “Internet para Todos” a partir do termo pactuado 
[em março de 2018] com o Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações (MCTIC), em 
que nove localidades ibiramenses serão beneficiadas pela implantação da internet banda larga. Estão 
incluídas na listagem áreas de Nova Stettin, Rafael, Rafael Baixo, Ribeirão Areado, Ribeirão das Pedras, 
Rio Sellin, Ribeirão Taquaras, Caminho do Meio, Anchieta e Ribeirão Pedrinhas. 
204 Disponível em: http://sigep.riodosul.sc.gov.br. Acessado em: mar. de 2018.  
205Informações disponíveis em: https://www.youtube.com/watch?v=BxoQPC6JUtM e  
https://riodosul.atende.net/?pg=autoatendimento#!/tipo/servico/valor/129/padrao/2.  Acessado em: mar. 
2018.  
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Assim se corrobora os dados da pesquisa TIC Governo Eletrônico 2015 em que 

poucas prefeituras possuem setores de coordenação de TI como também se verifica entre 

as prefeituras da região do Alto Vale do Itajaí. Complementarmente a estas análises estão 

os dados do SIDEMS206 (2018), para a temática de governo eletrônico, que classifica a 

média geral do estado, no que tange aos serviços disponibilizados no portal municipal, é 

de 0,480, o que, de acordo com a metodologia utilizada, é considerado baixo. Observando 

os dados para os municípios do Alto Vale do Itajaí, infere-se que eles estão com uma 

média de 0,506, considerado médio baixo, sendo que Atalanta e Rio do Sul são os 

municípios que apresentam os melhores resultados. (Gráfico 13) 

Gráfico  13 - Índice de Governo Eletrônico Municipal – Alto Vale do Itajaí – 2017 

 
Elaboração: Rubens Staloch com base em SIDEMS / FECAM (2018).  
 

Verifica-se assim, que 32% dos municípios da região possuem um indicador 

baixo, o que pode dificultar uma possível implementação de uma ferramenta para 

participação social via ciberespaço (e-Tomada de Decisão) para o planejamento territorial 

participativo.  

 
206 Disponível em: http://indicadores.fecam.org.br/indice/estadual/ano/2018/codDimensao/1094. 
Acessado em: mar. de 2018.  
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Conforme apontado por Lüchmann (2002) e Pereira (2015) sobre a relevância 

de uma tradição associativa para que a participação social ocorra, como forma de verificar 

se existe ou existiu esta tradição no Alto Vale do Itajaí, buscou-se evidências junto ao 

Acervo do Arquivo Público Histórico do Município de Rio do Sul e no banco de teses e 

dissertações da Universidade Regional de Blumenau (FURB), da Universidade Federal 

de Santa Catarina (UFSC) e da Universidade do Estado de Santa Catarina (UDESC) 

fragmentos que as comprovem, sendo encontrados alguns dados (dissertações, teses e 

matérias de jornais) que comprovam que existiu uma tradição associativa na região, até 

então, muito polarizada por Rio do Sul: (Quadro 22) 

Quadro 22 - Verificação de tradição associativa na região do Alto Vale do Itajaí 
DADO / RELATO OBSERVADO FONTE 

Clubes de Caça e Tiro – nos relatos do jornal são apresentados os feitos dos 
sete anos das realizações desportivas e sociais do Clube de Caça e Tiro “Dias 
Velho”, fundado em dezembro de 1943, tendo a adesão de diversas pessoas 
interessadas. É enfatizado a relevância do Clube para o progresso social e 
cultural e artístico da cidade, sendo o Clube utilizado para realização de 
festividades, reuniões, etc., bem como, em benefício de diversas obras de 
caridade e de utilidade para a comuna (cidade).    

Jornal Vanguarda. Rio 
do Sul: ano I, n. 04, dez. 
1950.  

Festas Natalinas – Cecília Franciozi Heusser relata que em meados de 1950, 
eram realizadas festas natalinas para alunos de escola, entregando-lhes 
bolachas, era montado presépio em sala iluminado por velas. A comunidade 
participava em grande número e prestigiava o momento.  

Júnior e Santos (2016) 

Associações de Moradores – em consulta ao portal de informações das 
Prefeituras Municipais, se verifica a existência de diversas Associações de 
Moradores. Somente em Rio do Sul, totalizam mais de 30 Associações.  

Sítios eletrônicos (sites) 
das Prefeituras 
Municipais.  

Lions Clube – instalado em agosto de 1956.  Roussenq (2015) 

Associação Comercial e Industrial de Rio do Sul – fundada em 1945, como 
forma de promover o processo de desenvolvimento industrial.   

Zanella (2006) 

Associações Rurais – ênfase no histórico de empreendimentos associativos, 
considerando as suas principais características, contradições, conflitos e 
articulações que envolvem o cooperativismo tradicional e o cooperativismo 
solidário (STOCK, 2016, p. 128), bem como, associações de produtores. 
Ainda, se verifica junto ao Jornal Vanguarda, que em 1950 havia uma 
Associação Rural em Rio do Sul, fundada em 1946, cujos objetivos estavam 
em prestar benefícios as classes rurais rio-sulenses.  

Stock (2016); Jornal 
Vanguarda. Rio do Sul: 
ano I, n. 04, dez. 1950.  

Sindicados dos Produtores Rurais – presentes nos municípios até hoje com 
o intuito de contribuir com os produtores rurais sobretudo, com o auxílio em 
informações. 

Stock (2016) 

Elaboração: Rubens Staloch. 

A partir destes dados, se constata que existiu no processo de desenvolvimento 

da região uma tradição associativa. O questionamento que permanece é: por que esta 
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tradição não pode ser percebida no que tange ao processo de participação no planejamento 

territorial municipal quando da elaboração dos Planos Diretores Municipais? Como forma 

de entender um pouco sobre o que pensa a população, a partir de questionário aplicado 

de forma on-line (via Google Forms207), se pode evidenciar que existe vontade da 

população em participar. De um total amostral de 215 respondentes, 46,5% estão 

compreendidos na faixa etária de 20 a 29 anos, seguido da faixa etária de 30 a 34 anos, 

conforme se observa: (Tabela 2)  

Tabela 2 - Faixa etária dos respondentes do questionário on-line aplicado 
FAIXA ETÁRIA  % 

DE 15 A 19 ANOS 7,91% 

DE 20 A 24 ANOS 23,26% 

DE 25 A 29 ANOS 23,26% 

DE 30 A 34 ANOS 19,53% 

DE 35 A 39 ANOS 12,56% 

DE 40 A 44 ANOS 3,72% 
DE 45 A 49 ANOS 3,26% 

DE 50 A 54 ANOS 4,19% 

DE 55 A 59 ANOS 1,40% 

MAIS DE 59 ANOS 0,93% 

TOTAL 100% 

Fonte: questionário on-line aplicado – maio a setembro de 2017.  
 

Quanto ao nível de escolaridade, a maior representatividade está compreendida 

com Ensino Superior incompleto, Pós-Graduação completa e Ensino Superior completo: 

(Tabela 3)  

Tabela 3 - Nível de escolaridade dos respondentes 
NÍVEL DE ESCOLARIDADE  % 

ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO 0,47% 
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO 1,40% 

ENSINO MÉDIO INCOMPLETO 0,93% 
ENSINO MÉDIO COMPLETO 11,63% 

ENSINO SUPERIOR INCOMPLETO 37,21% 
ENSINO SUPERIOR COMPLETO 13,49% 

PÓS-GRADUAÇÃO INCOMPLETA 5,58% 
PÓS-GRADUAÇÃO COMPLETA 29,30% 

TOTAL 100% 
Fonte: questionário on-line aplicado – maio a setembro de 2017.  

 
207 Os questionários foram disponibilizados entre maio a setembro, por meio de mídias digitais, tais como: 
Facebook, E-mails e WhatsApp.  
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Tendo em vista o objetivo da pesquisa em capturar dados sobre o processo de 

participação social no planejamento territorial, especificamente Planos Diretores, quando 

questionados sobre o conhecimento do Estatuto da Cidade 45,6% informou conhecer. Por 

outro lado, 31,2% não conhece e 23,3% disse saber da existência do Estatuto, porém, não 

sabe o que é. Desta forma, se verifica que a maior parte não tem conhecimento sobre o 

teor do Estatuto da Cidade. De forma proporcional, 70% dos que possuem Pós-Graduação 

completa informaram saber o que é o Estatuto da Cidade, assim como 45% dos que 

possuem Graduação completa também informaram. Por outro lado, 100% dos que 

informaram possuir Ensino Fundamental incompleto, disseram não conhecer o Estatuto: 

(Tabela 4)  

Tabela 4 - Sobre conhecimento do Estatuto da Cidade, estratificado, por nível de 
escolaridade dos respondentes 

NÍVEL DE 
ESCOLARIDADE 

% QUE DISSE 
CONHECER O 

ESTATUTO 

% QUE DISSE 
NÃO CONHECER 

O ESTATUTO 

% QUE JÁ OUVIU, 
MAS NÃO SABE O 

QUE É 
ENSINO FUNDAMENTAL 

INCOMPLETO 
0% 100% 0% 

ENSINO FUNDAMENTAL 
COMPLETO 

0% 67% 33% 

ENSINO MÉDIO 
INCOMPLETO 

0% 50% 50% 

ENSINO MÉDIO  
COMPLETO 

36% 28% 36% 

ENSINO SUPERIOR 
INCOMPLETO 

33% 39% 29% 

ENSINO SUPERIOR 
COMPLETO 

45% 41% 14% 

PÓS-GRADUAÇÃO 
INCOMPLETA 

50% 33% 17% 

PÓS-GRADUAÇÃO 
COMPLETA 

70% 14% 16% 

Fonte: questionário on-line aplicado – maio a setembro de 2017.  
 

 De acordo com os dados da pesquisa, aqueles que possuem graduação e pós-

graduação são os que mais conhecem o Estatuto da Cidade, sendo observado, então, por 

esta amostra, que os que possuem menor nível de escolaridade são os que menos 

conhecem o Estatuto. Se somados os que não conhecem ou que já ouviram falar, mas que 

não sabem o que é, fica mais evidente ainda que quanto menor o nível de escolaridade 

menor o conhecimento sobre o Estatuto da Cidade.  

Entendendo que o PDM é um importante instrumento balizador (ou deveria ser) 

de planejamento territorial, é também relevante que a população possua conhecimento 

sobre ele. Para tanto, quando questionados sobre o fato de saber o que é um Plano Diretor, 
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79% disse saber. Destes, 36% possuem Ensino Superior incompleto e 34% Pós-

Graduação completa. Já aqueles que disseram não saber o que é um Plano Diretor, 43% 

possuem Ensino Superior incompleto e 26% Ensino Médio Completo. Poucos são os que 

possuem Ensino Superior completo e Pós-Graduação completa que não sabem o que é 

um Plano Diretor.  

Quando questionados se conhecem o Plano Diretor de sua cidade, se observa que 

a maior parte deles não o conhecem (49%) ou o conhecem em parte (33%). Ou seja, 82% 

da amostra não conhece na totalidade o Plano Diretor. (Gráfico 14) 

Gráfico  14 - Conhecimento do Plano Diretor Municipal 

 
Fonte: questionário on-line aplicado – maio a setembro de 2017.  
 

Considerando a faixa etária, em termos proporcionais, 94% daqueles que 

possuem de 15 a 19 anos não conhecem o Plano Diretor de sua cidade. Já daqueles que 

informaram conhecer o Plano Diretor, a maior parte está compreendida na faixa etária de 

25 a 39 anos. Porém, proporcionalmente, a faixa etária que mais disse ter conhecimento 

é aquela compreendida de 40 a 44 anos e mais de 59 anos. Para a alternativa “em parte”, 

a faixa etária compreendida de 20 a 39 anos é a mais representativa. (Tabela 5)  

Tabela 5 - Sobre conhecimento do Plano Diretor de sua cidade, estratificado, por faixa 
etária 

FAIXA ETÁRIA 

% 
PROPORC. 
QUE DISSE 
CONHECER 

“BEM” 

% 
PROPORC. 
QUE DISSE 
CONHECER 

“EM 
PARTE” 

% 
PROPORC. 
QUE DISSE 

“NÃO 
CONHECER" 

DE 15 A 19 ANOS 0% 6% 94% 
DE 20 A 24 ANOS 10% 32% 58% 
DE 25 A 29 ANOS 22% 34% 44% 
DE 30 A 34 ANOS 17% 33% 50% 

18%

49%

33% Sim

Não

Em parte
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DE 35 A 39 ANOS 26% 44% 30% 
DE 40 A 44 ANOS 38% 38% 25% 
DE 45 A 49 ANOS 29% 57% 14% 
DE 50 A 54 ANOS 22% 22% 56% 
DE 55 A 59 ANOS 0% 33% 67% 

MAIS DE 59 ANOS 50% 50% 0% 
Fonte: questionário on-line aplicado – maio a setembro de 2017.  

 
Sendo assim, as faixas etárias que mais disseram conhecer ou, em parte, estão 

compreendidas de 45 a 49 anos e mais de 59 anos. Por outro lado, os que menos 

conhecem, estão compreendidos na faixa etária de 15 a 19 anos. Porém, cabe mencionar 

que, daqueles que disseram conhecer o Plano Diretor de sua cidade, o conhecem pouco 

(40,8%) ou muito pouco (49,3%). Os que informaram conhecer bem, representam apenas 

9,9%. Desta forma, se pode inferir que, por mais que se tenha “conhecimento” sobre os 

Planos Diretores, este ainda é pouco o que, por sua vez, dificulta o processo de 

entendimento da dinâmica de planejamento territorial bem como pode prejudicar um 

processo de participação.  

O Núcleo Gestor de Planejamento Territorial [nomeado por Decreto] é um 

importante elo no processo de planejamento sendo ele o responsável em orientar, 

promover e articular ações de planejamento territorial, inclusive, viabilizando e 

sensibilizando à participação social. É um órgão de natureza consultiva e deliberativa que 

deverá ajustar suas deliberações com a Lei de Diretrizes Orçamentária (LDO), Lei 

Orçamentária Anual (LOA) e Plano Plurianual (PPA), garantindo ainda, que os 

instrumentos contidos no Plano Diretor sejam cumpridos visando um bom 

desenvolvimento territorial.  

Com relação ao conhecimento sobre as atribuições do NGPT, 55% da amostra 

não sabe quais são estas atribuições. Outros 28% sabem em parte e apenas 17% 

informaram saber das atribuições. Destaca-se, assim, que, se as atribuições não são 

conhecidas, também não podem ser cobradas em um processo de fiscalização / 

monitoramento por parte dos cidadãos. Quando questionados se a prefeitura e o NGPT 

têm se preocupado / estimulado a participação efetiva da população no planejamento da 

cidade, 78% informaram que não.  

Adentrando mais especificamente no processo de elaboração dos Planos 

Diretores, visando entender o contexto em que eles ocorreram, verifica-se que 69% da 
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amostra não teve informações sobre o processo de elaboração / revisão do Plano Diretor. 

Outros 13,5% disseram que tiveram informações “em parte”. Apenas 18% informaram 

que possuíam informações sobre o processo, sendo que a forma predominante de como 

receberam informações se deu por meio da Internet (Redes Sociais), rádio ou ouviram 

alguém falar sobre o processo. Além do mais,  pode-se destacar que muitos informaram 

que receberam informações pois possuem conhecidos na prefeitura ou fazer parte do 

NGPT, é funcionário (a) da prefeitura, é político e está envolvido e, também, por meio da 

Faculdade/Universidade. Desta forma, se verifica que muitos dos que ficaram sabendo do 

processo possuem alguma relação com a prefeitura. A opção outdoor, muito enfatizada 

pela AMAVI como forma de divulgar o processo, pouco foi relatada nesta amostra de 

pesquisa.  

Complementar a esta questão, se pode verificar que 91% da amostra questionada 

não participou das fases de elaboração / revisão do Plano Diretor. Os 9% que informaram 

ter participado possuem nível de escolaridade de Pós-Graduação completa e Superior 

completo. Quanto à faixa etária destes, está compreendida de 25 a 44 anos.  Ainda, a 

maior parte destes informaram que participaram do processo por meio de audiências 

públicas e fóruns de discussão.  

Daqueles que relataram que não participaram de nenhuma fase do processo de 

elaboração / revisão, relataram que o motivo principal é a questão de que não foram 

informados sobre o processo (61%), seguido da falta de tempo (24%) e do fato de que 

não acreditam poder influenciar nos processos / decisões (11%). Ainda, alguns não 

possuem interesse (7%) em participar. Assim, corroborando com estas afirmações, se 

constata que as maiores dificuldades para que a participação ocorra nos processos de 

elaboração / revisão dos Planos Diretores é a falta de informação, falta de tempo, 

dificuldade de acesso e dificuldade de entendimento.  

Apesar das dificuldades relatadas para participar dos processos de planejamento 

territorial a partir da elaboração / revisão dos Planos Diretores, 79,5% disseram que 

gostariam de participar ativamente das discussões. Estes que disseram ter interesse em 

participar, por sua vez, relataram, sobretudo, que não participaram devido à falta de 

informação e falta de tempo. Quando questionados sobre se deveria haver participação 

direta da população nas decisões fundamentais relacionadas ao planejamento da cidade, 

foram quase unânimes as respostas em que 99% informaram “sim”: (Gráfico 15)  
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Gráfico  15 - Respostas para a pergunta “deve haver participação direta nas decisões de 
planejamento territorial?” 

 
Fonte: questionário on-line aplicado – maio a setembro de 2017.  
 

Sobre a forma como os respondentes consideram que pode ocorrer a efetiva 

participação na gestão do Plano Diretor e do Planejamento Territorial da cidade, a maior 

parte informou a alternativa “consultas e participação via internet - via aplicativo de 

celular, por exemplo” em concomitância com a participação em audiências públicas e 

pesquisas públicas de opinião. Demonstraram, assim, que o ciberespaço, por meio de 

aplicativos, pode ser uma alternativa para a falta de tempo e informação.  

Correlacionando os dados de que as prefeituras e NGPT não têm sido percebido 

como atuante no sentido de estimular a participação e a falta de informação relatada na 

amostra, bem como a falta de tempo, se pode elencar que neste conjunto, assim, 

estratégias precisam ser pensadas. Desta forma, a presente tese possui sua relevância: 

aliar o processo de desenvolvimento da cibercultura [como lócus de possibilidade e 

encorajamento], organização em rede, governo eletrônico, vontade da população em 

participar, falta de tempo e informação e governança para a participação.  

Porém, é preciso entender um pouco o contexto do acesso à internet por parte da 

população. Sendo assim, se verifica, por meio da amostra, que 90% possui acesso à 

internet banda larga (via cabo/fibra ótica) em casa. Corroborando com os dados da 

ANATEL e pesquisa TIC domicílios, se nota que 96% possuem acesso à internet via 

smartphones (3G/4G, por exemplo).  

Assim, quando questionados sobre o fato de achar adequado participar de 

consultas públicas por meio do celular ou computador pessoal (meio digital / 

ciberespaço), 93% informou que acha adequado. (Gráfico 16)  

99%

1%

Sim Não
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Gráfico  16 - Respostas para a pergunta “acha adequado participar de consultas 
públicas por meio do celular ou computador?” 

 
Fonte: questionário on-line aplicado – maio a setembro de 2017.  
 

95% da amostra disse que, se existisse um aplicativo (via celular) para que 

pudesse participar de consultas públicas e participação no Planejamento Territorial, o 

usaria. Inclusive, em questão realizada de forma dissertativa, algumas inferências a este 

processo foram identificadas, a exemplos: “O uso de aplicativos seria muito válido, porém 

sem esquecer de debates e de fazer chegar as informações adequadamente à população 

pois a consulta sem informação pode levar ao equívoco” / “via digital com certeza 

facilitará o acesso para muitos cidadãos participar”.  

No processo de desenvolvimento da região analisada, se percebe que eram muito 

presentes a tradição associativa da população, sobretudo em clubes de caça e tiro, 

associações e sindicatos dos trabalhadores rurais. Em contrapartida, atualmente, do total 

da amostra questionada, 76% disse não fazer parte de associações de bairro. Assim, é 

necessário o estímulo / sensibilização para a comunidade cívica, visando o 

desenvolvimento positivo das cidades por meio do planejamento territorial participativo.  

Considerando a realidade brasileira, a participação popular necessita se firmar 

como hábito entre os cidadãos, o que somente poderá ser conquistado por meio de práticas 

duradouras e bem-sucedidas (SOUZA, 2010). É preciso criar mecanismos de 

participação, tendo em vista:  

[...] minorar eventuais dificuldades ligadas a diferenças quanto à capacidade 
de articular suas demandas com fluência e desembaraço e autoconfiança, o que 
pode ir do oferecimento de intérpretes para surdos-mudos, por exemplo, à 
criação de uma atmosfera descontraída, a fim de que os mais pobres não se 
sintam intimidados (SOUZA, 2010, p. 388).  

93%

7%

Sim Não
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Conforme evidenciado ao longo da pesquisa, o planejamento territorial 

municipal participativo deve ocorrer para que o município, como um todo, seja pensado 

a partir da ideia dos seus cidadãos (agentes), corroborando com o pensamento de Maricato 

(2009) acerca da cidade, ou seja, planejamento a partir de ideias impressas no processo.  

Alguns autores limitaram suas análises e reflexões no escopo do planejamento 

territorial apenas à perspectiva de planejamento urbano, considerando para isto a ideia de 

cidade a exemplo de Rolnik (2003), Souza (2008), Santos Junior (2015) e Pereira (2015). 

Ainda se pode citar Lefebvre (2001), quando defendeu o direito à cidade no escopo do 

urbano, embora a essência esteja na importância da participação no processo e, por isto, 

foi utilizado como base para esta tese, cujo objetivo foi demonstrar que sem participação 

o processo tende a ficar fora da realidade das ideias, ser tecnocrático e hierarquizado.  

Porém, se adotou que, ao falar de planejamento territorial municipal, se deve 

considerar o urbano e o rural, assim como prevê o Estatuto da Cidade. Neste sentido, falar 

de plano diretor municipal é descrever e planejar o desenvolvimento do município 

considerando o rural e o urbano a partir de diferentes dimensões. Sobretudo, falar de 

planejamento territorial para municípios como aqueles analisados nesta pesquisa, 

considerados em sua maioria como de pequeno porte ou até mesmo micromunicípios e 

com predominância do rural (em termos populacionais e produtivos). Não se pode adotar 

a perspectiva do planejamento apenas do ponto de vista do urbano, embora na leitura dos 

PDM o rural tenha pouco destaque. Assim, a participação social é revelada como parte 

importante do processo. Nesta perspectiva, e compreendendo o período atual, o técnico-

científico-informacional – o qual dá origem ao ciberespaço – propõe-se como 

possibilidade de ampliação à participação social nos processos de planejamento territorial 

municipal.  

A cibercultura já demonstrou ser propícia à participação, inciada em 

mobilizações sociais, os movimentos ciberativistas. Especificamente observando os 

dados para elaboração do PDM dos municípios da região do Alto Vale do Itajaí, se pode 

inferir que há um baixo envolvimento da população com a construção dos referidos planos 

bem como um notório desconhecimento acerca do seu significado (e, talvez 

significância?). Se faz necessário avanços dos mecanismos de esclarecimento e de 

incentivo à participação social nessas novas experiências de planejamento, como prevê o 

Estatuto da Cidade e o Marco Civil da Internet.  
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Neste processo é fundamental se pensar na governança pois somente a 

participação poderá ocorrer quando existir integração. O cibererespaço tem se mostrado 

potencializador de ações. Porém, é preciso que um conjunto de fatores coexistam: 

capacidades institucionais, políticas, administrativas/técnicas e, sobretudo, a comunidade 

cívica para participação.  

3.1.2 Elementos propositivos para o ciberespaço como possibilidade de ampliação 

da participação social no planejamemento territorial municipal  

Ao compreender que o ciberespaço e a cibercultura remodelaram as formas com 

que as relações sociais ocorrem, amplificando as relações dos 

agentes/indivíduos/cidadãos uns com os outros e com o mundo a partir da organização 

em rede. Neste sentido, a título de síntese se evidencia a seguinte estruturação relacional 

entre a constituição dos territórios e ciberespaço: (Figura 85)  

Figura 85 - Relação da Formação Sócio-Espacial e ciberespaço na constituição dos 
territórios 

 
Elaboração: Rubens Staloch a partir de Santos (1977; 1994) e Lévy (1999). 

 

Ao considerar a participação social no processo de planejamento territorial 

municipal, verificou-se por meio da pesquisa que houve baixo nível de participação social 

na elaboração dos PDM na região do Alto Vale do Itajaí. Porém, destaca-se que o 

ciberespaço já se mostrou como potencializador de participação e sendo assim, abarca a 

seguinte estrutura – correlacionado ao governo eletrônico (e-Gov): (Figura 86) 
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Figura 86 - Ciberespaço e Governo Eletrônico (e-Gov) 

 
Elaboração: Rubens Staloch.  
 

O caráter propositivo da tese reside na correlação sobre o processo de 

participação ou e-Participação não contingencial para a tomada de decisão (e-Tomada de 

Decisão).  O processo de desenvolvimento, ao considerar o escopo da participação social 

no planejamento, é marcado por uma relação entre poder e política (politics): (Figura 87)  

Figura 87 - Processo de desenvolvimento a partir do escopo da participação social 

 
Elaboração: Rubens Staloch. 

 
Nessas bases é que a tese buscou respaldo enfatizando como caso de estudo a 

região do Alto Vale do Itajaí, salientando que todos os PDM possuem dispositivos que 

indicam a criação de canais de comunicação e gestão democrática. Faltando, por ora, 

infraestrutura técnica e administrativa (inclusive para se trabalhar de forma mais 

detalhada sobre cada município) por parte do poder municipal e a efetiva participação dos 

cidadãos. 
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No intento de contribuir de forma prática, a presente tese propõe algumas 

características fundamentais para uma ferramenta – aplicativo para smartphone – cujo 

foco esteja na participação social. (Quadro 23) 

Quadro 23 - Características de uma ferramenta para e-Participação nos processso de 
planejamento territorial municipal 

Dimensão Critério Observação Características 

D
em

oc
rá

tic
a 

Ganho Democrático 

Deve permitir e garantir a 
efetiva influência do cidadão 
na decisão, garantindo que as 
demandas sejam, ao menos, 
ouvidas. 

Sendo assim, a ferramenta 
deve apresentar uma forma de 
representar e deixar claro aos 
usuários aquelas demandas 
realizadas e atendidas.  

Engajamento 

Os assuntos colocados em 
discussão devem ser de 
relevância no contexto social 
para que o engajamento ocorra. 

Por exemplo, divulgar via 
ferramenta as pautas do 
NGPT, bem como, as 
discussões da Câmara de 
Vereadores, Audiências 
Públicas, etc., que por sua vez, 
estão correlacionadas ao 
planejamento territorial. Deve 
se divulgar o Plano Diretor de 
forma fácil de ser acessado.  

Transparência 

O cidadão deve ser informado 
sobre cada etapa, inclusive, se 
deve ocorrer a divulgação de 
quem são os participantes, 
quais as informações 
relevantes, quais os 
encaminhamentos o poder 
público dará, etc. 

Criar uma forma de 
representação visual/temporal 
sobre os processos. Por 
exemplo, discussão sobre uso e 
ocupação do solo no NGPT.  

Conflito e 
Consenso 

Necessário que existam 
espaços para debates, tendo em 
vista, que nem todos terão os 
mesmos pontos de vista e 
consenso. 

Chat/Fórum para que os 
participantes (cidadãos) 
possam debater e falar 
livremente sobre os assuntos.  

Igualdade e 
Liberdade Política 

A participação deve ser aberta 
para qualquer cidadão, 
independente dos aspectos. 
Todo cidadão que participar 
deve ter assegurada liberdade 
de se expressar. 

O cadastro deverá ser realizado 
na plataforma mediante o CPF 
ou RG, endereço permitindo 
que todos os cidadãos possam 
participar.  

Controle Social O envolvimento de agentes 
políticos.  

Fomentando as discussões e 
relatando evidências.  

Pr
oj

et
o/

Fe
rr

am
en

ta
 

Engajamento 
Universal / 
Facilidade 

A ferramenta deve ser de fácil 
uso, com elementos técnicos 
simples. A interface deve 
facilitar a utilização, com 
processos claros e nem 
definidos. Os mecanismos e 
objetivos devem ser claros 
(voto, comentário, consulta, 
fórum, etc.). 

Interface “limpa” e fácil de 
usar.  

Informação 

A ferramenta deve apresentar 
informações referente ao que 
se pede para que ocorra a 
participação.  

Intuito também de sensibilizar 
para a relevância da 
participação no processo.  
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Responsividade / 
Responsabilidade 

O órgão responsável pela 
‘mediação’ responde a todos 
de igual forma.  

Transparente e oferece suporte 
aos usuários.  
 

Só
ci

o-
Té

cn
ic

a 

Segurança 

A ferramenta deve permitir um 
ambiente seguro de interação, 
bem como, que solicite algum 
mecanismo de confirmação de 
informação para validação da 
participação (CPF; Nome; 
Endereço, etc.).  

Evitando duplicidade. É 
importante que para as 
discussões se possa utilizar 
“avatar” e “nome de usuário”.  

Acessibilidade Deve seguir os princípios de 
acessibilidade.  

Permitindo que todos possam 
participar sem demais 
problemas.  

Navegação 

Os participantes devem ter 
claros os caminhos a se 
percorrer para atingir 
determinado (s) objetivo (s). 
Para votar, deve estar claro 
todo o processo até a 
finalização do processo. Para 
debater / discutir, deve ficar 
claro como ocorre a discussão. 

Correlacionada com 
“facilidade”. 

Eficiência 

A ferramenta deve estar de 
acordo com seu público e 
permitir que todos participem, 
de forma ágil, não 
desestimulando o cidadão a 
continuar. A navegação não 
pode ser lenta e 
desestimulante. 

Não deve se percorrer muitos 
passos para se chegar onde se 
quer.  

Orientação 

A ferramenta de e-Participação 
deve deixar clara quais os 
objetivos e possibilidades 
desta.  

Onde se quer chegar. Deixar 
claro que não é uma ferramenta 
“unicamente” de reclamação / 
denúncia, mas sim, para 
contribuir com o processo de 
planejamento territorial 
municipal – onde se quer 
chegar. 

Elaboração: Rubens Staloch. 

Tomando emprestado da ciência da administração o modelo CANVAS, descrito 

por Osterwalder e Pigneur (2010), de forma propositiva, delinea-se algumas questões 

centrais à elaboração e utilização de uma ferramenta de e-Participação. (Figura 88)  
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Figura 88 - CANVAS propositivo à ferramenta de e-Participação 

 
Elaboração: Rubens Staloch com base na metodologia CANVAS descrita por Osterwalder e Pigneur 
(2010).  
 

Para tanto, para que o processo possa de fato ocorrer, se faz necessária uma 

governança, iniciando pela reestruturação do NGPT nos municípios, devendo este mediar 

o processo de planejamento territorial: (Figura 89)  

Figura 89 - Estrutura sugerida para atuação do NGPT 

 
Elaboração: Rubens Staloch a partir dos dados da pesquisa. 
 

Assim, como forma de entender este processo, já considerando a participação 

social via ciberespaço – aplicativo – se esboça a seguinte representação:208(Figura 90) 

 
208 Em municípios em que a AMAVI não é a responsável em realizar assessoramento, a estrutura sugerida 
segue a mesma ordem substituindo-se a AMAVI pelo órgão ou setor responsável em realizar a mediação 
do processo.  
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Figura 90 - Estruturação da participação social via ciberespaço para o processo de 
planejamento territorial municipal 

 
Elaboração: Rubens Staloch. 

 
Sendo o NGPT o responsável a realizar e acompanhar o processo de 

planejamento territorial municipal, ou seja, realizar a governança territorial, fica sob sua 

responsabilidade estruturar as equipes de trabalho que, por sua vez, farão o levantamento 

de dados (leitura técnica, por exemplo). Ainda, o NGPT, assessorado pela AMAVI 

(mediadora do processo), propõe e implementa ferramentas para o diagnóstico junto da 

população, a leitura comunitária. Neste caso, não necessariamente será preciso etapas 

presenciais mas, sim, o ciberespaço dá esta possibilidade bem como permite o 

encorajamento para o ato de participar. Após realizados os diagnósticos, é hora de 

preparar a proposta e diretrizes da Lei que farão parte do projeto de lei a ser aprovado ou 

rejeitado pela Câmara. Caso seja rejeitado, novamente deve ocorrer o processo de nova 

audiência pública para discussão considerando, ainda, a ampla participação – via 

ciberespaço. Ainda, mesmo aprovado o projeto na Câmara, etapa fundamental é o 

monitoramento que deve ser realizado pelo NGPT em conjunto com a população visando, 

assim, que as diretrizes sejam cumpridas e o planejamento territorial ocorra da forma 

como fora idealizado para o município que se quer.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS  

Pensar em território requer entender o espaço, sendo ele dinâmico, reunindo 

materialidades e ações humanas. Assim, a análise do espaço e do território impõe o 

entendimento da indissociabilidade entre espaço e tempo, incluindo neste escopo a 

indissociabilidade entre forma e conteúdo (processos), como afirmou Santos (1977). 

Neste aspecto, o território é definido em termos gerais por um conjunto de objetos e ações, 

de fluxos e fixos (territorialidades). Então, pensar em planejamento territorial é 

acompanhar / gerir o seu processo de desenvolvimento, sobretudo a partir do 

entendimento da formação socio-espacial.  

Cabe frisar que é possível evidenciar ao longo dos processso de planejamento no 

cenário brasileiro, que há intervenções visando não apenas mitigar questões de 

desigualdade socioespaciais mas, também propiciar condições favoráveis ao processo de 

reprodução do capital. Se reconhece que o processo de planejamento territorial municipal 

necessita de ampliação do espectro de reflexão pois se constatou que, geralmente, as 

discussões acerca do planejamento territorial estão diretamente correlacionadas ao espaço 

de constituição urbano como, quando discutido sob a perspectiva do urbanismo ou, 

mesmo, da participação no processo de planejamento – “direito à cidade” discutido por 

Lefebvre (2001). Porém, tratar de planejamento territorial municipal é pensar a partir do 

rural e do urbano, instituída esta visão no Estatuto da Cidade em 2001. No entanto, para 

que o rural seja de fato incluído nasta visão ainda faltam instrumentos mais específicos 

de planejamento.  

Neste sentido, ao falar de participação, igualmente se extende este olhar mesmo 

para pequenos municípios como os da região do Alto Vale do Itajaí. Desta forma, a 

presente tese propôs refletir, mesmo que como cenário de fundo da discussão central, que 

a cidade (urbano) é um local de encontro. Sendo assim, quando pensado, sob o contexto 

de pequenos municípios, esta perspectiva de cidade se manifesta de forma muito intensa 

já que a cidade (o centro urbano) se manifesta como espaço de encontro. Assim, pensar 

no planejamento participativo de um pequeno município (urbano e rural) é pensar nessa 

relação e entender que aqueles cidadãos que vivem em áreas rurais também vivem a 

cidade e, portanto, devem participar do planejamento tanto do rural quanto do urbano 

(cidade). Sem esquecer do rural e suas particularidades, que precisam também ser 
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pensadas no âmbito do planejamento. Por isto, novamente, a participação se torna 

relevante.   

O planejamento territorial municipal precisa combater a especulação, 

segregação e exclusão territorial e até o “bullyng” do corpo técnico e do legislativo das 

prefeituras sobre a participação social, algo recorrente no caso brasileiro. A presente tese 

se encerra com perspectivas otimistas – mesmo diante de um governo contrário à ampla 

participação, atualmente – quanto ao futuro da ampliação da participação social, 

considerando as inovações da política de planejamento territorial (embora que ainda 

muito voltadas para para a perspectiva urbana) no que tange à gestão democrática. Para 

tanto, a resolução ou diminuição destes emmbates, perpassam pelas lutas sociais, pela 

participação e, por que não, pela e-Participação? Instrumentos legais como o Estatuto da 

Cidade, Planos Diretores Municipais e o próprio Marco Civil da Internet estão disponíveis 

e o que falta é a sua efetivação, que sejam colocados em prática e que não fiquem apenas 

como meros instrumentos “no papel” – burocráticos e tecnocráticos por demais. Frisa-se 

que o ciberespaço, a internet, não é o fim em si mesmo para a participação mas, sim, um 

meio. 

Neste sentido, o processo de planejamento precisa de integração, o que incita 

pensar em governança, sobretudo quando correlacionado o planejamento territorial 

municipal com participação social. A partir desta relação e considerando o atual período 

em que vivemos, o técnico-científico-informacional descrito por Santos (1994) e a 

organização em rede – potencializadora de ações – conforme Castells (1999), o qual 

emanou o ciberespaço e a cibercultura – evidenciada por Lévy (1999) –  é inegável que 

novas formas de relações sociais surgiram e, sendo assim, possíveis de serem apropriados 

pelo planejamento territorial municipal no que tange à participação social. Porém, com 

alguns obstáculos a serem ultrapassados: políticos, institucionais, administrativos, 

técnicos, culturais, econômicos e sociais.  

É certo que com a ascensão da cibercultura, as relações sociais entraram em um 

novo momento: as relações constituídas por meio do ciberespaço, das redes sociais 

virtuais. Neste sentido, as relações entre o uso crescente das TICs (sobretudo pelos 

usuários/cidadãos dos espaços urbanos) e participação merecem discussões e proposições 

de aplicações. Compreende-se que estas TICs, como a internet, conformam atualmente 

uma relação indissociável com a constituição de territorialidades, promovendo uma 
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imbricação das dimensões físico-territorial com o ciberespaço, a exemplo dos 

movimentos ciberativistas. Porém, muito ainda precisa ser discutido acerca desta relação, 

sobretudo, quanto aos aspectos de privacidade e vigilância. O que se defende aqui é a 

qualidade do uso das TICs/ciberespaço relacionadas à participação social – articulação 

cidadã – nos processos de planejamento territorial municipal, mesmo por aqueles 

cidadãos que vivem em áreas rurais pois é notável o crescente uso da internet sobretudo 

por meio dos smartphones via redes 3G e 4G.   

Falar de participação social é remontar a uma discussão sobre democracia 

participativa e democracia deliberativa, sendo esta última aquela que de fato permite que 

além do ato de participar seja possível influenciar de forma efetiva na tomada de decisão 

o que, por sua vez, se espera no escopo do planejamento territorial municipal. Neste 

sentido, a participação social e gestão democrática foram legitimadas pelo Estatuto da 

Cidade – Lei 10.257/2001. Entre as atribuições da gestão pública se destaca a necessidade 

de planejar o território para que se possa definir prioridades de investimentos e amenizar 

problemas existentes, correlacionada esta temática com a questão da função social.  

Os Planos Diretores Municipais são os principais instrumentos de planejamento 

territorial municipal. Nesta ótica, a participação se torna fundamental, fugindo da lógica 

de planejamento realizado exclusivamente pelo poder público apoiado pelos seus 

técnicos. Neste sentido, ao menos sob a dimensão teórica, ocorre uma mudança no modo 

de se planejar os municípios, passando de um modelo de planejamento tecnocrático ou 

hierárquico para um modelo democrático e participativo. Neste intento, de aumentar os 

níveis de participação, e com a ascensão das TICs, sobretudo, da internet (ciberespaço), 

a presente tese assim se propôs a refletir.  

É certo que, cada vez mais, os dispositivos digitais (conectados em rede) podem 

contribuir no processo de participação social (e-Participação e e-Deliberação), 

considerando existência de uma relação entre internet, ciberespaço e cibercultura e que 

há um potencial desta apropriação, como, por exemplo, para deliberação. Neste sentido, 

há um potencial a ser explorado nesta organização em rede para promover planejamento 

territorial participativo, ou seja, se propôs o ciberespaço como possibilidade de ampliação 

de participação nos processos de planejamento territorial municipal amparado ainda no 

que diz o Estatuto da Cidade, a Lei de Acesso à Informação e o Marco Civil da Internet.  
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A partir dos anos 2000, se tem percebido um aumento do processo de discussão 

sobre participação ou, melhor, e-Participação. Porém, nota-se que o processo de 

democracia digital tem como base quatro dimensões:  

1) e-Governo: possui como base o provimento, por parte do poder público, de 

serviços com mais eficiência;  

2) e-Transparência: possibilita maior acesso à informações públicas 

contribuindo como processo de controle e responsabilização 

(accountability);  

3) e-Participação: potencial do cidadão para participar efetivamente de 

processos que envolvam tomada de decisão; e  

4) e-Deliberação: possibilidade de criação de espaços de debate acerca de temas 

de interesse público.  

Especificamente sobre o processo de e-Participação, esta ainda pode ocorrer em 

três níveis distintos: i) e-Informação: utilizado para prestar e disseminar informações; ii) 

e-Consultas: iniciativas que visam a busca de uma interação com os cidadãos, oferecendo 

espaço para discussão e opiniões sobre temas de interesse público, proposição de novas 

propostas (enquetes em redes sociais virtuais, por exemplo); e iii) e-Tomada de Decisão: 

abertura de canais de participação em que a participação ocorre de forma direta ocorrendo 

efetividade, ou seja, como no caso dos Orçamentos Participativos em que, de fato, a 

tomada de decisão ocorre a partir da participação via ciberespaço.  

Cabe ainda ressaltar que, para que um projeto de e-Participação seja de fato 

efetivo, é preciso pensá-lo de forma minuciosa, projetando e avaliando cuidadosamente. 

Além do mais, é preciso que a gestão municipal tenha conhecimento e sensibilidade aos 

usos destas ferramentas, bem como do ciberespaço, para o planejamento territorial 

municipal participativo. Assim, se destaca a relevância de capacitações e sensibilizações, 

em nível local, sobretudo para pequenos municípios como os presentes na região do Alto 

Vale do Itajaí, em Santa Catarina. Nesta perspectiva se infere que três são as bases 

necessárias para que a participação possa ocorrer via ciberespaço:  

1) dimensão instrumental dos processos – as dinâmicas em prol de 

mobilizações, o que inclui vontade em participar;  



 

 293 

2) dimensão política da mobilização – reflexões críticas sobre o processo, 

visando sensibilização;  

3) dimensão institucional da participação – arranjos institucionais que 

possibilitem a efetiva participação.  

Conforme dados apresentados, em âmbito nacional poucas prefeituras têm 

utilizado criação de aplicativos. Porém, o ciberespaço está cada vez mais ganhando 

centralidade no cotidiano, por que não pensar, de forma inovadora, na relação com o 

planejamento territorial municipal participativo? Os desafios existem, a exemplo da 

diminuição da exclusão digital e o aumento da vontade política.  

Se o planejamento territorial visa definir / prever o melhor modo de ocupar o 

sítio de um município ou região. Então, a participação (ampla e sem restrições) deve ser 

fator fundamental no processo, pois reflete empoderamento, incita debates e simboliza a 

vontade dos cidadãos nas diferentes dimensões do planejamento: social, ambiental, 

cultural, econômico e espacial. Para tanto, como forma de garantir este direito, em 2001 

é aprovado o Estatuto da Cidade, um marco legal de direcionamento para a promoção de 

planejamento territorial, sobretudo enfatizando (e obrigando) que este processo seja 

realizado de forma participativa, visando a gestão democrática da cidade.  Reside aí um 

desafio (ou desafios): como fazer / permitir que os cidadãos (agentes) participem, 

independente de classe social, de escolaridade ou renda? Frisa-se que é de suma 

importância o fortalecimento de conselhos, a realização de oficinas, consultas e 

audiências públicas, bem como a realização de sensibilização, a disponibilização ampla e 

irrestrita de dados de forma simplificada, incluindo neste rol a possibilidade de ampliação 

da participação via ciberespaço, seja para consultas, informações ou tomada de decisão, 

que representam direitos dos cidadãos e responsabilidade dos gestores públicos.  

Conforme verificado por meio de questionário aplicado, muitos cidadãos 

elencaram que a “falta de tempo para participar” é um dos motivos para a não-

participação. Porém, 99% deles acreditam na importância da participação nos processos 

de planejamento e 93% dos cidadãos questionados acham adequado participar de 

consultas públicas por meio do ciberespaço. Neste sentido, o ciberespaço já se mostrou 

pertinente no que tange à participação social, sobretudo em movimentos sociais a 

exemplo da Primavera Árabe, Occupy Wall Streat, 15M e no Brasil em junho de 2013. 

Ainda, é imprescindível citar a relevância do chamado governo eletrônico que se  iniciou 
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seu processo de expansão após os anos de 1990 no Brasil. É por meio desta triangulação 

entre ciberespaço, governo eletrônico e participação social que será possível a 

implementação da proposição do ciberespaço como possibilidade de ampliação ao 

planejamento territorial participativo.  

Ao analisar dados do processo de planejamento territorial municipal na região 

do Alto Vale do Itajaí se verifica que os NGPT’s estão priorizando discutir e implementar 

os instrumentos de regularização fundiária, e até de indicação do desenvolvimento 

urbano, enquanto aspectos dos instrumentos de gestão democrática pouco são discutidos.  

Ainda, ao verificar, por meio de análise qualitativa, as atas das audiências públicas 

realizadas no processo de planejamento territorial, encontra-se um equívoco pois é 

mencionado que os presentes na audiência foram ouvidos por meio da forma oral e / ou 

escrita. Porém, de acordo com o Decreto n. 8.243, de 23 de maio de 2014 (2014b), em 

audiência pública a forma de participação é por meio oral. O meio escrito se dá para 

processos de consultas públicas. Além do mais, foi perceptível a baixa adesão da 

participação social no processo de elaboração dos primeiros planso diretores municipais 

após a instituição do Estatuto da Cidade (2001).  

O ciberespaço, de acordo com Lévy (1999), é derivado da interconexão mundial 

de computadores e das suas memórias. Atualmente, pode ser encarado como 

possibilidade de ampliação à participação nos processos de planejamento territorial 

municipal permitindo que os cidadãos/agentes participem, seja por meio de e-

Deliberação, e-Participação, buscando imprimir ao município suas vontades, desejos e 

anseios. Neste sentido, o ciberespaço se constitui cada vez mais como potencial de 

inclusão, sobretudo com a ascensão dos smarthphones após os anos de 2000.  

O ciberespaço pode ser a oportunidade dos agentes excluídos do planejamento 

(ditos sem valor, sem saber técnico) a participarem e fazerem grande diferença. Iniciando 

este processo, por exemplo, na leitura comunitária de um município: Qual o município 

que temos? Qual o município que queremos? Qual o município que podemos ter? A maior 

parte dos cidadãos possuem estas respostas (mesmo que da forma mais simples de se 

expressar), porém o medo (por inúmeros fatores, inclusive retaliações políticas e 

repressão) de expressar em público em audiência pública, por exemplo, lhes faz calar. 

Quem perde? Todos nós! Assim, deixamos aqueles grupos dominantes (classes) 

decidirem sobre qual município que se quer (do ponto de vista dos seus interesses - valor 
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de troca), por esta razão que o Estatuto da cidade trás como obrigação a gestão 

democrática, embora, seja recorrente perceber tais discussões apenas sob o ponto de vista 

do planejamento da cidade, do urbano. Quando abordado sob a perspectiva de pequenos 

municípios como aqueles da região do Alto Vale do Itajaí, em Santa Catarina? É possível 

falar de participação social em processo de planejamento? Igualmente relevante pois, em 

pequenos municípios como os do Alto Vale do Itajaí, aqueles cidadãos que vivem em 

áreas rurais também habitam e usam os espaços urbanos. Aliás, é um importante espaço 

para que suas relações sociais, comerciais, culturais, econômicas possam ocorrer. Desta 

forma, não se pode deixá-los de fora do processo de participação no planejamento 

territorial municipal.  

O período técnico-científico-informacional descrito por Santos (1994) vem 

revolucionando a forma como constituímos territorialidades – cibercultura – hoje muito 

disseminada por meio dos celulares (smarthphones) e tablets. Olhemos pelo prisma das 

redes sociais virtuais que já nos permitiu (e continua permitindo) nos mobilizar através 

do chamado ciberativismo, buscando mudanças. Por que não utilizar este mesmo 

princípio de redes de indignação e esperança (CASTELLS, 2013) (a cibercultura) para o 

planejamento territorial a partir da organização em rede de internet? Neste sentido, a 

hipótese assumida para a presente tese pode ser confirmada: é possível pensar na 

participação social manifestada a partir do ciberespaço, sendo este, possibilidade de 

ampliação à participação no planejamento territorial municipal? 

Porém, o ciberespaço, por si só, não é o suficiente para que a participação ocorra. 

Afinal, é uma extensão da vida como ela é. Desta forma, os indivíduos (agentes) precisam 

mudar a forma de encarar, entender e fazer planejamento territorial, por isto a relevância 

da sensibilização constante tanto para o uso das novas ferramentas quanto para o próprio 

processo de planejamento territorial municipal.  

Na metodologia do processo de planejamento territorial municipal (elaboração 

dos Planos Diretores) dos municípios da região do Alto Vale do Itajaí, (Santa Catarina) - 

mediado pela AMAVI entre os anos de 2006 e 2014, estão previstos alguns momentos 

para que a população possa participar do processo - de forma presencial / física, conforme 

verificado nos dados da pesquisa. Desta forma, se nota que há uma limitação (datas / 

períodos) de possibilidades para que os cidadãos possam participar. Se no dia em que 

ocorre a audiência pública algum cidadão fica impossibilitado (por qualquer que seja o 
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motivo) de participar, quer dizer, então, que ele perde a oportunidade de exercer seu 

direito de opinar, debater, expor a cidade que tem, a cidade que quer? Irá perder a 

oportunidade de contribuir com o município?  

É preciso que os NGPT’s entendam a sua extrema importância dentro do 

processo de planejamento, como um órgão mediador, não como uma mera “pasta” de uma 

secretaria (geralmente, planejamento). Desta forma, se propõe uma reestruturação 

organizacional, sendo o NGPT um importante elo no processo de planejamento, 

sobretudo oportunizando a participação. Ao analisar os dados sobre a forma como foi 

constituído o processo de elaboração dos PDM, sugere-se alguns ajustes com base no 

documento publicado pelo Ministério das Cidades acerca do Planejamento Territorial 

Participativo no “Plano Diretor Participativo – Guia para a elaboração pelos municípios 

e cidadãos” (BRASIL, 2005), enfatizando, ainda, maior participação a partir do contexto 

do ciberespaço.  

O planejamento territorial municipal participativo depende, no âmbito de 

políticas públicas, da polity (instituições) para que possa acontecer e influenciar no 

processo de tomada de decisão na politics (relações de poder) a partir da policy 

(processos, meios técnicos e administrativos). Assim, o ciberespaço contribui com a 

possibilidade de ampliação ao planejamento territorial participativo a partir de duas 

perspectivas identificadas: 1) possibilidade – diz respeito às possibilidades que o 

ciberespaço permite para aqueles cidadãos que desejam participar do processo de 

planejamento territorial mas não conseguem realizar de forma presencial (por diversos 

motivos, por exemplo falta de tempo); 2) encorajamento – diz respeito ao encorajamento 

daqueles que não possuem coragem (por diversos motivos, a exemplo, repressão de algum 

grupo ou por se acharem incapacitados tecnicamente / cognitivamente de participarem, 

ou, mesmo, por timidez de falar em público) de participar de um processo presencial de 

planejamento, mas que possuem vontade e anseios por participar.  

Como é sabido, na carta constitucional brasileira de 1988 ocorreu uma ampliação 

nos mecanismos participativos em processos de decisão e controle social resultantes de 

demandas de movimentos sociais e, também, de processos inovadores de gestão 

democrática. Desde então os governos devem utilizar práticas de gestão, sobretudo locais, 

de participação. Também é importante frisar que a partir da década de 1990 ocorreu a 

expansão das TICs (especificamente no Brasil) e também da organização em rede, como 
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descreve Castells (1999), o que pode contribuir decisivamente às práticas de gestão, 

sobretudo no que tange à comunicação para que a participação possa ocorrer. Estamos 

diante de um contexto histórico em que o ciberespaço permite a formação de redes sociais 

virtuais e ampliam as possibilidades de comunicação pela velocidade conectividade e 

acessibilidade às mensagens. Quando elas intervêm de forma positiva podem gerar 

impactos igualmente positivos. Porém, a qualidade do uso – tanto pela gestão pública 

quanto pelos cidadãos – é indispensável.  

Não se pode pensar em planejamento territorial municipal apenas sob o escopo 

do urbano e muito menos de forma burocrática e centralizada, político-partidária. Uma 

das formas identificadas no atual período para integrar cada vez mais os cidadãos nos 

processos decisórios acerca do planejamento não estaria na organização em rede, no 

ciberespaço?  Não seria este um meio de comunicação adequado para incitar e permitir / 

complementar a participação no processo de planejamento territorial municipal? Se, de 

forma análoga podemos dizer que o ciberespaço (por meio de sites de redes sociais 

virtuais, por exemplo) foi fundamental para que movimentos ciberativistas pudessem ter 

acontecido (e ainda continuam a acontecer), por que não acreditar que seja fundamental 

e possível também para o planejamento territorial municipal participativo? Esta, por 

consequinte, é a tese defendida.  

Para isto, se parte do pressuposto de que todos os cidadãos são capacitados a 

participar do planejamento, seja por seus saberes técnicos ou mesmo culturais (saberes 

tradicionais, por exemplo), e podem intervir na realidade de seu município. Exemplos 

neste sentido podem ser elencados quando da participação no orçamento participativo de 

Porto Alegre, ou mesmo, o Congresso da Cidade de Chapecó (SC), eleito pelo governo 

local “o fórum principal para a discussão da cidade em sua dimensão de polis com amplos 

setores da sociedade” (HASS, 2016, p. 297). Porém, se percebe que a questão da 

participação ainda é, de certa forma, incipiente e pouco requisitada, sobretudo, quando se 

observa o escopo político do planejamento territorial municipal, muito em função do 

pensamento tecnicista (e atualmente, em função dos retrocessos no que diz respeito as 

políticas de planejamento territorial municipal).  

No ciberespaço os cidadãos podem se relacionar/contatar uns com os outros, 

independentemente da sua localização geográfica. Assim, é a estrutura organizacional 

que igualmente define essa era: a organização virtual e em rede, dadas através das TICs, 
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revolucionando a maneira como os indivíduos interagem, como se mobilizam e como 

podem constituir territorialidades e, ainda, contribuir com o estímulo à comunidade 

cívica, a qual é relevante no contexto da participação.   

Alguns exemplos do ciberespaço como possibilidade de comunicação entre 

cidadãos e poder público foram elencados ao longo da pesquisa, tanto no contexto 

brasileiro quanto no contexto internacional, seja via websites ou mesmo aplicativos para 

smartphones. Este fato nos revelou que caminhos estão sendo trilhados, talvez, ainda não 

no sentido do que se pensa para o planejamento territorial municipal participativo mas, 

sim, evidenciando que já existem diversos canais de comunicação, no sentido do governo 

eletrônico, e-Administração; e-Informação; e-Participação, que podem, por sua vez, 

serem expandidos à proposta de ampliação da participação nos processos de planejamento 

territorial municipal.  

Ao analisar os dispositivos contidos no Estatuto da Cidade (2001) e no Marco 

Civil da Internet (2014), fica nítido que o ciberespaço pode e deve ser um canal de 

comunicação, sobretudo ao observar o Marco Civil da Internet (Lei 12.965/2014), art. 24, 

art. 25 e art. 4º, sobretudo incisos II, III e IV:  I - do acesso à informação, ao conhecimento 

e à participação na vida cultural e na condução dos assuntos públicos; III - da inovação e 

do fomento à ampla difusão de novas tecnologias e modelos de uso e acesso; e IV - da 

adesão a padrões tecnológicos abertos que permitam a comunicação, a acessibilidade e a 

interoperabilidade entre aplicações e bases de dados.  

Ainda, ao tomar por base os dispositivos contidos nos próprios planos diretores 

municipais na região do Alto Vale do Itajaí, se observou que em todos há prerrogativas 

para criação de canais de comunicação com os cidadãos e o estímulo à participação social. 

Assim, o intuito desta tese foi apresentar discussão cujo objetivo é propor novos caminhos 

de participação dos diferentes atores sociais no processo do planejamento territorial 

municipal, amparada no período técnico-científico-informacional, por meio do 

ciberespaço, acreditando que seja fundamental (e possível) não apenas sob o escopo do 

urbano.  

Porém, é preciso que estas discussões sejam realizadas no âmbito acadêmico o 

que, por sua vez (por meio de análise de trabalhos publicados), pouco se percebeu. 

Retomando a relação entre planejamento territorial municipal, desenvolvimento e 
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poder/política, a participação social figura como fator determinante para o positivo 

resultado do processo de desenvolvimento. Correlacionando com o uso do ciberespaço 

para a ampliação, da participação é necessário frisar que um dos principais desafios que 

os formuladores de políticas públicas devem enfrentar é a distribuição mais equânime de 

infraestruturas de acesso à internet. 

Não se pode finalizar esta tese sem destacar que o golpe de 2016 consolidou um 

ponto de inflexão cuja marca atual está em um governo ultraliberal e conservador, 

colocando fim a um ciclo de políticas e estratégias reformistas de desenvolvimento 

nacional e local (incluindo a participação social nos processos), cujos marcos foram a 

Constituição de 1988, o Estatuto da Cidade e os governos populares. Diversas podem ser 

as implicações para os processos de planejamento territorial, tanto urbano quanto rural. 

Até então, com os governos petistas – iniciados em Lula em 2003 – se pode constatar 

uma evolução não apenas em termos de discussões mas, também, de ações práticas que 

visavam ampliação das políticas de planejamento e desenvolvimento territorial nacional 

e local como, por exemplo, a institucionalização do Ministério das Cidades, em 2003.  

Neste primeiro olhar, algumas podem ser as impressões destacadas acerca deste 

novo momento vivenciado: 1) um modelo pró-mercado de desenvolvimento (urbano) em 

contraposição a políticas de bem-estar e mesmo de direito à cidade; 2) um modelo de 

participação social mínima, ou ausente; 3) aumento do conflito social dados pela 

expansão das desigualdades; 4) desarticulação nacional diante de um pensamento 

governamental que incita embates nas relações federativas; e 5) ruptura de dinâmicas de 

padrões de organização social.  

Com esta pesquisa, se espera uma maior compreensão acerca do processo de 

participação social no planejamento territorial municipal, para além da visão puramente 

urbana, destacando a nomenclatura da comunicação e organização em rede no 

ciberespaço e da cibercultura resultando, futuramente, em elementos práticos quando da 

efetivação das ferramentas para ampliação da participação social. Ressalta-se que o 

ciberespaço por si só não dá conta de promover a participação. É preciso que o poder 

público tenha capacidade para implementar e gerenciar os âmbitos da política, 

institucional, técnico e administrativo. Ainda, é preciso que os cidadãos (agentes) saibam 

utilizar com qualidade as ferramentas disponibilizadas e que possuam vontade para o ato 

de participar, por isto da sensibilização constante.  
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RECOMENDAÇÕES DE PESQUISAS FUTURAS 
 

Diante dos resultados desta pesquisa algumas questões ainda permanecem, por 

isto finaliza-se com algumas recomendações para trabalhos futuros:  

o Investigar se a forma como a AMAVI conduziu o processo de elaboração dos 

planos diretores municipais contribuiu para a baixa participação social no 

processo;  

o Verificar como ocorre o processo de revisão dos planos diretores municipais 

e se há implementação de alguma ferramenta para participação social na 

região do Alto Vale do Itajaí diferente daquelas já utilizadas na elaboração 

dos primeiros planos após o Estatuto da Cidade (2001);  

o Realizar análise comparativa das formas de elaboração dos planos diretores 

municipais com demais regiões – demais associações de municípios;  

o Proposição de elaboração de carta de serviços a serem ofertados pelos 

municípios para uso da internet/ciberespaço, incluindo a participação;  

o Verificar a real capacidade (política, técnica e administrativa) dos municípios 

para implementação ou uso adequado do ciberespaço nos processos de 

planejamento territorial;  

o Verificar a questão da participação social após entrada do novo governo 

ultraliberal – se há estímulo ou não, por exemplo, à participação.  
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ANEXOS 

ANEXO 1 

 

TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA ENTRE AMAVI E PREFEITURA 

MUNICIPAL DE IBIRAMA  
 

TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA 

PLANO DE TRABALHO PARA REVISÃO DOPLANO DIRETOR  

 

1. CONSIDERAÇÕES GERAIS 

 

O presente Plano de Trabalho objetiva apresentar as considerações gerais e a metodologia proposta, com 

a descrição das atividades a serem desenvolvidas, tendo por objeto final a revisão do Plano Diretor 

Municipal, em atendimento ao parágrafo 3° do art. 40, a Lei Federal n° 10.257/2001 (Estatuto das 

Cidades), que estabelece que “A lei que institui o Plano Diretor deve ser revista, pelo menos, a cada 10 

(dez) anos”, quando se dará profunda revisão na lei, para adaptá-la à contínua e dinâmica realidade 

municipal, que deverá obviamente ser precedida de todas as cautelas exigíveis para elaboração da lei, tais 

como ampla divulgação e audiências públicas. 

O Estatuto da Cidade determina que o Plano Diretor seja revisado, no máximo, a cada 10 anos. Mas, nada 

impede que a própria lei municipal determine prazos menores de revisão. Foi o que aconteceu no 

município de Ibirama, que estabelece no seu Plano Diretor o prazo 05(cinco) anos para a revisão, e o 

mesmo está vencido. 

Diante desse quadro, recomenda-se que o município revise seu Plano Diretor, considerando que o 

descumprimento da obrigatoriedade em revisá-lo pode trazer sérias consequências ao gestor municipal, 

além de privar o município de atualizar seu principal instrumento de planejamento e de desenvolvimento. 

Ressalta-se ainda que no processo de revisão do plano diretor municipal conforme o parágrafo 4° do art. 

40, da Lei Federal n° 10.257/2001, deverá ser garantida a participação popular, através da promoção de 

audiências públicas e debates com a participação da população e de associações representativas dos vários 

segmentos da comunidade; dar publicidade quanto aos documentos e informações produzidos; e dar o 

acesso de qualquer interessado aos documentos e informações produzidos. 

 

2. METODOLOGIA PROPOSTA 

 

A revisão do Plano Diretor será pautada na análise e discussão da lei atual, buscando-se a atualização de 

temas e diretrizes estabelecidos que já não contemplam o atual cenário do município, propondo a supressão 

de diretrizes já efetivadas, além da inserção de novas diretrizes que possam atender a demandas que 

surgiram no período de implantação do Plano. 
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Visando a organização dos trabalhos, a estruturação e a sistematização do processo, a proposta de revisão 

do Plano Diretor Municipal foi subdividida em quatro etapas complementares, conforme apresentado no 

esquema metodológico a seguir: 

 

Figura 01 – Esquema Metodológico de Revisão dos Planos Diretores 

 
Fonte: Assessoria de Planejamento Territorial AMAVI, 2017 

 

A primeira etapa corresponde a organização do processo de revisão e estruturação da equipe de trabalho, e 

se encerra com o evento de lançamento. Na sequência faz-se a revisão das políticas setoriais, através da 

análise e discussão das políticas públicas previstas no Plano Diretor.  Na terceira etapa deve ser revisto 

todos os parâmetros urbanísticos de uso e ocupação do solo estabelecidos.  

Para a segunda e terceira etapas sugere-se a realização de oficinas de discussão com os setores da 

administração pública municipal ligados a cada temática de revisão e com o Núcleo Gestor de Planejamento 

Territorial – NGPT, além de finalizar cada uma destas etapas com uma Audiência Pública de validação das 

propostas de alteração com a Comunidade. 

Na última etapa, tem-se como produto final, a elaboração do Projeto de Lei com a proposta final de revisão. 

A seguir, apresenta-se o detalhamento de cada etapa sugerida para o processo de revisão. 

 

2.1. 1ª Etapa – Estruturação do Trabalho 

Para dar início aos trabalhos de revisão, o Município deve nomear a equipe técnica responsável pela 

elaboração e discussão dos trabalhos de revisão no município, além de designar um coordenador municipal. 

Com a equipe formada, realizar reunião com a equipe técnica da AMAVI para apresentação da metodologia 

de revisão proposta e assinatura do Termo de Cooperação Técnica. 
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Nesse momento faz-se necessário também renomear os membros do Núcleo Gestor de Planejamento 

Territorial – NGPT que acompanharão as discussões do processo de revisão, caso o mesmo esteja com 

período de mandato vencido.  

Após as nomeações sugere-se realizar um evento de lançamento do processo de revisão, com apresentação 

da metodologia e do cronograma de revisão a Comunidade, marcando o início dos trabalhos.  

 

2.2. 2ª Etapa – Revisão das Políticas Setoriais 

A equipe técnica de cada município deve iniciar o processo de revisão do Plano Diretor, com a assessoria 

técnica da AMAVI, reavaliando os Capítulos referentes as políticas públicas setoriais, atualizando e 

revisando as informações previstas no Plano Diretor atual. 

Deve-se buscar a atualização de temas e diretrizes estabelecidos que já não contemplam o atual cenário de 

desenvolvimento municipal, propondo a supressão de diretrizes já efetivadas, além da inserção de novas 

diretrizes que possam atender a demandas que surgiram no período de implantação do Plano. 

Para essa etapa sugere-se a realização de oficinas de discussão com os setores da administração pública 

municipal ligados a cada política pública de revisão e com o Núcleo Gestor de Planejamento territorial – 

NGPT. Para a organização das discussões sugere-se a definição de eixos temáticos de discussão, conforme 

a afinidade dos temas a serem discutidos. Ex: Educação e Cultura; Saúde e Assistência Social, etc. 

No final desta etapa deve ser realizada Audiência Pública nos termos do Art.8° da Resolução nº 25 do 

Conselho das Cidades, para consolidação das propostas de revisão. 

 

2.3. 3ª Etapa – Revisão dos Parâmetros Urbanísticos 

Nesta etapa devem ser analisados e discutidos todos os parâmetros urbanísticos de ocupação do solo 

previstos, como: Macrozoneamento, Zoneamento Urbano e Rural, Índices Urbanísticos, Sistema Viário, 

assim como a revisão dos Anexos do Plano Diretor Municipal. 

Nessa etapa também se pretende atualizar a base cartográfica municipal com a utilização das imagens de 

satélite do Sirgas 2000, a avaliação dos limites do Perímetro Urbano atual, além da inserção das diretrizes 

referentes a áreas de risco e das diretrizes regionais de mobilidade previstas no Plano Regional de 

Mobilidade – PLANMOB Alto Vale. 

Sugere-se novamente a realização de oficinas de discussão com os setores da administração pública 

municipal e com o Núcleo Gestor de Planejamento Territorial – NGPT. 

No final da etapa deve ser realizada a 2ª Audiência Pública nos termos do Art.8° da Resolução nº 25 do 

Conselho das Cidades, para consolidação das propostas de revisão com a comunidade. 

 

2.4. 4ª Etapa – Elaboração do Projeto de Lei 

A elaboração do projeto de lei de revisão do Plano Diretor é a última etapa do processo metodológico. 

Assim, as diretrizes e propostas oriundas do processo de revisão irão se traduzir em forma de lei. A lei atual 

que institui o Plano Diretor não será revogada, apenas atualizada. 

Na sequencia o Projeto de Lei de revisão do Plano Diretor deve ser encaminhado para aprovação na Câmara 

de Vereadores. 
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3. PARTICIPAÇÃO SOCIAL 

 

A Resolução Recomendada n° 83/2009, do Conselho das Cidades, estabelece orientações sobre o processo 

de revisão ou alteração dos Planos Diretores, o qual deve ser participativo, conforme o § 4º do art. 40 e do 

art. 43 do Estatuto da Cidade e nos termos da Resolução nº 25 do Conselho das Cidades. 

Esta mesma Resolução estabelece que toda e qualquer iniciativa de revisão ou alteração do Plano Diretor 

deve ser submetida ao Conselho da Cidade ou similar, e deve contemplar a realização de audiências ou 

consultas públicas, devendo os poderes Executivo e Legislativo garantir a participação da população e de 

associações representativas dos vários segmentos da sociedade. 

As audiências públicas, no processo de revisão ou de alteração do Plano Diretor, deverão seguir o disposto 

no Estatuto da Cidade, na Resolução nº 25 do Conselho das Cidades e, ainda: 

I. Serem divulgadas em órgãos públicos de ampla circulação de pessoas; 

II. Terem o conteúdo a ser debatido explicitado em sua divulgação; 

III. Serem divulgadas em diversos meios de comunicação de modo a facilitar o acesso à informação 

pelos diversos segmentos da sociedade. 

Nesta perspectiva, sugere-se que em todas as etapas de revisão do Plano Diretor Municipal sejam incluídas 

ações de mobilização e eventos com a participação social. Recomenda-se ainda a elaboração de um relatório 

final, retratando todo o processo de participação social durante a revisão do Plano. 

 

4. CRONOGRAMA DE REVISÃO 

 

Para a realização das atividades previstas, estima-se um prazo de execução de 13 (treze) meses, conforme 

cronograma que segue: 
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ANEXO 2 
DIAGNÓSTICO, PROPOSTAS E DIRETRIZES PARA IMBUIA APÓS ELABORAÇÃO DO PLANO DIRETOR MUNICIPAL   
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ANEXO 3  

 

FOTOS ETAPAS LEVANTAMENTO DE DADOS, DIAGNÓSTICO E 

ELABORAÇÃO DA PROPOSTA DOS PRIMEIROS PLANOS DIRETORES DOS 

MUNICÍPIOS DA REGIÃO DO ALTO VALE DO ITAJAÍ APÓS ESTATUTO DA 

CIDADE (2001)  

 

 

ETAPA CAPACITAÇÃO NUCLEO GESTOR E LEVANTAMENTO DE DADOS E 

DIGNÓSTICO – NGPT – OFICINAS DESENVOLVIDAS POR MEIO DE 

METODOLOGIA CDP OU METAPLAN 

 
Fonte: acervo da AMAVI.  

 
Santa Terezinha (2004)  
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Presidente Nereu (2005)  

 

 
 

Rio do Oeste (2005)  
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Chapadão do Lageado (2006)  
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Imbuia (2006)  

 
 

Petrolândia (2006)  

 
Agrolândia (2007)  
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Agronômica (2007)  

 

 
 

Atalanta (2007)  
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Braço do Trombudo (2007)  

 
 

Ituporanga (2007)  
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Pouso Redondo (2007)  

 
 

Trombudo Central (2007)  
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Presidente Getúlio (2007)  

 
 

Mirim Doce (2008)  
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Salete (2008)  

 
 

Taió (2008)  
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Rio do Campo (2009)  

 
 

Aurora (2013)  
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APÊNDICES 

APÊNDICE I  

PARTICIPAÇÃO SOCIAL - PLANOS DIRETORES DA REGIÃO DO ALTO VALE DO ITAJAÍ 

MUNICÍPIO LEI E DATA PLANO DIRETOR  PARTICIPAÇÃO PREVISTA 

Rio do Sul LEI COMPLEMENTAR Nº 163, DE 12 DE 
DEZEMBRO DE 2006 

Art. 67. Entende-se por gestão democrática a participação da população e de associações 
representativas dos vários segmentos da comunidade nos processos de planejamento, tomada 
de decisão e controle das ações públicas por meio de espaços institucionalizados onde o Poder 
Público constituído delega o seu direito de decisão. Art. 68. A participação da população na 
gestão municipal será assegurada pelo Poder Público através de instrumentos de 
democratização como o Conselho do Plano Diretor, Conferências e Audiências Públicas em 
consonância com o planejamento territorial municipal contínuo que se realizará através de uma 
comissão permanente. Art. 75. A Audiência Pública é um instituto de participação 
administrativa, aberta a toda população, visando à legitimidade da ação administrativa, 
formalmente disciplinada em lei, por meio da qual se exerce o direito de expor tendências, 
preferências e opções que possam conduzir o Poder Público a uma decisão de maior aceitação 
consensual. 

Atalanta LEI COMPLEMENTAR Nº 001/2008 Art. 8 - O processo de elaboração e de gestão da política de ordenamento territorial no 
Município de Atalanta terá como princípio básico o respeito à ordem democrática, 
incorporando a participação dos diferentes segmentos da sociedade em sua formulação, 
execução, fiscalização e monitoramento. Art. 12 - A gestão integrada das diversas políticas 
públicas municipais observará as seguintes diretrizes: II - criação de mecanismos de 
participação popular e do exercício da democracia nos processos deliberativos de suas ações; 
Art. 118 - São objetivos fundamentais do Sistema Municipal de Planejamento e Gestão: I - 
criar canais de participação da sociedade na gestão municipal da política urbana; Art. 120 - O 
Sistema Municipal de Planejamento e Gestão deverá ser composto pelos seguintes órgãos e 
instrumentos de planejamento: Parágrafo Único - Deverá ser assegurada a participação da 
população em todas as fases do processo de gestão democrática da política urbana. X - 
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estimular a participação social; Art. 125 - Compete ao Núcleo Gestor de Planejamento 
Territorial: X - estimular a participação social; 

Chapadão do 
Lageado 

LEI COMPLEMENTAR Nº. 0035 DE 
08.12.2008 

Art. 4° São princípios fundamentais do Plano Diretor Participativo de Chapadão do Lageado: 
II – promover a gestão democrática das políticas públicas e dos serviços públicos, por meio da 
participação popular; Art. 8º O processo de elaboração e de gestão da política de ordenamento 
territorial no Município de Chapadão do Lageado terá como princípio básico o respeito à ordem 
democrática, incorporando a participação dos diferentes segmentos da sociedade em sua 
formulação, execução, fiscalização e monitoramento. Art. 12. A gestão integrada das diversas 
políticas públicas municipais observará as seguintes diretrizes: II – criação de mecanismos de 
participação popular e do exercício da democracia nos processos deliberativos de suas ações; 
Art. 108. São objetivos fundamentais do Sistema Municipal de Planejamento e Gestão: I - criar 
canais de participação da sociedade na gestão municipal da política urbana; Art. 110. O Sistema 
Municipal de Planejamento e Gestão deverá ser composto pelos seguintes órgãos e 
instrumentos de planejamento: Parágrafo Único. Deverá ser assegurada a participação da 
população e de entidades representativas dos vários segmentos, na formulação, execução e 
acompanhamento dos planos, programas e projetos de desenvolvimento urbano. Art. 115. São 
atribuições do Núcleo Gestor de Planejamento Territorial: X - estimular a participação social; 
Art. 12 – A gestão da política municipal se fará de forma democrática, incorporando a 
participação dos diferentes segmentos da sociedade em sua formulação, execução e 
acompanhamento, primando por assegurar apoio aos organismos e instituições dedicados ao 
atendimento social sem fins lucrativos, se fazendo representar pelo Núcleo Gestor de 
Planejamento Territorial - NGPT e pelo cumprimento das decisões deliberadas. Art. 16 – O 
processo de elaboração e de gestão da política territorial no Município terá como princípio 
básico o respeito à ordem democrática, incorporando a participação dos diferentes segmentos 
da sociedade em sua formulação, execução, fiscalização e monitoramento. Art. 19 – As 
estratégias propostas pelo Plano Diretor Físico Territorial para o desenvolvimento sustentável 
do Município tem por base o cruzamento das leituras comunitária e técnica do Município e a 
realização de audiências, debates e consultas públicas envolvendo os cidadãos, movimentos 
populares, entidades civis, instituições governamentais, organizações não-governamentais e 
organizações da sociedade civil de interesse público, consolidando a gestão da política 
municipal de forma democrática, ao incorporar a participação dos diferentes segmentos da 
sociedade na sua formulação, execução e acompanhamento. Art. 20 – A gestão integrada das 
diversas políticas municipais observará as seguintes diretrizes: II – Criação de mecanismos de 
participação popular e do exercício da democracia nos processos deliberativos de suas ações; 
Art. 308 – São objetivos fundamentais do Sistema Municipal de Planejamento e Gestão: I – 
Criar canais de participação da sociedade na gestão municipal da política urbana; Parágrafo 
único – Deverá ser assegurada a participação da população em todas as fases do processo de 
gestão democrática da política urbana. Art. 310 – O Sistema Municipal de Planejamento e 
Gestão deverá ser composto pelos seguintes órgãos e instrumentos de planejamento: Parágrafo 
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único – Deverá ser assegurada a participação da população em todas as fases do processo de 
gestão democrática da política urbana. 

Dona Emma LEI COMPLEMENTAR Nº. 91/2008  Art. 12 – A gestão da política municipal se fará de forma democrática, incorporando a 
participação dos diferentes segmentos da sociedade em sua formulação, execução e 
acompanhamento, primando por assegurar apoio aos organismos e instituições dedicados ao 
atendimento social sem fins lucrativos, se fazendo representar pelo Núcleo Gestor de 
Planejamento Territorial - NGPT e pelo cumprimento das decisões deliberadas. Art. 16 – O 
processo de elaboração e de gestão da política territorial no Município terá como princípio 
básico o respeito à ordem democrática, incorporando a participação dos diferentes segmentos 
da sociedade em sua formulação, execução, fiscalização e monitoramento. Art. 19 – As 
estratégias propostas pelo Plano Diretor Físico Territorial para o desenvolvimento sustentável 
do Município tem por base o cruzamento das leituras comunitária e técnica do Município e a 
realização de audiências, debates e consultas públicas envolvendo os cidadãos, movimentos 
populares, entidades civis, instituições governamentais, organizações não-governamentais e 
organizações da sociedade civil de interesse público, consolidando a gestão da política 
municipal de forma democrática, ao incorporar a participação dos diferentes segmentos da 
sociedade na sua formulação, execução e acompanhamento. Art. 20 – A gestão integrada das 
diversas políticas municipais observará as seguintes diretrizes: II – Criação de mecanismos de 
participação popular e do exercício da democracia nos processos deliberativos de suas ações; 
Art. 43 – Para o cumprimento das diretrizes da política municipal de defesa civil, deve-se: e) 
Fortalecer a participação popular na execução da política de Defesa Civil; 

Ibirama LEI COMPLEMENTAR Nº. 73, DE 22 DE 
DEZEMBRO DE 2008 

Art. 12. A gestão da política municipal se fará de forma democrática, incorporando a 
participação dos diferentes segmentos da sociedade em sua formulação, execução e 
acompanhamento, primando por assegurar apoio aos organismos e instituições dedicados ao 
atendimento social sem fins lucrativos, se fazendo representar pelo Núcleo Gestor de 
Planejamento Territorial e pelo cumprimento das decisões deliberadas. Art. 15. O processo de 
elaboração e de gestão da política territorial no Município terá como princípio básico o respeito 
à ordem democrática, incorporando a participação dos diferentes segmentos da sociedade em 
sua formulação, execução, fiscalização e monitoramento. Art. 18. As estratégias propostas pelo 
Plano Diretor Físico Territorial para o desenvolvimento sustentável do município, tem por base 
o cruzamento das leituras comunitária e técnica do município e a realização de audiências, 
debates e consultas públicas envolvendo os cidadãos, movimentos populares, entidades civis, 
instituições governamentais, organizações não governamentais e organizações da sociedade 
civil de interesse público, consolidando a gestão da política municipal de forma democrática, 
ao incorporar a participação dos diferentes segmentos da sociedade na sua formulação, 
execução e acompanhamento. Art. 19. A gestão integrada das diversas políticas municipais 
observará as seguintes diretrizes: II. Criação de mecanismos de participação popular e do 
exercício da democracia nos processos deliberativos de suas ações; Art. 326. São objetivos 
fundamentais do Sistema Municipal de Planejamento e Gestão: I - criar canais de participação 
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da sociedade na gestão municipal da política urbana; Art. 328. O Sistema Municipal de 
Planejamento e Gestão deverá ser composto pelos seguintes órgãos e instrumentos de 
planejamento: Parágrafo Único. Deverá ser assegurada a participação da população em todas 
as fases do processo de gestão democrática da política urbana. 

Imbuia LEI COMPLEMENTAR Nº 41, DE 12 
DEZEMBRO 2008. 

Art. 4º São princípios fundamentais do Plano Diretor Participativo de Imbuia: II –promover a 
gestão democrática das políticas públicas e dos serviços públicos, por meio da participação 
popular; Art. 8ºO processo de elaboração e de gestão da política de ordenamento territorial no 
Município de Imbuia terá como princípio básico o respeito à ordem democrática, incorporando 
a participação dos diferentes segmentos da sociedade em sua formulação, execução, 
fiscalização e monitoramento. Art. 12. A gestão integrada das diversas políticas públicas 
municipais observará as seguintes diretrizes: I –articulação entre os vários conselhos 
municipais e suas políticas próprias, com vistas à efetivação de processos de planejamento 
participativo, controle social, monitoramento e avaliação de suas ações; II–criação de 
mecanismos de participação popular e do exercício da democracia nos processos deliberativos 
de suas ações; Art. 120. São objetivos fundamentais do Sistema Municipal de Planejamento e 
Gestão: I -criar canais de participação da sociedade na gestão municipal da política urbana; 
Art. 122. O Sistema Municipal de Planejamento e Gestão deverá ser composto pelos seguintes 
órgãos e instrumentos de planejamento: Parágrafo Único. Deverá ser assegurada a participação 
da população e de entidades representativas dos vários segmentos, na formulação, execução e 
acompanhamento dos planos, programas e projetos de desenvolvimento urbano. Art. 124. O 
Sistema de Gestão dos Serviços Municipais deverá obedecer aos seguintes princípios: IV -
garantir estruturas e processos democráticos e participativos para o planejamento e gestão da 
política urbana, de forma continuada, permanente e dinâmica. Art. 127. São atribuições do 
Núcleo Gestor de Planejamento Territorial: X – estimular a participação social; 

Ituporanga LEI COMPLEMENTAR Nº 021, DE 18 DE 
DEZEMBRO DE 2008 

Art. 4º. São princípios fundamentais do Plano Diretor Participativo de Ituporanga: II – 
promover a gestão democrática das políticas públicas e dos serviços públicos, por meio da 
participação popular; Art. 8º. O processo de elaboração e de gestão da política de ordenamento 
territorial no Município de Ituporanga terá como princípio básico o respeito à ordem 
democrática, incorporando a participação dos diferentes segmentos da sociedade em sua 
formulação, execução, fiscalização e monitoramento. Art. 12. A gestão integrada das diversas 
políticas públicas municipais observará as seguintes diretrizes: II – criação de mecanismos de 
participação popular e do exercício da democracia nos processos deliberativos de suas ações; 
Art. 136. São objetivos fundamentais do Sistema Municipal de Planejamento e Gestão: I - criar 
canais de participação da sociedade na gestão municipal da política urbana; Art. 138. O Sistema 
Municipal de Planejamento e Gestão deverá ser composto pelos seguintes órgãos e 
instrumentos de planejamento: Parágrafo Único - Deverá ser assegurada a participação da 
população e de entidades representativas dos vários segmentos, na formulação, execução e 
acompanhamento dos planos, programas e projetos de desenvolvimento urbano. Art. 143. São 
atribuições do Núcleo Gestor de Planejamento Territorial: X - estimular a participação social; 
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José Boiteux LEI COMPLEMENTAR 012/2008 Art. 12. A gestão da política municipal se fará de forma democrática, incorporando a 
participação dos diferentes segmentos da sociedade em sua formulação, execução e 
acompanhamento, primando por assegurar apoio aos organismos e instituições dedicados ao 
atendimento social sem fins lucrativos, se fazendo representar pelo Núcleo Gestor de 
Planejamento Territorial - NGPT e pelo cumprimento das decisões deliberadas. Art. 16. O 
processo de elaboração e de gestão da política territorial no Município terá como princípio 
básico o respeito à ordem democrática, incorporando a participação dos diferentes segmentos 
da sociedade em sua formulação, execução, fiscalização e monitoramento. Art. 19. As 
estratégias propostas pelo Plano Diretor Físico Territorial para o desenvolvimento sustentável 
do município, tem por base o cruzamento das leituras comunitária e técnica do município e a 
realização de audiências, debates e consultas públicas envolvendo os cidadãos, movimentos 
populares, entidades civis, instituições governamentais, organizações não-governamentais e 
organizações da sociedade civil de interesse público, consolidando a gestão da política 
municipal de forma democrática, ao incorporar a participação dos diferentes segmentos da 
sociedade na sua formulação, execução e acompanhamento. Art. 20. A gestão integrada das 
diversas políticas municipais observará as seguintes diretrizes: II. Criação de mecanismos de 
participação popular e do exercício da democracia nos processos deliberativos de suas ações; 
Art. 308. São objetivos fundamentais do Sistema Municipal de Planejamento e Gestão: I - criar 
canais de participação da sociedade na gestão municipal da política urbana;  Art. 310. O 
Sistema Municipal de Planejamento e Gestão deverá ser composto pelos seguintes órgãos e 
instrumentos de planejamento: Parágrafo Único - Deverá ser assegurada a participação da 
população em todas as fases do processo de gestão democrática da política urbana. 

Mirim Doce LEI COMPLEMENTAR Nº 56 DE 19 DE 
DEZEMBRO DE 2008 

Art. 4º. São princípios fundamentais do Plano Diretor Participativo de Mirim Doce: II – a 
promoção da gestão democrática das políticas públicas e dos serviços públicos, por meio da 
participação popular; Art. 8º. O processo de elaboração e de gestão da política de ordenamento 
territorial no Município de Mirim Doce terá como princípio básico o respeito à ordem 
democrática, incorporando a participação dos diferentes segmentos da sociedade em sua 
formulação, execução, fiscalização e monitoramento. Art. 12. A gestão integrada das diversas 
políticas públicas municipais observará as seguintes diretrizes: II – criação de mecanismos de 
participação popular e do exercício da democracia nos seus processos deliberativos; Art. 107. 
O Sistema Municipal de Planejamento e Gestão deverá ser composto pelos seguintes órgãos e 
instrumentos de planejamento: Parágrafo Único. Deverá ser assegurada a participação da 
população e de entidades representativas dos vários segmentos da sociedade, na formulação, 
execução e acompanhamento dos planos, programas e projetos de desenvolvimento urbano. 
Art. 112. São atribuições do Núcleo Gestor de Planejamento Territorial: X – estimular a 
participação social; 

Presidente 
Getúlio 

LEI COMPLEMENTAR Nº. 2.292/2008 Art. 16. O processo de elaboração e de gestão da política territorial no Município terá como 
princípio básico o respeito à ordem democrática, incorporando a participação dos diferentes 
segmentos da sociedade em sua formulação, execução, fiscalização e monitoramento. Art. 19. 
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As estratégias propostas pelo Plano Diretor Físico Territorial para o desenvolvimento 
sustentável do município, tem por base o cruzamento das leituras comunitária e técnica do 
município e a realização de audiências, debates e consultas públicas envolvendo os cidadãos, 
movimentos populares, entidades civis, instituições governamentais, organizações não-
governamentais e organizações da sociedade civil de interesse público, consolidando a gestão 
da política municipal de forma democrática, ao incorporar a participação dos diferentes 
segmentos da sociedade na sua formulação, execução e acompanhamento. Art. 20. A gestão 
integrada das diversas políticas municipais observará as seguintes diretrizes: II. Criação de 
mecanismos de participação popular e do exercício da democracia nos processos deliberativos 
de suas ações; Art. 310. O Sistema Municipal de Planejamento e Gestão deverá ser composto 
pelos seguintes órgãos e instrumentos de planejamento:  Parágrafo Único - Deverá ser 
assegurada a participação da população em todas as fases do processo de gestão democrática 
da política urbana. 

Salete LEI COMPLEMENTAR Nº 056, DE 23 DE 
DEZEMBRO DE 2008 

Art. 4º São princípios fundamentais do Plano Diretor Participativo de Salete: II – a promoção 
da gestão democrática das políticas públicas e dos serviços públicos, por meio da participação 
popular; Art. 8º O processo de elaboração e de gestão da política de ordenamento territorial no 
Município de Salete terá como princípio básico o respeito à ordem democrática, incorporando 
a participação dos diferentes segmentos da sociedade em sua formulação, execução, 
fiscalização e monitoramento. Art. 12. A gestão integrada das diversas políticas públicas 
municipais observará as seguintes diretrizes: II – criação de mecanismos de participação 
popular e do exercício da democracia nos seus processos deliberativos; Art. 104. São objetivos 
fundamentais do Sistema Municipal de Planejamento e Gestão: I – criar canais de participação 
da sociedade na gestão municipal da política urbana; Art. 106. O Sistema Municipal de 
Planejamento e Gestão deverá ser composto pelos seguintes órgãos e instrumentos de 
planejamento: Parágrafo Único. Deverá ser assegurada a participação da população e de 
entidades representativas dos vários segmentos da sociedade, na formulação, execução e 
acompanhamento dos planos, programas e projetos de desenvolvimento urbano. Art. 111. São 
atribuições do Núcleo Gestor de Planejamento Territorial: X – estimular a participação social; 

Vidal Ramos LEI COMPLEMENTAR Nº. 028 DE 15 DE 
OUTUBRO DE 2008 

Art. 4º São princípios fundamentais do Plano Diretor Participativo de Vidal Ramos:  II – 
promover a gestão democrática das políticas públicas e dos serviços públicos, por meio da 
participação popular; Art. 8° O processo de elaboração e de gestão da política de ordenamento 
territorial no Município de Vidal Ramos terá como princípio básico o respeito à ordem 
democrática, incorporando a participação dos diferentes segmentos da sociedade em sua 
formulação, execução, fiscalização e monitoramento. Art. 12. A gestão integrada das diversas 
políticas municipais observará as seguintes diretrizes: II – criação de mecanismos de 
participação popular e do exercício da democracia nos processos deliberativos de suas ações; 
Art. 148. São objetivos fundamentais do Sistema Municipal de Planejamento e Gestão: I - criar 
canais de participação da sociedade na gestão municipal da política urbana; Art. 150. O Sistema 
Municipal de Planejamento e Gestão deverá ser composto pelos seguintes órgãos e 
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instrumentos de planejamento: Parágrafo Único. Deverá ser assegurada a participação da 
população e de entidades representativas dos vários segmentos, na formulação, execução e 
acompanhamento dos planos, programas e projetos de desenvolvimento urbano.  Art. 155. São 
atribuições do Núcleo Gestor de Planejamento Territorial: X - estimular a participação social; 

Vitor Meireles LEI COMPLEMENTAR Nº 41, DE 31 
DEZEMBRO DE 2008 

Art. 12. Gestão da política municipal se fará de forma democrática, incorporando a participação 
dos diferentes segmentos da sociedade em sua formulação, execução e acompanhamento, 
primando por assegurar apoio aos organismos e instituições dedicados ao atendimento social 
sem fins lucrativos, se fazendo representar pelo Núcleo Gestor de Planejamento Territorial e 
pelo cumprimento das decisões deliberadas. Art. 15. O processo de elaboração e de gestão da 
política territorial no Município terá como princípio básico o respeito à ordem democrática, 
incorporando a participação dos diferentes segmentos da sociedade em sua formulação, 
execução, fiscalização e monitoramento. Art. 18. As estratégias propostas pelo Plano Diretor 
Físico Territorial para o desenvolvimento sustentável do município, tem por base o cruzamento 
das leituras comunitária e técnica do município e a realização de audiências, debates e consultas 
públicas envolvendo os cidadãos, movimentos populares, entidades civis, instituições 
governamentais, organizações não-governamentais e organizações da sociedade civil de 
interesse público, consolidando a gestão da política municipal de forma democrática, ao 
incorporar a participação dos diferentes segmentos da sociedade na sua formulação, execução 
e acompanhamento. Art. 19. A gestão integrada das diversas políticas municipais observará as 
seguintes diretrizes: II - Criação de mecanismos de participação popular e do exercício da 
democracia nos processos deliberativos de suas ações; Art. 28. O Poder Público Municipal, 
juntamente com o Governo do Estado e a União, promoverá ações que visem apoiar o 
desenvolvimento da Assistência Social, pautado pelas seguintes diretrizes: XIII - Garantir a 
participação popular, por meio de organizações representativas, na formulação e controle da 
Política de Assistência Social, por meio de conselhos deliberativos, conferências e fóruns 
ampliados da Assistência Social, de direitos da criança e do adolescente, de direitos da pessoa 
idosa, de direitos da pessoa com deficiência, da mulher e de direitos humanos; Art. 323. São 
objetivos fundamentais do Sistema Municipal de Planejamento e Gestão: I - criar canais de 
participação da sociedade na gestão municipal da política urbana; Art. 325. O Sistema 
Municipal de Planejamento e Gestão deverá ser composto pelos seguintes órgãos e 
instrumentos de planejamento: Parágrafo Único. Deverá ser assegurada a participação da 
população em todas as fases do processo de gestão democrática da política urbana. 

Braço do 
Trombudo 

LEI COMPLEMENTAR 075/2009 Art. 8º O processo de elaboração e de gestão da política de ordenamento territorial no 
Município de Braço do Trombudo terá como princípio básico o respeito à ordem democrática, 
incorporando a participação dos diferentes segmentos da sociedade em sua formulação, 
execução, fiscalização e monitoramento. Art. 12. A gestão integrada das diversas políticas 
públicas municipais observará as seguintes diretrizes: II – criação de mecanismos de 
participação popular e do exercício da democracia nos processos deliberativos de suas ações; 
Art. 118. São objetivos fundamentais do Sistema Municipal de Planejamento e Gestão: I - criar 
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canais de participação da sociedade na gestão municipal da política urbana; Art. 120. O Sistema 
Municipal de Planejamento e Gestão deverá ser composto pelos seguintes órgãos e 
instrumentos de planejamento: Parágrafo Único - Deverá ser assegurada a participação da 
população em todas as fases do processo de gestão democrática da política urbana. Art. 125. 
Compete ao Núcleo Gestor de Planejamento Territorial: X - estimular a participação social; 

Petrolândia LEI COMPLEMENTAR Nº. 006 DE 25 DE 
AGOSTO DE 2009 

Art. 4° São princípios fundamentais do Plano Diretor Participativo de Petrolândia: II – 
promover a gestão democrática das políticas públicas e dos serviços públicos, por meio da 
participação popular; Art. 8º O processo de elaboração e de gestão da política de ordenamento 
territorial no Município de Petrolândia terá como princípio básico o respeito à ordem 
democrática, incorporando a participação dos diferentes segmentos da sociedade em sua 
formulação, execução, fiscalização e monitoramento. Art. 12. A gestão integrada das diversas 
políticas públicas municipais observará as seguintes diretrizes: II – criação de mecanismos de 
participação popular e do exercício da democracia nos processos deliberativos de suas ações; 
Art. 109. São objetivos fundamentais do Sistema Municipal de Planejamento e Gestão: I - criar 
canais de participação da sociedade na gestão municipal da política urbana; Art. 111. O Sistema 
Municipal de Planejamento e Gestão deverá ser composto pelos seguintes órgãos e 
instrumentos de planejamento: Parágrafo Único. Deverá ser assegurada a participação da 
população e de entidades representativas dos vários segmentos, na formulação, execução e 
acompanhamento dos planos, programas e projetos de desenvolvimento urbano. Art. 116. São 
atribuições do Núcleo Gestor de Planejamento Territorial: X – estimular a participação social;   

Pouso Redondo LEI COMPLEMENTAR Nº 002/2009 DE 14 
DE JULHO DE 2009 

Art. 8° O processo de elaboração e de gestão da política de ordenamento territorial no 
Município de Pouso Redondo terá como princípio básico o respeito à ordem democrática, 
incorporando a participação dos diferentes segmentos da sociedade em sua formulação, 
execução, fiscalização e monitoramento. Art. 12. A gestão integrada das diversas políticas 
públicas municipais observará as seguintes diretrizes: II – criação de mecanismos de 
participação popular e do exercício da democracia nos processos deliberativos de suas ações; 
Art. 118. São objetivos fundamentais do Sistema Municipal de Planejamento e Gestão: I - criar 
canais de participação da sociedade na gestão municipal da política urbana; Art. 120. O Sistema 
Municipal de Planejamento e Gestão deverá ser composto pelos seguintes órgãos e 
instrumentos de planejamento: Parágrafo Único. Deverá ser assegurada a participação da 
população em todas as fases do processo de gestão democrática da política urbana. Art. 125. 
Compete ao Núcleo Gestor de Planejamento Territorial: X - estimular a participação social; 

Presidente 
Nereu 

LEI COMPLEMENTAR Nº 002/2009, DE 01 
DE JUNHO DE 2009 

Art. 4º São princípios fundamentais do Plano Diretor Participativo de Presidente Nereu: V. 
promover a gestão democrática por meio da participação da sociedade civil nos processos de 
decisão, planejamento e gestão; Art. 13. O processo de elaboração e de gestão da política 
territorial no Município de Presidente Nereu terá como princípio básico o respeito à ordem 
democrática, incorporando a participação dos diferentes segmentos da sociedade em sua 
formulação, execução, fiscalização e monitoramento. Art. 15. A gestão integrada das diversas 
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políticas municipais observará as seguintes diretrizes: II. criação de mecanismos de 
participação popular e do exercício da democracia nos processos deliberativos de suas ações; 

Rio do Oeste LEI COMPLEMENTAR N° 026 DE 30 DE 
JUNHO DE 2009 

Art. 4º São princípios fundamentais do Plano Diretor Participativo de Rio do Oeste: V. 
promover a gestão democrática por meio da participação da sociedade civil nos processos de 
decisão, planejamento e gestão; Art. 13. O processo de elaboração e de gestão da política 
territorial no Município de Rio do Oeste terá como princípio básico o respeito à ordem 
democrática, incorporando a participação dos diferentes segmentos da sociedade em sua 
formulação, execução, fiscalização e monitoramento. Art. 15. A gestão integrada das diversas 
políticas municipais observará as seguintes diretrizes: I. articulação entre os vários conselhos 
municipais e suas políticas próprias, com vistas à efetivação de processos de planejamento 
participativo, controle social, monitoramento e avaliação de suas ações; II. criação de 
mecanismos de participação popular e do exercício da democracia nos processos deliberativos 
de suas ações; 

Taió LEI COMPLEMENTAR N.º 117/2009 Art. 4.º - São princípios fundamentais do Plano Diretor Participativo de Taió: II - promover a 
gestão democrática das políticas públicas e dos serviços públicos, por meio da participação 
popular; Art. 8.º - O processo de elaboração e de gestão da política de ordenamento territorial 
no Município de Taió terá como princípio básico o respeito à ordem democrática, incorporando 
a participação dos diferentes segmentos da sociedade em sua formulação, execução, 
fiscalização e monitoramento. Art. 12 - A gestão integrada das diversas políticas públicas 
municipais observará as seguintes diretrizes: I - articulação entre os vários conselhos 
municipais e suas políticas próprias, com vistas à efetivação de processos de planejamento 
participativo, controle social, monitoramento e avaliação de suas ações; II - criação de 
mecanismos de participação popular e do exercício da democracia nos seus processos 
deliberativos. Art. 106 - São objetivos fundamentais do Sistema Municipal de Planejamento e 
Gestão: I – criar canais de participação da sociedade na gestão municipal da política urbana; 
Art. 108 - O Sistema Municipal de Planejamento e Gestão deverá ser composto pelos seguintes 
órgãos e instrumentos de planejamento: Parágrafo único - Deverá ser assegurada a participação 
da população e de entidades representativas dos vários segmentos da sociedade, na formulação, 
execução e acompanhamento dos planos, programas e projetos de desenvolvimento urbano. 
Art. 113 - São atribuições do Núcleo Gestor de Planejamento Territorial: X – estimular a 
participação social; 

Trombudo 
Central 

LEI COMPLEMENTAR 1594 DE 05 DE 
JUNHO DE 2009 

Art. 8º O processo de elaboração e de gestão da política de ordenamento territorial no 
Município de Braço do Trombudo terá como princípio básico o respeito à ordem democrática, 
incorporando a participação dos diferentes segmentos da sociedade em sua formulação, 
execução, fiscalização e monitoramento. Art. 12. A gestão integrada das diversas políticas 
públicas municipais observará as seguintes diretrizes: II – criação de mecanismos de 
participação popular e do exercício da democracia nos processos deliberativos de suas ações; 
Art. 118. São objetivos fundamentais do Sistema Municipal de Planejamento e Gestão: I - criar 
canais de participação da sociedade na gestão municipal da política urbana; Art. 120. O Sistema 
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Municipal de Planejamento e Gestão deverá ser composto pelos seguintes órgãos e 
instrumentos de planejamento: Parágrafo Único - Deverá ser assegurada a participação da 
população em todas as fases do processo de gestão democrática da política urbana. Art. 125. 
Compete ao Núcleo Gestor de Planejamento Territorial: X - estimular a participação social; 

Agrolândia LEI COMPLEMENTAR Nº 085, DE 28 DE 
SETEMBRO DE 2010 

Art. 118. São objetivos fundamentais do Sistema Municipal de Planejamento e Gestão: I - criar 
canais de participação da sociedade na gestão municipal da política urbana; Art. 120. O Sistema 
Municipal de Planejamento e Gestão deverá ser composto pelos seguintes órgãos e 
instrumentos de planejamento: Parágrafo Único. Deverá ser assegurada a participação da 
população em todas as fases do processo de gestão democrática da política urbana. 

Laurentino LEI COMPLEMENTAR Nº1081/2010. Art. 4º São princípios fundamentais do Plano Diretor Participativo de Laurentino:  V - 
promover a gestão democrática por meio da participação da sociedade civil nos processos de 
decisão, planejamento e gestão; Art. 13. O processo de elaboração e de gestão da política 
territorial no Município de Laurentino terá como princípio básico o respeito à ordem 
democrática, incorporando a participação dos diferentes segmentos da sociedade em sua 
formulação, execução, fiscalização e monitoramento. Art. 15. A gestão integrada das diversas 
políticas municipais observará as seguintes diretrizes: II - criação de mecanismos de 
participação popular e do exercício da democracia nos processos deliberativos de suas ações; 

Rio do Campo LEI COMPLEMENTAR Nº. 06 DE 16 DE 
DEZEMBRO DE 2010.  

Art. 4º. São princípios fundamentais do Plano Diretor Participativo de Rio do Campo: II - a 
promoção da gestão democrática das políticas públicas e dos serviços públicos, por meio da 
participação popular; Art. 8º O processo de elaboração e de gestão da política de ordenamento 
territorial no Município de Rio do Campo terá como principio básico o respeito à ordem 
democrática, incorporando a participação dos diferentes segmentos da sociedade em sua 
formulação, execução, fiscalização e monitoramento. Art. 12 A gestão integrada das diversas 
políticas públicas municipais observará as seguintes diretrizes; I - articulação entre os vários 
conselhos municipais e suas políticas próprias, com vistas à efetivação de processos de 
planejamento participativo, controle social, monitoramento e avaliação de suas ações; Art. 109 
São objetivos fundamentais do Sistema Municipal de Planejamento e Gestão: I - criar canais 
de participação da sociedade na gestão municipal da política urbana;  Art. 111 O Sistema 
Municipal de Planejamento e Gestão deverá ser composto pelos seguintes órgãos e 
instrumentos de planejamento: Parágrafo único. Deverá ser assegurada a participação da 
população e de entidades representativas dos vários segmentos da sociedade, na formulação, 
execução e acompanhamento dos planos, programas e projetos de desenvolvimento urbano. 

Santa 
Terezinha 

LEI COMPLEMENTAR Nº. 11, DE 14 DE 
DEZEMBRO DE 2010 

Art. 4.º - São princípios fundamentais do Plano Diretor Participativo de Santa Terezinha: II - 
promover a gestão democrática das políticas públicas e dos serviços públicos, por meio da 
participação popular; Art. 8.º - O processo de elaboração e de gestão da política de ordenamento 
territorial no Município de Santa Terezinha terá como princípio básico o respeito à ordem 
democrática, incorporando a participação dos diferentes segmentos da sociedade em sua 
formulação, execução, fiscalização e monitoramento. Art. 101. Para a promoção, 
planejamento, controle e gestão do desenvolvimento urbano do Município de Santa Terezinha, 
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poderão ser adotados, entre outros, os seguintes instrumentos de política tributária, urbana e 
ambiental, previstos pelo Estatuto da Cidade: VI –INSTRUMENTOS E MECANISMOS DE 
GESTÃO DEMOCRÁTICA: a) conselhos municipais; b) fundos municipais; c) audiências e 
consultas públicas; d) conferências municipais/ou regionais; e) iniciativa popular de projetos 
de lei; f) referendo e plebiscito. Art. 105 – O Município de Santa Terezinha deve implementar 
uma estrutura interna de Planejamento e de Gestão Urbana, pautada em procedimentos 
técnicos, democráticos e participativos que permitam o desenvolvimento de um processo 
contínuo, dinâmico e flexível de planejamento e gestão da política urbana. Art. 106 – São 
objetivos fundamentais do Sistema Municipal de Planejamento e Gestão: I – Criar canais de 
participação da sociedade na gestão municipal da política urbana; Art. 108. O Sistema 
Municipal de Planejamento e Gestão deverá ser composto pelos seguintes órgãos e 
instrumentos de planejamento: Parágrafo Único. Deverá ser assegurada a participação da 
população em todas as fases do processo de gestão democrática da política urbana. 

Agronômica LEI COMPLEMENTAR Nº 062/2011 DE 12 
DE ABRIL DE 2011 

Art. 4º São princípios fundamentais do Plano Diretor Participativo de Agronômica: V. 
promover a gestão democrática por meio da participação da sociedade civil nos processos de 
decisão, planejamento e gestão; Art. 13. O processo de elaboração e de gestão da política 
territorial no Município de Agronômica terá como princípio básico o respeito à ordem 
democrática, incorporando a participação dos diferentes segmentos da sociedade em sua 
formulação, execução, fiscalização e monitoramento. 

Lontras LEI COMPLEMENTAR Nº. 41/2012 Art. 4° São princípios fundamentais do Plano Diretor Participativo de Lontras: II – promover 
a gestão democrática das políticas públicas e dos serviços públicos, por meio da participação 
popular; Art. 8º O processo de elaboração e de gestão da política de ordenamento territorial no 
Município de Lontras terá como princípio básico o respeito à ordem democrática, incorporando 
a participação dos diferentes segmentos da sociedade em sua formulação, execução, 
fiscalização e monitoramento. Art. 12. A gestão integrada das diversas políticas públicas 
municipais observará as seguintes diretrizes: I – articulação entre os vários conselhos 
municipais e suas políticas próprias, com vistas à efetivação de processos de planejamento 
participativo, controle social, monitoramento e avaliação de suas ações; Art. 106. São objetivos 
fundamentais do Sistema Municipal de Planejamento e Gestão: I – criar canais de participação 
da sociedade na gestão municipal da política urbana;  Art. 108. O Sistema Municipal de 
Planejamento e Gestão deverá ser composto pelos seguintes órgãos e instrumentos de 
planejamento: Parágrafo Único. Deverá ser assegurada a participação da população e de 
entidades representativas dos vários segmentos, na formulação, execução e acompanhamento 
dos planos, programas e projetos de desenvolvimento urbano. 

Witmarsum LEI COMPLEMENTAR N.º 47/13, DE 
29/04/2013 

Art. 12. A gestão da política municipal se fará de forma democrática, incorporando a 
participação dos diferentes segmentos da sociedade em sua formulação, execução e 
acompanhamento, primando por assegurar apoio aos organismos e instituições dedicados ao 
atendimento social sem fins lucrativos, se fazendo representar pelo Núcleo Gestor de 
Planejamento Territorial e pelo cumprimento das decisões deliberadas.  Art. 15. O processo de 
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elaboração e de gestão da política territorial no Município terá como princípio básico o respeito 
à ordem democrática, incorporando a participação dos diferentes segmentos da sociedade em 
sua formulação, execução, fiscalização e monitoramento. Art. 18. As estratégias propostas pelo 
Plano Diretor Físico Territorial para o desenvolvimento sustentável do município, tem por base 
o cruzamento das leituras comunitária e técnica do município e a realização de audiências, 
debates e consultas públicas envolvendo os cidadãos, movimentos populares, entidades civis, 
instituições governamentais, organizações não-governamentais e organizações da sociedade 
civil de interesse público, consolidando a gestão da política municipal de forma democrática, 
ao incorporar a participação dos diferentes segmentos da sociedade na sua formulação, 
execução e acompanhamento. Art. 19. A gestão integrada das diversas políticas municipais 
observará as seguintes diretrizes: II. Criação de mecanismos de participação popular e do 
exercício da democracia nos processos deliberativos de suas ações; Art. 324. São objetivos 
fundamentais do Sistema Municipal de Planejamento e Gestão: I - criar canais de participação 
da sociedade na gestão municipal da política urbana; Art. 326. O Sistema Municipal de 
Planejamento e Gestão deverá ser composto pelos seguintes órgãos e instrumentos de 
planejamento: Parágrafo Único - Deverá ser assegurada a participação da população em todas 
as fases do processo de gestão democrática da política urbana. 

Aurora LEI COMPLEMENTAR Nº 008 DE 15 DE 
OUTUBRO DE 2014 

Art. 4º São princípios fundamentais do Plano Diretor Participativo de Aurora: V- promover a 
gestão democrática por meio da participação da sociedade civil nos processos de decisão, 
planejamento e gestão; Art. 12. O processo de elaboração e de gestão da política territorial no 
Município de Aurora terá como princípio básico o respeito à ordem democrática, incorporando 
a participação dos diferentes segmentos da sociedade em sua formulação, execução, 
fiscalização e monitoramento. Art. 14. A gestão integrada das diversas políticas municipais 
observará as seguintes diretrizes: II- criação de mecanismos de participação popular e do 
exercício da democracia nos processos deliberativos de suas ações; 
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APÊNDICE 2 

PESQUISA BIBLIOMÉTRICA REALIZADA SOBRE INTERNET, CIBERESPAÇO, 
CIBERATIVISMO (2018). 

 

Termo 

Total de 
Documentos 

(artigos) 
Encontrados 

Quantidade de Publicações por Período Países de 
Destaque 

(seis 
primeiros) 

1990 – 
1995 

1996 – 
2001 

2002 – 
2007 

2008 – 
2013 

2014 – 
2017 

Internet 40.389 364 5.265 8.112 15.014 11.634 

Estados 
Unidos; 
Reino Unido; 
Austrália; 
Espanha; 
Canadá; 
Alemanha. 

Online 
Movements 

1.126 6 20 74 375 651 

Estados 
Unidos; 
Reino Unido; 
Austrália; 
Canadá; 
China; 
Holanda.  

Ciberactivism / 
Cyberactivism 

44 0 1 4 18 21 

Estados 
Unidos; 
Espanha; 
Reino Unido; 
Brasil; Itália; 
Chile.  

Online Activism 467 0 5 16 150 296 

Estados 
Unidos; 
Reino Unido; 
Austrália; 
Canadá; 
Holanda; 
Espanha.  

Online Protests 323 0 0 11 104 208 

Estados 
Unidos; 
Reino Unido; 
Austrália; 
Alemanha; 
Canadá; 
Espanha.  

Egovernment 144 0 0 22 75 47 

Estados 
Unidos; 
Espanha; 
Reino Unido; 
Alemanha; 
Grécia; 
Austrália.  

Eparticipation 30 0 0 4 19 7 

Estados 
Unidos; 
Dinamarca; 
Grécia; 
Noruega; 
Alemanha; 
Itália.  

Elaboração: Rubens Staloch com base na pesquisa bibliométrica realizada na base de dados Scopus (2018). 
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APÊNDICE 3  
 

QUESTIONÁRIO APLICADO VIA GOOGLE FORMS  
 

Pesquisa - Planejamento Territorial e Participação 
 

 
SEÇÃO 1 DE 3  
 
Prezado (a), me chamo Rubens Staloch, sou professor Universitário no SENAC Unidade de Rio do Sul e 
UDESC/CEAVI Ibirama. Sou doutorando, sob orientação da Dra. Isa de Oliveira Rocha, em Planejamento 
Territorial e Desenvolvimento Socioambiental pela Universidade do Estado de Santa Catarina (UDESC/FAED). 
Estou desenvolvendo uma pesquisa de tese cujo enfoque está no Planejamento Territorial e Participação na região 
do Alto Vale do Itajaí. Agradeço se disponibilizar alguns minutos para responder este questionário. TERMO DE 
LIVRE ESCLARECIDO: Ao prosseguir com a pesquisa você está concordando a participar do estudo proposto, 
cujos objetivos e justificativas são: i) coletar informações sobre o entendimento do que é Planejamento Territorial; 
e ii) verificar se ocorre ou não participação. Informo que sua privacidade será respeitada, ou seja, seu nome ou 
qualquer outro dado ou elemento que possa, de qualquer forma, o identificar, será mantido em sigilo. Saliento que 
a sua contribuição será de muita valia para o processo de pesquisa. 
 
 
SEÇÃO 2 DE 3  
 
Qual seu nome? (opcional) 
__________________________________________________________________ 
 
Qual o município de sua residência? 
 
Agrolândia 
Agronômica 
Atalanta 
Aurora 
Braço do Trombudo 
Chapadão do Lageado 
Dona Emma 
Ibirama 
Imbuia 
Ituporanga 
José Boiteux 
Laurentino 
Lontras 
Mirim Doce 
Petrolândia 
Pouso Redondo 
Presidente Getúlio 
Presidente Nereu 
Rio do Campo 
Rio do Oeste 
Rio do Sul 
Salete 
Santa Terezinha 
Taió 
Trombudo Central 
Vidal Ramos 
Vitor Meireles 
Witmarsum 
Outro  
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Qual sua idade? 
 
De 15 a 19 anos 
De 20 a 24 anos 
De 25 a 29 anos 
De 30 a 34 anos 
De 35 a 39 anos 
De 40 a 44 anos 
De 45 a 49 anos 
De 50 a 54 anos 
De 55 a 59 anos 
Mais de 59 anos 
 
Qual seu nível de escolaridade? 
 
Ensino Primário Incompleto 
Ensino Primário Completo 
Ensino Fundamental Incompleto 
Ensino Fundamental Completo 
Ensino Médio Incompleto 
Ensino Médio Completo 
Ensino Superior Incompleto 
Ensino Superior Completo 
Pós-Graduação Incompleta 
Pós-Graduação Completa 
 
Conhece/ouviu falar do Estatuto da Cidade? 
 
Sim  
Não 
Sim, mas não sei o que é  
 
Você sabe o que é um Plano Diretor Municipal? 
 
Sim 
Não  
 
Conhece o Plano Diretor da sua Cidade? 
 
Sim 
Não  
Em parte 
 
Caso conheça o Plano Diretor, o conhece: 
 
Bem  
Pouco  
Muito Pouco  
 
Conhece/sabe quais as atribuições do Núcleo Gestor Municipal? 
 
Sim  
Não  
Em parte  
 
Tem ou teve informação (ões) do (s) processo (s) de elaboração e/ou revisão do Plano Diretor? 
 
Sim  
Não  
Em parte  
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Caso teve informação (ões) do (s) processo (s) de elaboração e/ou revisão do Plano Diretor, diga de que 
forma as obteve: 
 
Outdoor 
Rádio 
Internet (Redes Sociais) 
Televisão 
Jornal impresso 
Ouviu alguém falar/comentar 
É político da região e está envolvido no processo 
Outros  
 
 
Participou em alguma das fases da elaboração ou revisão do Plano Diretor? 
 
Sim  
Não  
 
Se SIM, como? 
 
Audiência Pública 
Consulta Pública 
Fóruns de Discussão 
Conferência 
Outros  
 
Caso NÃO tenha participado de alguma (ou nenhuma) das fases de elaboração/revisão do Plano Diretor, 
qual o motivo? 
 
Não tenho interesse na questão 
Não acredito poder influir no processo/nas discussões 
Não posso participar pela falta de tempo 
Não fui informado 
Dificuldade de acesso ao processo 
Dificuldades financeiras 
Outros  
 
Quais seriam as principais dificuldades para participar de audiências e consultas do Plano Diretor? 
 
Falta de informação 
Falta de tempo 
Dificuldade de acesso 
Dificuldades financeiras 
Dificuldades de entendimento 
Outros 
 
 
Apesar das dificuldades, gostaria de participar ativamente das discussões sobre a elaboração/revisão do 
Plano Diretor? 
 
Sim  
Não  
 
 
Deveria haver participação direta da população nas decisões fundamentais relacionadas ao planejamento 
da cidade? 
 
Sim 
Não  
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De que forma você considera que a população poderia participar efetivamente da gestão do Plano Diretor 
e do Planejamento Territorial da cidade? 
 
Audiências públicas 
Pesquisas públicas de opinião 
Consultas e participação via internet - via aplicativo de celular, por exemplo 
Consultas Plebiscitárias 
Outros  
 
 
Você participa de reuniões ou faz parte de alguma associação de bairro ou de moradores? 
 
Sim  
Não  
 
Na sua opinião, a Prefeitura e o Núcleo Gestor tem se preocupado/estimulado a participação efetiva da 
população no Planejamento da Cidade? 
 
Sim  
Não  
 
 
Possui acesso à internet banda larga (cabo/fibra ótica) em sua casa? 
 
Sim  
Não  
 
 
Possui acesso à internet via celular Smartphone (3G/4G, por exemplo)? 
 
Sim  
Não  
 
 
Você considera adequando participar de consultas públicas por meio do celular ou computador pessoal? 
 
Sim  
Não  
 
 
Se existisse um aplicativo (via celular) para que pudesse participar de consultas públicas e participação no 
Planejamento Territorial, você usaria? 
 
Sim 
Não  
 
 
Gostaria de fazer algum comentário sobre o Processo de Participação e Planejamento Territorial em sua 
cidade? 
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________ 
 
SEÇÃO 3 DE 3  
 
Clique na opção enviar para finalizar a pesquisa. 
 
Agradeço sua colaboração. Obrigado! 
 



 

 391 

 
APÊNDICE 4  

ROTEIRO ENTREVISTA – REPRESENTANTES AMAVI (26/04/2017) 

 

 Pergunta 

1)  Qual o principal motivo da elaboração dos Planos Diretores? 

2)  Quando os Planos Diretores foram feitos? 

3)  Quem fez os Planos Diretores (empresa, nomes de pessoas/profissionais etc.)? 

4)  Quanto tempo levou para elaborar os planos? 

5)  Quando tempo ficou para aprovação na Câmara de Vereadores? 

6)  Data de aprovação na Câmara de Vereadores? 

7)  Quem fez parte do Núcleo Gestor (nomes, entidades etc.)? 

8)  Quem realizou a Leitura Técnica (nomes de profissionais, entidades etc)? 

9)  Como foi feita a Leitura Comunitária?  

10)  
Ocorreu alguma forma de divulgação das etapas da elaboração do Plano Diretor no município, 
especialmente para a Leitura da Comunidade? 

11)  Como foi feita a divulgação da elaboração do Plano Diretor? 

12)  Existe material resultante dos trabalhos realizados com a comunidade? 

13)  Como foi efetivada a participação da comunidade na elaboração dos Planos? 

14)  Como eram as reuniões com a comunidade? Onde? Quanto tempo duraram? 

15)  Como era explicado a necessidade e os objetivos do Plano Diretor para a comunidade? 

16)  Como era quantificada a participação da comunidade? Existe Lista de Presença? 

17)  Quem eram os segmentos comunitários que mais participaram da discussão e elaboração do Plano Diretor? 

18)  Como ocorreu a participação dos segmentos econômicos na elaboração do Plano? 

19)  Como ocorreu a participação dos outros segmentos sociais do município na elaboração do Plano? 

20)  
Atualmente como é implementado o Plano Diretor no município? Ele foi ou está sendo modificado? Por 
quê? 

21)  
A partir da experiência da AMAVI na elaboração dos Planos Diretores, quais as recomendações 
importantes a seguir na elaboração de novos Planos Diretores? 

22)  
O que acha da utilização das redes sociais ou de ferramentas digitais (internet, celular, computador etc.) 
para efetivar a participação da comunidade na elaboração dos Planos Diretores? Por quê? 

23)  Gostaria de efetuar mais alguma reflexão ou contribuição sobre a temática desta conversa? 
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APÊNDICE 5 

 

CONTEÚDO SOLICITAÇÃO VIA ACESSO À INFORMAÇÃO DOS WEBSITES DAS 

PREFEITURAS MUNICIPAIS DA REGIÃO DO ALTO VALE DO ITAJAÍ  

 

 

Me chamo Rubens Staloch, sou professor universitário da Faculdade Senac e Universidade do 

Estado de Santa Catarina (UDESC). Atualmente estou desenvolvendo minha tese de doutorado 

que versa sobre planejamento territorial e participação junto ao Programa de Pós-Graduação 

em Planejamento Territorial e Desenvolvimento Socioambiental (PPGPlan / UDESC / FAED). 

Portanto, estou coletando dados sobre o processo de elaboração / revisão dos planos diretores 

dos municípios da região do Alto Vale do Itajaí (SC). Sendo assim, solicito acesso [ou que me 

encaminhem de forma digitalizada, visando sustentabilidade] documentos referentes ao 

processo de elaboração do plano diretor municipal, tais como: atas de reuniões do Núcleo 

Gestor, ata das audiências públicas, listas de presença destas reuniões / audiências e demais 

documentos referentes a este processo. Saliento que estas solicitações estão amparadas na Lei 

de Acesso à Informação e no Estatuto da Cidade.  

 

Obrigado desde já.   
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Protocolos de solicitação (via LAI) de documentos referente ao processo de elaboração dos planos diretores municipais. 

 

Município Data 
Solicitação 

N. Protocolo / 
Solicitação 

Data do 
Recebimento Tipo de Documento Quantidade Observações 

1 Agrolândia 21/03/2018 16 28/03/2018 

Ata de Audiência Pública  0 

Em resposta à solicitação, frisou-se que o 

município não tem obrigatoriedade legal de 

fazer Plano Diretor e que foi elaborado 

pela AMAVI. Recebido via sistema atas 

esporádicas, de reuniões feitas do NGPT e 

respectivas listas de presença. Porém, 

nenhuma ata recebida é referente ao 

processo de elaboração do Plano Diretor.  

Lista de Presença Audiência Pública  0 

Ata Reunião NGPT 10 

Lista de Presença Reunião NGPT / Leituras Técnica e 

Comunitária 10 

Documento do Diagnóstico, Propostas e Diretrizes 0 

Documento Oficina para Leitura Comunitária e Técnica  0 

Foto 0 

Outros Documentos  0 

2 Agronômica 21/03/2018 

Sem gerar n. de protocolo 

ou solicitação. 

Solicitação enviada via e-

mail para a Prefeitura 

devido a inexistência de 

Acesso à Informação no 

Site.  

 Sem resposta até a 

data de 30/06/2019. 

Ata de Audiência Pública    

  

Lista de Presença Audiência Pública    

Ata Reunião NGPT   

Lista de Presença Reunião NGPT / Leituras Técnica e 

Comunitária   

Documento do Diagnóstico, Propostas e Diretrizes   

Documento Oficina para Leitura Comunitária e Técnica    

Foto   

Outros Documentos    

3 Atalanta 21/03/2018 7 
 Sem resposta até a 

data de 30/06/2019. 

Ata de Audiência Pública    

  

Lista de Presença Audiência Pública    

Ata Reunião NGPT   

Lista de Presença Reunião NGPT / Leituras Técnica e 

Comunitária   

Documento do Diagnóstico, Propostas e Diretrizes   

Documento Oficina para Leitura Comunitária e Técnica    

Foto   

Outros Documentos    

4 Aurora 20/03/2018 23 26/04/2018 
Ata de Audiência Pública  0 
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Lista de Presença Audiência Pública  0 

Em resposta via sistema, fora informado 

que a resposta foi dada via e-mail, porém, 

não ocorreu.  

Ata Reunião NGPT 0 

Lista de Presença Reunião NGPT / Leituras Técnica e 

Comunitária 0 

Documento do Diagnóstico, Propostas e Diretrizes 0 

Documento Oficina para Leitura Comunitária e Técnica  0 

Foto 0 

Outros Documentos  0 

5 
Braço do 

Trombudo 21/03/2018 

Sem gerar n. de protocolo 

ou solicitação. Não existe 

portal de Acesso à 

Informação, porém, há 

formulário de solicitação 

para cada secretaria. Não 

há secretaria de 

planejamento, sendo 

assim, enviada 

solicitação ao 

departamento de obras.  

 Sem resposta até a 

data de 30/06/2019. 

Ata de Audiência Pública    

  

Lista de Presença Audiência Pública    

Ata Reunião NGPT   

Lista de Presença Reunião NGPT / Leituras Técnica e 

Comunitária   

Documento do Diagnóstico, Propostas e Diretrizes   

Documento Oficina para Leitura Comunitária e Técnica    

Foto   

Outros Documentos    

6 
Chapadão do 

Lageado 21/03/2018 19 04/04/2018 

Ata de Audiência Pública  1 

Lista de presença recebida estava em 

branco; 

Lista de Presença Audiência Pública  0 

Ata Reunião NGPT 1 

Lista de Presença Reunião NGPT / Leituras Técnica e 

Comunitária 0 

Documento do Diagnóstico, Propostas e Diretrizes 0 

Documento Oficina para Leitura Comunitária e Técnica  0 

Foto 0 

Outros Documentos  3 

7 Dona Emma 21/03/2018 11 
Sem resposta até a 

data de 30/06/2019.  

Ata de Audiência Pública    

  
Lista de Presença Audiência Pública    

Ata Reunião NGPT   
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Lista de Presença Reunião NGPT / Leituras Técnica e 

Comunitária   

Documento do Diagnóstico, Propostas e Diretrizes   

Documento Oficina para Leitura Comunitária e Técnica    

Foto   

Outros Documentos    

8 Ibirama 21/03/2018 29 21/03/2018 

Ata de Audiência Pública  1 

Além dos documentos encaminhados via e-

mail conforme solicitação, foi indicado 

caminho no website da prefeitura para 

encontras demais documentos. Porém, no 

website não estão disponíveis as cópias de 

atas e listas de presenças requeridas.  

Lista de Presença Audiência Pública  1 

Ata Reunião NGPT 0 

Lista de Presença Reunião NGPT 0 

Documento do Diagnóstico, Propostas e Diretrizes 0 

Documento Oficina para Leitura Comunitária e Técnica  0 

Foto 0 

Outros Documentos  4 

9 Imbuia 21/03/2018 24 02/05/2018 

Ata de Audiência Pública  0 

Como resposta recebi informação de que 

em anexo estariam as atas de audiências 

públicas realizadas, porém, não foram 

disponibilizadas via sistema.  

Lista de Presença Audiência Pública  0 

Ata Reunião NGPT 0 

Lista de Presença Reunião NGPT / Leituras Técnica e 

Comunitária 0 

Documento do Diagnóstico, Propostas e Diretrizes 0 

Documento Oficina para Leitura Comunitária e Técnica  0 

Foto 0 

Outros Documentos  0 

1

0 
Ituporanga 21/03/2018 

976/2018 Cod. 

Verificador 852J 

Sem resposta até a 

data de 30/06/2019.  

Ata de Audiência Pública    

  

Lista de Presença Audiência Pública    

Ata Reunião NGPT   

Lista de Presença Reunião NGPT   

Documento do Diagnóstico, Propostas e Diretrizes   

Documento Oficina para Leitura Comunitária e Técnica    

Foto   
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Outros Documentos    

1

1 
José Boiteux 21/03/2018 16 09/04/2018 

Ata de Audiência Pública  0 

Em resposta, se evidenciou que a AMAVI 

foi a responsável em realizar a mediação da 

Elaboração do Plano, e, sendo assim, não 

foi encontrado junto da prefeitura ou 

câmara de vereadores, documentos. 

Lista de Presença Audiência Pública  0 

Ata Reunião NGPT 0 

Lista de Presença Reunião NGPT / Leituras Técnica e 

Comunitária 0 

Documento do Diagnóstico, Propostas e Diretrizes 0 

Documento Oficina para Leitura Comunitária e Técnica  0 

Foto 0 

Outros Documentos  2 

1

2 
Laurentino 21/03/2018 32 03/05/2018 

Ata de Audiência Pública  0 

Em resposta, não foram enviados 

documentos solicitados, apenas indicação 

de link para acesso via portal website. Ao 

acessar, se percebe que não existem atas, 

listas de presenças, fotos, etc. Apenas a Lei 

que institui o Plano Diretor, os 

zoneamentos.  

Lista de Presença Audiência Pública  0 

Ata Reunião NGPT 0 

Lista de Presença Reunião NGPT / Leituras Técnica e 

Comunitária 0 

Documento do Diagnóstico, Propostas e Diretrizes 0 

Documento Oficina para Leitura Comunitária e Técnica  0 

Foto 0 

Outros Documentos  0 

1

3 
Lontras 21/03/2018 

234/2018 Cód. 

Verificador 4A0F 
04/04/2018 

Ata de Audiência Pública  0 

Em resposta, via E-mail, se teve: "toda a 

assessoria foi feita pela MAVI e como eles 

ficaram toda parte documental (atas etc.);" 

Desta forma, não se constata que a 

prefeitura municipal de Lontras não possui 

nenhum documento que comprove o 

processo de elaboracão do seu Plano 

Diretor.  

Lista de Presença Audiência Pública  0 

Ata Reunião NGPT 0 

Lista de Presença Reunião NGPT / Leituras Técnica e 

Comunitária 0 

Documento do Diagnóstico, Propostas e Diretrizes 0 

Documento Oficina para Leitura Comunitária e Técnica  0 

Foto 0 

Outros Documentos    

1

4 
Mirim Doce 21/03/2018 19 

Sem resposta até a 

data de 30/06/2019.  

Ata de Audiência Pública    

  
Lista de Presença Audiência Pública    

Ata Reunião NGPT   
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Lista de Presença Reunião NGPT / Leituras Técnica e 

Comunitária   

Documento do Diagnóstico, Propostas e Diretrizes   

Documento Oficina para Leitura Comunitária e Técnica    

Foto   

Outros Documentos  4 

1

5 
Petrolândia 21/03/2018 15 07/05/2019 

Ata de Audiência Pública  2 

Em resposta via e-mail recebido alguns 

documentos ref. Ao processo de REVISÃO 

do Plano Diretor iniciado em 2018. Ainda, 

foram recebidos documentos ref. 

Elaboração iniciado em 2006.  

Lista de Presença Audiência Pública  2 

Ata Reunião NGPT 8 

Lista de Presença Reunião NGPT / Leituras Técnica e 

Comunitária 8 

Documento do Diagnóstico, Propostas e Diretrizes 3 

Documento Oficina para Leitura Comunitária e Técnica    

Foto 32 

Outros Documentos  10 

1

6 
Pouso Redondo 21/03/2018 

Sem gerar n. de protocolo 

ou solicitação. Link no 

site da Prefeitura para 

redirecionar ao Acesso à 

Informação não estava 

funcionando > 

redirecionando a outra 

página, sendo assim, 

enviada solicitação via 

contato ao gabinete do 

Prefeito, disponível no 

site.  

 Sem resposta até a 

data de 30/06/2019. 

Ata de Audiência Pública    

  

Lista de Presença Audiência Pública    

Ata Reunião NGPT   

Lista de Presença Reunião NGPT / Leituras Técnica e 

Comunitária   

Documento do Diagnóstico, Propostas e Diretrizes   

Documento Oficina para Leitura Comunitária e Técnica    

Foto   

Outros Documentos    

1

7 

Presidente 
Getúlio 21/03/2018 

587/2018 Cód. 

Verificador DN1F 
06/04/2018 

Ata de Audiência Pública  0 

Processo movimentado em 22/03/2018. 

Inicialmente o processo passou para 

Secretaria de Administração, que foi 

encaminhado posteriormente ao setor de 

planejamento da prefeitura. Em 26/03 

recebido ligação de setor de protocolos da 

prefeitura para confirmar os documentos 

que estavam sendo solicitados. A 

atendende disse que não trabalhava na 

Lista de Presença Audiência Pública  0 

Ata Reunião NGPT 0 

Lista de Presença Reunião NGPT / Leituras Técnica e 

Comunitária 0 
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Documento do Diagnóstico, Propostas e Diretrizes 0 
prefeitura em 2008 quando da elaboração 

do PD, e que estava com dificuldades de 

achar a documentação. Protocolo encerrado 

em 06/04/2018, porém, sem qualquer 

documento recebido.  

Documento Oficina para Leitura Comunitária e Técnica  0 

Foto 0 

Outros Documentos  0 

1

8 

Presidente 
Nereu 21/03/2018 15 29/03/2018 

Ata de Audiência Pública  0 Em resposta, a prefeitura informou que não 

havia qualquer documento sobre o 

processo de elaboraçnao do Plano Diretor. 

Para tanto, a mesma entrou em contato 

com a AMAVI, tendo em vista que a 

mesma quem efetuou o processo, para 

verificar e disponibilizar documentos. 

Sendo assim, recebido dois links para que 

fosse possível baixar os arquivos 

diretamente do portal da AMAVI.  

Lista de Presença Audiência Pública  0 

Ata Reunião NGPT 1 

Lista de Presença Reunião NGPT / Leituras Técnica e 

Comunitária 0 

Documento do Diagnóstico, Propostas e Diretrizes 0 

Documento Oficina para Leitura Comunitária e Técnica  10 

Foto 36 

Outros Documentos  14 

1

9 
Rio do Campo 21/03/2018 

244/2018 Cód. 

Verificador P683 
06/07/2018 

Ata de Audiência Pública  0 

O protocolo de atendimento foi encerrado 

sem resposta.  

Lista de Presença Audiência Pública  0 

Ata Reunião NGPT 0 

Lista de Presença Reunião NGPT / Leituras Técnica e 

Comunitária 0 

Documento do Diagnóstico, Propostas e Diretrizes 0 

Documento Oficina para Leitura Comunitária e Técnica  0 

Foto 0 

Outros Documentos  0 

2

0 
Rio do Oeste 21/03/2018 

345/2018 Cód. 

Verificador 6F7O 

 Sem resposta até a 

data de 30/06/2019. 

Ata de Audiência Pública    

  

Lista de Presença Audiência Pública    

Ata Reunião NGPT   

Lista de Presença Reunião NGPT / Leituras Técnica e 

Comunitária   

Documento do Diagnóstico, Propostas e Diretrizes   

Documento Oficina para Leitura Comunitária e Técnica    
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Foto   

Outros Documentos    

2

1 
Rio do Sul 

20/03/2018 

e 

12/11/2018 

171828/2018 / 

175952/2018 7N9N 
21/06/2019  

Ata de Audiência Pública  0  Processo movimentado em 22/03/2018. 

Encaminhado ao Departamento de Análise 

de Projetos e Plano Diretor. Como resposta 

recebida, em 21/06/2019, o poder 

executivo informou que não possui a 

documentação pois, fora encaminhado à 

Câmara de Vereadores - "Por se tratar de 

processo que foi encaminhado todas as 

informações para a Câmara de Vereadores 

para aprovação da lei, o requerente deverá 

solicitar demanda a Câmara de Vereadores 

Arquiva-se". 

Lista de Presença Audiência Pública   0 

Ata Reunião NGPT  0 

Lista de Presença Reunião NGPT / Leituras Técnica e 

Comunitária  0 

Documento do Diagnóstico, Propostas e Diretrizes  0 

Documento Oficina para Leitura Comunitária e Técnica   0 

Foto  0 

Outros Documentos   0 

2

2 
Salete 21/03/2018 

195/2018 Cód. 

Verificador DNN0 

 Sem resposta até a 

data de 30/06/2019. 

Ata de Audiência Pública    

  

Lista de Presença Audiência Pública    

Ata Reunião NGPT   

Lista de Presença Reunião NGPT / Leituras Técnica e 

Comunitária   

Documento do Diagnóstico, Propostas e Diretrizes   

Documento Oficina para Leitura Comunitária e Técnica    

Foto   

Outros Documentos    

2

3 
Santa Terezinha 21/03/2018 15 06/11/2018 

Ata de Audiência Pública  0 

Resposta recebido fora do prazo legal 

previsto pela LAI. Como resposta se 

obteve a informação evasiva de que "no 

momento da elaboração não havia o 

sistema para registro".  

Lista de Presença Audiência Pública  0 

Ata Reunião NGPT 0 

Lista de Presença Reunião NGPT / Leituras Técnica e 

Comunitária 0 

Documento do Diagnóstico, Propostas e Diretrizes 0 

Documento Oficina para Leitura Comunitária e Técnica  0 

Foto 0 

Outros Documentos  0 

Taió 21/03/2018 
Ata de Audiência Pública    
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2

4 

Sem gerar n. de protocolo 

ou solicitação. Erro WP-

000001 encontrado ao 

realizar solicitação via 

Acesso à Informação. 

Sendo assim, 

encaminhada solicitação 

via formulário de contato 

disponível no site.  

Sem resposta até a 

data de 30/06/2019.  

Lista de Presença Audiência Pública    

Ata Reunião NGPT   

Lista de Presença Reunião NGPT / Leituras Técnica e 

Comunitária   

Documento do Diagnóstico, Propostas e Diretrizes   

Documento Oficina para Leitura Comunitária e Técnica    

Foto   

Outros Documentos    

2

5 

Trombudo 
Central 21/03/2018 20.180.444.000.009 

 Sem resposta até a 

data de 30/06/2019. 

Ata de Audiência Pública    

  

Lista de Presença Audiência Pública    

Ata Reunião NGPT   

Lista de Presença Reunião NGPT / Leituras Técnica e 

Comunitária   

Documento do Diagnóstico, Propostas e Diretrizes   

Documento Oficina para Leitura Comunitária e Técnica    

Foto   

Outros Documentos    

2

6 
Vidal Ramos 21/03/2018 25 

Sem resposta até a 

data de 30/06/2019.  

Ata de Audiência Pública    

  

Lista de Presença Audiência Pública    

Ata Reunião NGPT   

Lista de Presença Reunião NGPT / Leituras Técnica e 

Comunitária   

Documento do Diagnóstico, Propostas e Diretrizes   

Documento Oficina para Leitura Comunitária e Técnica    

Foto   

Outros Documentos    

2

7 
Vitor Meireles 21/03/2018 165 07/05/2018 

Ata de Audiência Pública  0 
Foram recebidos apenas documentos 

referente a revisão do PD, iniciada em 

2017 e em 2018 ainda em andamento.   Lista de Presença Audiência Pública  0 

Ata Reunião NGPT 0 
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Lista de Presença Reunião NGPT / Leituras Técnica e 

Comunitária 0 

Documento do Diagnóstico, Propostas e Diretrizes 0 

Documento Oficina para Leitura Comunitária e Técnica  0 

Foto 0 

Outros Documentos  2 

2

8 
Witmarsum 21/03/2018 31 11/04/2018 

Ata de Audiência Pública  1 

Não fora recebido documentos do processo 

de elaboração do Plano Diretor, apenas do 

processo de revisão, realizado em 2017.  

Lista de Presença Audiência Pública  0 

Ata Reunião NGPT 7 

Lista de Presença Reunião NGPT / Leituras Técnica e 

Comunitária 7 

Documento do Diagnóstico, Propostas e Diretrizes 0 

Documento Oficina para Leitura Comunitária e Técnica  0 

Foto 0 

Outros Documentos  0 

Elaboração: Rubens Staloch com base na pesquisa realizada. 
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APÊNDICE 6  

 

POPULAÇÃO RURAL E URBANA DOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO DO ALTO VALE DO 

ITAJAÍ CONSIDERANDO DADOS DOS CENSOS DE 1950 A 2010.  

*Elaboração dos gráficos: Rubens Staloch.   
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APÊNDICE 7  

 

PESQUISAS BIBLIOMÉTRICAS REALIZADAS 

Preocupado com o caráter inédito das correlações propostas para a tese, o autor 

recorreu a pesquisas bibliométricas a fim de encontrar a resposta requerida. De acordo com 

estudos de Momm (2017, p. 81) sobre pesquisas bibliométricas, “o modelo tradicional permite 

observar que os eventos e/ou as reuniões científicas (seminários, colóquios, etc.) integram uma 

das etapas iniciais no fluxo da informação científica”, e sendo assim, para garantir o ineditismo 

das reflexões aqui propostas, bem como dar as devidas justificativas, e não medindo esforços, 

se desenvolveu uma vasta pesquisa bibliométrica em diferentes bases de dados209: 1) Scopus210; 

2) Anais do 3º Seminário Nacional de Planejamento e Desenvolvimento (SNPD, 2016); 3) 

Anais do XVII ENANPUR (2017) e Anais do XVIII ENANPUR (2019); 4) Revista Brasileira 

de Estudos Urbanos e Regionais (RBEUR); e 5) Revista Brasileira de Desenvolvimento 

Regional (RBDR). 

A bibliometria211 é o estudo de aspectos quantitativos da produção científica a partir da 

organização de dados em arquivos ou planilhas (RIZZI et al., 2018), no caso deste trabalho, 

com uso das próprias ferramentas disponibilizadas pela base de dados Scopus e do Pacote Office 

(Microsoft Excel). Esta pesquisa, é qualitativa descritiva em relação aos objetivos e quantitativa 

no que tange aos dados tabulados. Descritiva pois, se tem como intenção a descrição das 

temáticas abordadas pelos artigos publicados a partir da análise de conteúdo. Quantitativa 

devido o procedimento adotado para a busca das informações e divulgação dos resultados, 

baseados em Sistematic Search Flow (FARENHOF e FERNANDES, 2016), cujo processo 

lógico é baseado na definição dos termos de pesquisa, no período específico e nas condições. 

Desta forma, se tem que a primeira etapa está na seleção da base a ser avaliada e do termo de 

busca, para após, realizar análises dos resultados. 

 
209 A pesquisa ainda, pôde ser utilizada como forma de encontrar materiais para compor as discussões do 
referencial teórico.  
210 Para a realização da pesquisa bibliométrica, a escolha da base de dados [Scopus] foi realizada seguindo alguns 
pré-requisitos tais como: ser uma base global; quantidade de material publicado; qualidade do material publicado. 
A pesquisa na base de dados foi realizada durante a segunda quinzena do mês de outubro e a primeira quinzena do 
mês de novembro de 2016. 
211 Nestas análises não se aplicaram métodos a partir das chamadas “leis da bibliometria” descritas por Rizzi et al. 
(2018).  
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Metodologia da pesquisa bibliométrica 

 
Fonte: elaboração Rubens Staloch com base em Farenhof e Fernandes (2016) e Rizzi et al. (2018). 

 
 

Pesquisa bibliométrica base de dados SCOPUS 

Como primeira pesquisa bibliométrica, no momento em que esta tese se iniciou, foi 

realizada por meio da base de dados Scopus212, cujo termo de busca elencado foi “territorial 

planning213. O período definido foi de 1990 a 2015, buscado em “Article Title”, “Abstract” e 

“Keywords”. Desta forma, foram encontrados em nível mundial, considerando todos os idiomas 

de buscas, 643 documentos, assim distribuídos por período:  

 
212 Quanto a área, buscou-se documentos em “Social Sciences & Humanities”, base onde se encontram dados de 
trabalhos publicados para a área do Planejamento Urbano e Regional da Capes. A partir de 2017 Social Sciences 
consta na base como área separada de Humanities. Quanto a área Humanities vem na base acompanhada de Arts, 
sendo denominada Arts and Humanities. Desta forma, se a pesquisa for refeita com os mesmos critérios utilizados 
no segundo semestre de 2016 não serão encontrados os mesmos resultados. Porém, para a presente justificativa 
optou-se em manter a análise realizada em 2016, momento em que a tese teve seu início.  
213 Utilizou-se o termo em Inglês, pois, desta forma não se restringe a pesquisa ao termo em Português, tendo em 
vista que todos os documentos indexados na Base de Dados devem possuir tradução do título, resumo e palavras-
chave para o Inglês. 
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Documentos por ano – 1990 a 2015 (filtro “territorial planning”) 

 
Fonte: extraído da base de dados Scopus (2016).  
 

Verifica-se desta forma que o período em que se teve a maior quantidade de publicações 

de documentos referente ao termo de busca foi o ano de 2014. Ainda, constata-se que a maior 

parte das publicações são em artigos (“Articles”):   

Tipos de Documentos – (filtro “territorial planning”) 

 
Fonte: extraído da base de dados Scopus (2016).  

 

Considerando todas as áreas de publicação, a predominância de publicação com o termo 

“territorial planning” é da área das Ciências Sociais (608 documentos), seguido das Ciências 

Planetária e da Terra (161 documentos) e Ciência Ambiental (100 documentos). Quanto ao país 

em que são publicados, aqueles com maior número de publicações no período considerado são: 

França (110 documentos), seguido da Espanha (88 documentos) e Itália (56 documentos). Do 

total de 683 documentos, 572 são referentes a artigos, distribuídos temporalmente conforme 

segue:  
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Documentos por ano – 1990 a 2015 – (filtro “territorial planning”) 

 
Fonte: extraído da base de dados Scopus (2016).  
 

De 1990 até 2000 foram publicados e indexados 48 documentos, enquanto de 2001 até 

2010 foram 250 documentos, ou seja, um aumento em termos percentuais de mais de 420%. 

Considerando o período de 2011 até 2015 foram 276 documentos. Assim, se verifica que em 

um período mais recente de 5 anos se publicou mais, considerando o termo “territorial 

planning”, do que em 10 anos anteriores (2001 até 2010). Levando em consideração a 

importância, influência e a contribuição dos artigos para outros trabalhos acadêmicos e 

alinhando com o que Araújo (2006) relata, em que a análise das citações é a parte mais 

importante da pesquisa bibliométrica, estes 572 artigos, considerando o período de 2000 a 2015, 

foram citados por outros 3.321 documentos indexados na Base de dados Scopus. O país com 

maior número de publicações para o termo pesquisado é a França, seguido da Espanha e Itália 

Documentos por país – 1990 a 2015 – (filtro “territorial planning”) 

 
Fonte: extraído da base de dados Scopus (2016).  
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O Brasil possui certo destaque no que tange a publicações em termos de “territorial 

planning”. Está na quinta posição e é o país da América Latina, juntamente com o Chile, de 

maior destaque. Do total de 572 artigos, considerando a afiliação dos autores, verifica-se que o 

maior número de documentos publicados possuem afiliação com instituições europeias. 

Destaca-se, em nível brasileiro, a Universidade de São Paulo (USP), que aparece como umas 

das 10 instituições com maior número de publicações.  Dos 572 artigos encontrados na pesquisa 

global, 26 documentos (“Articles”) foram publicados no Brasil, com início de registro em 

2006.214  Cabe observar que o período com maior número de publicações foram os anos de 2012 

e 2015.  

 
Documentos por ano, Brasil – 1990 a 2015 – (filtro “territorial planning”) 

 
Fonte: extraído da base de dados Scopus (2016). 
 

Analisando a afiliação dos autores, verifica-se que a maior representatividade é da 

Universidade de São Paulo (USP), seguido da Universidade Federal do ABC (UFABC) e 

Universidade Federal do Paraná (UFPR), corroborando com os dados da distribuição territorial 

dos Programas da área PLURD, conforme verificado em Staloch e Rocha (2019).  

 
214 As buscas não retornam resultados para períodos anteriores.  
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Documentos por afiliação, Brasil – 1990 a 2015 – (filtro “territorial planning”) 

 
Fonte: extraído da base de dados Scopus (2016). 
  

As publicações referentes ao termo de busca possuem maior representatividade dentre 

as instituições das regiões Sudeste e Sul do Brasil. De acordo com os dados, 92,3% dos artigos 

publicados no Brasil estão vinculados a pesquisas na área das Ciências Sociais, 23,1% deles à 

Ciências Planetárias e da Terra e 19,2% ligadas à Ciência Ambiental. Chama atenção também 

que em 7,7% das publicações relacionadas ao planejamento territorial estão na área da 

Medicina.  

Os 26 artigos encontrados para o filtro de busca “Brasil” possuem os seguintes títulos 

e autores:  

Artigos encontrados na base Scopus – filtro Brasil (1990-2015) 
Título Autor (es) Ano 

Globalization, metropolis and social crisis in Brazil. Moreira de Carvalho, I.M. 2006 

Land titling in Starr County Colonias along the Texas-
Mexico border: Planning + stability issues. 

Giusti, C.; Larson, J.; Ward, P.M.; 
De Souza, F.; May, M. 

2007 

The creation of new federative units in Amazônia and 
the environmental question: The case of Amazonas 

State.  

Silva, A.D.A; Lima, W.T.D; Silva, 
G.H.D.A.; Silva, J.D.C. 

2008 

Lifestyles and territorialities in agrarian reform 
settlements. 

Cruz, N.N.D. 2008 

Brazilian territorial dynamics and the inversion of the 
"frontier thesis" in Southern part of the new world.  

Santos, C.R.S. 2010 

Exploring effective conservation networks based on 
multi-scale planning unit analysis. A case study of the 

Balsas sub-basin, Maranhão State, Brazil. 

Barreto, L.; Ribeiro, M.C.; 
Veldkamp, A.; Van Eupen, M.; 
Kok, K.; Pontes, E. 

2010 

Conservação de áreas naturais em São Paulo.  De Mello-Théry, N.A. 2011 

Proposes for the parque paleontológico de são josé de 
itaboraí (Brazil) preservation by the public 

understanding. 

Dos Santos, W.F.S.; De Souza 
Carvalho, I. 

2011 
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Management practices of Urban mega Projects. 
Gadens, L.N., Hardt, L.P.A; Frey, 
K. 

2012 

The Countryside, popular participation and the 
Participative Territorial Planning experience: Policies 

and rural identity in the State of Pará, Brazil. 
Fontes, E.J.O.; De Mesquita, T.B. 2012 

Public Understanding of the Socioeconomic Effects of 
Geotourism: the Case of São José de Itaboraí (Itaboraí, 

Rio de Janeiro State).  

Dos Santos, W.F. S.; Carvalho, I. 
de S. 

2012 

Potentialities of land usage in the River Basin of 
Ribeirão Fartura - Paraibuna Sao Paulo: Using 

geoprocessing as a support to the rural territorial 
arrangement. 

De Carvalho, J.L.; Junior, H.G. 2012 

Territory and municipal creation: The theoretical 
political significance of space compartmentation.  

Cigolini, A.A. 2012 

Action and reaction. urban interventions and the 
performance of institutions in post-disaster Blumenau 

(Brazil).  

Jocobi, P.R; Momm-Schult, S.I; 
Bohn, N. 

2013 

Agrarian structure georeferenced: Implications of 
planning and management of the rural area in Brazil. 

Talaska, A.; Etges, V.E. 2013 

Institutions and territorial development: A case study 
from the arrangement of productive oil and natural gas 

located in Macae, Brazil.  
Dias, R. 2013 

The unequal limits of entrance on the health unique 
system (sus) in pouso alegre-mg, brazil.  

De Faria, R.M. 2013 

Tourist circuits in Brazil: Governance and public policy.  Fuini L. 2014 

Cultural heritage, city, sustainability: What is the role of 
urban legislation in preservation and development?  

Figueiredo, V.G.B. 2014 

The hollowing out of brazilian metropolitan governance 
as we know it: Restructuring and rescaling the 

developmental state in metropolitan space.  
Klink, J. 2014 

Approaches to the role of regional planners of the 
Initiative for the Integration of the Regional 

Infrastructure of South America (IIRSA). 
Lobos, D.; Frey, K. 2015 

Geospatial data and information for the territorial and 
environmental analyses in amazônia legal region. 

Brazil.  

Dos Santos, M.A.; Bueno, L.F.; 
Sampaio Moreira, T.V. 

2015 

Multi-scale participatory scenario methods and 
territorial planning in the Brazilian Amazon. 

Folhes, R.T.; Aguiar, A.P.D.D.; 
Stoll, E.; Dalla-Nora, E.L.; 
Araújo.; Coelho, A.; Canto, O.D. 

2015 

Territorial perspective, regionalization and networks: 
An approach to federative Republic of Brazil’s health 

policy. 
Ribeiro, P.T. 2015 

The environmental vulnerability and the territorial 
planning of the sugarcane cultivation.  

Jordão, C.O.; Moretto, E.M. 2015 

Acoustic environmental zoning as strategy of 
management and control of the urban noise pollution. 

Bressane, A.; Mochizuki, P.S.; 
Caram, R.M.; Roveda, J.A.F. 

2015 

Fonte: elaboração Rubens Staloch a partir da pesquisa na base de dados Scopus (2016).  

Considerando os referidos artigos, a partir da análise de conteúdo, com o intuito de se 

verificar quais as temáticas abordadas215 , se apresentam assim distribuídas: 

 
215 Temáticas definidas para análise: 1) planejamento e gestão urbana e/ou regional; 2) história da cidade e do urbanismo; 3) arquitetura e urbanismo; 4) produção e estruturação 
da cidade e/ou da metrópole e sintaxe urbana; 5) economia urbana e regional; 6) geografia regional e/ou urbana; 7) demografia; 8) política habitacional, financiamento e 
regulação estatal; 9) políticas públicas de desenvolvimento urbano e/ou regional; 10) formação econômico-territorial, integração e disparidades; 11) desenvolvimento eribuicico 
e espaço; 12) redes, cadeias de valor, arranjos produtivos locais; 13) impactos locais/regionais de políticas públicas e estratégias nacionais e globais; 14) metrópoles e/ou cidades 
médias; 15) redes urbanas, sistemas e hierarquias urbano-regionais; 16) relações centro-periferia, cidade e região; 17) desenvolvimento urbano-regional, tecnologia e inovação; 
18) meio ambiente e sustentabilidade de cidades e regiões; 19) dinâmica econômica, modelagem e indicadores de desenvolvimento regional; 20) cultura, identidades e 
apropriação do espaço; 21) participação social no processo de planejamento; 22) estudo sobre a área de planejamento urbano e regional; ou pós-graduacão; 23) cartografia / 
geoprocessamento no / para planejamento territorial; e 24) movimentos sociais. 
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Distribuição das temáticas abordadas nos artigos (base Scopus) – 1990-2015 

 
Fonte: elaboração Rubens Staloch a partir da pesquisa bibliométrica na Base de Dados Scopus (2016). 
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A partir deste panorama, se verifica que as perspectivas de planejamento territorial 

estão correlacionadas, com destaque às temáticas “planejamento e gestão urbana e/ou regional” 

e “políticas públicas de desenvolvimento urbano e/ou regional”. Além destas, se verificou 

ainda, artigos com diferentes escopos de temáticas, a exemplo de “meio ambiente e 

sustentabilidade de cidades e regiões”. Quanto a temática “participação social no processo de 

planejamento territorial” foi percebida em dois artigos.  Em nenhum dos artigos analisados, se 

abordou a perspectiva reflexiva desta tese, com o ciberespaço216 figurando no processo de 

participação social no planejamento territorial municipal.  

Pesquisa bibliométrica anais 3º SNPD (2016), XVII ENANPUR (2017) e XVIII 
ENANPUR (2019) 

Como segunda pesquisa, se recorreu aos anais do 3º Seminário Nacional de 

Planejamento e Desenvolvimento SNPD – (2016), XVII Encontro Nacional da Associação 

Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Planejamento Urbano e Regional – ENANPUR 

(2017) e XVIII Encontro Nacional da Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em 

Planejamento Urbano e Regional – ENANPUR (2019). Foram escolhidos por serem os eventos 

mais significativos da área, os quais, servem de “vitrine” daquilo que se pesquisa (ou se está 

pesquisando) em termos das temáticas abordadas por pesquisadores de diferentes instituições e 

regiões.  

Considerando os trabalhos nos anais do SNPD (2016), os quais estão distribuídos em 

cinco temáticas: 1) conflitos sociais e econômicos no território; 2) impactos e conflitos 

socioambientais no território; 3) impactos e conflitos urbanos; 4) potencialidades e limites das 

 
216Em busca também na Base de Dados da Scopus para o termo Ciberespaço (“Cyberspace”) contido no título, no 
resumo ou nas palavras-chave dos documentos, considerando todos os tipos de documentos, durante o período de 
1990 a 2015, foram encontrados 2.908 documentos. É importante destacar que os primeiros resultados da busca 
apenas aparecem no ano de 1991. O período de maior publicação, com o termo pesquisado, foi em 2014. Os países 
que mais publicaram com o tema foram: Estados Unidos, Inglaterra, Canada, Austrália, França, Espanha, 
Alemanha, China, Brasil e Suíça. Em 62,1% a predominância de publicação foi no tipo de documento artigo. Já 
em 12,9% foi em capítulo de livro e 9,9% em revisões. Selecionando apenas o Brasil, encontramos 48 resultados 
(documentos), sendo o primeiro deles indexado à base em 2000. O período de maior publicação com o tema, no 
Brasil, foi em 2014 e 2015, com 10 documentos em cada período. O tipo principal de documento nas publicações 
brasileira é artigo (68,8%) seguido de revisões (16,7%). Quanto a afiliação institucional aquelas que possuem 
maior representatividade são: UNESP-Universidade Estadual Paulista e Universidade de Brasília, seguidas da 
USP-Universidade de São Paulo e Universidade Estadual de Londrina. Quanto a área de predominância de 
publicações está situada nas Ciências Sociais (75,0%), Artes e Humanidades (25,0%) e Ciência da Computação 
(18,8%).   
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políticas públicas de gestão e território; 5) análise e experiências de gestão do planejamento do 

desenvolvimento regional;, se verificou que:  

(i) a maior parcela dos artigos está na temática “potencialidades e limites das 

políticas públicas de gestão e território”;  

(ii) do total de artigos, 6% versam sobre participação social no contexto de 

planejamento217 territorial (urbano e/ou regional);  

(iii) as temáticas centrais dos artigos foram: “políticas públicas de desenvolvimento 

urbano e/ou regional”; “planejamento e gestão urbana e/ou regional”; “estudo 

sobre a área de Planejamento urbano e regional; ou Pós-Graduação” e “meio 

ambiente e sustentabilidade de cidades e regiões”.  

Quanto as regiões das instituições de origem dos trabalhos, se verificou que ficaram 

concentradas nas regiões Sudeste [especialmente Rio de Janeiro] e Sul [especialmente Paraná]. 

Ausência de trabalhos oriundos das regiões Norte, Centro-Oeste e Nordeste.  

Analisando outro evento de grande importância à área, aqueles artigos apresentados 

no XVII ENANPUR (2017), se pode assim resumir:  

(i) das cinco mesas redondas realizadas, em duas trataram especificamente com 

questões relacionadas a participação, mais especificamente, movimentos 

sociais;  

(ii) das três sessões especiais realizadas, em uma delas se discutiu sobre o processo 

de planejamento urbano e regional no Brasil correlacionado com a questão de 

lutas e políticas urbanas, participativismo e movimentos sociais no processo; 

(iii) dos 127 (distribuídos em 34 salas) elencados nas sessões livres, em dez deles 

se identificou como assunto abordado o processo de mobilização social, em 3 

deles a participação e em 3 também, a questão do direito à cidade. Desta forma, 

127 trabalhos, 2% deles a questão da participação esteve presente na 

pesquisa/discussão.  

Continuando a análise e tabulando os trabalhos apresentados nas 11 sessões temáticas 

(409 trabalhos), e visando entender em que medida o estudo da participação social estava 

presente. Desta forma, dos 409 trabalhos elencados nas sessões temáticas, aqueles que tratam 

 
217 Para esta análise foi excluído o artigo do autor desta tese, tendo em vista que versa sobre a temática abordada. 
Vide Staloch e Rocha (2016).  
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sobre participação representam 6% (25 trabalhos distribuídos em diferentes sessões), sendo que 

a maior parte deles estavam nas sessões temáticas: i) perspectivas para o planejamento urbano 

e regional; ii) novos movimentos e estratégias de luta urbana e regional; iii) extensão 

universitária com perspectiva de atuação social e pedagógica para além da sala de aula. 

Com relação a estes dados, se nota que no XVII ENANPUR (2017) ainda, foram 

predominantes as publicações (sessões temáticas) nos eixos de: i) Produção e Gestão do Espaço 

Urbano, Metropolitano e Regional; e ii) Habitação e a Produção do Espaço Urbano e Regional. 

Se observou a presença de pesquisas relacionadas a novas tecnologias, porém não no sentido 

da tese proposta que visa correlacionar novas tecnologias/ciberespaço com planejamento 

territorial municipal participativo.218 

Já, no evento mais recente da área, o XVIII ENANPUR (2019), se verificou que:  

(i) das sete mesas redondas realizadas, em nenhuma delas se discutiu a questão da 

participação social ou temáticas de afinidade direta com a presente tese;  

(ii) das 12 sessões especiais realizadas, em uma delas se discutiu sobre a questão dos 

movimentos sociais e planejamento territorial (urbano); 

(iii) dos 81 trabalhos relacionados nas sessões livres, em três deles se identificou como 

assunto abordado a participação social/democracia, em um deles há relação entre 

TICs e democracia. Desta forma, dos 81 trabalhos, em 3% deles a questão da 

participação/democracia esteve presente na pesquisa/discussão.  

Porém, ao analisar, por meio dos resumos, os trabalhos apresentados nas 16 sessões 

temáticas (790 trabalhos), e visando entender em que medida o estudo sobre participação social, 

democracia/movimentos sociais, TICs, internet estavam presentes nas reflexões se pode 

constatar que houve aumento expressivo destas temáticas, tanto que cabe pontuar que nesta 

edição do ENANPUR havia uma sessão específica (ST 6) que abordou a questão acerca de 

“movimento sociais no campo e na cidade”. No total foram 21 trabalhos nesta sessão. E ainda, 

outra sessão temática (ST 8) específica para discutir a questão da tecnologia – “técnica, 

tecnologia, inovação e mudanças socioespaciais” – abordando a possibilidade de uso das TICs 

no contexto do planejamento (urbano) sobretudo, para cidades inteligentes, perfazendo nesta 

sessão 33 trabalhos.  

 
218 Para esta análise foi excluído o artigo do autor desta tese, tendo em vista que versa sobre a temática abordada. 
Vide Staloch; Rocha e Martins (2017).  
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Estas sessões nos revelaram que já há um olhar mais atento para a questão do uso das 

TICs, da internet nos processos de planejamento, seja por meio de ferramentas específicas ou 

mesmo como espaço de discussão. Do total de 790 trabalhos, 9% deles abordam em maior ou 

menor grau temáticas relacionadas à participação social/democracia/movimentos sociais. 

Porém, em nenhum deles se identificou a correlação proposta nesta tese.  

Pesquisa bibliométrica Revista Brasileira de Estudos Urbanos e Regionais (RBEUR) e 
Revista Brasileira de Desenvolvimento Regional (RBDR)  

Visando ampliar e qualificar ainda mais este panorama bibliométrico, se analisou, ano 

de 2018, os artigos publicados na Revista Brasileira de Estudos Urbanos e Regionais 

(RBEUR)219 (de 1999 a 2018, volume 20, n.2 maio/agosto) e aqueles Publicados na Revista 

Brasileira de Desenvolvimento Regional (RBDR)220 (de 2013 a 2017, v. 5, n.2). Ambos, 

periódicos de muito apreço por pesquisadores da área, perfazendo sempre discussões e 

reflexões pertinentes. No total, foram mais de três meses (com início em fev. de 2018) para a 

completa análise do total de 419 artigos – 322 da RBEUR e 97 da RBDR.  

O intuito aqui está na apresentação das temáticas abordadas, enfatizando a “não 

existência” de trabalhos com o exato escopo da presente tese, se observou na RBEUR (nestes 

19 anos) a temática condutora da maior parcela dos artigos foi (é) “planejamento e gestão 

urbana e/ou regional”.

 
219 Criada em 1999 e avaliada no quadriênio 2013-2016 da Capes com qualis A2. Disponível em:  
http://rbeur.anpur.org.br/rbeur/index. Acessado em: fev. / maio 2018.  
220 Criada em 2013 e avaliada no quadriênio 2013-2016 da Capes com qualis B2. Disponível em:  
http://proxy.furb.br/ojs/index.php/rbdr/index. Acessado em: maio de 2018. 
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Temáticas abordadas na RBEUR (1999-2018) 

 
Fonte: elaboração Rubens Staloch com base na pesquisa bibliométrica realizada (2018). 
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Excluindo da análise a temática mais recorrente, facilitando visualizar as demais, se 

tem que “arquitetura e urbanismo”; “política habitacional, financiamento e regulação estatal”, 

“cultura, identidades e apropriação do espaço”, “políticas públicas de desenvolvimento urbano 

e/ou regional”, “sustentabilidade e meio ambiente” e “economia urbana e regional” foram os 

temas mais abordados nas publicações. Em menor recorrência, apareceram também as 

temáticas “movimentos sociais” e “participação no planejamento territorial”.  
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Temáticas abordadas na RBEUR (1999-2018) – excluída a maior recorrência 

 
Fonte: elaboração Rubens Staloch com base na pesquisa bibliométrica realizada (2018). 
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estudo sobre a área de Planejamento urbano e regional;
produção e estruturação da cidade e/ou da metrópole e

sintaxe urbana;desenvolvimento econômico e espaço;
movimentos sociais;

metrópoles e/ou cidades médias;

geografia regional e/ou urbana;

história da cidade e do urbanismo;

meio ambiente e sustentabilidade de cidades e regiões;

políticas públicas de desenvolvimento urbano e/ou
regional;

economia urbana e regional;

cultura, identidades e apropriação do espaço;

política habitacional, financiamento e regulação estatal;

arquitetura e urbanismo;

Temáticas RBEUR (1999-2018, v.20, n.2 maio/agosto) - excluída a temática mais recorrente
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Significativamente, a temática “planejamento e gestão urbana e/ou regional” é aquela 

mais presente nos trabalhos publicados no período analisado, o que vem de encontro a análise 

realizada por Piquet e Ribeiro (2008) em que destacaram que na década de 1950 e início de 

1960 os temas eram voltados sobre o planejamento para a mudança e relevância da questão do 

desenvolvimento; na década de 1970 e início de 1980, voltados para a discussão do 

planejamento tecnocrático (tema que atualmente é utilizado como contraponto de críticas, como 

por exemplo, faz Pereira (2015; 2017)) e controle da escala nacional; nas décadas de 1980 e 

1990, predominavam os temas de gestão e centralidade atribuídas às forças de mercado; nos 

anos 2000, se retomaram as discussões sobre a questão do desenvolvimento e crescente 

preocupação com o planejamento de longo prazo, estes último, muito presente ainda nos anos 

após 2010, conforme se verificou na análise de publicações na RBEUR.221 Ainda, se verificou 

que a temática “mobilização social” e “participação social no processo de planejamento” passa 

a ser percebida nos trabalhos publicados após 2014. Um dos trabalhos publicados versa sobre 

a relação entre TIC e planejamento.222 

Por fim, ao analisar as publicações da RBDR (2013 a 2017, v.5, n.2), se constatou que 

as temáticas mais recorrentes foram: 1) “geografia regional e/ou urbana”; 2) “políticas públicas 

de desenvolvimento urbano e/ou regional”; 3) “economia urbana e regional”; 4) 

“desenvolvimento urbano-regional, tecnologia e inovação”; 5) “demografia”; 6) “meio 

ambiente e sustentabilidade de cidades e regiões”; 7) “planejamento e gestão urbana e/ou 

regional”; 8) “formação econômico-territorial, integração e disparidades regionais”; 9) “redes, 

cadeias de valor, arranjos produtivos locais”; e 10) “impactos locais/regionais de políticas 

públicas e estratégias nacionais e globais”.  

 

 
221 Ademais, cabe mencionar que, representativamente, as publicações na RBEUR (2008-2018) são originárias das 
regiões Sudeste, Sul e Nordeste. Além de publicações originárias de instituições brasileiras, mais 14 instituições 
de demais nações também publicaram artigos no período analisado.  
222 Vide Giaretti e Di Giulio (2017). 
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Temáticas abordadas na RBDR (2013-2017) 

 
Fonte: elaboração Rubens Staloch com base na pesquisa bibliométrica realizada (2018). 
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Ao considerar a quantidade de temáticas, se verificou que, em média, foram abordadas 

14 temáticas/ano, sendo que na maior parte dos artigos não existe uma única temática, mas sim, 

temáticas trabalhadas em conjunto, a exemplo, “demografia” e “economia regional e/ou 

urbana” ou “desenvolvimento urbano-regional, tecnologia e inovação” e “formação 

econômico-territorial, integração e disparidades regionais”. 

Exposto isto, de forma geral, foram analisados 1.818 trabalhos (artigos), considerando 

pesquisa na base Scopus para o recorte brasileiro (26 trabalhos); anais do 3º SNPD (2016) (47 

trabalhos); temas livres e sessões temáticas no XVII ENANPUR (2017); temas livres e sessões 

temáticas no XVIII ENANPUR (2019) (127, 409 e 790 trabalhos, respectivamente); 

publicações Revista Brasileira de Estudos Urbanos e Regionais (RBEUR) de 1999 a 2018 

(edição 20, n.2 maio/agosto) (322 trabalhos); publicações na Revista Brasileira de 

Desenvolvimento Regional (RBDR) de 2013 a 2017 (edição 5, n.2)  (97 trabalhos). Diante dos 

dados analisados, se verifica que há uma ascensão de perspectivas de pesquisa que abarcam as 

novas tecnologias de informação e comunicação e internet, porém, ainda são incipientes aquelas 

que relacionam diretamente planejamento territorial municipal, participação social e 

ciberespaço.  

Assim a presente tese pretende contribuir com a discussão da temática que correlaciona 

ciberespaço, planejamento territorial municipal e participação, significativa e propositiva 

inclusive para a área de Planejamento Urbano e Regional e Demografia da Capes devido sua 

interdisciplinaridade.  

 


