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Direitos do homem, democracia e paz são três momentos necessários do mesmo 

movimento histórico: sem direitos do homem reconhecidos e protegidos, não há 

democracia; sem democracia, não existem as condições mínimas para a solução pacífica 

dos conflitos. Em outras palavras, a democracia é a sociedade dos cidadãos, e os súditos 

se tornam cidadãos quando lhes são reconhecidos alguns direitos fundamentais; haverá 

paz estável, uma paz que não tenha a guerra como alternativa, somente quando existirem 

cidadãos não mais apenas deste ou daquele Estado, mas do mundo (Bobbio, Norberto A 

era dos Direitos, 1992). 



 
 

 

Planejamento Urbano e Participação Popular:  
Representação Social de Cidadania no Processo de Revisão do Plano Diretor de 
Desenvolvimento Integrado do Município de São José dos Campos- SP em 2016 

 
RESUMO: A presente dissertação tem por objetivo apresentar o conceito sobre cidadania, à 
palavra em si pressupõe a existência de direitos civis, sociais e políticos. A garantia para o seu 
exercício apresentada inserida pela sociedade em prática do contexto da cidade, confere ao 
indivíduo a condição de cidadão. A participação popular é, por excelência, uma via possível 
para o exercício em seu caráter excludente. Ser cidadão implica em compartilhar da vida 
pública e lutar para que o interesse público prevaleça sobre os interesses privados. E a partir 
deste contexto que o Estatuto da Cidade (2001) define o Plano Diretor como instrumento de 
planejamento básico da gestão urbana, a fim de garantir a função social da propriedade e da 
cidade, por meio da participação popular. Esta pesquisa tem como objetivo analisar e 
interpretar, por meio da representação social, para estudar o que acontece com as cidades e 
como foi aparticipação popular durante o processo de revisão do Plano Diretor de 
Desenvolvimento Integrado (PDDI) do município de São José dos Campos em 2016, visando 
conhecer através de uma pesquisa qualitativa as formas de apropriação de saberes que os 
atores-significativos que participaram do processo de revisão do PDDI em 2016, os quais 
permitiram discorrer sobre o que vem a ser cidadania. Desta forma, foi possível responder por 
meio da observação participante, à seguinte indagação: Tendo em vista a obrigatoriedade da 
participação popular na elaboração do Plano Diretor, como os sujeitos significativos da 
pesquisa do plano de revisão do PDDIdo Município de São José dos Campos em 2016, 
formularam conceitos sobre cidadania e gestão participativa? Assim, pesquisa utilizou como 
técnicas e estratégias metodológicas a observação participante, pesquisa documental e 
entrevistas semiestruturadas para análise e interpretação dos dados. Baseada nas metodologias 
de Spink (2013) e Bardin (2004), através da teoria da representação social de Moscovici 
(2013) e Jodelet (2001) como referencial teórico-metodológico. Os resultados apontam para a 
elaboração de uma representação social que corresponde à cidadania regulada (Santos, 1979), 
a qual o exercício dos direitos é mediado pelo Estado. O estudo conclui que esta 
representação social foi elaborada e apropriada pelos cidadãos a partir do contexto histórico, 
social e político da formação do espaço brasileiro, fortemente marcado pelas práticas estatais 
patrimoniais que assenta suas bases na centralidade da propriedade privada, na privatização 
do espaço público e na política clientelista, não muito distante da realidade dos municípios 
brasileiros. 
 
 

Palavras-chave: Planejamento Urbano. Participação Popular. Plano Diretor. Cidadania. 



 
 

Urban Planning and Popular Participation: 
Social Representation of Citizenship in theProcess of Revisionofthe Master Plan of 
Integrated Development of theMunicipality of São José dos Campos - SP in 2016 

 
ABSTRACT: The purpose of this dissertation is to present the concept of citizenship; the 
word itself presupposes the existence of civil, social and political rights. The guarantee for its 
exercise presented by the society in practice of the context of the city, gives the individual the 
status of citizen. Popular participation is, by excellence, a possible way to exercise in its 
exclusionary character. Being a citizen implies sharing public life and fighting for the public 
interest to prevail over private interests. And from this context, the City Statute (2001) defines 
the Master Plan as a basic planning tool for urban management, in order to guarantee the 
social function of property and the city, through popular participation. This research aims to 
analyze and interpret, through social representation, to study what happens to cities and how it 
was popular participation during the process of reviewing the Integrated Development Master 
Plan (PDDI) of the municipality of São José dos Campos in 2016, seeking to know through a 
qualitative research the forms of appropriation of knowledge that the significant actors who 
participated in the process of revision of the PDDI in 2016, which allowed to discuss about 
what comes to be citizenship. Thus, it was possible to respond through participant observation 
to the following question: Given the mandatory participation of the public in the elaboration 
of the Master Plan, as the significant subjects of the research of the review plan of the PDDI 
of the Municipality of São José dos Campos in 2016, Formulated concepts on citizenship and 
participatory management. Thus, research used participant observation, documentary research 
and semi-structured interviews for data analysis and interpretation as techniques and 
methodological strategies. Based on the methodologies of Spink (2013) and Bardin (2004), 
through the theory of social representation of Moscovici (2013) and Jodelet (2001) as 
theoretical-methodological reference. The results point to the elaboration of a social 
representation that corresponds to regulated citizenship (Santos, 1979), to which the exercise 
of rights is mediated by the State. The study concludes that this social representation was 
elaborated and appropriated by the citizens from the historical, social and political context of 
the formation of the Brazilian space, strongly marked by the patrimonial state practices that 
bases its bases in the centrality of the private property, in the privatization of the public space 
and In clientelistic politics, not far from the reality of Brazilian municipalities. 
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INTRODUÇÃO 
 
 

Com base nos artigos 182 e 183, Capítulo II da Constituição Federal Brasileira de 

1988, denominado como Política Urbana, regulamentados pela Lei 10.257/2001 – Estatuto da 

Cidade investiga-se, por meio da Teoria das Representações Sociais, a participação popular 

no processo de revisão do Plano Diretor de Desenvolvimento Integrado do Município de São 

José dos Campos em 2016, na busca de responder o seguinte questionamento: Tendo em vista 

a obrigatoriedade da participação popular na elaboração do Plano Diretor, quais são as 

representações sociais sobre cidadania dos atores-significativos que participaram do processo 

de revisão do Plano Diretor de Desenvolvimento Integrado do Município de São José dos 

Campos em 2016? 

A problemática levantada por esta pesquisa, acercado processo de planejamento 

urbano e participação popular,apresenta hipótese que apesar dos diversos instrumentos 

urbanos que promovem a participação e interesse da população de forma geral nas questões 

decisórias sobre a cidade, existe uma representação social hegemônica que delimita essa 

participação e favorece a privatização da esfera pública, restringindo,consequentemente,o 

debate e a formulação da política urbana a determinados grupos sociaisrepresentados por 

técnicos, especialistas e pela economia de mercado.Sugere-se que a representação social em 

torno da cidadania e da forma como a população em geral elabora o entendimento dessa 

participação na gestão urbana, contribui para a manutenção das práticas estatais 

patrimonialistas. Esta pesquisa tem como objetivo analisar e interpretar por meio do conceito 

de representação social, como se desenvolveu a participação popular durante o processo de 

revisão do Plano Diretor de Desenvolvimento Integrado (PDDI) do município de São José dos 

Campos em 2016, visando conhecer as formas de apropriação de saberes que os atores-

significativos da pesquisa, sujeitos que participaram do processo de revisão do PDDI, em 

2016, elaboraram sobre o que vem a ser cidadania. 

Tomando como referência as discussões levantadas sobre o tema e a delimitação do 

objeto de investigação partiu dos seguintes questionamentos: Se a gestão participativa e 

democrática é prevista no Estatuto da Cidade, assegurando a participação da população nas 

discussões e debates sobre o futuro da cidade, de modo que os cidadãos possam manifestar 

sua opinião, influenciando assim, no destino da cidade para o bem da coletividade, porque as 

pessoas não participam dos debates de interesse comum? O que a população compreende a 

respeito doplaneja manto urbano e regional? Qual é o conceito de cidade que as pessoas 
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têm?As pessoas sabem que tem o direito de participar das decisões? 

Portanto, o objeto de estudo desta pesquisa é a participação popular no processo de 

revisão do Plano Diretor de Desenvolvimento Integrado do Município de São José dos 

Campos em 2016, caminhos da representação social da cidadania. Um fator que influenciou 

significativamente na delimitação da pesquisa foi o fatode que a administração pública de São 

José dos Campos tinha um prazo para fazer a revisão do Plano Diretor aprovado em 2006, Lei 

Complementar nº 306/2006, tendo em vista os referidos dez anos de sua vigência.Tendo o 

prazo como recorte temporal e as reuniões realizadas durante o ano de 2016 para debater o 

Plano Diretor, abriu-se a possibilidade de utilizar a metodologia da observação participante 

para acompanhar o processo de revisão e identificar os atores-significativos desse processo, 

bem como perceber e apreender as relações de poder presentes neste processo.  

Os pressupostos estavam postos: analisar e interpretar por meio das representações 

sociais os conceitos elaborados em torno da cidadania. Este conceito é histórico e de fato 

abarca as especificidades de cada sociedade, considera-se a cidadania como um conceito 

variável no tempo e espaço que prevê a garantia de direitos, sobretudo em sociedades 

desiguais que tem a segregação socioespacial como principal característica de suas cidades. 

No caso específico do Brasil percebe-se que as cidades são geridas por um Estado de direito, 

apresentando como prática, o modelo patrimonial, que privatiza o espaço público em 

detrimento dos interesses de determinados segmentos e estabelece uma relação 

tradicionalmente clientelista com os cidadãos. Essa configuração foi nitidamente observada na 

elaboração da revisão do Plano Diretor em São José dos Campos, como peça política 

determinante para cumprir a função social da propriedade e da cidade. 

Compreende-se que as temáticas da análise do objeto de pesquisa, poderiam se 

desdobrar em outros objetos de investigação e provocar, consequentemente, diferentes 

questionamentos. A própria tradição das práticas estatais de Planejamento Urbano e Regional 

já suscitariaalterações a serem pesquisadas. O extenso marco regulatório preconizado na 

Constituição Federal (1988) e no Estatuto da Cidade (2001) colocam em vigoralguns 

princípios e diretrizes que podem provocar questionamentos durante esta leitura, alguns deles 

inclusive se revelaram ao longo da pesquisa.  

Este trabalho se propõe a descrever à luz da teoria das Representações Sociais, como 

se desenvolveu o processo participativo na revisão do Plano Diretor de Desenvolvimento 

Integrado do Município de São José dos Campos em 2016, a maneiraque os atores-

significativos participaram dos espaços e mecanismos de gestão democrática e tendo a 

cidadania como tema central como percebe este processo e a sua participação. 
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Foi adotada como método de investigação a pesquisa qualitativa, de caráter 

exploratório, que tem como referencial teórico-metodológico a teoria das Representações 

Sociais. A pesquisa compreende estratégias como: observação participante nos espaços de 

discussão e mecanismos de gestão democrática, no período de janeiro a dezembro de 2016, 

entrevistas semiestruturadas com nove atores-significativos, cidadãos que participaram dos 

processos democráticos para a revisão do Plano Diretor e que compuseram o Conselho Gestor 

do Plano Diretor, representando segmentos da sociedade civil escolhidos pela pesquisadora, 

tendo em vista os seus posicionamentos nos espaços de participação popular e os segmentos 

que representaram. 

No Brasil, historicamente, as relações sociais foram pautadas nas imposições de poder, 

na apropriação dos meios de produção e da força de trabalho, regidas pelo direito de 

propriedade privada da terra por uma minoria politicamente representada. Essa combinação 

resultou historicamente na desigualdade social e segregação socioespacial.O modelo 

excludente de crescimento e expansão urbana apresentada pelas cidades brasileiras é resultado 

de “uma interação bastante perversa entre processos socioeconômicos, opções de 

planejamento e de políticas públicas, e práticas políticas” (BRASIL, 2002, p. 24).O cenário 

das cidades contemporâneas visto sob a ótica do direito à cidade revela, a histórica luta dos 

trabalhadores pela posse de terra e pela garantia dos direitos da cidadania.  

Neste contexto, São José dos Campostorna-se o espaço da pesquisa como lócus, que 

traz em sua história formação sócioespacial traço provinciano e, ao mesmo tempo,carrega o 

status depolo tecnológico e industrial.Depois de ser estância climática (1935-50), o município 

se destacou pela forte industrialização impulsionada pelas intervenções militares,que 

atualmente,é sede da Região Metropolitana do Vale do Paraíba e Litoral 

Norte,portanto,localde disputa dos diferentes interesses e valores que permeiam o significado 

da cidade. 

Para apresentar respostas sobre os questionamentos acima formulados, este trabalho 

foi estruturado em seis capítulos. 

O primeiro capítulo foi apresentado o referencial teórico-metodológico das 

Representações Sociais. 

O segundo capítulo traz a contextualização histórica e os conceitos de cidadania e 

participação popular. 

O terceiro capítulotrata da formação sócio-histórica do espaço brasileirodo processo de 

urbanização e planejamento urbano e regional no Brasil. Ainda neste capítulo, são 

apresentadasalgumas experiências de gestão democráticas já vivenciadas no Brasil no 
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contexto dos Planos Diretores. 

O quarto capítulo apresenta o município de São José dos Campos sob a ótica do uso e 

ocupação do espaço ao longo de sua historia, zoneamento e os planos diretores já revisados. 

O quinto capítulo descreve a metodologia de pesquisa com detalhamento dos passos 

metodológicos, instrumentos, técnicas e estratégias utilizadas pela pesquisa qualitativa. 

O sexto capítulo são apresentadas as análises da pesquisa, a partir do relatório de 

observação participante e de conteúdo por meio dasmetodologias de Spink (2013) e Bardin 

(2004). 

Espera-se, com esta pesquisa, contribuir com o processo de produção de conhecimento 

acerca do planejamento urbano e regional, especialmente para a discussão sobre a gestão 

democrática da cidade e provocar possíveis ações de iniciativa popular que, de fato, legitimem 

o direito à cidade e concedam garantia dos direitos da cidadania. 
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CAPÍTULO 1 - TEORIA DA REPRESENTAÇÃO SOCIAL 
 

Neste capítulo apresentam-se os pressupostos da teoria das Representações Sociais 

(RS), uma vez que este será o referencial teórico-metodológico para compreensão e análise da 

participação popular no processo de revisão Plano Diretor de Desenvolvimento Integrado 

(PDDI) do Município de São José dos Campos em 2016, bem como para construir os 

caminhos de entendimento da cidadania, elaborado pelos atores-significativos, sujeitos desta 

pesquisa que participaram do plano de revisão do PDDI.  

O estudo das Representações Sociais (RS) se encontra em livre expansão no Brasil em 

diversos campos que incluem a Psicologia, a Educação e o Serviço Social. A introdução das 

RS na área de Planejamento Urbano e Regional ainda é recente. Na perspectiva do “mundo 

das ideias”, no contexto das Ciências Sociais, as Representações Sociais podem ser definidas 

como conhecimento socialmente elaborado que expressa, explica e justifica uma dada 

realidade social, ou seja, buscam revelar a história por trás da história (JODELET, 2001). 

As bases teóricas das Representações foram desenvolvidas por Serge Moscovici na 

década de 1960, entendida uma forma de conhecimento elaborada e vivenciada socialmente, 

que se manifesta como elemento cognitivo por meio de um esquema de conceitos, categorias 

e imagens. No contexto da Psicologia Social, a teoria da RS busca a compreensão dos 

fenômenos do homem em uma perspectiva coletiva, considerando o indivíduo no contexto 

histórico-temporal. Assim, em meados do século XIX, teve com base a obra de Durkheim 

(1978), que abrangia o tema da Psicologia Social na teoria do “fato social”. 

A teoria tem por premissas que “as representações sociais são uma forma de 

conhecimento socialmente elaborado e compartilhado, com um objetivo prático, e que 

contribui para a construção de uma realidade comum a um conjunto social” (JODELET, 2001, 

p22). Segundo os princípios da teoria, a maioria de nossas ideias não é produzida por nós, mas 

sim elaborada por meio de relações sociais cuja ação é externa. Serge Moscovici defende que 

nas representações sociais, é possível entender e a conservação e preservação dos processos 

sociais que formam o senso comum.  

Segundo Farr (2013), a principal diferença dos trabalhos desenvolvidos por Durkheim 

(1978) e Moscovici (2013) reside nas características da sociedade. Enquanto Durkheim 

estudava sociedades menos complexas, Moscovici compreende que as sociedades modernas 

são caracterizadas por seu pluralismo e rapidez nas relações, nas mudanças econômicas, 

sociais e culturais, portanto, poucas representações são realmente coletivas, elas são 

apresentadas pela maioria, sociais. O ponto de convergência entre os trabalhos dos dois 
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autores se encontra justamente sobre as características e função simbólica que sintetiza a 

representação de mundo para uma determinada sociedade (CRUZ, 2012). 

Moscovici (2013) cita Weber para dar enfoque ao papel que a Representação Social 

desempenha diferentes orientações aos indivíduos, onde esses conceitos de entidades coletivas 

“são encontrados no senso comum como em outras formas de pensamento; possui um sentido 

nas mentes das pessoas individuais, parte como algo realmente existente, parte como algo 

autoridade normativa” (WEBER, 1972, p. 14 apud MOSCOVICI, 2013, p. 176-179). Esta 

análise nos permite compreender que a identidade social dos indivíduos e a orientação de sua 

ação dentro das estruturas da sociedade são fruto da interação conflitiva de grupos e 

instituições.  

A produção simbólica da sociedade atua de forma com que os indivíduos criem uma 

referência mental, determinando objeto, pessoa ou instituição relacionado a um símbolo 

comum e não ao objeto natural como ele realmente se apresenta. Desta forma, Moscovici 

(2013) cita como exemplo os rituais de fé, cujo principal objetivo é manter união, coesão, 

reforçar o sentido de grupo, de pertencimento a uma comunidade e aumentar a crença e a fé 

em algo representado de forma comum. 

Neste sentido, Jodelet (1990) define as representações sociais a partir da teoria de 

Moscovici como “uma forma específica de conhecimento, o saber do senso comum, cujos 

conteúdos manifestam a operação de processos generativos e funcionais socialmente 

marcados. De uma maneira mais ampla, ele designa uma forma de pensamento social” 

(JODELET, 1990, p. 361-362). As Representações Sociais, segundo a autora, são dirigidas 

para a compreensão do domínio do ambiente social, material e ideal e, por este motivo, têm 

características do “plano da organização dos conteúdos”, das operações mentais e da lógica. A 

simbologia expressa em sua representação, e então nasce da comunicação que circula em um 

determinado ambiente e é transmitida entre as pessoas, criando uma compreensão da interação 

do sujeito com o mundo e com os outros. 

Portanto, a teoria propõe a compreensão de que as mudanças sociais e culturais 

necessitam de tempo e interlocução para se consolidarem, porque dependem das 

ressignificações de representações sociais tradicionalmente enraizadas na forma de pensar e 

compreender o mundo em que vive determinada população (JOVCHELOVITCH, 2000).Os 

conteúdos que circulam na sociedade podem ter suas origens nas produções culturais mais 

remotas, conseguem derivar do espaço ou de uma perspectiva temporal que, segundo Spink 

(2013), pode ser dividida em: tempo curto da interação, tempo vivido - território do Habitus 

para Bourdieu (2004) – e nas memórias coletivas, também conhecidas como imaginário 
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social. Estes elementos dão o subsídio necessário para a investigação da ação social no mundo 

pós-moderno capitalista, onde a ação é direcionada para o sucesso econômico. 

Para Moscovici (2013), as representações sociais apresentam duas funções: 

A primeira delas é sobre as representações sociais que deverá “convencionalizar” os 

objetos, pessoas ou acontecimentos que se desenvolvem no contexto do tempo e espaço.Por 

meio delas é criada uma simbologia permitindo que no imaginário comum exista uma “forma 

definitiva”, ou seja, gradualmente essas coisas passam a ter um único modelo para um 

determinado grupo de pessoas que se comunica sobre este assunto e a maneira como 

concebem a verdade. A linguagem se torna importante, pois é por meio dos sistemas de 

linguagem que os pensamentos são organizados e circulam entre as pessoas e os grupos. 

A segunda função para Moscovici (2013) é o caráter de prescrição, isto é, as 

representações se impõem sobre nós de maneira irresistível. Para o autor, essa forma é a 

combinação de uma estrutura que está inerentemente presente e de uma tradição que decreta o 

que deve ou não ser pensado sobre determinado assunto por um grupo de pessoas. 

Como descreve Jovchelovitch (2013), as Representações Sociais, como fenômenos 

psicossociais, “estão necessariamente radicadas no espaço público e nos processos através dos 

quais o ser humano desenvolve uma identidade, cria símbolos e se abre para a diversidade de 

um mundo de outros” (p. 65). A esfera pública, como lugar de alteridade de contato com os 

outros, fornece o terreno sobre o qual elas podem ser cultivadas e se estabelecer. Contudo, as 

Representações Sociais dizem respeito à construção de saberes culturais constituídos a partir 

das relações estabelecidas em determinado espaço. Seguindo ainda o pensamento do autor que 

afirma “ao mesmo tempo, a vida pública fornece as condições necessárias para a permanência 

e a história, já que ela não pertence apenas a uma geração e não se restringe aos que vivem. 

Ainda que este seja o espaço que todos entram ao nascer e deixam para trás ao morrer, ele 

mesmo transcende o ciclo de vida de uma geração” (p.57). 

Assim, de com acordo Cruz (2012), é possível afirmar que duas forças operam na 

elaboração das RS, uma delas é “do conteúdo que circula nas sociedades e a outra é o 

processo de interação social na busca da manutenção de identidades coletivas”. Razão pela 

qual é possível afirmar que ela apresenta origem nas produções culturais mais remotas, 

pertencentes ao imaginário social nascido no seio das comunidades locais, onde aspessoas 

estão expostas às instituições, às correlações de forças presentes no espaço, aos meios de 

comunicação, aos hábitos, costumes e à própria herança histórico-cultural.  

A produção da Representação Social se encontra nos lugares sociais, onde as pessoas 

conversam, argumentam e discutem o cotidiano. Esses lugares podem ser privados ou 
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públicos, como as praças, as ruas, os encontros de movimentos sociais e os atos de resistência. 

A esfera pública, a convivência e a ocupação do espaço aparecem como o lugar onde uma 

comunidade desenvolve saberes sobre si e sobre o mundo em que vivem. Tanto a cognição 

quanto os afetos que estão presentes nas relações sociais encontrando uma base na sua 

realidade (IDEM, 2013). 

Considerando que as mesmas não podem ser entendidas apenas por seu conteúdo 

cognitivo, é importante que se compreenda o contexto que as produz; é necessária uma 

abrangência do espaço onde vivem e as relações sociais presentes no contexto para que se 

abarquem todos os componentes que compõem o espaço enquanto totalidade, reprodução 

físico-territorial e social, produzidas neste conjunto por pertencer a determinado grupo e 

espaço. Cada indivíduo está “inscrito em uma condição social e cultural definida” e estabelece 

reação e respostas individuais que serão manifestadas como uma tendência do grupo em que o 

indivíduo pertence. Por este motivo é que as interações sociais podem ser consideradas 

formadoras da identidade do grupo social de seus participantes (GUARESCHI; 

JOVCHELOVITCH, 2013, p. 120-122). 

Portanto, sobre o conceito de Representações Sociais, Guareschi (1996, p. 153) 

ressalta que: 

1) É um conceito dinâmico e explicativo, tanto da realidade social, como 
física e cultural, possui uma dimensão histórica e transformadora; 
2) Reúnem aspectos culturais, cognitivo e valorativo, isto é, ideológicos; 
3) Estão presentes nos meios e nas mentes, isto é, ele se constitui uma 
realidade presente nos objetos e nos sujeitos; é um conceito relacional, e por 
isso mesmo social. (Idem, p.153) 

 

Jodelet (2001, p. 27) destaca que a representação sempre está relacionada a um objeto 

ou a um sujeito, e que se configura como uma forma de saber popular cuja simbolização ou a 

modelização do objeto o torna compreensível a diferentes suportes linguísticos, ou seja, ele é 

uma forma de conhecimento legítimo que parte de princípios populares e se torna científico à 

medida que apresenta o saber de um povo.  

Para Moscovici (2013), o ser humano possui um paradigma subconsciente que o faz 

repetir os mesmos erros sem perceber muitas vezes erros de lógica. Este fato pode ser 

explicado pelo motivo de que as crenças e, não o conhecimento técnico e científico, sobre a 

vida em comunidade que definem o que é bom, justo, belo e verdadeiro. Nesse sentido, 

Moscovici (2013) afirma: 

As sociedades se despedaçam se houver apenas poder e interesse que unam 
as pessoas, se não houver uma soma de ideias e valores em que elas 
acreditam, que possam uni-las através de uma paixão comum que é 
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transmitida de uma geração a outra [...] o que sociedades pensam de seus 
modos de vida, os sentidos que conferem as suas instituições e as imagens 
que compartilham, constituem uma parte essencial de sua realidade e não 
simplesmente um reflexo seu. (MOSCOVICI, 2013, p. 173). 
 

Jovchelovitch (2013) afirma que o social é formado pelas condições concretas de vida 

e que se manifesta de acordo com as medidas pela linguagem. Considerando a Representação 

Social uma “ciência coletiva” (MOSCOVICI, 2013) que se constitui da comunicação social, 

faz-se necessária à utilização de métodos de análise direcionada para a compreensão dos 

elementos da fala que sustentam o senso comum. Se a linguagem é o suporte, as falas são as 

expressões da organização social em que os atores sociais estão inseridos 

(JOVCHELOVITCH, 2013). 

Moscovici (2013, p. 173) afirma que “[...] o que as sociedades pensam de seus modos 

de vida, os sentidos que conferem as suas instituições e as imagens que partilham, constituem 

uma parte essencial de sua realidade e não um reflexo só seu”. A reflexão da representação 

criada por uma sociedade leva em consideração a pressão exercida através dos grupos sociais, 

influenciadas pelas crenças e da visão de mundo que introduz explicações não racionais da 

realidade social. 

Contudo, no contexto metodológico, para a análise das Representações Sociais se 

dispõe, tecnicamente, de certos procedimentos metodológicos descritos por Spink (2013) “[...] 

a coleta de dados exige longas entrevistas semiestruturadas, acopladas aos levantamentos do 

contexto social e dos conteúdos históricos dos grupos estudados”. Por esse motivo, ressalta 

Spink (2013) que: 

 

A análise, centrada na totalidade do discurso, é demorada e 
consequentemente estes estudos têm utilizado poucos sujeitos. Trata-se, 
assim, de do que chamamos acima de “sujeitos genéricos” que, se 
devidamente contextualizados, tem o poder de representar o grupo no 
indivíduo. (IDEM, 2013, p.105). 
 

Algumas pesquisas baseadas nesta metodologia utiliza-se de entrevistas como recursos 

textuais, indicador empírico das comunicações falas comum, estruturado sob os métodos 

exploratórios descritivos e comparativos. Spink (2013) dividiu em cinco etapas a análise de 

conteúdo: 1) a transcrição da entrevista, cuja originalidade da fala é mantida; 2) a leitura 

flutuante do material, compreendendo as pausas, as respirações profundas, diferenciando a 

entonação e o volume na voz do entrevistado; 3) a definição do objeto de representação, a 

representação social do objeto de estudo que poderá tomar dois rumos; 4) mapeamento do 

discurso utilizando seus respectivos elementos cognitivos; 5) elaboração de mapa de discurso 
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e a elaboração de um gráfico pontuando elementos cognitivos, práticas e investimentos 

afetivos.  

A Figura 1 representa um fluxograma que se inicia pelo tema da pergunta e segue para 

os assuntos produzidos durante as entrevistas. Transpondo isso para o fluxograma proposto 

por Spink (2013), por exemplo, se a pergunta sobre Cidadania levar a temas relacionados aos 

direitos e deveres teria: 

Figura 1 - Exemplo de Fluxograma de Spink (2013). 

 
Fonte: Elaborado pela autora. 

 
Portanto, a análise para compreensão das Representações Sociais elaboradas por 

determinado grupo que vive em um espaço, requer além da interpretação da cognição e da 

linguagem, da decodificação do esquema de valores e crenças que seja elaborado a partir daí 

um estudo crítico reflexivo sobre o contexto sócio-histórico desenvolvido no tempo e no 

espaço, para que assim estejam fundamentadas de acordo com processos sociais, políticos e 

culturais e seus desdobramentos vivenciados no cotidiano do espaço, da sociedade civil do 

Estado e das políticas que permeiam este espaço. 

De acordo com Maricato (2000), a cidade capitalista influencia no entendimento da 

cidade como espaço mercantil, para trocas e valores econômicos. A autora afirma que a 

cidade como negócio propõe uma contradição entre o valor de uso de um determinado solo 

pelos seus habitantes e o valor deste mesmo solo por agentes interessados em extrair dele 

algum recurso econômico. Enquanto para o cidadão o solo tem um valor afetivo, como espaço 

de moradia e convívio, de identidade e pertencimento, para outros agentes, o solo passa a ser 

considerada moeda de troca, investimento e potencial financeiro, sem nenhum tipo de valor 

cultural ou afetivo. Conforme demonstrado pelo autor, a cidade possui conflitos de interesse; 

contudo, por meio da compreensão das Representações Sociais, é possível desvelar os valores, 

interesses, convenções e verdades que prevalecem para os grupos que compartilham a 

totalidade do espaço urbano. As representações, porém, não se restringem unicamente a 

entender a desigualdade social expressa no espaço (SPINK, 2013), mas também manifestar 

como estruturas importantes que revelam o poder de transformação da realidade social. 

De acordo com Moscovici (2013), a Representação Social se constitui de um conjunto 



26 
 

de valores e crenças que orienta a ação das pessoas, suscetível de ser hierarquizado e 

classificado. Esse conjunto de valores pode ser descrito por “imagens, crenças e 

comportamentos simbólicos” (MOSCOVICI, 2013, p. 209). É por meio da decodificação 

desses valores simbólicos e imagens que se torna possível interpretar ações, visões de mundo, 

campo ideológico e sentimentos dos atores sociais.  

Como não existe estudo das Representações Sociais que não discuta o espaço como 

cenário das manifestações simbólicas, busca-se não só dar atenção ao contexto do estudo 

dessas representações, como também à diversidade de olhares e vozes que caracterizam os 

grupos sociais relevantes para o estudo do significado dessas representações.  

Ateoria como referencial teórico-metodológico das Representações, norteará a 

compreensão dos conceitos de Cidadania e Participação Popular, bem como essas expressões 

se desenvolveram no contexto urbano, por meio do Planejamento Urbano, especificamente na 

análise e interpretação da participação popular na revisão do PDDI do Município de São José 

dos Campos em 2016 e as elaborações da representação social de cidadania dos atores-

significativos.  
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CAPÍTULO 2 - CONTEXTO SÓCIO-HISTÓRICO E OS CONCEITOS DE 

CIDADANIA E PARTICIPAÇÃO POPULAR 

 
Para melhor compreensão do conceito de cidade faz-se necessário reconstruir o 

desenvolvimento da cidadania como condição, de acordo com o tempo e espaço. Não é 

possível datar com precisão o aparecimento do conceito, porém, é possível afirmar que o seu 

significado clássico associava-se à participação política. Nesse sentido, o próprio adjetivo 

“político” já remete a ideia da pólis, Cidade-Estado Antiga.  

A origem da palavra cidadania vem do latim civitas, que quer dizer cidade (ROLNIK, 

1995, p. 21-22). A condição de ser habitante da cidade e manter uma relação com ela significa 

cidadania. Pode-se dizer, então, que “participar de alguma forma da vida pública, mesmo que 

em muitos casos esta participação seja apenas a submissão a regras e regulamentos”, 

compreende o que se pode chamar de cidadania (ROLNIK, 1995, p. 22). Essa constatação, da 

relação política do indivíduo com o espaço no qual vive, leva a crer que o conceito de 

cidadania foi construído historicamente, uma vez que varia de acordo com as especificidades 

de cada sociedade e com seu avanço ao longo do tempo (PINSKY; PINSKY, 2003, p. 09). 

A cidadania originou-se na Grécia Antiga, vinculada às Cidades-Estados, esta 

terminologia era utilizada para qualificar a participação política dos indivíduos, bem como 

denominar o conjunto de direitos do cidadão, assim denominada a pessoa que vivia na cidade 

e que tinha o direito garantido de participar das decisões políticas que envolviam o território 

no onde vivia. Segundo Pinsky e Pinsky (2003), cidadania está atrelada “[...] à ideia de 

democracia, de participação popular nos destinos da coletividade, de soberania do povo, de 

liberdade do indivíduo [...]” (p. 29).  

O conceito de cidadania é reflexo da condição política e das formas concebidas de 

pertencimento e de nacionalidade. Pressupõe-se a ligação político da cidadania como direito 

de participar da vida pública, bem como ter garantidos os três elementos (civis, políticos e 

sociais) que constituem a cidadania. Os direitos civis e políticos são considerados de primeira 

geração, garantem a liberdade, igualdade e participação da vida política da sociedade. Já o 

direito social é considerado de segunda geração e garante o acesso do cidadão à riqueza 

coletiva, que inclui educação, habitação, transporte coletivo, trabalho, salário, aposentadoria e 

saúde. 

A cidadania requer que é na cidade que tomava dimensão cotidiana e que os direitos 

civis, políticos e sociais se desenvolviam em forma de leis. A existência das pessoas era, por 
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si, uma existência política, de modo que somente as pessoas que pertenciam apolis podiam,de 

fato, participar das decisões políticas do espaço onde viviam. Tratava-se, porém, de uma 

cidadania restritiva, uma vez que só era considerado cidadão quem de alguma forma 

utilizavapoderes públicos. Mulheres, escravos e estrangeiros estavam excluídos da condição 

de cidadãos.  

O sentido de pertencimento à cidade delimitava a cidadania e era condicionado para 

aqueles indivíduos que ocupavam cargos públicos e participavam das decisões políticas da 

cidade. De acordo com Rolnik (1995), “em termos territoriais, a democratização do poder 

aparece na grande praça onde os cidadãos participam diretamente (a Ágora), centro do poder 

urbano que se separa do templo das divindades e se aproxima do mundo dos homens” (p.23).  

Nas cidades romanas, a cidadania estava posta e concedida de acordo com as classes 

sociais com privilégios dos patrícios, restrições aos plebeus e negação absoluta a prisioneiros 

escravos. Os patrícios considerados nobres tinham seus direitos garantidos como cidadãos e 

podiam participar da vida pública de sua cidade, votar e serem votados para ocupar cargos 

políticos. Já os plebeus eram excluídos dos processos políticos e religiosos (REZENDE 

FILHO; CÂMARA NETO, 2001). 

A urbanização das pólisgregas e romanas foi o fator que mais contribuiu para as 

primeiras alterações no conceito de cidadania na Idade Antiga. O reconhecimento de 

estrangeiros como cidadãos e a abolição da escravatura por dívidas, ampliou o quadro de 

cidadãos e consequentemente deslocou a cidadania do controle jurídico e político. Nesse 

contexto, a aristocracia cedeu espaço para as primeiras assembleias, conselhos com 

participação popular (REZENDE FILHO; CÂMARA NETO, 2001). É possível afirmar que 

foi sobre as formas de organização urbana que se assentaram os pressupostos e bases do 

conceito de cidadania.  

Na transição para a Idade Média, a concepção religiosa tomou grandes proporções na 

sociedade, a ponto de influenciar fortemente o conceito de cidadania. O nexo político foi 

substituído pelo nexo individual e metafísico. Com isso, o conceito de cidadania passou a ser 

referido por outras esferas além da política, como os direitos civis e sociais (MARSHALL, 

1967, p. 63-65). A Idade Média, em termos sociais, econômicos e políticos, foi um período de 

profundas transformações na organização da sociedade. Durante a formação do Feudalismo se 

fundiam também transformações em relação ao saber e à política.  

Com a queda do Império Romano a noção de cidadania herdada da Antiguidade, 

vinculada à participação na vida política do espaço onde se vive, perdeu seu significado 

tornando-se àideia da participação política questão secundária. A nova organização social 
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estabelecida pelos ideais de fidelidade, vinculados ao plano religioso, acabou se tornando 

umcenário político e público.  

Sobre a cidadania neste período Rezende Filho e Câmara Neto (2001) citam a análise 

de Marc Bloch sobre a formação do Feudalismo: “Ninguém pensava que este (povo) tivesse 

que ser consultado, diretamente ou por intermédio dos seus eleitos”.  

Na condição medieval, à figura do Estado se fez representar também pelo eclesiástico 

e o indivíduo deixou de se caracterizar enquanto membro pertencente à cidade. A transição do 

feudalismo para o capitalismo na Europa ocidental impôs uma nova visão de mundo de forma 

progressiva. Os processos de secularização, racionalização e individualização foram 

substituídos pelo tradicionalismo, embutido na milenar percepção teológica das coisas, 

alimentada pela Igreja Católica Romana (PINSKY; PINSKY, 2003, p. 115).  

A Idade Média, portanto, pode ser considerada como um período de desfalecimento da 

cidadania enquanto liberdade e prática da participação política. O desfalecimento da cidadania 

se dá justamente pela incompatibilidade do regimesocioeconômico e cultural vigente. A 

rigidez dos estamentos sociais acirrou ainda mais a hierarquização das classes e a 

desigualdade social, apoiadas e legitimadas pelas práticas estatais e eclesiásticas. Rezende 

Filho e Câmara Neto (2001) afirmam: “servos permaneciam alheios aos privilégios dos 

‘cidadãos’, não podendo acessar o poder público sem a mediação de outro estamento, detentor 

de maior poder. Submissos à justiça e à ordem estabelecida, poucos eram os que podiam ver 

na justiça uma fonte de direitos.” (BLOCH, p 411 apud REZENDE FILHO; CÂMARA 

NETO, 2001, p. 19). 

Entretanto, no final do período medieval, conhecida como Idade Média Baixa, no 

contexto do renascimento urbano e daformação dos Estados Nacionais, é que a noção de 

cidadania vinculada à participação política foi sendo retomada, com a concepção de Estado 

centralizado e, por consequência, ligado a concepção clássica de cidadania, de concessão dos 

direitos políticos. 

Nesse período, na Europa Ocidental, as ideias liberais sedisseminavam fortemente por 

meio das práticas mercantis que o dinamismo capitalista provocava. Desta maneira, criou-se 

abertura para o fortalecimento da burguesia mercantil que buscava os direitos dos estamentos 

privilegiados. Mesmo diante das práticas absolutistas do Estado, a burguesia gradativamente 

sefortaleceu economicamente e buscava a ascensão e afirmação política. 

Como resultado da influência das ideias produzidas pelos iluministas, de liberdade e 

igualdade, a cidadania foi sendo retomada na perspectiva de direitos. Nesse contexto, a 

cidadania foi sendo atrelada aos princípios da democracia moderna, a partir das contribuições 
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dos filósofos modernos Locke e Rousseau, contrapondo-se ao direito divino (LOCKE, 1973; 

ROSSEAU, 1980).  

Esses princípios disseminaram-se principalmente na tentativa de mediar às relações de 

poder estabelecidas na sociedade, visando assegurar a liberdade dos cidadãos na atuação civil 

e política.Essas ideias produzidas pelos iluministas traduziram o pensamento político da 

época e serviram de substrato às Revoluções Burguesas, ocorridas na Europa entre os séculos 

XVII e XVIII os movimentos de independência na América (REZENDE FILHO; CÂMARA 

NETO, 2001). Entretanto, a questão social foi à marca deste período e as desigualdades entre 

as classes, o fator que culminou nas Revoluções Burguesas. 

Assim, a cidadania, na concepção moderna, instaurou-se com a estruturação do Estado 

Moderno, como resultado dos processos de independência dos Estados Unidos da América e 

os movimentos revolucionários da Europa.  

Conforme descrito na Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, “todo homem 

tem o direito de tomar parte no governo de seu país diretamente ou por intermédio de 

representantes livremente escolhidos” (DECLARAÇÃO UNIVERSAL DOS DIREITOS 

HUMANOS, 1948. Art.21, item I). Assim, pelo menos em tese, todos os cidadãos passaram a 

ter direitos iguais perante a lei, sejam eles individuais e coletivos. 

Desta forma, é possível afirmar que o conceito de cidadania mudou ao longo da 

história, vinculado às mudanças nas estruturas sociais. Sobretudo, é importante ressaltar que 

essas transformações estruturais e, consequentemente técnicas, econômicas e políticas, 

resultaram em impactos aos direitos e deveres dos cidadãos. As transformações observadas 

entre os séculos XIX e XX transferiram à cidadania o legado da questão social. 

Nesse sentido, a formação das democracias modernas representou avanços nos ideais 

de liberdade e igualdade, embora tivessem origem burguesa, contribuíram para a ampliação 

política dos cidadãos. Mesmo com os anseios e direitos da população menos favorecida, não 

estavam vinculados a esses ideais e não representaram garantias no campo dos direitos 

sociais. 

O problema também de certa maneira, findava a partir das experiências das guerras 

mundiais, da extrema violência no interior dos Estados-Nação e da extrema desigualdade 

social, substratos dos regimes totalitários, é que movimentos sociais e órgãos internacionais 

como a Organização das Nações Unidas encorajaram a questão dos Direitos Humanos como 

primazia na cidadania moderna.  

Segundo Bobbio (1992), a partir da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão 

(1789) que se pode considerar os direitos individuais na perspectiva de igualdade entre os 



31 
 

homens. A questão que se impõe, segundo o autor, não diz respeito ao conceito de cidadania, 

mas sim, à garantia de efetivação desses direitos e liberdades, civis, políticos e sociais. Ao 

definir os Direitos do Homem e do Cidadão, em suas gerações de conquistas, o autor afirma 

que a cidadania é uma construção histórica resultante de um processo de transformação das 

sociedades e que, a partir da Declaração Universal dos Direitos Humanos, a cidadania passou 

a se vincular aos direitos universais.  

De acordo com a análise de Bobbio (Idem), “o problema fundamental em relação aos 

direitos do homem, hoje, [é], no entanto não de justificá-los, mas de protegê-los. Trata-se de 

um problema não filosófico, mas político” (p.24).  

A ampliação e compreensão da cidadania ocorrem a partir do estudo clássico de T.H. 

Marshall, “–Cidadania e classe social”, de 1950, tomando como referência para a sua análise a 

sociedade inglesa. A partir da experiência desenvolvida na Inglaterra sobre a conquista dos 

direitos é que o autor define a cidadania a partir do conjunto de direitos civis, políticos e 

sociais para toda a população. 

Entretanto, os direitos sociais foram os últimos a serem legitimados e, de acordo com 

o autor, isso demonstra o desenvolvimento desigual entre as gerações de direitos, que revela o 

conflito de interesses.Nesse sentido, a cidadania aparece dividida em distintas categorias, com 

o intuito de demonstrar o desenvolvimento desigual de cada uma delas e as quais setores 

pertenciam (MARSHALL, 1967). 

Assim, os direitos civis marcam a superação da situação observada na Idade Média, 

garantindo a liberdade e justiça atodos. Os direitos políticos aparecem justamente marcados 

pela universalização do próprio conceito de cidadania, estes dois marcados nos séculos XIX e 

XX. Já os direitos civis surgem no contexto do pós-guerra marcando definitivamente uma 

nova relação entre cidadãos e o poder público. 

O estudo de Marshal (1967) se torna fundamental para a compreensão da cidadania a 

partir do Estado Moderno, principalmente com a criação do Estado de Bem-Estar Social 

(WelfareState) que, após a 2ª Guerra Mundial, assegurou substancialmente os direitos sociais 

e princípios coletivistas e igualitários e que, em meados da década de 1970, revelou 

fragilidades do sistema de reformas sociais e as medidas paliativas que não responderam às 

demandas das desigualdades sociais enraizadas na sociedade moderna. 

A concepção do conceito de cidadania no Estado moderno tem como componente 

fundamental a compreensão das questões sociais. Com isso, a cidadania passou a significar o 

relacionamento entre uma sociedade política e seus membros, envolvendo em toda sua trama 

a condição de vida e o espaço da cidade em que o cidadão vive. Os valores construídos em 
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torno desse conceito de cidadania respaldaram privilégios e asseguraram a manutenção dos 

direitos de uns sobre os outros. De acordo com Bobbio (1992), cada sociedade elabora formas 

de entendimento do que vem a ser cidadania baseadas na legitimação de uma estrutura e 

ordenamento social. 

 

1.1 HISTÓRIA DA CIDADANIA NO BRASIL 
 

José Murilo de Carvalho (2013), para contextualizar a cidadania e definir o conceito 

de “cidadão em negativo”, afirma que a construção da cidadania no Brasil percorreu um longo 

caminho desde a colônia até o processo de democratização em meados da década de 1980.  

Carvalho (2013) baseia-sena tese de Marshall (1967) para desenvolver a sua análise do 

conceito de cidadania e ressalta que existem duas importantes diferenças entre a trajetória da 

cidadania inglesa e brasileira: “A primeira refere-se à maior ênfase em um dos direitos, o 

social, em relação aos outros. A segunda refere-se à alteração na sequência em que os direitos 

foram adquiridos: entre nós o social precedeu os outros” (CARVALHO, 2013, p. 11). Assim, 

é possível afirmar que a principal diferença entre os processos está presente justamente no 

tripé da cidadania – direitos políticos, civis e sociaisque, na experiência inglesa, a cidadania 

foi conquistada pelos cidadãos. Já, no contexto brasileiro, os direitos foram concedidos na 

base de forma compensatória e estigmatizante, seguindo a prática estatal tradicional do Estado 

Patrimonial que estabeleceu raízes no Brasil por meio de políticas públicas privatizadas e 

relação de subserviênciados cidadãos.  

Carvalho (2013) dividiu o percurso histórico da cidadania no Brasil em quatro 

períodos, que demonstram os avanços e retrocessos na garantia dos direitos civis, políticos e 

sociais. O primeiro período, que vai de 1822 a 1930, foi chamado pelo autor como período 

dos “primeiros passos da cidadania”, que compreende o período da emancipação política do 

Brasil em 1822, com a criação do Império do Brasil desvinculado de Portugal.  

Apesar da independência política de Portugal, não houve, nesse momento, conquista 

de direitos dos cidadãos. A independência, mediada e negociada com Portugal manteve a 

centralidade do poder político sob o controle da monarquia constitucional, base do governo 

absolutista, assegurada pelos segmentos agrários dominantes certos de que a figura do rei era 

a única capaz de manter uma ordem social e a união das províncias (CARVALHO, 2013, p. 

28).  

Antes mesmo de ter a sua Constituição, o debate em torno da cidadania para definir a 

condição da população que vivia em território brasileiro, ocorria nas cortes. Conforme estudo 
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de Berbel e Marquese (2005), o período de 1810 a 1824 foi fortemente marcado pelos debates 

sobre o tráfico de escravos, o escravismo e a cidadania das Américas Espanholas e 

Portuguesas, nesse último caso, o Brasil. O principal interesse dos representantes políticos das 

colônias americanas nas Cortes era manter a alta produção e exportação de produtos agrícolas, 

tendo como base o trabalho escravo por meio do tráfico de escravos. O fim do tráfico 

transatlântico e a Abolição foram silenciados. 

A questão da cidadania, a saber, os direitos civis e políticos daqueles que viviam e 

trabalhavam nas antigas colônias não entraram em pauta nas discussões constitucionais das 

metrópoles, embora essas questões refletissem diretamente na representação do território. De 

interesse comum, a elaboração da constituição dos novos territórios do Novo Mundo, visto 

como condição emancipada que de alguma maneira impunha a reflexão em torno de quem 

eram seus cidadãos e como iriam participar da vida pública.  

Fruto das definições da Corte de Lisboa e da crise política entre Portugal e sua colônia, 

os parlamentares brasileiros começaram a discutir sobre os direitos da população que vivia em 

seu território. Até então, as definições de cidadania praticamente seguiam o texto das 

Constituições de Cadiz e Madri. A Constituição Espanhola restringia os direitos civis e 

políticos aos libertos e descendentes de africanos, além de não estipular prazo para a abolição 

dos escravos, conforme ressaltou Berbel e Marquese (2005): 

 

As definições de cidadania aí já contidas – sobretudo nos itens que se 
referiam aos libertos – seguiam em linhas gerais o que havia sido estipulado 
em Lisboa em abril de 1822, mas, por conta de seu teor específico, o tema 
foi matéria de intensos debates nas sessões de 23 e 30 de setembro de 1823. 
(p. 30).  

 

Nas Cortes de Lisboa e do Rio de Janeiro os deputados brasileiros já faziam os 

primeiros movimentos na direção da concessão dos direitos civis e políticos. Em 1822, 

motivados pela negociação da Independência de Portugal, os deputados brasileiros iniciaram a 

discussão daquela que seria a primeira Constituição do Brasil: 

 

Os direitos civis e políticos dos homens livres de cor nascidos no Brasil – e 
não na África – tiveram que ser contemplados pelos deputados de Portugal, 
sob o risco de colocar a perder todo o edifício escravista brasileiro, coração 
econômico do Império ultramarino desde a segunda metade do século XVII. 
(BERBEL; MARQUESE, 2005, p. 31). 

 

Os flamados debates em torno dos direitos civis e políticos de africanos e de seus 
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filhos, bem como as disputas pela manutenção ou não da escravidão como força de produção, 

que dividiu os liberaise conservadores, que concedeu a primeira constituição brasileira pelo 

herdeiro português, em 1824. Esta manteve então a restrição dos direitos civis e políticos aos 

libertos africanos e favoreceu a participação da elite branca e livre no processo eleitoral 

brasileiro. A Constituição de 1824 trazia em seu artigo 123: “[...] seriam cidadãos ativos, 

aptos a votar nas Assembleias paroquiais, apenas ‘os libertos nascidos no Brasil’ que tivessem 

um rendimento líquido anual, igual ou superior o valor de 150 alqueires de farinha de 

mandioca” (BERBEL; MARQUESE, 2005, p. 31).  

Nas discussões constitucionais, era permitido que os escravos pudessem ser 

considerados “brasileiros”, mas jamais “cidadãos brasileiros”. A Constituição veio para 

marcar a diferença entre nacionalidade e cidadania, pois delimitava os direitos civis aos que 

eram entendidos como “brasileiros” e concedia direitos políticos somente àqueles definidos 

previamente pela Legislação – vale dizer, àqueles que não eram africanos.  

A partir desta definição Constitucional podemos refletir como foi concebida a relação 

de pertencimento destes cidadãos ao país que acabara de se constituirindependente. Aqueles 

que representavam a força produtora do país e a maioria populacional se encontravam 

excluídos da condição de “cidadãos brasileiros”, sobretudo do direito político, em especial, 

afastados da participação política por meio do voto.  

Inspirada pelo liberalismo francês, a primeira Constituição brasileira não assegurou 

premissas de direitos iguais a todos os indivíduos, ela mantinha o poder na figura do rei e a 

política absolutista. A Constituição de 1824 representou um relevante marco na política e 

importante instrumento para a cidadania, porém sustentava importante legado do absolutismo: 

não libertou os escravos das condições servis e estabelecia um corte socioeconômico aos 

votantes. O instrumento legal de 1824 legitimou as desigualdades e os privilégios do 

segmento dominante sobre a grande maioria da população escravizada e desprovida de 

direitos políticos e civis, determinando quais cidadãos poderiam votar e os critérios de 

participação política, dando legitimidade aos homens livres acima de 25 anos com renda 

acima de 100 mil réis.  

Carvalho (2013) afirma [...] Mulheres, crianças e escravos estavam excluídos de votar; 

segregados do processo de escolha dos representantes políticos e do sistema de proteção do 

Estado. Fica assim evidente a violação dos direitos civis, políticos e sociais universais, 

caracterizando uma cidadania seletiva e restritiva. Em condições escravistas, o proprietário de 

escravos e de terras concentrava o poder total, sobrepondo-se ao poder público. Em suas 

mãos, a justiça, que, como vimos, é a principal garantia dos direitos civis, tornava-se simples 
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instrumento do poder pessoal. O poder do governo terminava na portaria das grandes fazendas 

(CARVALHO, 2013, p.21). 

Desta maneira, mesmo aqueles que tinham direito ao voto estabeleciam uma relação 

de subserviência e benevolência com os senhores, sentiam-se amedrontados e ameaçados ao 

não se aliarem aos representantes estabelecidos pelas impostas oligarquias locais. De acordo 

com Carvalho (2013), 

 

[...] mais de 85% eram analfabetos, incapazes de ler um jornal, um 
decreto do governo, um alvará da justiça, uma postura municipal. 
Entre os analfabetos incluíam-se muitos dos grandes proprietários 
rurais. Mais de 90% da população vivia em áreas rurais, sob o controle 
ou a influência dos grandes proprietários. Nas cidades, muitos 
votantes eram funcionários públicos controlados pelo governo. (p. 32). 

 

Essa estrutura política favoreceu a formação das oligarquias brasileiras e o 

regionalismo de São Paulo e Minas Gerais, reforçada pela condição elitista dos coronéis e 

barões locais. O primeiro golpe de Estado por parte dos militares em 1889 abriu espaço para a 

atuação dos coronéis que se aliaram ao poder favorecendo as oligarquias e mantendo a 

proposta de não participar da política de todos os cidadãos nos negócios públicos. A tentativa 

de manter os privilégios de classe, consequentemente, tornava o processo eleitoral cada vez 

mais fraudulento (CARVALHO, 2013, p.41). 

Sob a influência das ideias liberais, o Brasil desenvolveu uma modernização 

conservadora sustentada pelas oligarquias, fundamentadas numa estrutura patriarcal herdada 

das condições coloniais, foi sob essas bases que se estruturou a história da cidadania no 

Brasil. O legado da Colônia propiciou uma sociedade extensa, porém analfabeta e vinculada à 

relação de dependência, que teve em sua raiz cultural moralmente a benesse e benevolência, 

estruturada pelo paternalismo do governo e dos senhores donos do poder (IDEM, p. 51).  

Apesar de ser garantido o sistema de votação representativo, a política estabelecida 

não favoreceu a participação; os cidadãos reconheciam estar sempre intimidados pelo 

processo eleitoral. A maior parte dos cidadãos do novo país não tinha prática do exercício do 

voto durante a Colônia. Certamente, não tinha também noção do que era um governo 

representativo, muito menos o que significava o ato de escolher alguém como seu 

representante político (IDEM, p. 32). 

O segundo período destacado por Carvalho (2013) é o que compreende o período de 

1930 a 1964, chamado de “Marcha Acelerada”. Esse período é marcado por um avanço no 

exercício dos direitos políticos. Em relação aos direitos sociais, o avanço foi mais expressivo, 
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representados pela legislação trabalhista, direito previdenciário e reconhecimento dos 

sindicatos. Carvalho (2013) ressalta que “o ano de 1930 foi um divisor de águas na história do 

país. A partir dessa data houve aceleração das mudanças sociais e políticas, a história 

começou a andar mais rápido. No campo que aqui nos interessa, a mudança mais espetacular 

verificou-se no avanço dos direitos sociais” (CARVALHO, 2013, p. 87). 

Até 1930 o Brasil era governado pelas oligarquias regionais, em especial pelas 

oligarquias dos Estados de São Paulo, Minas Gerais e Rio Grande do Sul. Desde o início da 

República Velha (1889 a 1930), as oligarquias de São Paulo e Minas Gerais mantinham um 

acordo político e seus representantes revezavam no poder. A partir da segunda década do 

século, fatores externos e internos começaram a abalar o acordo oligárquico. A condição de 

trabalho e vida social dos trabalhadores foi drasticamente afetada por miséria e desemprego, 

que suscitou preocupação em relação à desordem social.  

O controle político e social preocupava uma parte dos militares que, apoiados nas 

oligarquias paulistanas, romperam a aliança com o estado de Minas Gerais e elegeram, por 

meio de processo eleitoral fraudulento, o presidente Júlio Prestes. Este cenário causou uma 

indignação geral por parte dos trabalhadores e dos estados de Minas Gerais e Rio Grande do 

Sul, os quais, apoiados pelos militares, iniciaram Revoltas armadas que culminou no Golpe de 

Estado depondo Júlio Prestes, que foi, na sequência, exilado. 

Ainda que iniciado com apoio militar, a chamada Revolução de 30 manteve seu foco 

na retomada da centralidade política, no sentimento de nacionalidade e no desmantelamento 

da lealdade regional por parte dos cidadãos. Na concepção de José Murilo de Carvalho, apesar 

de tudo, “[...] foi sem dúvida o acontecimento mais marcante da historia da política do Brasil 

desde a Independência [...]” (CARVALHO, 2013, p. 89). 

O Golpe de Estado em 1930 inaugurou a Era Vargas (1930 e 1945), a qual foi marcada 

pela instituição dos direitos sociais. Os direitos dos trabalhadores foram garantidos pelas 

legislações trabalhistas e previdenciárias consolidadas pela CLT, especificamente em 1943 

(IDEM). 

A Revolução Constitucionalista de 1932 foi um marco relevante na consagração do 

direito político. A instituição do voto secreto e participação das mulheres na escolha dos 

representantes políticos apresentou um avanço em relação aos direitos iguais, além disso, a 

instauração da justiça eleitoral garantia a lisura do processo eleitoral. Foram organizados os 

primeiros movimentos sociais de abrangência nacional com pautas diversificadas e 

reformistas como, por exemplo, o movimento pela reforma agrária, na oposição a 

concentração de terras pelos grandes latifúndios. 



37 
 

Carvalho (2013) considera que a fase revolucionária perdurou até 1934, com a 

Constituição, fase marcada por disputa e reivindicações, principalmente na defesa dos 

projetos políticos dos denominados partidos de esquerda e de direita. A Constituição de 1934 

“consagrou a competência do governo para regular as relações de trabalho, confirmou a 

jornada de oito horas e determinou a criação de um salário mínimo capaz de atender as 

necessidades da vida de um trabalhador chefe de família” (CARVALHO, 2013, p. 113). 

Na tentativa de garantir o mínimo de proteção social e minimizar as mazelas 

vivenciadas pelos trabalhadores foi instituído Seguro Social, como cobertura à população 

assalariada, uma relação jurídica estabelecida por contrato e com previsão de benefícios 

mediante contribuição, ou seja, a proteção social era garantida para aqueles que tinham 

trabalho formal, com carteira assinada.  

Nesse contexto, se insere o conceito de “cidadania regulada” desenvolvido pelo 

sociólogo brasileiro Wanderlei Guilherme dos Santos (1979), no livro “Cidadania e Justiça: a 

política social na ordem brasileira”. Sua tese centra-se no conceito de cidadania regulada pelo 

Estado, ou seja, “cidadania restrita e sempre vigiada pelo Estado” (SANTOS, 1979). 

Acidadania no Brasil passa a ser assegurada mediante a regulamentação das profissões 

reconhecidas pelo Estado, pela legitimação do trabalho formal e contributivo. Os 

trabalhadores que não possuíam atividade formal ficavam à margem da cidadania, uma vez 

que não lhes eram garantidas condições mínimas emqualidade de vida. Santos (1979) afirma: 

 

[...] são cidadãos todos aqueles membros da comunidade que se 
encontram localizados em qualquer uma das ocupações reconhecidas e 
definidas em leis. A extensão da cidadania se faz, pois, via 
regulamentação de novas profissões, antes que por expansão dos 
valores inerentes ao conceito de membro da comunidade. A cidadania 
está embutida na profissão e os direitos do cidadão restringem-se ao 
lugar que ocupa no processo produtivo, tal como reconhecido por lei. 
(p.75). 

 

Ainda teve uma possibilidade de crescimento junto ao grande marco do crescimento 

estatal, mas, a legislação trabalhista não alcançou os trabalhadores rurais. Apesar de 

expressivas iniciativas dos movimentos sociais em torno da questão da reforma agrária, 

somente em 1963 o Estatuto do Trabalhador Rural foi promulgado. Na prática, o Estatuto não 

representou profundas mudanças na relação entre trabalhadores rurais e fazendeiros.  

O Estado Novo, implantado em 1937, representou uma nova fase ditatorial. O apoio 

militar à decisão do presidente Getúlio Vargas garantiu a repressão e manutenção da 
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centralidade política. A fim de extinguir o poder das Oligarquias, Getúlio estabeleceu o 

Estado Novo, com vistas ao desenvolvimento econômico nacional representado pela 

Siderúrgica Nacional e a Companhia Nacional de Petróleo. 

De 1937 a 1945 o país viveu sob um regime ditatorial civil, garantido pelas forças 

armadas, em que as manifestações políticas eram proibidas, o governo legislava por decreto, a 

censura controlava a imprensa, os cárceres se enchiam de inimigos do regime (CARVALHO, 

2013, p. 108). Crescia o nacionalismo e, aos poucos, a identidade nacional se fortalecia 

influenciada pelo cenário de escala internacional. De acordo com Carvalho (2013): 

 

O período de 1930 a 1945 foi o grande momento da legislação social. 
Mas foi uma legislação introduzida em ambiente de baixa ou nula 
participação política e de precária vigência dos direitos civis. Este 
pecado de origem e a maneira como foram distribuídos os benefícios 
sociais tornaram duvidosa sua definição como conquista democrática 
e comprometeram em parte sua contribuição para o desenvolvimento 
de uma cidadania ativa. (p. 110). 

 

A conquista de melhores condições de vida aos trabalhadores por meio das legislações, 

fruto da resistência e organização dos trabalhadores, representou uma importante conquista no 

que se refere aos direitos sociais; porém o legado da colonização gerou uma cultura de relação 

de dependência, patriarcalismo, benevolência e poder local.  

De acordo com Fleury (1997), as primeiras medidas de proteção social têm sua origem 

na tentativa crescente de intervenção do Estado, tanto nas relações de trabalho como na esfera 

da reprodução. Assim, as primeiras medidas de intervenção reconhecem as necessidades 

sociais que atuaram com natureza compensatória, a exemplo das primeiras ações de 

assistência social, em que a relação do Estado, para acesso a proteção social, se dava 

justamente ao precisar comprovar a sua condição de não cidadão. De acordo com Fleury 

(1997), esta é a relação que caracteriza o que ela denomina a “cidadania invertida”. 

 

Esta condição política de cidadania invertida em que o individuo entra 
em relação com o Estado no momento em que se reconhece como um 
não cidadão, tem como atributos jurídicos e institucionais, 
respectivamente, a ausência de uma relação formalizada de direito ao 
benefício, o que se reflete na instabilidade as políticas assistenciais, 
além da base institucional que reproduz um modelo de voluntariado 
das organizações de caridade, mesmo quando exercidas em 
instituições estatais. (FLEURY, 1985, p. 401). 

 

O modelo assistencialista, descrito pela autora como medida de proteção social, 
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demonstra o caráter das ações emergenciais voltadas aos grupos de indivíduosem situações de 

extrema vulnerabilidade, não configurando uma relação de direito com o Estado, e 

simmedidas “estigmatizantes” e “compensatórias”. Fleury (1997) caracteriza esta relação 

como “cidadania invertida”, onde o cidadão tem que provar seu fracasso para ser objeto de 

proteção social, como afirma a autora:  

 

[...] o indivíduo entra em relação com o Estado no momento em que se 
reconhece como um não cidadão, tem como atributos jurídicos e 
institucionais, respectivamente, a ausência de uma relação formalizada 
de direito ao benefício, o que se reflete na instabilidade das políticas 
assistenciais, além de uma base institucional que reproduz um modelo 
de voluntariado das organizações de caridade, mesmo quando 
exercidas em instituições estatais. (FLEURY, 1997, p.401). 

 

A constituição de 1946 manteve conquistas sociais e também garantiu os direitos 

políticos. O processo eleitoral possibilitou a organização dos partidos políticos e permitiu 

eleições regulares. Em 1950 após a eleição, Vargas retornou ao governo e encontrou apoio 

dos sindicatos, dos movimentos sociais e dos trabalhadores. Devido a rumores de tendência 

comunistas, a sociedade permaneceu dividida. Apesar das limitações, “[...] a partir de 1945 a 

participação do povo na política cresceu significativamente, tanto pelo lado das eleições como 

da ação política organizada em partidos, sindicatos, ligas camponesas e outras associações 

[...]” (CARVALHO, 2013, p.146). 

O Brasil vivenciou mais um processo de ditadura, iniciado em 1964, pelo poder 

militar. Este processo paralisou as conquistas dos direitos políticos, mas não conseguiu 

bloquear a articulação popular. 

Assim, o terceiro período, que vai de 1964 a 1985 (CARVALHO, 2103) foi marcado 

pela ditadura militar e pelas ações de truculência e repressão. Para a manutenção da “ordem 

social” foram utilizados como instrumentos legais de repressão, os Atos Institucionais (AI). 

Logo no início, o primeiro AI cassou os direitos políticos de líderes políticos e sindicais, 

intelectuais e até de militares. Além das cassações, foram também usados outros mecanismos, 

como a aposentadoria forçada de funcionários públicos civis e militares (CARVALHO, 2013, 

p.160). Gradativamente, os sindicatos foram perdendo força. A Central Única dos 

Trabalhadores (CUT), a União Nacional dos estudantes (UNE) e o Instituto Superior de 

Estudos Brasileiros (ISEB) sofreram intervenções severas e tiveram as suas sedes invadidas e 

fechadas. Com o Ato Institucional número 2, em 1966, foi abolido a eleição direta e estendeu 

os poderes do presidente. Todo o arcabouço público, cargos e atividades foram reformulados 
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a fim de reprimir os direitos civis de liberdade de expressão e de opinião (CARVALHO, 

2013, p.161). A censura prejudicou o exercício dos direitos civis, mas, não anulou as 

reivindicações populares, que passaram a atuar clandestinamente. 

O crescimento econômico, conhecido como “milagre econômico”, foi uma das marcas 

da ditadura. A relativa melhoria da renda per capta da classe média anestesiava a repressão 

militar. A estratégia nacional desenvolvida pelos militares tinha também essa preocupação: 

negociar o controle da “ordem social” por meio da contrapartida econômica. Enquanto o 

crescimento alcançava bons patamares, valia “a pena” trocar os direitos civis e políticos pelas 

vantagens econômicas. Houve, de fato, um crescimento rápido, “mas ele beneficiou de 

maneira muito desigual os vários setores da população. A consequência foi que, ao final, as 

desigualdades tinham crescido ao invés de diminuir” (CARVALHO, 2013, p. 168). 

Antes que a realidade social e a situação política se agravassem ainda mais, o governo 

qualificou os direitos sociais e criou o INPS (Instituto Nacional de Previdência Social), 

sistema que garantia ao trabalhador a assistência médica e a aposentadoria. Em 1966 foi 

criado o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), que funcionava como um seguro-

desemprego. A criação do BNH incentivava a aquisição da casa própria e como forma de 

garantia de renda, uma vez que não havia mais estabilidade no emprego, foi instituído o 

FGTS. (CARVALHO, 2013, p. 172). 

O cenário que se configurava não estava favorável à manutenção da ditadura por muito 

mais tempo. O “milagre econômico” acabou sendo desmascarado com a crise do petróleo. Em 

1974, a eleição do General Geisel fez subir ao poder o setor dos militares que não tinham 

interesse em manter as forças armadas no poder. Havia um grupo de oficiais inclinados a 

ideias liberais que desejam a redemocratização e, então em 1979 foi abolido o bipartidarismo 

forçado, medida que abriu a arena para a retomada dos partidos políticos extintos e o 

surgimento de novos partidos. O espaço para discussão interna era significativo e permitia que 

o grupo, ainda que heterogêneo, pudesse dialogar.  

Com forte incremento do Estado, a industrialização impulsionou o veloz fenômeno da 

urbanização brasileira, que consolidou o período de transição, alterando definitivamente as 

relações sociais e de trabalho produzidas no espaço urbano. 

Importante ressaltar que, na trajetória brasileira, a cidadania passa tomar um novo 

rumo com o período de urbanização-industrial. É no contexto da intensa migração, da 

ocupação do espaço urbano, da exigência por melhores condições de vida, das articulações 

dos movimentos sociais e de instituições classistas que a cidadania se aproxima da concepção 

clássica, do pertencimento ao espaço onde vive e pode se apropriar deste espaço como 
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convivência, relações afetivas, familiares e comunitárias, sobretudo tem direitos sobre este 

espaço que se desdobram as suas relações.  

Diante da repressão militar, a igreja católica articulou um espaço de participação 

popular, por meio das Comunidades Eclesiais de Base (CEBs), com o objetivo de ouvir e 

discutir com a população sobre as condições de moradia e trabalho. No contexto urbano, a 

sociedade civil encontrou espaço para se articular, tendo como base as consequências do 

processo de urbanização acelerada, que levou uma pobreza extrema aos trabalhadores que 

foram expulsos para periferias, sem acesso a serviços e equipamentos sociais. Esta articulação 

resultou na legalização de posse em áreas de assentamento onde famílias de baixa renda 

residiam. A estratégia de ocupação passou a ser a questão central para os movimentos por 

moradia, que ganhou força e se tornou definitiva para a instituição da Política Urbana na 

Constituição Federal em 1988, quando se tornou o Movimento pela Reforma Urbana, tendo a 

questão fundiária como pauta central. Carvalho (2013) afirma que “aforte urbanização gerou 

grande concentração de populações marginalizadas, privadas de serviços urbanos e também 

de serviços de segurança e de justiça. Suas reivindicações tinham mais êxito quando se tratava 

de serviços urbanos do que de proteção de seus direitos civis” (p. 194). 

Na esteira dessas discussões, pautas como a da reforma agrária e reforma urbana 

foram expressivas no cenário brasileiro, como afirmam Saule e Uzzo (2015): “Nesse período, 

a Igreja Católica deu uma grande contribuição nesse sentido ao lançar o documento ‘Ação 

Pastoral e o Solo Urbano’, no qual defendia a função social da propriedade urbana. Esse texto 

foi um marco muito importante na luta pela reforma urbana” (p. 259). 

Por fim, o quarto período do desenvolvimento da cidadania (pós-redemocratização), 

foi caracterizado pela Constituição Federal (1988) que garantiu, pelo menos na letra da Lei, o 

pleno exercício da cidadania; porém, a injustiça social ganhava cada vez maior visibilidade no 

cotidiano dos cidadãos, “sobretudo na educação, nos serviços de saúde e saneamento” 

(CARVALHO, 2013, p. 199). 

Essa realidade marcou a perversa contradição que se instalou na sociedade brasileira. 

A reestruturação do Estado em Estado-mínimo o conduziu ao progressivo encolhimento do 

seu papel de garantidor de direitos. 

A década de 1990 se constituiu principalmente pelos efeitos da globalização no âmbito 

nacional, sob as condições impostas pelo projeto neoliberal, transformando a realidade das 

cidades e a produção social. Assim, mesmo com a redemocratização, os direitos sociais foram 

drasticamente limitados, principalmente a realidade social vivenciada nos centros urbanos. 

Nesse contexto, o Estado redimensionou suas funções, desempenhando papel essencial 
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na promoção de políticas de proteção social, no estímulo à atividade econômica privada, 

vindo a se transformarem “Estado-empresário” (SILVA; YAZBEK, 2012, p.12). 

Segundo Carvalho (2013), o Estado após a década de 1980 assume um posicionamento 

essencialmente neoliberal, de redução drástica das funções públicas, momento no qual foram 

observadas diversas privatizações e a abertura completa ao capital internacional. Assegurado 

pela legitimidade do mandato popular, “o presidente adotou de início medidas radicais e 

ambiciosas para acabar com a inflação, reduzir o número de funcionários públicos, vender 

empresas estatais, abrir a economia ao mercado externo” (CARVALHO, 2013, p.204). 

Em relação às conquistas que se consolidaram na forma de lei, os direitos sociais no 

Brasil prevaleceram sobre os direitos políticos e até civis. De acordo com Carvalho (2013), a 

pirâmide proposta na tese de Marshall (1967) para o modelo de cidadania inglês, no Brasil foi 

invertida: “[...] aqui, primeiro vieram os direitos sociais, implantados em período de supressão 

dos direitos políticos e de redução dos direitos civis por um ditador que se tornou popular 

[...]” (CARVALHO, 2013, p. 219). 

Sob esta tese Carvalho (2013) afirma a inversão da pirâmide dos direitos, no caso do 

Brasil: 

[...] reforça a longa tradição burguesa, ou ibérica do patrimonialismo. 
O Estado é sempre visto como todo - poderoso, na pior hipótese, como 
repressor e cobrador de impostos; na melhor, como um distribuidor 
paternalista de emprego e favores. A ação política nessa visão é, 
sobretudo, orientada para negociação direta com o governo, sem 
passar pela mediação da representação. (p. 221). 

 

Desta maneira, é possível afirmar que uma das principais consequências da inversão 

na cessão dos direitos para a efetivação de cidadania é a centralidade que se construiu sob a 

figura do Estado, no Poder executivo. A história de longos períodos ditatoriais contribuiu para 

que se difundisse, mais profundamente, a ideia do Poder Executivo como o mantenedor dos 

direitos. Foram quase que inexpressivas as tentativas de exercício da representação política. 

Além disso, como afirma Carvalho (2013), a experiência dos cidadãos diante das práticas 

burocráticas e da corrupção trouxe a sensação de descrença no sistema político, o que 

representou uma atrofia no exercício da cidadania. 

As primeiras inciativas de participação popular no Brasil tiveram seu início no período 

da democratização, marca da década de 1980, após um longo período de regime ditatorial. 

Carvalho (2013) ressalta que a constituição de 1988 redigiu e aprovou a constituição mais 

liberal e democrática que o país já teve, merecendo por isso o nome de “Constituição Cidadã” 

e afirma que “[...] os direitos políticos adquiriram amplitude nunca antes atingida” (p. 199). 
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A partir de então foram inauguradas diversas iniciativas que possibilitavam a 

participação popular. Segundo Nunes (1999), o processo de redemocratização “[...] num país 

onde o poder de decisão foi historicamente monopolizado pelos representantes de uma elite 

econômica muito restrita, a participação da população significa uma democratização desse 

poder”, a partir de então as palavras “participação” e “cidadania” aparecem sempre juntas” 

(p.14). 

Portanto, com a consagração da Constituição Federal de 1988 marca-se o princípio do 

Estado de direitos, a soberania do povo, por meio do regime democrático, conforme 

descrevem os princípios fundamentais inseridos na CF (88): 

 

Art. 1º A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel 
dos Estados e Municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado 
Democrático de Direito e tem como fundamentos: 
I - a soberania; 
II - a cidadania 
III - a dignidade da pessoa humana; 
IV - os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa; 
V - o pluralismo político. 
Parágrafo único.  
Todo o poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes 
eleitos ou diretamente, nos termos desta Constituição. (grifo da autora). 

 

A articulação da democracia representativa e direta tornou o regime político possível à 

participação popular, principalmente por meio da eleição direta dos governantes e da 

participação dos cidadãos no controle da gestão pública.  

Para Dallari (1996), a participação popular prevista na Constituição Federal de 1988 é 

um princípio inerente à democracia, garantindo aos indivíduos, grupos e associações, o direito 

não apenas à representação política, mas também à informação e à defesa de seus interesses. 

Possibilita-lhes, ainda, a efetiva interferência na gestão dos bens e serviços públicos 

(DALLARI, 1996, p. 13-51). 

Desta forma, a participação popular garante o exercício da democracia enquanto 

mecanismo de controle social e meio para reivindicações das necessidades e do interesse dos 

cidadãos. Consiste em um processo social e político que existe independentemente da 

interferência provocada por outro agente externo. Conforme Souza (2006b), a participação 

popular “[...] é o próprio processo de criação do homem ao pensar e agir sobre desafios da 

natureza e sobre os desafios sociais, nos quais ele próprio está situado. Como tal, é um 

processo dinâmico e contraditório” (p.98).  

A participação popular é uma ação voluntária que denota tomar parte, conhecer e 
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influir na vida pública. Traduz-se no envolvimento da população nos processos históricos, 

políticos e decisórios que refletem em seu cotidiano, nos espaços de formulação das 

políticaspúblicas, instituições de defesa do cidadão, movimentos sociais e populares, canais 

de gestão democrática, conselhos e fóruns de defesa dos direitos dos cidadãos. 

De acordo com o artigo 14 da Constituição Federal de 1988, são instrumentos de 

participação popular:  

Art. 14. A soberania popular será exercida pelo sufrágio universal e pelo 
voto direto e secreto, com valor igual para todos, e, nos termos da lei, 
mediante: 
I - plebiscito; 
II - referendo; 
III - iniciativa popular. 

 

Além disso, é imperativo destacar que faz parte do processo de democratização 

àobrigatoriedade do Estado permitir o acesso às informações da gestão pública aos cidadãos, 

na medida em que possam conhecer os direitos que devem ser garantidos e protegidos, para 

que haja o controle social. Rocha (2016), sobre a ação de participar e o exercício da cidadania 

afirma:  

 

Ser cidadão não se trata apenas de receber os benefícios do progresso, mas 
de tomar parte nas decisões e no esforço para sua realização. Em lugar de ser 
tratado como objeto das atenções paternalistas dos donos do poder, o cidadão 
passa a ser reconhecido como sujeito histórico e protagonista no processo de 
desenvolvimento. Trata-se de uma exigência decorrente da natureza 
inteligente e responsável da pessoa humana. Na medida em que se queira 
respeitar a dignidade da pessoa humana, é preciso assegurar-lhe o direito de 
participar ativamente na solução dos problemas que lhe dizem respeito. (p. 
3). 

 

Nesse sentido, Santos (1998) afirma que a cidadania está especificamente relacionada 

às características do espaço onde vivem os indivíduos, ou seja, mantém relação dialética com 

a produção social no território. A cidade então, deve ser o lócus para o exercício da cidadania, 

isso significa que a cidade deve representar o desejo e necessidades daqueles que a habitam e 

a formam.  

A democratização dos processos decisórios – e do controle social de sua 
implementação – é fundamental para romper este circulo vicioso e 
transformar o planejamento da ação municipal em algo não apenas 
compartilhado pelos cidadãos, mas assumindo por estes, produzindo uma 
interface real com as demandas, pleitos e desejos dos diferentes grupos na 
cidade. É evidente que este processo é marcado por conflitos – e o papel do 
poder público (Câmara/Executivo) é promover um processo organizado para 
a cidade, viabilizando as escolhas e sua implementação. Assim os planos 
urbanísticos, os projetos urbanos e a regulação precisam aproximar-se dos 
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cidadãos, estabelecendo um forte vínculo com a cidade rela. (BRASIL, 2005, 
p.192-193). 
 

Se todas as coisas possuem uma finalidade, a possibilidade do exercício da cidadania 

vai depender de soluções elaboradas no âmbito local, uma nova estruturação político- 

territorial, com a justa redistribuição de equipamentos, serviços e recursos públicos.  

A constituição Federal de 1988 e o Estatuto da Cidade abriram possibilidades para o 

delineamento de um novo projeto para as cidades brasileiras na medida em que apresentam 

novos instrumentos de planejamento incluindo a participação da sociedade na gestão do 

espaço urbano. 

A partir da contextualização e do desenvolvimento dos conceitos da cidadania e 

participação popular, pretende-se, ao longo deste trabalho, entender como a prática da 

participação popular na gestão democrática da cidade foi efetivada e apreendida pelos 

cidadãos por meio das Representações Sociais. 
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CAPÍTULO 3 - URBANIZAÇÃO BRASILEIRA E PLANEJAMENTO URBANO NO 

BRASIL: DINÂMICAS SÓCIOESPACIAIS E MARCOS REGULATÓRIOS 

 
Este capítulo trata do processo de urbanização e do planejamento urbano no Brasil na 

perspectiva da participação popular. Objetiva-se compreender os marcos regulatório da 

política urbana e refletir como a legislação têm garantido a participação popular no processo 

de elaboração dos Planos Diretores. 

Acredita-se que, apesar da Constituição Federal (1988) legitimar formas de consulta 

pública, da gestão democrática ser um dos princípios do Estatuto da Cidade (2001) e a mesma 

Lei determinar a participação popular obrigatória no processo de revisão do Plano Diretor dos 

municípios, a participação popular, na prática, no cotidiano da vida pública na cidade, não 

têm sido assegurados esses direitos, tendo em vista a realidade das cidades brasileiras.  

Percebe-se, de forma geral que, no Brasil, na mesma proporção que aumentam os 

instrumentos legais visando à participação popular, perduram os mecanismos de manutenção 

hegemônica dos segmentos privilegiados, criando-se a ilusão de conquistas políticas, 

sobretudo o direito à cidadania. 

 

3.1 FORMAÇÃO SÓCIO-HISTÓRICA DO ESPAÇO BRASILEIRO E O 

PATRIMONIALISMO 
 

A formação sócio-historica do espaço brasileiro descrita nesta sessão tem estreita 

relação com os conceitos de patrimonialismo e patriarcalismo, modelos de sociedade 

tradicionalmente herdada do Brasil Colônia, que se mantém nasentranhas do Estado 

brasileiro. As bases teóricas cotejadas para descrever esse legado sócio, político e cultural, 

que podemos encontrar em Faoro (2013) e Holanda (2014). 

A formação do Estado Patrimonial no Brasil tem suas raízes herdadas de Portugal e 

consiste em um tipo de organização social estruturada sob a lógica personalista cujos líderes 

políticos não distinguem o âmbito público do privado (FAORO, 2013). Neste tipo de governo, 

o que predomina é o arbítrio pessoal do chefe político que se manifesta, inclusive, nas 

pequenas instâncias do poder. Nas dimensões macro ou micro da política, o patrimonialismo 

torna de âmbito privado aquilo que é de domínio público. 

Desde o período colonial, como situa o autor Sergio Buarque de Holanda (2014), o 

Brasil recebeu como legado de Portugal uma cultura de homens aventureiros com ânsia por 
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riqueza fácil, exploradores que “semearam” cidades sem planejamento ou organização 

política, para garantir o domínio e expansão territorial. 

Portanto, a autonomia conferida por Portugal aos donatários instalados no Brasil, pelas 

vias do autoritarismo, garantiu à elite brasileira a autonomia política e econômica e o prestígio 

de legislar sobre o território. Nesta lógica, o Patrimonialismo encontrou na formação dos 

latifúndios, a viabilidade de ampliar o poder produtivo, econômico e político, conferindo aos 

chefes políticos o “poder local”.  

Assim, a “força” da propriedade privada conferiu aos signatários status e prestígio que 

se estendeu à função de legislar sobre o território e sobre o espaço público. Da tradição 

ibérica, a organização social brasileira herdou o Patrimonialismo e o Patriarcalismo, 

instrumentos de dominação da elite brasileira. 

Da formação dos latifúndios formou-se também o núcleo de ação política, justamente 

formado pelas famílias tradicionais, lideradas pelos patriarcas, senhores de terras que 

detinham autoridade local e parte do território brasileiro, bem como os seus serviços, 

mantinha milícias para deter o controle político, a exemplo da histórica força do coronelismo 

da República Velha. O coronel era o típico líder paternalista que, ocupando o cargo de 

governante, transformava a sua atuação em uma extensão de sua casa ou fazenda.Conforme 

observou Sergio Buarque de Holanda (2014),  

 

O quadro familiar torna-se, assim, tão poderoso e exigente, que sua sombra 
persegue os indivíduos mesmo fora do recinto doméstico. A entidade privada 
precede sempre, neles, a entidade pública. A nostalgia dessa organização 
compacta, única e intrasferível, onde prevalecem necessariamente as 
preferencias fundadas em laços afetivos, não podia deixar de marcar nossa 
sociedade, nossa vida pública, todas nossas atividades. (IDEM, p.96) 
 

Alheios à vida pública e propensos em não considerar a diferença entre a esfera 

privada e a dimensão coletiva, os donos de terras, legitimados politicamente pelo 

particularismo e pelo poder pessoal, buscam privilégios em detrimento da universalidade e 

igualdade formal. Assegurados pelas redes de parentela, cujos laços políticos se estendem aos 

elos das trocas de favores, “a escolha dos homens que irão exercer as funções públicas faz-se 

de acordo com a confiança pessoal (...), e muito menos de acordo com as capacidades 

próprias” (HOLANDA, 2014, p.106).  

Neste contexto, os direitos civis eram atributos dos segmentos hegemônicos e os 

direitos políticos, centralizados nas mãos da elite rural, eram violados, pois as decisões 

vinculadas ao destino da sociedade estavam sob domínio do poder local, dos detentores de 
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terras e força de trabalho escravo. Assim, à população pobre e livre da camada intermediária 

entre o segmento dominante e os escravos, restava sobreviver sujeitando-seas benesses das 

grandes propriedades rurais e dos favores dos “homens de bem”. 

Portanto, cargos e funções públicas se tornaram uma extensão do espaço privado e dos 

interesses particulares. Assim, a troca de favores era alicerçada na fidelidade daqueles que 

recebiam as benesses. Holanda (2014) observou que: 

 

Não era fácil aos detentores das posições públicas de responsabilidade, 
formados por tal ambiente, compreenderem a distinção fundamental entre os 
domínios do privado e do público. [...]. Para o funcionário “patrimonial”, a 
própria gestão política apresenta-se como assunto de seu interesse particular; 
as funções, os empregos e os benefícios que deles aufere, relacionam-se a 
direitos pessoais do funcionário e não a interesses objetivos, como sucede no 
verdadeiro Estado burocrático, em que prevalece a especialização das 
funções e o esforço para se assegurarem garantias jurídicas aos cidadãos. A 
escolha dos homens que irão exercer as funções públicas faz-se de acordo 
com a confiança pessoal que mereçam os candidatos, e muito menos de 
acordo com as capacidades próprias. Falta a tudo a ordenação impessoal que 
caracteriza a vida no Estado burocrático. [...] (p.105-6). 

 

Outro marco importante na formação do espaço brasileiro foi à instituição da Lei de 

Terras em 1850, que pode ser compreendida como contraditória em sua intenção e 

efetividade. Representou um importante fato que impediu a ampliação dos latifúndios e dos 

posseiros, porém, ao determinar que a compra de terras fosse negociada diretamente com 

Estado Nacional, favoreceu a valorização econômica da terra. 

A partir da Lei de Terras de 1850 a terra deixou de ser compreendida como concessão 

em retribuição aos serviços da Coroa e passou a ser mercadoria, adquirido valor de troca. De 

acordo com Viotti da Costa (1998): 

 

Durante o período colonial, a propriedade rural significava prestígio social, 
mas também poder econômico; mais tarde, no século XIX, a terra passou a 
significar, essencialmente, poder econômico: poder econômico este que, no 
entanto, poderia eventualmente trazer prestígio social [...]. O processo de 
transição de uma concepção tradicional da terra para uma concepção 
moderna teve início no século XVI, sob o impacto da revolução comercial, e 
continuou por todo o século XIX. (p. 173). 

 

Portanto, o modelo de família patriarcal no Brasil gerou uma forma de organização 

social e política que forneceu às bases a dominação patrimonialista do Estado, que persiste até 

a contemporaneidade.  

A prática da “troca de favores” recorrente na política é um dos principais limites 
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estabelecidos ao exercício da cidadania. O resultado desta política centralizadora e avessa aos 

interesses públicos pode ser ainda melhor, observado ao analisarmos o processo de 

urbanização do Brasil, quando as cidades passaram a representar a morfologia da injustiça 

social e a segregação socioespacial. 

 

3.2 O PROCESSO DE URBANIZAÇÃO NO BRASIL 

 

O processo de urbanização no Brasil iniciou-se nos séculos XVII e XVIII com a 

fundação de vilas; no entanto, foi a partir de 1950 que o processo de urbanização se 

intensificou, com a estratégia de integração nacional, originada nos governos de Getúlio 

Vargas e Juscelino Kubitschek. A formação de um mercado interno integrado atraiu milhares 

de pessoas para o sudeste do país, região que possuía a maior infraestrutura e, 

consequentemente, a que concentrava o maior número de indústrias. 

De acordo com os estudos de Milton Santos (1998), Bertha Becker e Claudio Egler 

(1998), o Brasil ingressou na modernidade pela via autoritária, tendo como meta o 

crescimento econômico jamais observado no país, participando do projeto geopolítico com o 

objetivo de se transformar em uma potência mundial. 

A partir de 1970 o número de pessoas que residiam nas cidades foi, pela primeira vez, 

maior do que a população que vivia em áreas rurais. A forte aceleração do processo de 

urbanização do Brasil consolidou-se na década de 1980. Neste período existiam cerca de 33 

milhões de camponeses no Brasil e em movimento de expansão. As cidades então passam a 

ter 19 milhões de habitantes, na década de 1990. Em 1999 o meio urbano já passaria a contar 

com 102 milhões de habitantes. 

Um fator determinante para a consolidação da urbanização do território brasileiro está 

associado aos processos hegemônicos de expansão e consolidação do capitalismo mundial, 

desencadeados nos países subdesenvolvidos por meio da industrialização e da restruturação 

do Estado. Segundo Lobão (2007, p.26), “a partir de 1930, em decorrência de investimentos 

estatais e infraestrutura regional, a economia brasileira, que até centrava-se no setor 

agroexportador, passou a ter como foco o desenvolvimento industrial e fortalecimento do 

mercado interno”. 

A transição do modo de produção foi um dos principais vetores para o deslocamento 

da população da área rural em direção aos centros urbanos. A implantação de indústrias 

centrou-se nas principais cidades brasileiras a fim de concentrar a produção, facilitar à 

logística e a fluidez de mercadorias, o que atraiu milhares de trabalhadores da área rural para a 
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urbana em busca de trabalho e melhores condições de vida, provocando assim o êxodo rural 

brasileiro. 

De acordo com Maricato (2000), o processo de urbanização do Brasil tem as seguintes 

características:  

 

a) Industrialização com baixa remuneração e reduzidos investimentos no 
mercado residencial para a classe operária;  
b) Direcionamento de investimentos públicos em atendimento à lógica da 
ampliação da acumulação capitalista muito mais do que da democratização 
do acesso à moradia;  
c) Arcabouço legal ambíguo e implementação da lei sem critérios de justiça 
social. (MARICATO, 2000, p. 27). 

 

Neste sentido, as características gerais do processo de urbanização se fazem presentes 

nos diversos espaços e subespaços que compõe o território brasileiro. Porém, sob a 

intervenção estratégica do Estado na integração nacional, o processo não se desenvolveu de 

forma homogênea em todas as regiões do país. 

O fenômeno da segregação sócioespacial no Brasil está diretamente ligado a outro 

fenômeno: o da globalização econômica e à política neoliberal. Esta globalização, conforme 

afirma Milton Santos (2012, p.12), impulsionou a industrialização, impôs padrões de 

consumo, reproduziu desigualdades e acentuou os problemas socioambientais - como a 

ocupação irregular de áreas ambientalmente vulneráveis, crescimento de bairros afastados e 

com infraestrutura deficiente e a favelização - e promoveu uma urbanização acelerada e 

desorganizada, especialmente nas metrópoles e cidades médias. 

O Brasil, colocado como país de economia periférica e apresentado como 

subdesenvolvido, teve importante participação neste processo de globalização. Assumiu nova 

forma de inserção no mercado mundial com a passagem de modelo de desenvolvimento 

agroexportador para o modelo urbano-industrial, inicialmente pela substituição de importação 

por produção doméstica e posteriormente, pelo movimento de internacionalização da 

produção de bens e serviços. 

A riqueza gerada pelo processo de modernização permaneceu centralizada nas mãos 

de um segmento privilegiado, enquanto trabalhadores vivenciaram altos índices de 

desemprego ou sobreviveram com salários baixíssimos que não davam conta de prover o 

sustento das famílias. Portanto, a maioria da população brasileira não participou diretamente 

das benesses do crescimento econômico. Conforme descreve Becker e Egler (1998) o Brasil 

então, inaugurava a modernidade da pobreza. 
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O território brasileiro, gerido em favor da ideologia capitalista, constituiu-se a partir da 

ampliação da segregação sócioespacial, visto que a maioria da população vivia em grandes 

aglomerações urbanas ambientalmente frágeis e em áreas periféricas. Sem acesso aos bens e 

serviços públicos, ocupando territórios irregulares, uma parte significativa da população 

brasileira vive em condições precárias, sem saúde, lazer, educação, habitação, mobilidade, 

entre outros direitos contidos no direito de habitar a cidade. 

No Brasil, historicamente, as relações sociais foram pautadas nas imposições de poder, 

na apropriação dos meios de produção e na força de trabalho, regidas pelo direito de 

propriedade privada da terra por uma minoria politicamente representada. Essa combinação 

resultou na histórica desigualdade social e a segregação sócioespacial. Maricato argumenta 

que: 

Essa ambiguidade entre ruptura e continuidade, verificada em todos os 
principais momentos de mudança na sociedade brasileira, marcará o 
processo de urbanização com as raízes da sociedade colonial, embora ele 
ocorra em pleno século XX, quando formalmente o Brasil é uma República 
independente. A questão fundiária, que ocupou um lugar central nos 
conflitos vividos pelo país, no século XIX, se referia fundamentalmente ao 
campo. (2001, p. 17-18) 

 

O modelo excludente de crescimento e expansão urbana apresentado pelas cidades 

brasileiras é resultado de “uma interação bastante perversa entre processos socioeconômicos, 

opções de planejamento, de políticas públicas e práticas políticas” (BRASIL, 2002, p. 24). É 

neste cenário e nesse momento histórico que a expressão da cidadania é ainda mais 

fragmentada e diluída. Para Milton Santos (1998), as estratégias econômicas e políticas 

alcançam o principal objetivo com a alienação dos trabalhadores.  

Santos (1998), argumentaque: 

 

O cenário propício para o processo de aprendizagem do exercício da 
cidadania, por meio da articulação e reivindicação dos trabalhadores pela 
democracia e pela efetivação dos direitos civis, políticos e sociais, 
transformou o cidadão em mero consumidor. (p.39). 

 

Portanto, para melhor compreensão da concepção do planejamento urbano faz-se 

necessário retomarmos as raízes da formação sócio-histórica do Brasil a fim de nos conduzir a 

interpretação da relação estabelecida entre as cidades como espaços públicos, e a ação do 

Estado, tendo sempre visto como um problema a participação popular e o exercício da 

cidadania. 
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3.3 O PLANEJAMENTO URBANO E REGIONAL NO BRASIL 
 

A maneira como o processo de urbanização do Brasil se desenvolveu resultou em 

problemas urbanos que têm suas raízes nos processos sociais e na própria intervenção do 

Estado. Csaba e Schiffer (2010) ressaltam que, “historicamente, o Brasil é marcado por 

avanços e retrocessos no que diz respeito ao direito à cidadania e gestão do território, que 

continua pautado na lógica do capital, assegurando a continuidade da formação social de 

origem colonial, elitista e patrimonialista” (p.15). 

Então, para discutir sobre a participação popular na política urbana será necessário 

retomar o desenvolvimento do planejamento e gestão urbana no Brasil. De acordo com os 

estudos de Villaça (1999), é importante considerar que “no Brasil pode-se considerar o Plano 

de 1875 para a cidade do Rio de Janeiro como marco do nascimento dos ‘Planos Diretores’ no 

país, embora esse nome não existisse na época (Plano Urbanístico globalizante, abrangendo 

todos os aspectos relacionados à questão física do espaço urbano)” (p. 45). 

Para melhor compreensão do processo de formação e desenvolvimento do 

planejamento urbano brasileiro, é importante para pesquisa sobre a Participação Popular na 

Elaboração da Elaboração da Revisão do Plano Diretor em São José dos Campos em 2016 

pelo motivo deste desenvolvimento ter acontecido de forma desigual e a emergência da 

industrialização no interior paulista ter influenciado no desenvolvimento da cidade, devido às 

políticas desenvolvimentistas daquele momento.  

Neste trabalho será adotada uma divisão em seis períodos que expressam os períodos 

do Planejamento no Brasil e direcionam para a compreensão de como chegamos ao modelo 

atual conforme demonstra a Tabela 1.  
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Tabela 1 - Períodos do Planejamento Urbano no Brasil 

PERÍODOS DO PLANEJAMENTO URBANO 
Período Características 

1875- 1930 
Plano de embelezamento 

Interesse na valorização imobiliária 

1930- 1965 
Industrialização 
Plano que abrangesse o operariado na cidade 
Modernização 

1965-1971 
Planejamento autoritário 
Programas habitacionais 

1972-1990 
PDDI 
O plano sem mapa 
Elaborado por técnicos em escritórios. 

1990- Atual 

Constituição de 1988 
Estatuto da cidade. 
Caráter político 

Participação Popular Garantida em Lei 

Fonte: Desenvolvido pela autora. 
 

O início do planejamento urbano brasileiro se dá com o desenvolvimento dos planos 

de melhoramentos e embelezamento para as principais capitais do país – a exemplo das obras 

de remodelação do Rio de Janeiro, realizadas na gestão de Pereira Passos (1903-1906) e em 

São Paulo, na gestão de João Teodoro Xavier (1872 - 1875). 

De acordo com a divisão proposta por Villaça (1999), pode-se dividir o século XX em 

três períodos: de 1930 a 1965, do Urbanismo e do Plano Diretor; de 1965 a 1971, – dos Super 

planos; e de 1971 a 1992, de– Plano sem Mapa. 

A partir de 1930, com a concentração do operariado nas cidades, o desenho urbano se 

confunde com o de uma nova sociedade, com todos os problemas urbanos.  

Foi a partir da década de 1950 que o Plano Diretor se desenvolveu mais fortemente no 

Brasil. Apesar da nomenclatura “Plano Diretor” já constar no Plano Agache, foi entre as 

décadas de 1950 e 1960 que o Plano Diretor se tornou o instrumento de planejamento urbano 

mais difundido no Brasil, vinculado à gestão municipal na perspectiva de ordenamento 

territorial e posteriormente ampliando-se para contemplar a cidade como um todo, bem como 

todos os aspectos do contexto urbano. 

O ano de 1964 foi de grande importância para a política nacional, voltada para a 

questão urbana, com o objetivo de estabelecer critérios na criação de programas habitacionais. 

Foi no período de governo militar que os Planos Diretores foram definitivamente 

impulsionados como prática de planejamento urbano, motivados pela política de 
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desenvolvimento intervencionista do Estado.  

Em 1971 com a instituição do Plano Diretor de Desenvolvimento Integrado do 

Município de São Paulo (PDDI), segundo Vilaça (1999), este plano ficou conhecido como 

“plano sem mapa” devido à falta de diagnóstico de estatísticas e principalmente dos mapas. 

Com o advento da redemocratização, a participação popular foi definitiva para a 

elaboração da Constituição Federal de 1988, por meio das mobilizações e articulações 

realizadas pelo Movimento Nacional pela Reforma Urbana (MNRF). A principal conquista do 

MNRF foi à inclusão dos artigos 182 e 183, intitulados como da “Política Urbana”. O 

Movimento Nacional pela Reforma Urbana (MNRF), a partir de então, dada à realidade das 

cidades brasileiras, passou a compor outras pautas no debate da reforma urbana.  

De acordo com Souza (2006a), houve um amadurecimento da concepção do que seria 

a reforma urbana “[...] um conjunto articulado de políticas públicas, de caráter 

redistributivista e universalista, voltado para o atendimento do seguinte objetivo primário: 

reduzir os níveis de injustiça social no meio urbano e promover uma maior democratização do 

planejamento e da gestão das cidades” (SOUZA, 2006a, p. 158). 

Portanto, o MNRF cumpriu papel fundamental na articulação entre os mais diversos 

movimentos sociais e populares, associações classistas e representativas da sociedade civil, 

com objetivo de garantir a participação popular nos textos constituintes. 

A Constituição Federal de 1988 representou uma melhora no campo da política 

urbana, destacando o Plano Diretor como um instrumento básico da política de 

desenvolvimento, causador da função social da propriedade urbana. Os inúmeros debates 

sobre a metodologia e função do Plano Diretor voltaram à cena no período de 

redemocratização. A partir deste período Villaça (1999) identificou transformações no foco 

dos planos diretores: 

 

O plano diretor inovador dos anos 90 elegeu como objeto fundamental o 
espaço urbano, sua produção, reprodução e consumo, ou seja, um plano 
diretor eminentemente físico-territorial. Seus instrumentos fundamentais de 
aplicação, limitados aos da competência municipal, podem ser de natureza 
urbanística, tributária ou jurídica, mas os objetivos são de natureza físico-
territorial. (p. 245). 

 

Neste sentido, os estudos de Villaça (1999) a respeito dos Planos Diretores apontam 

que, na década de 1980, o instrumento devia garantir a melhoria da qualidade de vida de seus 

habitantes, a partir de “[...] uma pesquisa prévia – o diagnóstico técnico – que revelaria e 

fundamentaria os ‘problemas urbanos’ e seus desdobramentos futuros, cujas soluções seriam 
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objeto de proposições que integram os aspectos econômicos, físicos, sociais e políticos das 

cidades” (p. 187-188). 

Em poucos anos, a frustração com os Planos Diretores foi inevitável, uma vez que, em 

termos práticos, não se observaram grandes mudanças nos cenários das cidades. Conforme 

descrito por Villaça (1999), tratava-se de uma peça de caráter técnico que não contemplava os 

conflitos existentes na sociedade, em especial, no contexto das cidades. 

Flávio Villaça (1999), sobre a concepção do Plano Diretor no Estatuto da Cidade, 

enfatiza que o “plano diretor não é uma peça puramente científica e técnica, mas uma peça 

política, vinculada tão somente aos poderes e atribuições de um governo municipal” (p. 245). 

 

3.4 ESTATUTO DA CIDADE: DIRETRIZES E A PARTICIPAÇÃO POPULAR 

 

Após doze anos da promulgação da Constituição Federal de 1988 foi aprovada a Lei 

Federal nº 10.257/01 denominada Estatuto da Cidade, que regulamenta os artigos 182 e 183 

da Constituição, os quais representam o capítulo “Da Política Urbana”.  

O Estatuto da Cidade é resultado do esforço coletivo da participação popular, 

articulada expressivamente pelo Fórum Nacional pela Reforma Urbana. O Estatuto da Cidade 

representa, portanto, um novo marco na tradição do planejamento urbano no Brasil. Como 

apresenta Oliveira (2001, p.7): 

 

O artigo 182 estabeleceu que a política de desenvolvimento urbano, 
executada pelo poder público municipal, conforme diretrizes gerais fixadas 
em lei, tem por objetivo ordenar o pleno desenvolvimento das funções 
sociais da cidade e garantir o bem-estar de seus habitantes, definindo que o 
instrumento básico desta política é o Plano Diretor. 
O artigo 183, por sua vez, fixou que todo aquele que possuir, como sua, área 
urbana de até duzentos e cinquenta metros quadrados, por cinco anos, 
ininterruptamente e sem oposição, utilizando-a para sua moradia ou de sua 
família, adquirirá o seu domínio, desde que não seja proprietário de outro 
imóvel urbano ou rural. Este artigo abriu a possibilidade de regularização de 
extensas áreas de nossas cidades ocupadas por favelas, vilas, alagados ou 
invasões, bem como loteamentos clandestinos espalhados pelas periferias 
urbanas, transpondo estas formas de moradia para a cidade denominada 
formal. 
 

O Estatuto da Cidade prevê em suas diretrizes que os Planos Diretores Municipais 

devem contar com a ampla participação popular e com a presença de associações 

representativas de vários segmentos econômicos e sociais em todas as etapas e processos, 

desde a elaboração a implementação e gestão. O Estatuto da Cidade (2001) descreve sobre a 
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elaboração do Plano Diretor: 

 

§ 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 (2001, p, 6). 

 

É evidente que o planejamento urbano atualmente requer um processo de participação 

e interesse populacional para estabelecer um vínculo com a cidade real, transformando-se em 

uma ação municipal conjunta, buscando atender as verdadeiras necessidades estabelecidas 

pela população. 

Entretanto, o Plano Diretor, como peça política, não desempenha a função de justiça e 

equidade de forma autônoma ou orgânica. É fundamental que haja uma ampla divulgação 

quando da sua elaboração, a fim de que os cidadãos possam se organizar e participar em 

defesa dos interesses do coletivo, pois o Plano Diretor não representa um fim em si mesmo. 

O Estatuto da Cidade prevê em suas diretrizes a gestão democrática da cidade que 

garanta o espaço de participação aos cidadãos e abra a possibilidade do controle social nos 

processos produtivos da cidade. 

Ao prever a gestão democrática, o Estatuto, por meio do Plano Diretor, abriu novas 

possibilidades de dinâmicas participativas sobre os processos de produção da cidade, além de 

reconhecer e incorporar em sua elaboração e implementação os conflitos de interesse que se 

desenvolvem nas cidades. 

 

3.5 PLANO DIRETOR: INSTRUMENTOS PARA EFETIVAÇÃO DA 

PARTICIPAÇÃO POPULAR 
 

É por meio da aplicação dos instrumentos urbanísticos que se busca garantir a função 

social da cidade e da propriedade, tendo como princípio a gestão democrática da cidade e a 

participação popular.  

Oliveira (2001) ressalta que o Estatuto da Cidade “reúne importantes instrumentos 

urbanísticos, tributários e jurídicos que podem garantir efetividade ao Plano Diretor, 

responsável pelo estabelecimento da política urbana na esfera municipal e pelo pleno 

desenvolvimento das funções sociais da cidade e da propriedade urbana, como preconiza o 
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artigo 182” (p. 3). 

O Estatuto da Cidade, por meio de suas diretrizes, propõe que a intervenção e gestão 

do território realizem-se pela esfera municipal. O município tem a responsabilidade e 

possibilidade de atuar de forma local, agindo de maneira a enfrentar disparidades presentes no 

território, bem como os conflitos de interesse no espaço urbano. 

Para nortear a gestão e a aplicação dos instrumentos, o Estatuto da Cidade (BRASIL, 

2005) traz cinco capítulos:  

I – Diretrizes Gerais;  

II - Instrumentos da Política Urbana;  

III - Plano Diretor;  

IV - Gestão Democrática da Cidade; 

V - Disposições Gerais que norteiam a gestão pública municipal.  

De acordo com a letra da Lei, as diretrizes do Estatuto da Cidade são apresentadas 

como: 

 
[...] normas gerais de direito urbanístico são, em especial para os Municípios, 
as normas balizadoras e indutoras da aplicação dos instrumentos de política 
urbana regulamentados na lei. O Poder Público somente estará respeitando o 
Estatuto da Cidade quando os instrumentos previstos forem aplicados com a 
finalidade de atender às diretrizes gerais previstas na lei. (p. 31). 

 

O poder público municipal recebe importante atribuição por ser o agente responsável 

pela criação, implementação e avaliação permanentes de sua política urbana, instituída pelo 

Plano Diretor, garantindo o processo das funções sociais da cidade, por meio da aplicação dos 

instrumentos urbanísticos, tributários e jurídicos regulamentados pelo Estatuto da Cidade. 

No processo participativo de elaboração do Plano Diretor, a publicidade, determinada 

pelo inciso II, do§ 4º do art. 40 do Estatuto da Cidade (2001), deverá conter os seguintes 

requisitos: 

 

I – Ampla comunicação pública, em linguagem acessível, através dos meios 
de comunicação social de massa disponíveis; 
II- ciência do cronograma e dos locais das reuniões, da apresentação dos 
estudos e propostas sobre o plano diretor com antecedência de no mínimo 15 
dias; 
III- publicação e divulgação dos resultados dos debates e das propostas 
adotadas nas diversas etapas do processo (p.11). 

 

Além disso, o Estatuto da Cidade (2001), em seu Art. 43, estabelece critérios para a 

participação dos cidadãos no processo de elaboração do Plano Diretor e determina realização 
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de debates, audiências públicas, conferências e outros: 

 

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 
(p.13). 

 

Ainda sobre a gestão democrática, descrita no Capítulo IV, destaca-se a articulação 

dos instrumentos urbanísticos e a primazia da participação popular na formulação e gestão de 

cada um deles, de acordo com os artigos transcritos abaixo:  

 

Art. 44. No âmbito municipal, a gestão orçamentária participativa de que 
trata a alínea f do inciso III do art. 4º desta Lei incluirá a realização de 
debates, audiências e consultas públicas sobre as propostas do plano 
plurianual, da lei de diretrizes orçamentárias e do orçamento anual, como 
condição obrigatória para sua aprovação pela Câmara Municipal. 
Art. 45. 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. 
(BRASIL, 2001, p.13). 

 

O Estatuto da Cidade define também que o Plano Diretor deve ser revisto pelo menos 

a cada dez anos, para garantir que as mudanças na cidade sejam compreendidas na construção 

do novo plano, ressaltando o caráter dinâmico que o município vivencia. A criação do 

Ministério das Cidades (2003), fruto da reivindicação histórica dos movimentos sociais, 

representou uma possibilidade para a interlocução com o Estado, por meio da proposta de 

desenvolvimento de um planejamento intersetorial, visando à integração e articulação das 

políticas públicas para a cidade e a qualidade de vida dos seus cidadãos. 

O Plano Diretor ganhou força como instrumento básico que norteia o desenvolvimento 

da política urbana no âmbito municipal. O município deve cumprir as etapas de elaboração do 

Plano Diretor, com a obrigatoriedade da participação popular, submetê-lo à aprovação da 

Câmara Municipal e, em seguida, sancioná-lo, tornando-o Lei Municipal. 

É possível identificar que os princípios, diretrizes e instrumentos contribuem para o 

enfrentamento dos impasses que se apresentam no território das cidades brasileiras. A 

publicação “Estatuto da Cidade: guia para implementação pelos municípios e cidadãos” 

(2005) discrimina que “a gestão democrática da cidade é reconhecida como uma diretriz para 
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o desenvolvimento sustentável das cidades, com base nos preceitos constitucionais da 

democracia participativa, da cidadania, da soberania, e participação popular” (BRASIL, 2005, 

p. 32-33). 

Diante do exposto, é possível afirmar que o Plano Diretor é o instrumento responsável 

por garantir o desenvolvimento das funções sociais da cidade, o bem-estar dos habitantes e o 

cumprimento da função social da propriedade (CONSTITUIÇÃO FEDERAL, ARTIGO 182). 

O Plano Diretor, como plano de desenvolvimento urbano em âmbito municipal, de 

acordo com o Art. 40 do Estatuto da Cidade, é o instrumento básico da política de 

desenvolvimento e expansão urbana. 

O Capítulo III do Estatuto da Cidade (2001) dedica-se às diretrizes e obrigações do 

Plano Diretor e o Art. 40 responsabiliza e orienta a gestão municipal a respeito do processo de 

elaboração do Plano Diretor, principalmente no que se refere à garantia de acesso à 

informação e conhecimento da população: 

 

§ 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 (p.11). 

 

Entretanto, o Plano Diretor não é em si a ferramenta urbanística responsável pela 

justiça sócioespacial nas cidades, mas representa um instrumento que chama a participação 

popular. O Plano Diretor Participativo passa a ser obrigatório para as cidades com mais de 

20.000 (vinte mil) habitantes, notadamente para as que cumprem interesses específicos como 

turismo e de impacto ambiental. É um instrumento elaborado para pactuar o desenvolvimento 

urbano da cidade. Sendo assim, ele implica na definição do uso e ocupação do solo urbano e 

direciona as ações de planejamento e gestão da cidade. Uma das orientações é a respeito da 

ampla comunicação e linguagem acessível aos cidadãos e envolvidos nos processos de 

audiências e conferências, entre outros espaços democráticos.  

A primeira Conferência Nacional das Cidades foi realizada em 2003, em Brasília - DF 

e teve uma expressiva participação popular, representados pelo Fórum Nacional da Reforma 

Urbana, entre outros movimentos sociais. Nesta Conferência foi criado o Conselho Nacional 

de Habitação e programada a Campanha Nacional do Plano Diretor Participativo. A segunda 

edição aconteceu em 2005, quando foram discutidos principalmente os aspectos da política de 
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desenvolvimento urbano: financiamento, entes federativos, desenvolvimento regional e 

controle social. Sendo a terceira em 2007 e a quarta em 2010, quando as discussões foram a 

respeito do Sistema Nacional de Desenvolvimento Urbano (SNDU), impactos, avanços e 

dificuldades na implementação da Política de Desenvolvimento Urbano, cujas diretrizes estão 

pautadas nas reivindicações do Fórum Nacional de Reforma Urbana, na composição da 

Constituição Federal. 

Iniciativas como a criação do Ministério das Cidades (2003) são marcos importantes 

no sentido de garantir apoio técnico e institucional aos municípios, na gestão do território, a 

exemplo do “Programa de Fortalecimento de Gestão Urbana”. Desta maneira, o Ministério da 

Cidade cumpre com a sua função de apoio técnico e articulação por meio das resoluções que 

instrumentalizam as diretrizes e determinações do Estatuto da Cidade, desempenhando-se, 

assim, o compromisso de acompanhar a dinâmica complexa das cidades.  

A resolução de n° 25, de 18 de março de 2005, do Conselho das Cidades (Decreto 

n. 5.031/2005), em seu artigo 3º, §1º, estabelece que a coordenação do processo para a 

elaboração do Plano Diretor seja compartilhada por meio da efetiva participação do poder 

público e da sociedade civil, em todas as etapas do processo, desde a elaboração até a 

definição dos mecanismos para a tomada de decisões (IDEM, p. 1-2). 

O artigo 4º do Conselho das Cidades especifica que o processo de planejamento 

deverá conter os seguintes requisitos: ampla comunicação pública, em linguagem acessível, 

por meio dos meios de comunicação social disponíveis; informações sobre o cronograma e os 

locais das reuniões, da apresentação dos estudos e propostas sobre o plano diretor com 

antecedência de, no mínimo, 15 (quinze) dias; publicação e divulgação dos resultados dos 

debates e das propostas adotadas nas diversas etapas do processo (p. 2). 

A resolução nº. 34, de 01 de setembro de 2005, também do Conselho das Cidades 

(IDEM, 2005), no seu artigo 7º, estabelece que o Plano Diretor deve definir instrumentos que 

favoreçam a participação popular e a gestão democrática, devendo estabelecer o Sistema de 

Acompanhamento e Controle social que se encarrega das ações de mobilização (IDEM, p. 6). 

O Plano Diretor, de acordo com o Art.7º do mesmo Conselho, deverá definir os 

instrumentos de gestão democrática do Sistema de Acompanhamento e Controle Social, sua 

finalidade, requisitos e procedimentos adotados para aplicação, tais como: 

 

I - o conselho da cidade ou similar, com representação do governo, 
sociedade civil e das diversas regiões do município, conforme estabelecido 
na resolução 13 do Conselho das Cidades; 
II - conferências municipais; 

http://www.jusbrasil.com/legislacao/97842/decreto-5031-04�
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III - audiências públicas, das diversas regiões do município, conforme 
parâmetros estabelecidos na Resolução nº. 25 do Conselho das Cidades; 
IV - consultas públicas; 
V - iniciativa popular; 
VI - plebiscito; 
VII - referendo (DECRETO N.  5.031, 2005, p. 2-3). 

 

O Plano Diretor, enquanto instrumento urbanístico, não é em si a peça responsável por 

garantir a justiça sócia espacial nas cidades, mas garante a gestão democrática e a participação 

popular, o que torna evidente o seu teor político e reconhece a existência de conflito de 

interesses no que se refere ao desenvolvimento e uso do espaço urbano. 

A questão central que se coloca à efetivação da participação popular é compreender 

qual é a legitimação dada à participação e compreender como ela têm se configurado nos 

espaços públicos de discussão sobre a cidade, especificamente discriminar como os cidadãos 

ganham voz e se os espaços democráticos têm representado instancias de legitimação dos 

direitos e interesses dos cidadãos. 

 

http://www.jusbrasil.com/legislacao/97842/decreto-5031-04�
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CAPÍTULO 4 - PLANOS DIRETORES E A PARTICIPAÇÃO POPULAR EM 

SÃOJOSÉ DOSCAMPOS/SP 

 

O município de São José dos Campos está situado na região do Vale do Paraíba, no 

Estado de São Paulo entre a Região de São Paulo e Rio de Janeiro, caracteriza-se pela 

passagem da rodovia Presidente Dutra, que criou um eixo com uma grande estrutura urbana e 

industrial cruzando as cidades da região, ligando São Paulo ao Rio de Janeiro.  

Figura 2 – Localização do Município de São José dos Campos 

 
Fonte: Adaptado por Daniel José de Andrade de Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, (2010). 

 

Atualmente, São José dos Campos sedia a Agência Metropolitana do Vale do Paraíba 

e Litoral Norte (AGEMVALE) que tem como objetivo e função discutir e planejar a 

articulação e função da Região Metropolitana do Vale do Paraíba e Litoral Norte. 

O município de São José dos Campos se destaca entre os mais importantes dos 39 

municípios que formam a bacia do Rio Paraíba do Sul. Isso porque 70% da área do município 
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se localiza ao norte da rodovia Presidente Dutra, que apresenta grande potencialidade para a 

movimentação de cargas (LOBÃO, 2007). Contudo, nem sempre o município de São José dos 

Campos carregou essa importância na região. 

 

4.1 BREVE HISTÓRICO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS 
 

A colonização do estado de São Paulo se iniciou no século XVI em franco processo de 

colonização. Os portugueses, indígenas e clérigos da Companhia de Jesus formaram os três 

primeiros grandes grupos a travarem uma batalha para conquista do território. 

A cidade de São José dos Campos se originou de uma fazenda de índios aldeados, 

formada a partir da dispersão dos aldeamentos do pátio do colégio de São Paulo, controlados 

pelos Jesuítas. A aldeia de São José do Parahyba foi elevada à condição de Vila no ano de 

1767, com objetivos geopolíticos. A intenção de transformar a aldeia em vila era a de fixar 

povoamento estável como forma de controlar a posse das terras da coroa portuguesa na 

América contra o avanço da coroa espanhola e intensificar a vigilância sobre a população 

indígena, que também disputava o território (SILVA, 2010). 

Após uma década, em 1864, a Vila se transformou em cidade e, em 1871, recebeu 

denominação de São José dos Campos, com comarca própria em 1872: 

 

Quando a Capitania de São Paulo foi restaurada, em 1765, sob o governo do 
Morgado de Mateus, o novo governador trouxe consigo ordens expressas da 
coroa para impulsionar a economia e militarizar a região. Portanto, foi dentro 
dessa dinâmica de defesa e desenvolvimento da capitania de São Paulo que a 
aldeia de São José do Parahyba foi erigida à categoria de vila. (OLIVEIRA, 
PAPALI; ZANETTI; 2010, p.81). 

 

Do início do século XIX ao início do século XX, o café teve grande importância na 

Região do Vale do Paraíba, interior do estado de São Paulo, região das terras férteis e 

propícias para o plantio do grão.  

As terras pobres do município de São José dos Campos não o fizeram um importante 

produtor de café. São José dos Campos, embora tivesse sua economia ligada à atividade do 

café, não era um município produtor que se destacava na região. De acordo com Zanetti 

(2008), “seu solo impróprio para o cultivo do grão fazia com que as terras produzissem uma 

cultura diversificada, sem grandes expressões mercantis” (p.47).  

A partir da segunda metade do século XIX, com a queda da produção, ocorrida pela 

exaustão das terras e a abolição da escravatura no país, as cidades do Vale do Paraíba 



64 
 

sofreram uma queda significativa na produção, iniciando a partir de 1860 uma crise 

acentuada.  

A Lei Estadual 59, de 16 de agosto de 1892 tornou o povoado de São Francisco Xavier 

um distrito de São José dos Campos. Originariamente local de pouso dos tropeiros que 

vinham de Minas Gerais vender produtos em São José dos Campos, São Francisco Xavier 

esteve ligado à agropecuária devido ao seu isolamento físico (COSTA, 2007). 

São José dos Campos se industrializou sem influência da produção e complexo 

cafeeiro como outros polos paulistas. No início do Século XX, acreditava-se que a cidade 

tinha condições climáticas propícias para o tratamento da tuberculose, o que possibilitou ao 

município, graças aos incentivos do governo estadual, criar uma grande estrutura urbana.  

O Município tornou-se referência na procura para o tratamento da tuberculose, com a 

maior infraestrutura do Brasil, na época, como por exemploo atual Parque “Vicentina 

Aranha”. Segundo Oliveira e Gomes (2010): 

 

Em 1924 foi inaugurado o Sanatório Vicentina Aranha, de propriedade da 
Santa Casa de Misericórdia da Capital Paulista, esse hospital para 
tuberculosos atendia pacientes particulares, chamados de pensionistas, e os 
beneficiados pela gratuidade eram apresentados pela mantenedora. (p. 68). 

 

A partir de inícios do século XX o município começou a ser procurado por uma 

população enferma, com expectativas de cura centrada na terapia do clima, a climatoterapia. 

Durante a Ditadura Vargas o município de São José dos Campos tornou-se uma Estância 

Climática e recebeu significativos investimentos estatais. De acordo com Costa (2007), “esse 

processo de investimento na cidade senatorial criou as bases de infraestrutura que 

viabilizaram a cidade industrial moderna” (p.46). 

A partir de 1925, além do sanatório Vicentina Aranha, das pensões e clínicas de 

tratamento da tuberculose, a maioria localizada no centro urbano, indústrias de cerâmica e 

tecelagem foram instaladas fora do núcleo central da cidade (IBIDEM, 2007). As novas 

condições vividas pelo município levaram a um ordenamento no espaço urbano imposto por 

determinação das autoridades públicas e pelos higienistas. 

Na década de 1930 São José dos Campos já passava por uma profunda transformação 

intraurbana e, por força do Decreto Estadual N. 7.007, de 12 de março de 1935, a cidade foi 

elevada à condição de Estância Climática e Hidromineral (COSTA, 2007, p. 27- 28). 

Com os investimentos recebidos em função da fase sanatorial, o município de São José 

dos Campos iniciou seu processo de transformação espacial. Por meio do zoneamento, 
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produziu-se a segregação espacial com a finalidade de diferenciar áreas para os “doentes”, 

uma vez que a doença era considerada típica dos pobres e operários. De acordo com Oliveira 

e Gomes (2010), a política de zoneamento preconizava a “construção de avenidas salubres e 

de habitações limpas e higiênicas às camadas humildes da sociedade, para que fossem 

extintos os cortiços existentes e que fosse também elaborado um plano de urbanização de 

acordo com os modernos preceitos da engenharia sanitária” (p. 120). 

Em defesa da população em geral, expulsaram-se os pobres do centro da cidade 

baseados em justificativas sanitaristas. Nesse sentido, a ampliação e alargamento das vias 

colaboraram para o processo de espraiamento do território. Oliveira e Gomes (2010), sobre a 

cidade-sanatório, afirma: 

 

A partir desse período (início do século XX), na cidade-sanatório, o traçado 
urbano, associado ao atraso econômico e social, é redesenhado e criam-se 
artérias retilíneas, largas e pavimentadas e as edificações que obstruíam os 
planos oficiais são demolidas e seus ocupantes expulsos desses espaços 
reservados aos interesses burgueses. (p. 153).  
 

O período sanatorial foi importante para o município se elevar como referência 

industrial e tecnológica. A cidade, até então atrasada e adormecida economicamente, deu um 

grande salto na década de 1930, na condição de estância climática; sustentada pelos 

investimentos estatais que o título lhe conferia, tornando-se espaço de referência de cura da 

tuberculose. 

As intervenções do Estado nesta região foram, aparentemente, maiores que nas outras. 

O processo de investimentos governamentais criou bases e infraestrutura para possibilitar o 

crescimento e desenvolvimento da cidade e da indústria moderna. Na década de 1940 foi 

desencadeado o processo planejador e interventor por parte do Estado ditatorial de Vargas. 

Essa política teve como base o Planejamento Regional e o controle estatal (COSTA, 2007, 

p.45-46). 

Na década de 1950, a duplicação da via Dutra e a instalação do CTA (Centro Técnico 

Aeroespacial) marcaram a transformação industrial no Vale do Paraíba, principalmente na 

cidade de São José dos Campos que, nas décadas seguintes, beneficiada pelos planos do 

governo militar de descentralização, passou a receber indústrias voltadas para o ramo 

aeroespacial, bem como institutos de pesquisa como o ITA (Instituto Tecnológico de 

Aeronáutica).  

 Em 1952, foi promulgada uma lei que isentava de impostos as indústrias que se 

instalassem na cidade, o que atraiu muitas indústrias para a região. Com a expansão industrial 
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ocorreu também um aumento demográfico no município, fazendo crescer o número de 

loteamentos e a especulação imobiliária mudando, por sua vez, a configuração das antigas 

zonas sanatoriais, que passaram a ter características residenciais ou comerciais. 

 A partir deste momento, em São José dos Campos, “o passado foi abandonado para ser 

reconstruído com que lhe conferia maior possibilidade econômica e posicionamento de 

destaque no cenário nacional” (VIANNA, 2004, p.184). 

Durante o período de Ditadura Militar (1964-1984), São José recebeu grandes incentivos 

estatais como a instalação do Centro de Desenvolvimento Militar (CTA) e grandes empresas 

do setor aeroespacial, incluindo a Embraer –, além de importantes institutos de pesquisa como 

o ITA e o INPE (Csaba e Schiffer, 2010). Esses fatores fizeram com que a cidade acelerasse 

ainda mais o seu crescimento, projetando-se como uma cidade moderna e desenvolvida. Desta 

forma:  

 

[...] o processo de industrialização só toma impulso a partir da instalação do 
Centro Técnico de Aeronáutica – CTA, e do Instituto de Tecnologia de 
Aeronáutica – ITA, em 1950, além da inauguração da Rodovia Presidente 
Dutra, em 1951. Isso permitiu o acesso mais rápido tanto para o Rio de 
Janeiro, quanto para São Paulo, os maiores centros industrializados do País, 
que já apresentavam alguns sinais de saturação. Esses fatores foram 
preponderantes para a atração de indústrias de grande porte nas décadas de 
1960/1970 para a região. (PMSJC. Diagnóstico do PDDI de 2006 de SJC, 
2006). 
 

O município de São José dos Campos possui características peculiares. Segundo Costa 

(2007), o não envolvimento da cidade com o movimento cafeeiro é um fenômeno que 

encontra pouco paralelo no Estado de São Paulo, na medida em que a Rede Urbana Paulista 

carrega uma influência marcante da expansão cafeeira, ocorrida no marco da transição ao 

trabalho assalariado ou já em plena economia cafeeira capitalista.  

Por não se caracterizar como um centro regional no período cafeeiro, São José dos 

Campos apresenta um processo particular de crescimento econômico e organização de centro 

regional, pois seu crescimento está relacionado ao movimento urbano-industrial. De acordo 

com Reschilian (2010), 

 

O processo de desconcentração industrial da região metropolitana de São 
Paulo tornou o Vale do Paraíba, assim como as regiões de Campinas, Santos, 
Ribeirão Preto, uma região de expansão econômica que atingiu expressiva 
taxa de urbanização. (p.168). 
 

O setor terciário foi naturalmente acompanhado pelo desenvolvimento significativo na 
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região do Vale do Paraíba, provocado pelo desenvolvimento acelerado da indústria e da 

população, gerando assim novos empregos. Segundo Costa (2007), o setor terciário cresceu e 

diferenciou-se também de forma acelerada, mesmo condicionada à proximidade da capital, ao 

menos até o agravamento da crise da indústria local, cujo ponto crítico foi o início dos anos 

90, o crescimento do emprego e o aumento populacional impulsionavam as atividades 

terciárias.  

Em São José dos Campos e nos municípios próximos, o desempenho da economia se 

fez muito presente pela diversificação, crescimento e desenvolvimento da indústria. Os 

municípios que fazem divisa com a cidade também sediam grandes indústrias e ganharam 

outras dimensões. São José dos Campos assumiu definitivamente as características de um 

centro regional, passando a gerar mais empregos, atraindo um crescimento migratório 

considerável e adquirindo características metropolitanas, demográfico e econômico. De 

acordo com Costa (2007), as cidades ganharam outras proporções, multiplicando as 

interdependências. 

Segundo o Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, em 2014, 

São José dos Campos entrou na lista de municípios que mais exportaram (US$ 4,595 bilhões), 

ficando atrás apenas de São Paulo - SP (US$ 7,322 bilhões) e Angra dos Reis-RJ (US$ 5,838 

bilhões). Os produtos ligados à indústria aeronáutica são destaques da economia de São José 

dos Campos, sendo a empresa Embraer a principal exportadora do município. 

Sobre a administração pública, São José dos Campos tem aproximadamente 22 

secretarias municipais entre outros órgãos ligados à Prefeitura Municipal. Os serviços das 

Secretarias Municipais são regionalizados, distribuídos em equipamentos públicos, como por 

exemplo, 40 unidades básicas de saúde; 70 unidades de educação infantil e 45 unidades de 

ensino fundamental; 11 espaços e casas de cultura; 25 ginásios para prática de esportes de 

lazer e 5 parques municipais entre outros pontos turísticos e equipamentos abertos à 

população e de prestação de serviço ao cidadão, como o Centro de Apoio ao Cidadão e o 

Espaço Ponto Com. (PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, 2016). 

São José dos Campos é considerada uma das cidades com melhor Índice de 

Desenvolvimento Humano segundo o IBGE, com um número que supera o 0,8. O IDHM 

varia entre 0 (valor mínimo) e 1 (valor máximo), subdividido em faixas. É possível medir o 

IDHM de cada uma das dimensões: saúde, educação e renda. O fator de maior contribuição 

para o aumento do IDHM da cidade é relacionado à saúde, estimada pela expectativa de vida 

sendo de 0,855 na cidade. Sendo assim, observando a pirâmide etária de São José dos Campos 

no ano de 2010 (Gráfico 1), podemos compreender que a cidade de São José dos Campos 
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possui uma grande quantidade de moradores com mais idade. 

 

Gráfico 1: Pirâmide Etária de São José dos Campos em 2010. 

 
Fonte: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, (2010). 

 

Para caracterizar o cidadão joseense e compreender melhor quem é este habitante da 

cidade, precisamos entender que o crescimento censitário da cidade de São José dos Campos 

ocorreu com maior ênfase entre os anos de 1950 a 1980. Este período, permeado por políticas 

de desenvolvimento industrial e descentralização de investimentos públicos para as cidades 

médias (LOPES, 2010), fez com que muitas pessoas migrassem para a cidade em busca de 

empregos e melhor qualidade de vida.  

No período que vai dos anos 1980 a 2010 conforme podemos observar no Gráfico 1, a 

Taxa de Crescimento Censitário diminuiu, ficando mais próxima ao crescimento estadual ou 

nacional. Este fato nos faz concluir que a população mais antiga de São José dos Campos, 

composta por pessoas com mais de 40 anos, é formada principalmente por uma população que 

veio de fora e que se estabeleceram na cidade constituindo família. Já a população mais nova, 

de 0 a 40 anos, é composta em sua maioria por pessoas nascidas e criadas em São José dos 

Campos. 
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Gráfico 2: Taxa de Crescimento Censitário em São José dos Campos. 

 
Fonte: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (2016). 

 
Com relação à sua organização territorial, São José dos Campos apresenta a seguinte 

configuração, conforme Figura 3. 

 

Figura 3 - Organização territorial do município de São José dos Campos (SP). 

 
Fonte: Prefeitura Municipal de São José dos Campos – SP, 2016. 
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Conforme observamos anteriormente, a cidade de São José dos Campos possui um 

IDHM considerado muito alto entre as cidades brasileiras; contudo; esse fator não se estende 

por toda a cidade, alguns bairros possuem um índice melhor que outros, que ficam à margem 

deste desenvolvimento. Pode-se observar este fator exemplificado na Figura 4, onde é 

possível notar que as áreas de maior desenvolvimento na cidade estão concentradas nos 

bairros mais centrais, enquanto a área periférica se mantém com um nível médio. 

 
Figura 4 - IDHM por região em São José dos Campos. 

 
Fonte: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (2016). 

 
Mesmo ponderando que a cidade de São José dos Campos apresenta condições que a 

tornam uma receptora importante de investimentos, pode-se considerar que todo esse 

crescimento e fortalecimento econômico não conseguiu trazer retorno para a qualidade de 

vida urbana da população de baixa renda. Como qualquer outra cidade, o cotidiano da 

população é marcado pela diferença e contradição. 
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Nesse cenário, propõe-se, por meio desta pesquisa, descrever o processo de formação 

do espaço urbano de São José dos Campos, seu contexto sócio-histórico e seus 

desdobramentos frente à formação dos cidadãos e do exercício da cidadania no que se refere à 

participação nas decisões da cidade.  

O processo de coleta de dados utilizará técnicas que correspondem à pesquisa 

qualitativa, método compreendido como mais adequado para descrever os processos conforme 

a realidade do município. 

 

4.2 O ZONEAMENTO EM SÃO JOSÉDOS CAMPOS 
 

São José dos Campos iniciou seu processo de transformação espacial na época 

sanatorial, em 1938, com o objetivo de diferenciar áreas destinadas ao tratamento de doenças 

pulmonares (Zonas: Sanatorial), Industrial, Comercial e Residencial (Figura 5).  

 
Figura 5 - Zoneamento de 1938, de São José dos Campos/SP. 

 
Fonte: Ramos (2009). 

 

Em 1961 foi entregue um Plano Preliminar para a Zona Urbana de São José dos 

Campos que propunha os chamados “Estudos e Planos Setoriais”. Estes planos propunham 

um zoneamento industrial, plano urbanístico para a área central, plano de trânsito, programa 

administrativo e estudos de desfavelamento da área da linha velha.  
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Na década de 1970, no plano CODIVAP – Consórcio de Desenvolvimento Integrado 

do Vale do Paraíba e Litoral Norte e no Plano Regional do Macro Eixo Paulista – foram 

indicadas políticas públicas para as cidades que integravam o eixo da rodovia Dutra. A Lei 

Municipal nº1606/1971 contava com 25 artigos e propunha o novo Zoneamento da cidade de 

São José dos Campos, dividindo a cidade em: Zona Urbana, Zona de Expansão Urbana, e 

Zona Rural. Para Costa (2007): 

 

Devido ao descontrole do crescimento urbano e a falta de uma legislação que 
disciplinasse o uso e a ocupação do solo da cidade, o Prefeito Benoit 
Almeida Vitoretti promulgou a Lei Municipal no 381, em 11 de janeiro de 
1954, que instituía o Código de Obras destinado a regulamentar todas as 
disposições sobre construções, demolições, abertura de ruas e loteamentos e, 
principalmente, proteger a população dos possíveis incômodos advindos das 
atividades industriais, sendo esta a primeira tentativa de ordenar o espaço. 
(p.136). 
 

Em 1971 inicia-se o processo de verticalização da cidade de São José dos Campos. 

Entre os anos de 1970 e 1978 os prefeitos passaram a ser nomeados pelo estado, ou seja, o 

município não tinha autonomia política e, consequentemente, o planejamento neste momento 

foi pensado voltado para o desenvolvimento econômico baseado na industrialização e 

modernização da cidade. Nesse momento, o militarismo ditava as regras no país e o 

zoneamentodo município acompanhou as orientações desenvolvimentistas, conforme a 

ideologia do governo. 

Joaquim Vicente Ferreira Bevilacqua, prefeito de São José dos Campos entre os anos 

de 1978 e 1982, estava à frente do governo municipal na época em que a Lei de Parcelamento 

e Zoneamento elaborada em 1980 (Lei municipal n. 2263/80) foi promulgada. Este prefeito se 

baseou na Lei de Uso e Ocupação do Solo de São Paulo e Campinas para elaboração do novo 

projeto de Zoneamento. Esta lei teve como objetivo principal a expansão da cidade de forma 

horizontal por meio de novos loteamentos. 

Os coeficientes utilizados eram inferiores aos anteriormente estipulados pela Lei nº 

1606/71, contudo a diminuição dos coeficientes na região central não causou influências na 

continuidade e avanço do processo de verticalização da cidade, conforme Costa (2016): 

 

De certa forma, pode-se afirmar que a Lei nº 2263/80 não criou dificuldades 
para a construção de edifícios. Houve uma continuidade à tendência da 
construção de blocos de quatro pavimentos, iniciada na década de 1970. 
Outros conjuntos habitacionais verticais foram construídos na região leste, 
nos bairros da Vila Industrial e Jardim Tatetuba. São exemplos os Conjuntos 
Intervale, com 34 blocos, Integração, com 62 blocos, e o Parque das 
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Américas, com 40 blocos. Na região sul pode-se destacar a construção dos 
conjuntos habitacionais Sport Ville e Sport Center, com 12 blocos de quatro 
pavimentos cada empreendimento. (p. 151). 
 

A lei 2263/80 dividiu a cidade em novas zonas e estabeleceu diferentes coeficientes 

para cada zona conforme mostra a Figura 6. 

 
 

Figura 6 - Segunda Lei de zoneamento – Lei nº 2263/80. 

 
Fonte: Secretaria de Planejamento Urbano, 2016. 
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Esta lei dividiu a cidade em Zona Urbana, Suburbana e Rural. As Zonas Urbana e 

Suburbana subdividiam-se, por sua vez, em zonas comerciais, industriais, residenciais, 

sanatorial e aeronáutica, as quais possuíam recuos e afastamentos diferenciados entre elas. 

A terceira Lei de Zoneamento do município começou no ano de 1987, com os 

seguintes objetivos específicos: “Elaborar uma nova lei que contemplasse todas as alterações 

ocorridas na lei anterior e 2) tornar essa nova lei mais simples e de mais fácil entendimento 

pela população (COSTA, 2007, p. 159): 

A proposta técnica de sistematização da lei de zoneamento foi concluída e 

apresentada, em junho de 1987, ao então prefeito, Antônio José e aos secretários. Foi então 

composta uma comissão formada por funcionários da prefeitura e representantes da 

Associação dos Engenheiros e Arquitetos de São José dos Campos (AEASJC), Associação 

Comercial e Industrial (ACI), Associação dos empresários de loteamentos (AELO), 

Associação do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE), Associação das 

Construtoras do Vale do Paraíba (ACONVAP), Associação do Escritório Regional de 

Planejamento (ERPLAN), Câmara Municipal (CM) e das Regiões Administrativas da 

prefeitura (Sul, Norte, Leste e Centro). Em 1987, esta comissão realizou mais 12 reuniões e, 

em maio de 1988, foi encaminhado ao prefeito o texto da lei de parcelamento, uso e 

ocupação do solo do município.  

Na década de 1990, a Lei de Zoneamento nº 3721/90 alterou os coeficientes de 

aproveitamento nas zonas residenciais variando entre 1,3 e 4,5 e, nas áreas comerciais, de 

2,5 para 4. Este aumento no coeficiente tinha a ver com a verticalização da cidade naquele 

momento, o que se confirma com a lei nº165/97 com um aumento ainda maior no 

coeficiente (SOUZA, 2000). Esta foi uma tentativa de atrair investimentos de 

incorporadoras no centro da cidade, conforme observou Costa (2007): 

 

A Lei Municipal nº 3721/90 propôs a divisão do território do município em 
30 zonas de uso e seis tipos de corredores especiais que, por sua vez, 
desdobravam- seem. Pode-se observar que se o objetivo dos organizadores 
era o de simplificar, com certeza, com essas inúmeras zonas de uso, não 
conseguiram. Certamente, esse foi o objetivo primeiro de sua elaboração, 
comparada com a lei anterior. Podemos verificar que o número de zonas de 
usos duplicou de 15, em 1980, para 30, em 1990. Os corredores, por sua vez, 
quadruplicaram, passando de 16 vias em 1980 para 72 em 1990. (p.159). 
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Aconteceram 90 alterações na lei 3721/90 que apontavam defender interesses 

pontuais e foram embutidas por meio de leis complementares (Figura 7). De acordo com 

Costa (2007), “Essas sucessivas alterações e adaptações da lei e das anteriores são 

decorrentes de um princípio existente no modelo de zoneamento americano: a elasticidade” 

(p. 160) 

 
Figura 7 - Lei de Zoneamento – Lei nº 3721/90. 

 
 

Fonte: Secretaria de Planejamento Urbano, 2015. 
 

 

Em 1997 foi proposta uma nova lei de parcelamento e de uso e ocupação do solo 
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(Figura 8) que procurasse flexibilizar ao máximo o uso e a ocupação do território no 

município com o objetivo de alavancar a economia local. 

 
Figura 8 - Quarta Lei de Zoneamento – Lei nº 165/97 

 

Fonte: Secretaria de Planejamento Urbano, 2015. 
 

Para tanto, nas zonas mistas, o coeficiente a ser utilizado era de três vezes a área do 

terreno; nas Zonas Residenciais seria de 1,3 e para a Zona Central aplicar-se-ia o coeficiente 

de 4 vezes. Esse último foi aplicado com o objetivo de atrair investimentos para o Centro e 

para a construção do uso residencial multifamiliar. No entanto, o que podemos observar é 

que, até hoje, não ocorreu nenhum investimento dessa categoria de uso nessa região. 

Durante a elaboração da lei de zoneamento, em 1997, a administração levantou a 
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questão sobre o real objetivo das operações interligadas quanto à provisão de recursos para 

investimentos urbanos (COSTA, 2016, p.167). 

Com a promulgação da Lei nº 165/97, a região sul, que possuía como barreira física a 

Rodovia Presidente Dutra, começou a receber um número mais intenso de edifícios 

(COSTA, 2016). Em 2010, a Lei Complementar nº. 428/10 de parcelamento e zoneamento 

da cidade tratou de dois assuntos: o parcelamento do solo, sendo esta a divisão de uma área 

dentro da cidade em lotes, desmembrada ou fracionada e o zoneamento das regiões da 

cidade, permitindo ou não que determinada rua, bairro ou mesmo uma edificação em 

particular pudesse ser de uso residencial, misto ou industrial. Por meio do zoneamento 

estavam estabelecidas normas, como a área mínima de um lote, seus recuos, a altura máxima 

da edificação.  

 
Figura 9 - Zoneamento e Verticalização 

 
Fonte: Costa, 2016, p.171 

 

Após aproximadamente dois anos e meio da aplicação da Lei de Zoneamento, a 

Prefeitura constatou problemas que “prejudicavam o desenvolvimento da cidade” 

(PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, 2016, p.3), segundo dados da Cartilha de 
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divulgação feita pela prefeitura para atrair a população para um debate sobre o Zoneamento 

(2012). A participação nesses eventos contou com mais de 30 participantes na Zona Leste, 

incluindo a presença do prefeito. Segundo dados da prefeitura municipal (2016), a maioria dos 

participantes era representada por entidades ou seguimentos da sociedade civil. Durante as 

reuniões houve diversas manifestações de participantes na Sociedades de Amigos de Bairro, 

com destaque dos participantes dos bairros Jardim Esplanada e Urbanova, onde as audiências 

resultaram na instalação do Parque Ribeirão Vermelho (PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS 

CAMPOS, 2016). 

Desta forma, foi realizada uma audiência pública a respeito das alterações já 

estabelecidas previamente pela prefeitura e, no ano seguinte, a Associação dos Arquitetos e 

Engenheiros (AEA) promoveu uma reunião para explicar as modificações na lei, que incluíam 

melhorias que retirassem as exigências que inviabilizam novos empreendimentos residenciais 

e comerciais. Em outras palavras, o zoneamento de São José continuava voltado para o 

crescimento da cidade. 

Em 2014 foram realizadas vinte audiências públicas com seguimentos da sociedade 

civil. A partir desta lei, era proposta uma diminuição na quantidade de Zonas de Uso da 

cidade e o estabelecimento de um limite na verticalização da cidade que modificava o 

coeficiente de aproveitamento, procurando instalar a Outorga Onerosa, instrumento do 

Estatuto da Cidade (IDEM, 2016). 

Entretanto, quem definiu o limite máximo a ser atingido pelo coeficiente de 

aproveitamento foi o Plano Diretor. Percebe-se então que a proposta de Zoneamento de 2015 

em São José dos Campos acabava passando da etapa do Plano Diretor diretamente para a lei 

de Uso e Ocupação do Solo. 

No dia 11 de dezembro de 2015 o juiz Luiz Guilherme Cursino de Moura Santos, da 2ª 

Vara da Fazenda Pública, acolheu o pedido da Defensoria Pública que mirava a suspensão da 

tramitação da lei de Zoneamento de São José dos Campos. A defensoria defendia que as 

informações sobre a lei deveriam estar dispostas de forma transparente no site da prefeitura. 

Mesmo com o projeto de lei suspenso, as audiências sobre o projeto de Zoneamento 

aconteceram até o início de 2016, quando foram interrompidas e deram lugar às discussões 

sobre o a Revisão do Plano Diretor, que necessitava ser feito até o final de 2016, fim do limite 

de dez anos para sua revisão (IBIDEM, 2016). 
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4.3 PLANOS DIRETORES DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS 

 

Para a elaboração do primeiro Plano Diretor de São José dos Campos houve a 

preocupação de que fosse criada uma comissão orientada pelo Centro de Pesquisas e Estudos 

Urbanísticos da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo (USP) 

com o intuito de enfrentar os efeitos negativos da industrialização na cidade (COSTA, 2007). 

Desta maneira, o Plano Diretor estabelecido pelo Decreto nº 246 de 10 de setembro de 

1958, teve um relatório detalhado sobre o perfil de São José dos Campos. O foco deste plano 

estava na preservação das zonas residenciais, pois a proximidade com as indústrias trazia 

diversos efeitos negativos para a cidade (COSTA, 2007).  

Além disso, ficou estabelecido que a área rural da cidade deveria ter, no mínimo, 

5.000m² para que se preservasse o meio rural na cidade. A partir deste Plano Diretor foi que a 

cidade passou a obter uma fiscalização efetiva norteada com uma legislação específica para a 

aprovação dos loteamentos com o intuito de que estes tivessem saneamento básico e 

instalações elétricas nas áreas urbanas.  

O primeiro plano diretor de São José não contou com a participação popular, mas sim 

com o apoio técnico universitário e com um relatório técnico com indicativos da situação do 

município. Vários planos setoriais foram desenvolvidos então para a cidade entre os anos de 

1961 a 1964. O Plano elaborado pela USP foi entregue em 1964, justamente em uma fase de 

grandes transformações no país.  

O Plano Diretor de 1969 da Cidade de São José dos Campos foi feito por meio da 

contratação da empresa Serete S/A Engenharia e teve como pontos positivos. 

Segundo Bologna (2000): 

 

1- A capacidade e conveniência de aumentar o número de indústrias e 
oferta de empregos industriais 
2- A força determinante de barreiras físicas, naturais ou artificiais, no 
desenvolvimento urbano 
3- A possibilidade de a cidade vir a reforçar o seu papel de polo de 
atração especialmente nas funções educativa, cultural e recreativa, dentro da 
sucessão de importantes núcleos urbanos distribuídos no Vale do Paraíba ao 
longo da Via Dutra (p. 105). 

 
O objetivo deste plano era promover uma cidade eficiente para receber o capital 

industrial. Seus objetivos estabelecidos em lei demostravam caráter militar, de acordo com o 

momento histórico em que ele foi proposto. 

Entre estes objetivos estavam à racionalização do uso do solo, a hierarquização do 
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sistema viário, diretrizes de expansão urbana, estímulo ao desenvolvimento econômico, ação 

integrada de todas as entidades administrativas do município, aperfeiçoamento da 

administração para conseguir mais investimentos públicos e elevação do nível de atendimento 

da população nos setores de ensino, saúde e assistência social. 

Borja e Castells (1996) são conhecidos por consolidarem a teoria do Planejamento 

Estratégico nas cidades, onde a cidade é vista como um ator, sendo a protagonista de si 

mesma. Acreditava-se que as do Projeto-Cidade previstas no planejamento estratégico tinham 

a capacidade de tirar as cidades das crises, através de parcerias público-privadas para 

realização do projeto de cidade e na importância de “[...] um consenso público que derive 

numa cultura cívica e num patriotismo de cidade. Esta será a principal força de um plano 

estratégico” (BORJA e CASTELLS, 1996, p. 158). 

Atualmente, as cidades necessitam corresponder a sua imagem para participarem do 

processo de globalização. Já não se fala mais de uma imagem para nação, mas sim na 

composição da imagem urbana diante do mercado globalizado. Desta forma, a sociedade, 

vivendo em um espaço que age de acordo com a lógica do capital, onde “tempo é dinheiro”, 

fica à deriva da solidão, da incerteza e da insegurança. Santos (2012) afirma que é crescente o 

domínio das normas estabelecidas por empresas sobre a esfera pública. O autor ressalta que 

esses fatores, provindos da globalização, causam uma atmosfera de insegurança e medo. 

 

Não é raro que as regras estabelecidas pelas empresas afetem mais que as 
criadas pelo Estado. Tudo isso atinge e desnorteia os indivíduos, produzindo 
uma atmosfera de insegurança e até mesmo de medo, mas levando os que 
não sucumbem inteiramente ao seu império à busca da consciência quanto ao 
destino do planeta e, logo, do homem. (SANTOS, 2012, p. 163). 
 

O Plano Diretor, iniciado em 1969, foi entregue em 1971. Parte de sua elaboração foi 

feita por duas subcontratadas, a SD Consultoria de Planejamento Ltda. e Jorge e Wilhein 

Arquitetos Associados. Quem recebeu o plano em sua versão final foi o prefeito Brigadeiro 

Sérgio Cabral Sobral de Oliveira. 

A primeira medida adotada neste plano foi à elaboração de uma lei de uso e ocupação 

do solo que incentivasse a construção de habitações coletivas e conjuntos habitacionais 

horizontais. Todavia, o plano não tinha uma preocupação social, mas sim o objetivo de atrair 

o capital industrial. 

A partir de 1988 iniciou-se a elaboração do novo plano diretor, atendendo a Lei 

Orgânica do município de acordo com a Constituição de 1988. Este Plano foi coordenado pela 
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secretaria do Meio Ambiente e resultou em um trabalho desenvolvido pelas Secretarias e 

Fundações do município (COSTA, 2007).  

Neste ano, pela primeira vez foram acolhidas sugestões da população participantes da 

primeira audiência pública da cidade realizada em outubro de 1991. Foi constatado pelos 

integrantes do grupo de estudo que seria necessária à contratação de um suporte técnico à 

Secretaria de Planejamento para elaboração do Plano Diretor. 

A assessoria ficou a cargo da Universidade Estadual de São Paulo - UNESP - Rio 

Claro, que já havia participado de outras experiências na elaboração de planos no Brasil. 

Foram feitos diversos seminários e debates com a população. Em 1993, foi apresentado o 

Plano Preliminar deste projeto (IDEM). 

Os secretários da administração decidiram que o direcionamento do plano deveria ser 

dado pelos administradores de forma a não abranger somente aspectos técnicos, mas sim 

interesses da Administração Pública.  

O plano foi reapresentado para as Chefias de Divisão e funcionários da administração 

em uma segunda versão em 1994. Por sugestão da secretaria de governo, a arquiteta Raquel 

Rolnik, diretora do planejamento da administração de Luiza Erundina, foi convidada para 

uma palestra sobre o tema “A experiência do Plano Diretor em São Paulo” (IDEM). 

Após este momento de discussões foi publicado o “Plano Diretor de São José dos 

Campos – Um Plano da Cidade para a Cidadania” e definidas, neste volume, as novas 

delimitações urbanas, os estudos com abrangência sociais, físico-geográficos e econômicos da 

cidade.  

Em 1994 foram realizadas 20 reuniões com as entidades da sociedade civil. 

Representantes de indústrias, das universidades, dos trabalhadores, das sociedades de amigos 

de bairro e do sindicado da construção civil se uniram para a elaboração do PDDI tornando a 

elaboração do Plano um exercício de cidadania.  

O PDDI foi aprovado em 9 de julho de 1995 por meio da lei 121/95. Este novo modelo 

de produção do Plano Diretor provocou uma nova postura no governo antes voltado para as 

atividades econômicas (COSTA, 2007). Neste plano foi constatada que a política habitacional 

era ineficiente e, portanto, deveriam ser implantadas diretrizes como a elaboração de projetos, 

regulamentação de ZEIS (Zona Especial de Interesse Social) e regularização fundiária em 

favelas. 

O processo de elaboração do Plano Diretor de Desenvolvimento Integrado do 

município de São José dos Campos de 2006 teve seu descritivo elaborado a partir da leitura e 

reflexões dos documentos e materiais que foram utilizados durante o processo de revisão do 
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PDDI, disponíveis para consulta, no site da Prefeitura Municipal de São José dos Campos, sob 

o domínio: http://www.sjc.sp.gov.br/secretarias/planejamento_urbano/plano_diretor.aspx.  

O processo de revisão do PDDI/2006 foi organizado em duas fases, sendo a 1ª 

composta por Reuniões Preparatórias e a 2ª fase, marcada por Audiências Públicas.  

Na 1ª fase foram realizadas 14 (quatorze) reuniões preparatórias para apresentar o 

Diagnóstico do Município e colher subsídios junto à população, foram realizadas nas regiões 

geográficas da cidade e nos distritos de São Francisco Xavier e Eugênio de Melo no período 

noturno, a partir das 19h, em escolas municipais, universidades e sindicatos, com exceção de 

São Francisco que foi realizada as 14h30. Os locais e horários das reuniões foram informados 

por meio de edital publicado previamente. 

Denominada como Fase de Diagnóstico, as Reuniões Preparatórias seguiam uma 

programação prévia, de cinco partes, como descritas abaixo:  

 

Tabela 2 - Programação das reuniões preparatórias para o desenvolvimento do PDDI de 2006. 

 

1ª 

Ao chegar ao local à população recebia uma cartilha com os principais conceitos do 

Estatuto da Cidade e do Plano Diretor. 

Abertura, com apresentação de vídeo institucional que expôs conceitos do Plano 

Diretor Municipal, Estatuto da Cidade, Lei de parcelamento e uso do solo. 

2ª 

Apresentação do Diagnóstico do Município, composto pela caracterização geral do 

Município, organização territorial e desenvolvimento econômico, social e urbano-

ambiental. 

3ª Manifestação dos presentes, com previsão de 3 minutos para o uso da palavra 

4ª 
Respostas e comentários gerais por parte dos técnicos da Secretaria de Planejamento 

Urbano. 

5ª Encerramento 

Fonte: Elaborada pela autora. 
 

A 2ª Fase do processo de revisão do PDDI -2006 foi desenvolvida por meio de quatro 

audiências públicas, realizadas nos dias 11, 13, 16 e 17 de setembro de 2006, na Câmara 

Municipal de São José dos Campos, em dias e horários alternados. 

Assim como na 1ª fase das Reuniões Preparatórias, as Audiências Públicas que 

compuseram a 2ª fase foram organizadas em cinco partes: 
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Tabela 3 - Programação da 2ª Fase do processo de revisão do PDDI – 2006 em São José dos 

Campos/SP 

1ª 
Abertura, com apresentação de vídeo institucional que expôs conceitos do Plano Diretor 

Municipal, Estatuto da Cidade, Lei de parcelamento e uso do solo. 

2ª Apresentação das Diretrizes Setoriais 

3ª Manifestação dos presentes, com previsão de 3 minutos para o uso da palavra 

4ª 
Respostas e comentários gerais por parte dos técnicos da Secretaria de Planejamento 

Urbano. 

5ª Encerramento 
Fonte: Elaborada pela autora. 

 

As Audiências Públicas tiveram como objetivo central apresentar e discutir com a 

população as Diretrizes Setoriais, elaboradas a partir da 1ª Fase do processo de revisão do 

PDDI-2006. 

Vale ressaltar que o conteúdo do Diagnóstico do Município, apresentado na 2ª parte 

das Reuniões Preparatórias, foi elaborado pelos técnicos da gestão municipal e contemplou 

informações das diversas secretarias e setores da administração pública. 

As sugestões e críticas expressas pela população presente na 3ª fase das Reuniões 

Preparatórias, foram analisadas pelos técnicos da gestão municipal e resultaram na elaboração 

de diretrizes setoriais que configuraram o processo de elaboração do Plano Diretor, 

proposições apresentadas na 2ª fase do processo. Foram registradas aproximadamente 1.400 

sugestões, a média de participação durante as Reuniões Preparatórias foi de 150 pessoas 

(LOBÃO, 2007). 

Desta forma, ao finalizar as Audiências Públicas, foram encaminhadas as proposituras 

que compuseram o Projeto de Lei Complementar do Plano Diretor de Desenvolvimento 

Integrado, encaminhado à Câmara Municipal em 26 de setembro de 2006 para a apreciação e 

aprovação junto ao Legislativo. 

Sobre a participação popular no processo de revisão do PDDI-2006, destaca-se que, 

durante o processo de revisão do PDDI -2006, não foi instituído um coletivo ou conselho 

gestor com a participação da população. O cronograma, procedimentos e etapas foram 

estabelecidos e coordenados pelos técnicos da SPU (Secretaria de Planejamento Urbano) 

(LOBÃO, 2007). 

Por meio da leitura da manifestação da população é possível identificar diversos atores 

sociais que questionaram a metodologia utilizada para a participação, sendo destinados três 
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minutos a cada pessoa inscrita. Os questionamentos referem-se ao tempo insuficiente para o 

debate e à manifestação da população (PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, 2016). 

Com a manifestação de alguns cidadãos, é possível observar que parte da população 

presente não estava preparada e/ou não tinha conhecimento do conteúdo e do objetivo do 

Plano Diretor (IDEM, 2016). A cartilha educativa, apresentava um número insuficiente para a 

população presente, foi distribuída na hora do evento, sem nenhum tipo de orientação prévia.  

O material que subsidiou o Diagnóstico do Município já estava previamente 

estabelecido e elaborado sem a leitura da população (IDEM, 2007). 

Havia constituído o Núcleo Regional do Plano Diretor Participativo, sob a orientação 

do Ministério das Cidades, assim como foram realizadas oficinas temáticas e capacitação em 

determinadas regiões e bairros de São José dos Campos, porém, a gestão pública municipal 

não abriu canal de discussão e/ou participação para os membros do Núcleo, bem como não 

houve possibilidade de encaminhamento das propostas para que o processo fosse 

participativo, a exemplo de oficinas para a leitura comunitária da cidade e elaboração do 

Diagnostico (IBIDEM, 2007). 

As audiências Públicas não foram realizadas nas regiões geográficas da cidade, 

concentrando-se na área central conforme ocorreu na 1ª Fase de discussão. Assim, a 

participação popular não pôde ser expressiva e abrangente, bem como particularidades da 

realidade local deixaram de ser observados. Foram encaminhadas representações junto ao 

Ministério Público, no sentido de ampliar o número de audiências públicas, mas o processo 

participativo não sofreu alterações (LOBÃO, 2007). 

O Projeto de Lei tramitou na Câmara Municipal por 24 dias, tempo considerado 

insuficiente para que pudessem ser realizadas Audiências Públicas com ampla participação da 

população, bem como serem avaliados os pontos críticos ou merecedores de maior atenção e 

discussão. Vale ressaltar que após o Projeto de Lei ter sido submetido à Câmara Municipal 

para que as comissões pudessem contribuir, foram apresentadas 15 emendas ao Projeto de Lei 

Complementar.  

Finalmente, em 17 de novembro de 2006 foi votada e aprovada a Lei Complementar nº 

306/06, que institui o Plano Diretor de Desenvolvimento Integrado de 2006 do Município de 

São José dos Campos, em conformidade com o artigo 182 da Constituição Federal e com a 

Lei Federal nº 10.257 – o Estatuto da Cidade.  
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CAPÍTULO 5 – MATERIAIS E MÉTODOS DA PESQUISA 

 

A realidade social é resultado do próprio dinamismo da vida individual e coletiva com 

toda a riqueza de significados dela transbordante (MINAYO, 2002, p.15). Essa realidade é 

apresentada por meio de teorias, instrumentos e expressões que, ainda de forma imperfeita e 

insatisfatória, são capazes de proporcionar uma aproximação das expressões humanas e 

fenômenos que se desenvolvem na sociedade. Para tanto, a pesquisa mobilizada no campo de 

estudo vincula pensamento e ação. Chizzotti (2003) afirma: 

 

A pesquisa investiga o mundo em que o homem vive e o próprio homem. 
Para esta atividade, o investigador recorre à observação e à reflexão que faz 
sobre os problemas que enfrenta, e à experiência passada e atual dos homens 
na solução destes problemas, a fim de munir-se dos instrumentos mais 
adequados à sua ação e interver no seu mundo para construí-los adequado à 
sua vida. (p. 11). 
 

Segundo José Filho Dalbério (2006), “o ato de pesquisar traz em si a necessidade de 

diálogo com a realidade a qual se pretende investigar e, estabelece com o diferente, um 

diálogo dotado de crítica, canalizador de momentos criativos.” (pag. 64). Nesse sentido, a 

ação de pesquisar envolve aspectos teóricos, metodológicos e práticos que, articulados, 

buscam descrever e interpretar a realidade, fenômenos cujas relações e desdobramentos se 

estabelecem no cotidiano.  

A hipótese do processo de participação popular nas questões que envolvem o 

planejamento urbano é delimitado e favorece a privatização da esfera pública e, 

consequentemente, restringe o debate e a formulação da política urbana a um determinado 

grupo da sociedade, compreendida pelos técnicos, especialistas e pelo mercado.Sugere-se que 

a representação social hegemônica acerca da participação popular contribua para a 

manutenção das práticas patrimonialistas, práticas que se estendem ao cotidiano da política do 

planejamento urbano e regional. 

O princípio dos instrumentos legais urbanísticos asseguram os conceitos de cidadania 

estruturados e elaborados pelos segmentos hegemônicos, respaldados pela escolha de um 

representante ou líder comunitário. 

Para tanto, pretende-se mapear, descrever e catalogar os espaços e mecanismos de 

participação popular durante o processo de revisão do Plano Diretor de Desenvolvimento de 

São José dos Campos-SP em 2016. Objetiva-se, da mesma forma, levantar e classificar 

documentos relativos ao processo de revisão do Plano Diretor de Desenvolvimento Integrado 
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de São José dos Campos em 2016; bem como, por meio da observação participante, 

apresentar os espaços onde se debate e formula a política urbana no município em questão. 

Amparada no referencial teórico-metódológico da Teoria das Representações Sociais, 

esta pesquisa tem como objetivo analisar e interpretar, por meio do conceito de representação 

social, como se desenvolveu a participação popular no processo de revisão do Plano Diretor 

de Desenvolvimento Integrado do município de São José dos Campos em 2016, visando 

conhecer as formas cognitivas que os atores-significativos da pesquisa, os envolvidos no 

debate de revisão do PDDI, elaboraram sobre o conceito de cidadania,e gestão participativa. 

 

5.1 AS FASES DA PESQUISA 
 

Para a realização desta pesquisa foi necessário o levantamento documental referente 

aos Planos Diretores do município de São José dos Campos. A partir desta leitura, definiu-se 

os possíveis passos para alcançar o objetivo da pesquisa, dividida em cinco fases distintas: a 

observação participante; o levantamento documental; as entrevistas semiestruturadas; a 

composição das análises e organização e a discussãodos resultados. 

Primeira fase, observação participante, coma aproximação das fontes ocorreu durante 

os meses de março a agosto de 2016, foi realizada nos espaços das reuniões do coletivo 

denominado: “Jornada de Discussão Urbana”.  

Segunda fase, levantamento documental, através dos dados consultados que foram 

disponibilizados pela prefeitura municipal de São José dos Campos, com a finalidadede 

acompanhar o cronograma de atividades proposto pelo processo de revisão do Plano Diretor 

de Desenvolvimento Integrado do município em 2016 e verificar como se desenvolveu a 

participação popular neste processo. 

Terceira fase, entrevistas semiestruturadas, foram ouvidos nove participantes, 

denominados nesta pesquisa como atores-significativos, escolhidos durante a observação 

participante e dessa forma nomeados devido à relevância que assumiram no processo, por 

terem se destacado em defesa de seus posicionamentos e pelas falas e por terem assento no 

Conselho Gestor para Revisão do Plano Diretor de Desenvolvimento Integrado do município 

de São José dos Campos em 2016. Esses atores significativos são cidadãos comuns e 

representantes dos diferentes seguimentos da sociedade civil. 

Quarta e a quinta faseé composta de maneira em que uma complementa a outra, 

através deanálise das entrevistas semiestruturadas, organização e discussão dos resultados da 

pesquisa, com base nas metodologias criadas por Spink (2013) e Bardin (2004), para 
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compreensão dos significados e sua contextualização. 

 

5.1.1 A Observação Participante 
 

Durante todo o processo de coleta de dados, desde a aproximação com as fontes na 

Jornada de Discussão Urbana até o fim das entrevistas semiestruturadas, a estratégia de 

observação participante foi utilizada e devidamente registrada a fim de complementar as 

informações coletadas e contribuir para a discussão e articulação do referencial teórico e da 

pesquisa de campo.  

A observação participante é uma metodologia de pesquisa cujo ato de observar 

envolve conhecer e compreender as pessoas, as coisas, os acontecimentos e as situações. 

Observar é aplicar os sentidos a fim de obter uma determinada informação sobre algum 

aspecto da realidade.  

O papel do pesquisador é investigar sem se envolver e se tornar parte do grupo 

estudado. A observação participante sugere saber escutar e fazer uso de todos os sentidos 

sabendo quando perguntar e quando se manter em silêncio, somente observando a situação 

(VALLADARES, 2007). O pesquisador, enquanto participante, permanece um pouco 

desligado da comunidade, estando presente somente para aplicação de entrevistas ou 

participação em eventos organizados (ANGROSINO, 2009).  

Utilizar adequadamente as fontes de informação pode auxiliar o pesquisador a 

delimitar o próprio projeto, esclarecendo aspectos confusos da pesquisa e orientar na busca da 

fundamentação e dos meios de resolver possíveis dificuldades. De acordo com Chizzotti 

(2003): 

 

A pesquisa sobre um problema determinado depende das fontes de 
informação sobre o mesmo. As informações podem provir de observações, 
de reflexões pessoais, de pessoas que adquiriram experiências pelo estudo ou 
pela participação em eventos, ou ainda do acervo de conhecimentos reunidos 
em bibliotecas, centros de documentação bibliográfica ou de qualquer 
registro que contenha dados. (p. 16). 
 

A aproximação com as fontes pode indicar os possíveis problemas a serem 

encontrados e ainda evidenciar a necessidade de adequações nos passos metodológicos, à 

observação é importante na fase de coleta de dados e será realizada nos espaços e mecanismos 

públicos de articulação e participação popular, para a compreensão em lócus de questões 

relevantes sobre o posicionamento, articulação e fala dos atores envolvidos nos processos, 
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sujeitos desta pesquisa. De acordo com Queiroz et al. (2007):  

O processo de observação participante segue algumas etapas essenciais. Na 
primeira delas, há a aproximação do pesquisador ao grupo social em estudo. 
Esse é um trabalho longo e difícil, pois o observador precisa trabalhar com 
as expectativas do grupo, além de se preocupar em destruir alguns bloqueios, 
como a desconfiança e a reticência do grupo. Nessa fase, é necessário que o 
pesquisador seja aceito em seu próprio papel, isto é, como alguém externo, 
interessado em realizar, juntamente com a população, um estudo. Diante 
disso, pode-se dizer que a verdadeira inserção implica uma tensão constante 
do pesquisador em razão do risco de identificação total com a problemática e 
o conflito de assegurar objetividade na coleta de dados. (p. 279). 
 

A observação participante foi realizada a fim de aprofundar a significação dos 

fenômenos estudados, estabelecendo uma conversa amigável com o sujeito de pesquisa.  

Como afirma Chizzotti (2003) sobre o processo de coleta de dados e a 

intencionalidade do contato com as fontes, “os dados são colhidos, interativamente, num 

processo de idas e voltas, nas diversas etapas da pesquisa e na interação com seus sujeitos” (p. 

90) e a “observação direta ou participante é obtida por meio do contato direto do pesquisador 

com o fenômeno observado, para recolher as ações dos atores em seu contexto natural, a partir 

de sua perspectiva e seus pontos de vista” (IDEM, p. 89).  

Vivenciar e compreender a dinâmica dos atos e eventos, recolher as informações a 

partir da compreensão e sentido que os atores atribuem aos seus atos em seus próprios 

contextos, exige estabelecer uma relação face a face com os observados. É ouvindo as 

narrativas, lembranças e biografias que se obtém um volume qualitativo de dados originais e 

relevantes.  

 

5.1.2 Levantamento de documentos oficiais da prefeitura municipal de São José dos 

Campos, sobre o processo de revisão do Plano Diretor de Desenvolvimento Integrado do 

município de São José dos Campos em 2016. 
 

A pesquisa documental centrou-se no levantamento das informações oficiais da 

Prefeitura Municipal de São José dos Campos, a respeito das fases do processo de revisão do 

Plano Diretor de Desenvolvimento Integrado do município de São José dos Campos em 2016. 

Conforme descreve Bologna (2000), 

De acordo com as fontes mais diversificadas e dispersas, sem tratamento analítico, tais 

como: tabelas estatísticas, jornais, revistas, relatórios, documentos oficiais, cartas, filmes, 

fotografias, pinturas, tapeçarias, relatórios de empresas, vídeos de programas de televisão, etc. 

(p. 32). 
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As informações estavam disponíveis no site sob o domínio: 

http://planodiretor3.hospedagemdesites.ws/planodiretorsjc/home/. Onde foi possível acessar 

os documentos base de leitura técnica, informações socioeconômicas do município, bem 

como os materiais pedagógicos, de divulgação e fotos.  

 

5.1.3 As entrevistas 

 

As entrevistas foram tratadas a partir de técnicas de pesquisa do tipo qualitativa. 

Segundo Godoy (1995, p. 60), elas são exploratórias, ou seja, estimulam os entrevistados a 

pensarem livremente sobre algum tema, objeto ou conceito. Elas fazem emergir aspectos 

subjetivos e atingem motivações não explícitas, ou mesmo inconscientes, de maneira 

espontânea. São usadas para o entendimento de uma natureza geral de uma questão, 

possibilitando a interpretação. 

As técnicas “[...] são estritamente ligadas ao método e ao processo empregado. As 

técnicas representam a maneira de atingir um propósito bem-definido, a partir de uma 

orientação básica dada pelo método” (BARROS e LEHFELD, 2000, p. 3). O instrumento 

utilizado nesta pesquisa foi uma entrevista semiestruturada (Anexo A). A escolha pela 

entrevista semiestruturada deveu-se, de acordo com Triviños (1987), por ser um instrumento 

que possibilita uma maior coleta de informação: 

 

Podemos entender por entrevista semiestruturada, em geral, aquela que parte 
de certos questionamentos básicos, apoiados em teorias e hipóteses, que 
interessam a pesquisa e, que, em seguida, oferecem amplo campo de 
interrogativas, fruto de novas hipóteses que vão surgindo à medida que 
recebem as respostas do informante. Desta maneira, o informante, seguindo 
espontaneamente a linha do seu pensamento e de suas experiências dentro do 
foco central colocado pelo investigador, começa a participar na elaboração 
do conteúdo da pesquisa. (p. 146). 
 

Para a elaboração das entrevistas foram elencadas questões a respeito da participação 

no processo de revisão do Plano Diretor Integrado do município São José dos Campos em 

2016, e observado o posicionamento da instituição representada durante os debates realizados. 

A definição dos sujeitos entrevistados foi estabelecida mediante critérios determinados 

pela pesquisadora, por meio da observação participante, considerando a significância desses 

atores-significativos no processo de revisão do Plano Diretor Integrado do município de São 

José dos Campos. 

A fim de manter o sigilo sobre a identidade dos entrevistados, foram utilizadas as 
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letras do alfabeto para nomear cada sujeito, sendo a letra “E” para definição de entrevistado e 

numeração para a definição das entrevistas conforme o agendamento cronológico.  

Foram entrevistados nove participantes, que receberam a seguinte denominação: 

E1 (líder de movimento popular, temassento no conselho gestor do Plano Diretor 

como representante do seguimento de movimentos populares); E2 (líder de associação de 

moradores); E3 (líder de associação de moradores); E4 (defensor público), E5 (representante 

da sociedade civil, participante pela primeira vez de um processo participativo de Plano 

Diretor); E6 (representante da sociedade civil, que participou de processos anteriores do Plano 

Diretor); E7 (representante do setor da construção civil, tem assento no conselho gestor como 

representante do seguimento de empresários); E8 (representante de uma universidade, assento 

no conselho gestor como representante do seguimento de estudantes) e E9 (gestor público, 

assento no conselho gestor como representante da gestão pública municipal). 

Para todas as entrevistas semiestruturadas foi utilizado o mesmo roteiro com questões 

(Anexo A), apresentado aos sujeitos no antes do inicio da entrevista e gravação, bem como o 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido – TCLE, com Certificado de Apresentação para 

Apreciação Ética (CAAE) N. 46505115.5.0000.5503. (Anexo B) 

Assim, por meio de entrevista semiestruturada buscou-se obter informações dos atores 

sociais enquanto sujeitos-objeto da pesquisa que vivenciaram a realidade em questão tratada 

nesse estudo. 

Segundo Barros e Lehfeld (2000, p. 58) “a entrevista semiestruturada estabelece uma 

conversa amigável com o entrevistado, busca levantar dados que possam ser utilizados em 

análise qualitativa, selecionando-se os aspectos mais relevantes de um problema de pesquisa”. 

As entrevistas foram previamente agendadas com os sujeitos, via contato telefônico, 

com local e horário escolhidos pelos atores-significativos. Os encontros foram registrados 

com o uso de gravador MP3/MP4, com o objetivo de resguardar a autenticidade dos 

depoimentos e aproveitamento da oralidade, além disso, as observações foram também 

registradas no diário de campo. As entrevistas, utilizadas para a fase de codificação e 

classificação, foram autorizadas pelos entrevistados, que assinaram um Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido – TCLE e as observações foram registradas em um diário 

de campo. 

Na presente pesquisa, a entrevista semiestruturada foi totalmente gravada, em 

gravadores digitais de voz, com a permissão dos participantes. As gravações ocorreram no 

próprio local da entrevista, em seguida foram transcritas inteiramente, após repetidas 

audições. 
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5.1.4 Metodologia, Organização e Apresentação de Resultados 

 

A quarta fase é análise de conteúdo. A análise hermenêutica pressupõe a interpretação 

das falas gravadas durante as entrevistas. A primeira forma de análise foi feita por meio do 

método criado por Spink (2013). Segundo a autora, esta forma é menos onerosa de se 

trabalhar e se compara às vertentes utilizadas em computador para desvendar as 

representações expressas pelos sujeitos. Os resultados foram analisados por meio dos passos 

metodológicos propostos por Spink (2013) para a criação de mapa de ideias com as 

associações feitas às representações e análise de Conteúdo de Bardin (2004). 

Segundo Spink (2013), a construção das associações deve seguir os seguintes passos: o 

primeiro passo consiste na transcrição da entrevista, mantendo a originalidade da fala. No 

segundo passo é feita leitura flutuante do material, compreendendo as pausas, respirações 

profundas, diferenciando a entonação e volume na voz do entrevistado, demonstrando sinais 

de tristeza ou entusiasmo e a defesa de alguma versão dos fatos. O terceiro passo compreende 

a definição do objeto de representação, nesta etapa é elaborado o mapeamento do discurso 

utilizando seus elementos cognitivos, a prática do cotidiano e o investimento afetivo ou o 

mapeamento baseado nos temas emergentes definidos a partir da leitura flutuante do 

pesquisador.  

A escolha do tipo de mapeamento depende da visualização do nível de complexidade 

da pesquisa, definida a partir da análise da mesma pelo pesquisador.O quarto passo consiste 

em elaborar um mapa de discurso. Este mapa deverá dividir as ideias e dimensões 

contrapondo aspectos como o objeto de análise do entrevistado, dado oficial pela prefeitura, a 

percepção do entrevistado e análise emocional.O quinto e último passo trata do transporte de 

dados para um gráfico, pontuando elementos cognitivos, práticas e investimentos afetivos. O 

gráfico atua como um fluxograma que começa do enfoque da pergunta seguindo para os 

assuntos produzidos pelo tema chegando ao fechamento de cada assunto. 

Spink (2013) enfatiza que esta forma de análise permite entender ajustes feitos nos 

elementos cognitivos de teorias do senso comum, compreendendo investimentos afetivos, 

presentes comumente nas falas e silêncios expressos no discurso, onde os silêncios podem 

representar “mecanismos de defesa de identidades ameaçadas” (IDEM, 2013, p. 112). 

Após a criação dos mapas de ideias propostos por Spink (2013), a entrevista 

semiestruturada foi analisada em seguida pelo método da Análise de Conteúdo desenvolvida 

por Bardin (2004), que consiste em: 
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Um conjunto de técnicas de análise das comunicações visando obter, por 
procedimentos sistemáticos e objetivos de descrição do conteúdo das 
mensagens, indicadores (quantitativos ou não) que permitam a inferência de 
conhecimentos relativos às condições de produção/recepção (variáveis 
inferidas) destas mensagens. (p. 41). 
 

A análise de conteúdo pode ser dividida em três fases, conforme Bardin (2004): pré-

análise, exploração do material e tratamento dos resultados.  

Primeira fase é realizado o pré-análise organiza-se o material a ser seguido.  

Segunda fase, descrição analítica, o material coletado foi examinado por meio da 

“leitura flutuante” com o intuito de elaborar as categorias. 

Terceira fase, “interpretação referencial”, as respostas foram categorizadas, para então 

tornar os dados encontrados significativos. 

Na exploração do material foi preciso atenção para entender o sentido da 

comunicação, identificar possíveis falas e expressões implícitas no discurso do entrevistado, 

pois segundo Bardin (2004), “a análise de conteúdo pode ser uma análise dos “significados”, 

embora possa ser também uma análise dos “significantes”. A análise de conteúdo busca 

relatar o significado, que é a análise de discurso. Para a análise de discurso, utiliza-se a 

linguística, ambos possuem a linguagem como objeto, porém há uma distinção entre língua e 

palavra que faz toda a diferença. Assim, o objeto na linguística é a língua e o da análise de 

conteúdo, a palavra. 
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CAPÍTULO 6 – COMPOSIÇÃO DAS ANÁLISES E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

 

6.1 OBERVAÇÃO PARTICIPANTE DA JORNADA DE DISCUSSÃO URBANA 

 

A observação participante no espaço do coletivo Jornada de Discussão Urbana 

compreende o período de 21 de março a 01 agosto de 2016. 

O coletivo denominado Jornada de Discussão Urbana surgiu por iniciativa e 

articulação da Defensoria Pública do Estado de São Paulo com um grupo de pesquisadores do 

Programa de Planejamento Urbano da Universidade do Vale do Paraíba – UNIVAP e do 

Centro de Estudos Latino-Americanos sobre Cultura e Comunicação- Núcleo de Apoio à 

Pesquisa da Universidade de São Paulo-USP. 

O objetivo desta jornada foi colocar em debate a produção das cidades e suas múltiplas 

facetas no contexto da cidade de São José dos Campos e Região Metropolitana. Teve o intuito 

de fomentar a construção de outra leitura da cidade que foi abordada em três etapas: primeiro 

momento apresentou-seum quadro geral de produção de cidades e compreensão dos processos 

desiguais acarretados; segundo momento foram levantados dados sobre a legislação urbana e, 

por ultimo, discutiram-seas potencialidades e os problemas analisados por regiões. 

 
Figura 10 - Jornada de Discussão Urbana realizada pela Defensoria Publica do Estado de SP. 

 
Fonte: Vale Conteúdo, (2016) 
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Objetivos específicos da Jornada (DEFENSORIA PÚBLICA, 2016): 

 

• Empoderar os movimentos sociais ao qualificar seus integrantes apresentando-lhes 

os conhecimentos propostos, aproximando os seguimentos marginalizados da 

cidadania popularizando e efetivando os meios de alcançar a efetivação do direito à 

cidade, especialmente no que se refere à gestão democrática e construção conjunta de 

um Plano Diretor participativo; 

• Fomentar a participação cidadã, a gestão democrática e sua aplicação na prática, 

assim como a multiplicação desses conhecimentos nas comunidades de origem; 

• Compartilhar conhecimentos e experiências entre diferentes comunidades 

participantes; 

• Participar da produção de novos saberes adaptados à realidade atual, numa 

perspectiva de transformação; 

• Fomentar a discussão para que o poder público apresente processos de abertura da 

participação democrática e cidadã, de forma igualitária e justa;  

 

A observação participante na Jornada de Discussão Urbana acorreu de acordo com o 

cronograma de atividades do curso, seguindo as seguintes etapas:  

1ª Etapa: Da convocação para a formação do coletivo, divisão dos atores envolvidos 

em grupos de trabalho e definição do conteúdo programático: 

A primeira reunião foi realizada no dia 21 de março de 2016, a convite da Defensoria 

Pública do Estado, na pessoa do Defensor Público, Dr. Jairo Salvador. Foram convidados 

líderes de movimentos sociais e populares, lideranças de bairros, representantes de 

associações organizações não governamentais e sindicatos, servidores públicos, conselhos de 

classes, profissionais liberais, docentes e pesquisadores, entre outras categorias. O convite 

para participação foi realizado pela Defensoria Pública do Estado, pela equipe do Programa 

Escola da Defensoria Pública do Estado, por meio do correio eletrônico e telefonemas, assim 

extensivo à rede de contato dos convidados. 

A primeira reunião ocorreu na sede da Defensoria Pública, na Avenida Comendador 

Vicente de Paulo Penido, 532, Jardim Aquarius foi aberta a participação dos interessados e 

conduzida pelo Defensor Público, que apresentou os seus pares para a condução dos trabalhos 

e os objetivos do coletivo:realizar capacitação para que a população pudesse se preparar para 

o processo de revisão do Plano Diretor em 2016. 
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Na ocasião, o grupo contava com aproximadamente 40 (quarenta) pessoas que se 

apresentaram e indicaram qual segmentorepresentavam. Nesta primeira reunião foi possível 

identificar atores sociais com posicionamentos bastante distintos, principalmente no que se 

refere aos interesses em estar inserido naquele grupo.  

A mediação do grupo ficou sob a responsabilidade do Defensor Publico, e foi no 

sentido de elucidar as diretrizes do Estatuto da Cidade, da abrangência e importância do Plano 

Diretor, na perspectiva da cidade, enquanto totalidade.  

Os passos seguintes foram no sentido de cadastrar os participantes, orientar e 

sensibilizar para que eles estendessem o convite aos amigos, a fim de provocar uma 

mobilização e efeito em rede, de maneira que todas as regiões geográficas do município 

estivessem representadas. Foi também formado um grupo que trabalhou o conteúdo 

programático do curso. 

Desta maneira, a equipe do Programa Escola da Defensoria Pública do Estado 

elaborou o cadastro dos participantes e fichas de inscrição, para que fossem distribuídas nas 

regiões geográficas e bairros, pelas lideranças comunitárias.  

O grupo de elaboração de conteúdo composto por integrantes da sociedade civil 

joseense, realizou duas reuniões paralelas para a discussão dos temas, ementa, cronograma e 

estratégias pedagógicas.Esta etapa foi concluída com as inscrições dos participantes e com a 

definição do conteúdo programático e cronograma de aulas que variavam a carga horária entre 

quatro e oito horas cada módulo.   

Módulo I- Produção capitalista: a cidade fraturada, teve quatro horas de duração. 

Módulo II- O direito à cidade: legislação e políticas urbanas e as esferas de 

participação. 

Módulo III - O viver nas cidades: Leituras e diagnóstico do urbano e suas interfaces 

possuíram uma carga horária total de oito horas. 

 

O conteúdo programático foi organizado de acordo com o cronograma abaixo:  

Aula 1: 
23/05/16 Módulo I Produção Capitalista do Espaço: a cidade fraturada 

Aula 2: 
30/05/16 Módulo II O direito à cidade: legislação e políticas urbanas e as esferas 

de participação. 

Aula 3: 
04/06/16 Módulo III O viver nas cidades: leituras e diagnósticos do urbano e suas 

interfaces 
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Aula 4: 
13/06/16 Módulo III 

O viver nas cidades: leituras e diagnósticos do urbano e suas 
interfaces – O que são problemas? – Quais são as 
perspectivas? Leitura da cidade em sua totalidade realizada 
pelos participantes. 

Aula 5: 
18/06/16 Módulo III O viver nas cidades: leituras e diagnósticos do urbano e suas 

interfaces – Construção de leitura e diagnóstico 

Aula 6: 
20/06/16 Encerramento 

Apresentação das Leituras e dos Diagnósticos das regiões – 
Elaboração de Painel Geral que comtemplou questões, 
diretrizes e encaminhamentos. 

 

Sobre a 1ª etapa cabe ressaltar que foi possível observar, por meio da fala e 

posicionamento dos atores sociais: 

a) A presença latente dos interesses individuais ou de determinado grupo 

prevalecendo sobre os interesses coletivos da cidade como um todo. Exemplo da 

constante apresentação de demandas específicas dos bairros diretamente ligados à 

questão da Lei de Zoneamento. 

As pessoas que estavam ali queriam defender interesses para a conservação ou 

modernização de seus bairros, a exemplo deste caso temos a Associação de Amigos de Bairro 

do Jardim Esplanada, que de um lado representava os moradores, com o desejo de que a área 

permanecesse predominantemente residencial. Por outro lado os representantes que tinha um 

interesse comercial no local, lutavam pela possibilidade de maiores coeficientes de 

aproveitamento no local (Figura 11). 

 
Figura 11 - Protesto dos Moradores do Bairro Jardim Esplanada 

 
Fonte: Jornal O VALE, 2016 

 



97 
 

Antes tratado como área residencial, com comércios liberados em só 
duas avenidas (Barão do Rio Branco e Anchieta), a proposta da 
prefeitura mudou o caráter do bairro para permitir a instalação de 
pontos comerciais de baixo impacto em mais 10 ruas. 

Moradores se mobilizaram contra a alteração. Eles entregaram um 
abaixo-assinado na Câmara, em fevereiro, com 520 assinaturas de 
residentes de 30 ruas. O documento pede a manutenção do 
zoneamento residencial do bairro (O VALE, 2016, p.1) 

 

Os moradores do Bairro chegaram a pedir para que alguns imóveis fossem tombados 

pelo patrimônio histórico para que o bairro fosse efetivamente preservado.  

 
Figura 12 - Delimitação das ruas do Jardim Esplanada 

 
Fonte: Google Maps, 2017 

 

b) A manifestação de alguns líderes comunitários por vezes também foi mandatária 

de questões como: infraestrutura e serviços públicos, regularização fundiária, bem 

como o relato de situações históricas de remoção, como o caso da remoção dos 

moradores do “Pinheirinho” e da “Vila Nova Tatetuba”. 

 

Durante esta fase, a correlação de forças e divergências era constante. Nesse momento 

apareceramconcepções diferentes do que se compreende por cidade; bem como formas de 

compreensão e interpretação dos instrumentos urbanísticos do Estatuto da Cidade, bem como 

a efetividade e importância do Plano Diretor.  
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Importante destacar que a função social da cidade e da propriedade foram 

constantemente destacados para que fossem realinhados os objetivos coletivos e da própria 

iniciativa do grupo.  

A questão da Lei de Zoneamento de São José dos Campos, em tramitação no 

Ministério Público, foi constantemente retomada por alguns participantes, no intuito de 

provocar alguma ação coletiva, de ordem prática, com o foco no zoneamento posto.Estas 

tentativas de coesão do grupo por meio da ação coletiva contra a Lei de Zoneamento em 

tramitação erampostas especificamente por moradores do bairro Esplanada. Porém, ressalta-se 

que acabou sendo fator/tema de constantes divergências entre os cidadãos e grupos ali 

presentes. 

A 2ª Etapa compreende o período das aulas, de acordo com o cronograma acima. 

Inicialmente destaca-se a primeira questão como reflexão daetapa anterior. Foi 

observadoa dificuldade por parte dos líderes em provocar a mobilização de outros atores e 

distribuir as fichas de inscrição, com propósito de aumentar a adesão e ampliar a discussão. 

Mesmo com a proximidade do início das aulas, alguns líderes não tinham inscrito 

participantes de suas regiões e/ou rede de contatos. 

A falta de participantes por região e/ou bairro e ainda a dificuldade que alguns líderes 

encontraram em conseguir local para as aulas fez com que o local dos encontros fosse revisto, 

alterando-se para um local de fácil acesso na região central, à sede do Sindicato dos Químicos 

de São José dos Campos. As aulas foram marcadas às segundas-feiras no período noturno, das 

19h às 22h. 

Foi articulada entre os participantes uma rede de “caronas” a fim de garantir a 

assiduidade e frequência de todos os interessados, principalmente daqueles que moravam em 

regiões mais distantes. Durante o curso, esta estratégia mostrou-se muito eficiente e favoreceu 

o conhecimento dos participantes, a troca de ideias e de experiências. Durante as aulas foram 

oferecidos lanches aos participantes, entendendo que muitos vinham direto do horário de 

trabalho e ficavam até às 22h. 

Inicialmente o grupo tinha aproximadamente 60 participantes, foram realizadas 

inscrições no local, no início das aulas. O grupo constitui-se de maneira heterogênea, por 

líderes de associações e Sociedade de Amigos Bairro, líderes de movimentos sociais e 

populares, representantes de coletivos classistas, professores, pesquisadores, alunos e 

cidadãos interessados em discutir assuntos relacionados à cidade. 

Quanto ao perfil do grupo a maioria dos participantes era moradores de bairros de 

periferia, envolvidos com alguma frente de reivindicação dos bairros, com escolaridade de 
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ensino médio e quanto à faixa etária se apresentava bem heterogênea, com presença de 

participantes jovens e também idosos. 

Como estratégia didática foram utilizados materiais impressos, cartilhas e documentos 

oficiais sobre legislações e referências teóricas que embasaram o conteúdo das aulas. As aulas 

expositivas eram dinâmicas, com recursos audiovisuais e de cartografia. Além das aulas 

expositivas foram realizadas duas vivências, organizadas por regiões geográficas, a fim de 

obter a leitura comunitária da cidade e a identificação dos envolvidos com o espaço. As 

vivencias foram realizadas pelos mediadores com apoio de recursos: de dinâmicas de grupo; 

manuseio e mapas, como o reconhecimento das atividades desenvolvidas nos bairros e 

regiões. 
Figura 13 - Leitura Comunitária – Jornada de Discussão Urbana 

 
Fonte: Arquivo pessoal da autora, elaborado durante a observação participante. 
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Figura 14 - Oficina de Leitura Comunitária – Jornada de Discussão Urbana 

 
Fonte: Arquivo pessoal da autora, elaborado durante a observação participante. 

 

Na última aula expositiva os mediadores aplicaram o questionário base do Ministério 

das Cidades, a serem aplicados nas Conferências Municipais. Por fim, foi elaborado, a partir 

da síntese das propostas, o Diagnóstico da Cidade, pelo coletivo Jornada de Discussão 

Urbana. Este Diagnóstico foi transformado em Carta Aberta, encaminhada a6 ª Conferência 

da Cidades que ocorreu nos dias 1 e 2 de julho de 2016 no Parque da Cidade de São José dos 

Campos. Esta carta foi aceita como moção (Anexo C). 

Sobre a 2ª fase, é importante destacar alguns pontos observados: 

a) Dificuldade de ampliar a participação a outras lideranças e representantes: Por 

meio das falas, era perceptível a articulação dos sujeitos significativos com suas redes, o 

conhecimento que tinham dos fatos e da realidade de seus bairros ou regiões. Pela 

assiduidade, foi possível afirmar o interesse e comprometimento com os interesses coletivos, 

porém, poucos argumentaram outras pessoas, fazendo-se representanteautossuficiente. 

Indaga-se se a ideia de centralizar a representatividade em si mesmo estaria relacionadaà 

importância e retificaçãoque a participação nestes espaços lhe confere? Pode-se sugerir que a 

autossuficiência da representação seria uma compreensão limitada sobre a importância da 

articulação em detrimento do interesse coletivo? Ou até mesmo uma representação micro da 

figura “messiânica” em torno do líder, como aquele que representa os demais? 
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b) Momentos de tensão e correlação de forças entre determinados atores sociais e 

os mediadores/facilitadores, na insistência do discurso dicotômico entre o primado do 

cotidiano, “a vida na prática”, em detrimento da “teoria”. Foi possível observar que este 

posicionamento partiu de determinados atores sociais principalmente engajados nas 

discussões sobre a cidade há anos, com experiências de lutas e conquistas, porém com uma 

postura aguerrida, tornando a discussão por vezes pessoal, como alguém que propõe a 

discussão dos contextos e acontecimentos históricos a partir de suas experiências empíricas. 

Imperativo destacar que, por vezes, esses atores divergiam em alguns momentos, porém, 

quando se tratava do cotidiano da cidade formavam um grupo coeso, como se a discussão da 

cidade só pudesse acontecer a partir daquele grupo que, inclusive, desqualificava outros atores 

quando expunham falas menos elaboradas. Será que este tipo de posicionamento pode se 

tornar um ponto impeditivo da participação de outros atores, interessados participem e se 

empoderarem da discussão e do status de pertencimento? Outra pergunta que se faz é: existe 

um movimento por vezes contraditório em relação a democratizar as informações e 

disseminar as informações e saberes? 

c) Esvaziamento gradativo das aulas. O curso iniciou com aproximadamente 60 

(sessenta) alunos e, na última aula, tinha aproximadamente 12 alunos. Esse esvaziamento 

provocou alguns questionamentos: seria a dificuldade de locomoção e os dias / horários das 

aulas? Será que a declinação ocorreu ao se perceber que os interesses individuais ou dos 

grupos representados não seriam contemplados?  

d) O Defensor Público como figura representativa da liderança: Foi possível 

observar a permanência e persistência de determinados atores nas aulas e discussões em razão 

do vínculo com o Defensor Público do Estado. Determinados atores vivenciaram e vivenciam 

processos de violação de direitos das mais diferentes formas e são acompanhados pelo 

Defensor que articula a defesa, mas também a participação dos cidadãos, moradores da 

cidade, na direção da luta pela cidadania. Alguns líderes permaneceram na esperança de que 

este processo de revisão do Plano Diretor seria diferente, motivados pela figura e ação do 

Defensor. Além da questão da representatividade na figura do poder do Estado representado, 

cabe a reflexão: em que medida os cidadãos esperam que os seus interesses e as 

transformações no bairro, cidade e região se desdobrem pela via jurídica e não pelo 

envolvimento e participação.  

e) Baixa participação e representatividade na 6ª Conferência das 

Cidades: Apesar da preparação, por meio da aplicação dos questionários, orientação e 

sensibilização para que os participantes da Jornada estivessem presente na Conferência 
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das Cidade, observou-se que a participação dos integrantes da Jornada não foi 

expressiva.  

A 3ª Fase constituiu-se de um único encontro, no qual foram abordados e discutidos: 

pontos de avaliação do processo da Jornada; os resultados e noções da 6ª Conferência 

Municipal da Cidades; uma breve apresentação da situação atual da proposta da Lei de 

Zoneamento, e a tramitação e pontos relevantes. 

Por fim, foram entregues os certificados aos participantes/alunos com frequência de 

até 75% nas aulas, ressaltando que foram 17 participantes os que concluíram o curso com a 

frequência exigida. 

 

6.2 SÍNTESE DO PROCESSO DE REVISÃO DO PLANO DIRETOR DE 

DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS 

CAMPOS EM 2016. 

 

A composição da Síntese do Processo de Revisão do PDDI do Município de São José 

dos Campos em 2016 descrita abaixo, baseou-se nos documentos oficiais coletados junto á 

prefeitura Municipal de São José dos Campos, disponíveis no 

domínio:(http://planodiretor3.hospedagemdesites.ws/planodiretorsjc/home/proximos-passos/). 

 

Etapas do Processo: 

a) Seminário de Abertura do Plano Diretor de 2016 

Data: 19/07/16 

Local:Auditório do Centro da Juventude – Rua Aurora Pinto da Cunha, 131 – Jardim América 

Horário: 19h 

Palestra dePedro Ribeiro Moreira Neto1

Palestra de
: São José dos campos e seus planos diretores 

Nívea Oppermann2

Palestra de
: Nova visão de planejamento dos centros 

Paula Pollini3

 
: Experiência do Plano Diretor de São Bernardo do Campo 

b) Reunião de Formação do Conselho Gestor pata Revisão do Plano Diretor de 

Desenvolvimento Integrado 2016. 

Data: 04/08/2016 

Local: Auditório do Paço Municipal. Rua José de Alencar 123, Vila Santa Luzia. 
                                                 
1 Na época, Secretário de Planejamento do Município de São José dos Campos. 
2Diretora de Desenvolvimento Urbano do WRI Brasil Cidades Sustentáveis 
3Participou como gestora na Secretaria de Planejamento Urbano do município de São Bernardo do Campo e por 
5 anos integrou a equipe de urbanismo do Instituto Pólis.  

http://planodiretor3.hospedagemdesites.ws/planodiretorsjc/home/proximos-passos/�
http://planodiretor3.hospedagemdesites.ws/planodiretorsjc/home/projeto/pedro-ribeiro/�
http://planodiretor3.hospedagemdesites.ws/planodiretorsjc/home/projeto/nivea-oppermann/�
http://planodiretor3.hospedagemdesites.ws/planodiretorsjc/home/projeto/paula-pollini/�
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Horário18h30. 

 

I – Poder Público: 09 representantes 
II – Movimentos Populares: 06 representantes 
III – Trabalhadores, por suas entidades sindicais: 02 representantes 
IV – Entidades Estundantis: 02 representantes 
V- Empresários relacionados à produção e ao financiamento do desenvolvimento urbano: 02 
representantes  
VI – Entidades Profissionais acadêmicas e de pesquisa e conselhos profissionais: 06 
representantes 
VII – Organizações Não Governamentais com atuação na área do desenvolvimento urbano: 
02 representantes 

 

c) Oficinas de Mobilização  

 

A Prefeitura e o IPPLAN - Instituto de Pesquisa, Administração e Planejamento - 

agendou quatro reuniões de mobilização social para sensibilizar e qualificar lideranças de 

bairros e entidades para atuarem como agentes multiplicadores sobre a importância da 

participação popular nas oficinas do Plano Diretor com a seguinte chamada: “Se você quer 

fazer parte dessa equipe, participe dos encontros e solicite o seu material de divulgação.” 

 
 

Data Local Bairro Horário Nº de 
Participantes 

20/10/2016 Casa do Idoso 
Leste 

Vista Verde 19h 14 pessoas 

24/10/2016 Casa do Idoso Sul Bosque dos 
Eucaliptos 

19h 30 pessoas 

07/11/2016 Casa do Idoso 
Norte 

Santana 19h 25 pessoas 

16/11/2016 Casa do Idoso 
Centro 

Centro  19h 6 pessoas 

Fonte: (http://planodiretor3.hospedagemdesites.ws/planodiretorsjc/home/proximos-passos/) 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

https://www.google.com.br/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwi43ceJ2LvSAhVLjZAKHeEKC8wQFggeMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.ipplan.org.br%2F&usg=AFQjCNG2VMHXe1otaYL5aqLlm6v9UhzFGA&sig2=7njfOlEYSuX8Oy01QFo9Qg&bvm=bv.148747831,d.Y2I�
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Figura 15 - Localização das Oficinas: Casa do Idoso em cada região 

 
Fonte: Google Maps, 2017 

 

d) Oficinas de Leitura Comunitária  

Período de 05/11/2016 a 03/12/2016  

Nº Data Região Dia Semana Horário Bairro Local 
1 05/11/20

16 
Leste Sábado  09h Eugenio de 

Melo 
Centro Poliesportivo “João 

Molina” 
2 08/11/20

16 
Leste Terça-feira 19h Novo 

Horizonte 
EMEF “Profa. Sonia Maria 

Pereira da Silva” 
3 10/11/20

16 
Leste Quinta-feira 19h Vista Verde Casa do Idoso Leste 

4 12/11/20
16 

Sul Sábado 09h Bq. 
Eucaliptos 

Casa do Idoso Sul 

5 17/11/20
16 

Sul Quinta-feira 19h Campo dos 
Alemães 

EMEF “Prof. Moacyr 
Benedicto de Souza” 

6 19/11/20
16 

Sul Sábado 09h Pq. 
Industrial 

EMEF “Profa. Maria de Melo 

7 22/11/20
16 

Oeste Terça-feira 19h Jd. 
Indústrias 

EMEF “Profa. Sebastiana 
Cobra” 

8 24/11/20
16 

Norte Quinta-feira 19h Alto da 
Ponte 

EMEF “Profa. Ana Berling 
Macedo” 

9 26/11/20
16 

Norte Sábado 09h Santana Casa do idoso Norte 

10 29/11/20
16 

SFX Terça-feira 19h SFX EMEF “Mercedes Rachid 
Edwards” 

11 01/12/20
16 

Centro Quinta-feira 19h Centro Casa do Idoso Centro 

12 03/12/20
16 

Sudeste Sábado 09h Santa Fé EMEF “Profa. Lúcia Pereira 
Rodrigues” 
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e) Audiência Pública Devolutiva  

Data: 14/12/2016 

Local: Câmara Municipal de São José dos Campos  

Horário: 09h. 

A Prefeitura de São José dos Campos realizou na data acima agendada umaaudiência 

pública para apresentar à população o relatório técnico elaborado pela Secretaria de 

Planejamento Urbano que seria utilizado para a atualização do Plano Diretor do município, 

uma das principais legislações vigentes na cidade. 

O material foi elaborado a partir de estudos e coleta de dados realizados pela equipe 

técnica da Prefeitura. Nele, constam informações sobre a atual situação do município, quanto 

aos aspectos urbanístico e socioeconômico. O relatório traz o perfil das regiões urbanas do 

município, aspectos financeiros e econômicos, políticas públicas praticadas, entre outros 

apontamentos. 

O conteúdo foi utilizado para os trabalhos de revisão do Plano Diretor do município, 

que completaria uma década em 2016 e, segundo determinação do Ministério das Cidades, 

precisava ser atualizado de acordo com as novas necessidades e projeções de 

desenvolvimento da cidade. 

“Realizamos um bom trabalho, discutimos com a comunidade, recebemos propostas e 

agora apresentamos um relatório técnico. Esperamos que esse material seja avaliado 

considerando os anseios da população e capacidade de desenvolvimento de São José”, 

destacou o secretário de Planejamento Urbano, Pedro Ribeiro Moreira Neto. 

Esse material foi utilizado juntamente com todo o conteúdo das 12 oficinas realizadas 

com a população entre os dias cinco de novembro e três de dezembro. Assim, o diagnóstico 

comunitário se somou às análises técnicas tendo como resultado um novo Plano Diretor para a 

cidade, contemplando os interesses da população dentro de um padrão urbanístico 

tecnicamente adequado. 

 

f) Plano Diretor 

O Plano Diretor é uma lei que organiza o crescimento e o funcionamento dos 

municípios. O Plano vale para as atividades urbanas e rurais, e tem validade de 10 (dez) anos. 

A atual legislação foi elaborada em 2006. Nessa última década, São José dos Campos cresceu 

e se desenvolveu, passando a apresentar novas características e desafios. 

A partir dessas mudanças, é preciso atualizar o diagnóstico existente para então fazer 

propostas que norteiem o crescimento da cidade. A revisão do Plano Diretor também é uma 
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exigência do Estatuto da Cidade. 

 

g) Conselho Gestor 

Representantes de diversos segmentos da sociedade civil integram o Conselho Gestor 

que está atuando desde o início de agosto de 2016, acompanhando todas as etapas na revisão 

do Plano Diretor de São José dos Campos. Os membros foram indicados pelos seus 

seguimentos e eleitos por seus pares, respeitando a proporcionalidade determinada em edital 

para cada seguimento da sociedade. Fonte: (http://planodiretor3.hospedagemdesites.ws/ 

planodiretorsjc/home/proximos-passos/). 

Algumas considerações são feitas a respeito do processo de revisão do Plano Diretor 

de Desenvolvimento integrado do Município de São José dos Campos em 2016. A primeira 

delas diz respeito a sua a realização. O processo não foi concluído. Foram cumpridas as etapas 

iniciais, mas a conclusão e a aprovação da Lei não foram efetivadas.  

O processo de revisão sofreu a primeira interrupção durante o período da campanha 

eleitoral municipal, conforme determina a lei eleitoral. Em novembro de 2016 foi retomado e 

encerrado em dezembro do mesmo ano, com a audiência pública de devolutiva à população. 

O encerramento se deu em razão da troca de governo. Nota-se que o encerramento diz 

respeito ao término das atividades, não efetivamente à conclusão das discussões.A interrupção 

do processo e o seu encerramento sem conclusão dificultaram e impediram a maior 

participação e acompanhamento das etapas por parte dos cidadãos, o que por si já 

descaracteriza o objetivo principal do Plano Diretor. 

O período compreendido entre o início das oficinas de mobilização (outubro/2016) e 

as leituras comunitárias, encerradas em dezembro, foi muito curto para o extenso conteúdo 

que deveria ter sido debatido e refletido profundamente. O breve espaço de tempo e a 

ausência de prévia divulgação para a população levaram ao desconhecimento das reuniões e 

oficinas que estavam ocorrendo durante o período, nos bairros e regiões geográficas. A 

quantidade de pessoas que participaram das reuniões de mobilização (conforme tabela exposta 

no item 3) comprova a baixa participação da população, em razão dos fatores expostos acima. 

Não obstante, há que se destacar um fator positivo deste processo: a composição do 

Conselho Gestor, previsto pelo CONCIDADES, o Conselho das Cidades, órgão que 

regulamentou a 6º Conferência Nacional das Cidades que ocorreu nos dias 1 e 2 de julho de 

2016. Esta composição abrangeu sete seguimentos da sociedade civil e representa uma 

iniciativa de gestão democrática. 

http://planodiretor3.hospedagemdesites.ws/�
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6.3 ANÁLISES DO CONTEÚDO DAS ENTREVISTAS SEMIESTRUTURADAS 

 
A pesquisa, assentada no estudo das Representações Sociais, procura desvelar de que 

forma se produz saberes sociais sobre temas como cidadania, cidade e plano diretor. Tenta-se 

elucidar como a ação e o pensamento se interligam na dinâmica social, construindo saberes. 

Ou seja, busca-se entender como as pessoas pensam e compreendem o planejamento urbano, 

sobretudo a respeito da participação popular em questões que remetem à dinâmica da vida 

urbana. 

Retomando a metodologia da análise, já exposta neste trabalho anteriormente, ressalta-

se que foram entrevistados nove participantes, denominados nesta pesquisa como atores-

significativos, devido à relevância que assumem no processo, como cidadãos e representantes 

dos seguimentos da sociedade civil, seus posicionamentos e falas durante o processo de 

participação popular e por estes terem assento no Conselho Gestor para Revisão do Plano 

Diretor Integrado do município de São José dos Campos em 2016. 

Os depoimentos foram gravados em áudio e transcritos em sua totalidade. A análise e 

categorização das respostas seguiram de acordo com cada um dos temas propostos nas 

perguntas da entrevista semiestruturada. Foram feitas considerando a forma com que os temas 

se desdobraram segundo as falas dos entrevistados, para a elaboração das associações a partir 

da participação popular. 

 

6.3.1 Composição das Análises 

 

O estudo das Representações Sociais, visando entender a participação popular 

narevisão do Plano Diretor de São José dos Campos em 2016, resultou em quatro gráficos, 

seguindo a metodologia dos Fluxogramas de Spink (2013). 

A composição dos gráficos acompanhou criteriosamente as etapas propostas por Spink 

(2013), descritas no item 5.1.3 da metodologia, cujos resultados são apresentados a seguir. 

A análise das entrevistas foi realizada em 5 passos:  

1º passo: efetivou-se com a transcrição das entrevistas;  

2º passo: foi realizada a leitura flutuante das transcrições das entrevistas realizadas, 

momento no qual se pôde identificar as pausas, respirações profundas, entonação e volume na 

voz do entrevistado, sinais de tristeza ou entusiasmo e a defesa de alguma versão dos fatos; 

3º passo: identificação dos temas emergentes. Nesta etapa foram identificados os 
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temas emergentes apresentados nas falas dos atores-significativos. A identificação destes 

pontos ocorre após a leitura flutuante (Figura 16); 

4º passo – elaboração de um mapa de discurso.  

Identificados os temas emergentes, passou-se à análise destes, agrupando-os de acordo 

com as associações feitas para cada tema emergente. Essas associações de palavras e 

interpretações originou o Mapa de Ideias (Tabela 4). 

5º passo: transposição de dados coletados e organização de gráficos. 

Interpretadas as entrevistas e feita à decodificação, foi criado um Fluxograma de 

Mapeamento dos Discursos, os quais elucidam as principais associações, interpretações e 

palavras recorrentes nas falas dos atores-significativos. Foi-se pontuando elementos 

cognitivos, práticas e investimentos afetivos. O gráfico atua como um fluxograma que começa 

do enfoque da pergunta seguindo para os assuntos produzidos pelo tema chegando ao 

fechamento de cada assunto (Figuras 16; Figura 17 e Figura 18). 

 
Figura 16 - Mapeamento dos Discursos – Temas Emergentes 

 
 Fonte: Produzido pela autora a partir da análise das entrevistas. 



109 
 

Tabela 4 - Mapa de Associação de Ideias 

PARTICIPAÇÃO PLANO DIRETOR CIDADE AFETO 
O CIDADÃO 

ENTREVISTADO 
DIREITOS E 
DEVERES DIRETRIZES ESPAÇO PÚBLICO EGOÍSMO INFORMAÇÃO 

INFORMAÇÃO METAS AGLOMERADO EMPATIA PARTICIPAÇÃO 

AUTONOMIA DEZ ANOS TERRITÓRIO 
DESCRENÇA 

POLÍTICA INTERESSES 
DIGNIDADE DESIGUALDADES REPRESENTANTE PERTENCIMENTO PARTICIPAÇÃO 

JUSTIÇA 
SOCIAL ZONEAMENTO 

GRUPO DE 
PESSOAS 

 
VOZ 

DIREITO AO 
VOTO 

GESTÃO 
PÚBLICA LUGAR 

 
VEZ 

PARTICIPAÇÃO DEMANDAS 
ESPAÇO DE 

ATIVIDADES 
 

LUTA 

VOZ 
PARTICIPAÇÃO 

EFETIVA 
COMÉRCIO E 

SERVIÇOS 
  

 

PLANEJAMENTO 
MUNICIPAL MERCADORIA 

  

 

ESTATUTO DA 
CIDADE NECESSIDADE 

  
  

REGULARIZAÇÃO 
  Fonte: Produzido pela autora a partir da análise das entrevistas. 

 

Concluídos com os passos descritos acima, as entrevistas semiestruturadas passaram a 

ser analisadas pelo método da Análise de Conteúdo desenvolvida por Bardin (2004). A 

análise de conteúdo foi dividida em três fases: pré-analise, exploração do material e 

tratamento dos resultados.  

Na primeira fase pré-analise organizou-se o material. Na segunda fase - descrição 

analítica - o material coletado foi examinado por meio da “leitura flutuante” com o intuito de 

elaborar as categorias. Na terceira fase - interpretação referencial - as respostas foram 

categorizadas, para então tornar os dados encontrados significativos. 

A partir do Mapa de Ideias foram constituídos novos fluxogramas específicos para 

cada tema emergente: Cidade, Plano Diretor e Participação Popular. Os fluxogramas serviram 

para estruturar as associações feitas pelos atores-significativos com base nos temas 

emergentes trazidos por cada um delas em seus discursos. 

Estruturados os temas emergentes com as associações dos atores-significativos passou-

se fazer a contextualização de cada um dos temas emergentes que, nesta pesquisa, 

correspondem às categorias de análise na metodologia de Bardin (2004), descrita acima.  
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6.3.2 Categorias Analisadas 

  

Por meio da orientação da análise de conteúdo de Bardin (2004) emergem os 

principais temas organizados em categorias, quais sejam: Cidade; Plano Diretor e Participação 

Popular. Na sessão seguinte são discutidos os resultados desta análise.  

 

6.3.2.1 Cidade 

 

A primeira categoria analisada foi a Cidade, resultando no Fluxograma de Percepção 

de Cidade (Figura 17). 

 

Figura 17 - Fluxograma da Representação de Cidade. 

 
Fonte: Produzido pela autora a partir da observação participante no processo de revisão do Plano Diretor de São 

José dos Campos/SP, 2016. 
 
 

Tendo como referência as respostas das entrevistas semiestruturas, a análise desta 

categoria baseou-se no questionamento:  

O que é a cidade? Todavia, há de se destacar que a percepção de cidade varia de 

acordo com a vivência, visão de mundo e pertencimento de cada entrevistado, de maneira que 

sua fala traduz as percepções sobre o que vem a ser a cidade, sua função e significado. Assim, 
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as percepções encontradas sobre cidades correspondem às descrições abaixo. 

A cidade é primeiramente compreendida como espaço coletivo, marcado pelas 

relações de troca, expressas pelo lugar onde tem comércio, banco e emprego. A ideia de 

centralidade surge com função de concentrar as pessoas e serviços, cumprindo um papel de 

facilitadora do cotidiano da vida urbana como descreve o E2: “facilita mais as coisas são... se 

torna mais perto: mais fácil: onde tem banco onde tem mercado...” (E2). 

Conforme a descrição de E8, cidade é:  

 

“Construção coletiva de um grupo de pessoas no qual elas se 
decidiram se reunir em algum lugar seja pelo motivo delas trocarem 
serviços entre si é ... trocarem ... realizarem comércio entre si e se 
concentrarem em lugares que tem uma urbanização para que elas 
consigam ter mais facilidade em acesso a emprego e enfim.” (E8). 
 

 

A cidade também é um aglomerado de pessoas, com diferentes credos e diferentes 

etnias, diferentes maneiras de pensar, que se interagem e estabelecem uma convivência social. 

Como totalidade, a cidade pode ser vista como “palco de acontecimentos”, de interação de 

pessoas. Da noção de convivência decorremdiferentesexpressões e conflitos de interesse, pois, 

como observa E6, a cidade é “feita de pessoas e para as pessoas... por isso elas devem ser 

reconhecidas...a cidade é feita de pessoas e não de coisas” (E6). 

A cidade também pode ser considerada uma “parte territorial onde as pessoas (...) se 

aglomeram (...) e acaba(m) interagindo...é convivência social e dessa convivência social 

começam-se aí a surgir necessidades conflitantes” (E5). 

De acordo com a percepção dos entrevistados, a convivência social não acontece de 

forma igual para todas as pessoas. E6 reforça que a cidade “é o palco dos acontecimentos do 

mundo capitalista é onde acontecem todos os embates (...) onde a gente produz e reproduz a 

mais valia é onde acontecem às relações sociais é onde é o placo da história (...) das 

transformações humanas do espaço” (E6). 

A totalidade da cidade é formada por uma complexidade social onde alguns interesses 

imperam sobre outros. Durante as entrevistas, foi constatado que os diferentes grupos sociais 

se separaram em três principais categorias, denominadas pelos entrevistados como “classe”4

                                                 
4 Destaca-se que a expressão “classe” somada aos adjetivos “alta”; “média” e “baixa”foi mantida na 
discussão dos resultados devido a recorrência em que os atores-significativos, sujetos desta 
pesquisa, utilizaram-na para expressar a suas percepçõessobre os conflitos de interesses no contexto 
da cidade. Portanto, para esta análisefoi mantida com o intuído de interpretar os significados atribuídos a elas 
pelos sujeitos. Não foi tomada como referência a teoria de Karl Marx para o estudo das classes sociais no 

: 
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a classe alta, a classe média e a classe baixa. 

A classe mais favorecida, denominadas Classes A e B segundo o Instituto Brasileiro 

de Geografia e Estatística (2010), denominadas Classe Alta nesta pesquisa, dispõem de uma 

renda acima de 5 salários mínimo acrescida de variáveis de conforto, estudo e saneamento 

conforme dados do IBGE no Censo 2010. 

Quanto chamada Classe Alta, sempre aparece com discurso ligado ao conceito de 

posse, relacionado aos interesses das empreiteiras, e daespeculação imobiliária; dos interesses 

econômicos que envolvem o uso e a propriedade do espaço urbano, como observou E2: 

 

“são as empreiteiras (...), é, são eles (que) tem um interesse muito grande (na 
cidade) (...) porque antes, (...) a gente construía nossas casas nos bairros, era 
feito a casa do nosso gosto (...).Hoje não,hoje já tem que ser feito do jeito 
que eles querem e não da forma que a gente quer.” (E2). 

 

E1 também se manifesta: 

“os interesses deles se sobressaem e aí fica o interesse da classe média e da 
especulação imobiliária que é que realmente são os donos da cidade (...) a 
classe média se une com a especulação imobiliária para alcançar o objetivo 
deles porque muitasvezes o interesse vai de encontro com a especulação 
imobiliária (...).” (E1). 
 

A classe média aparece como um grupo que consegue se organizar, que tem definido 

seus interesses e consegue atingir seus objetivos devido ao grau de instrução e escolaridade 

dos que compõem este grupo. Segundo a análise das entrevistas, pudesse constatar que este 

grupo é formado por pessoas que tem acesso e conhecimento da Lei, acesso, portanto, à 

informação. É o que nos evidencia “(...) em pouco tempo eles (classe média) consegue 

aprovar um projeto que não tem dificuldade. Nós não, pra nós conseguir essa casa que você 

está vendo aqui hoje, foram treze anos” (E3). 

É interessante observar que sujeitos significativos da classe menos favorecida 

aparecem sempre utilizando o pronome “nós”. Para se referir a este grupo, foram utilizados 

por parte dos entrevistados, os seguintes termos: classe baixa, nós, povo e população de baixa 

renda. Também era recorrente a fala: “dificuldade de a classe baixa conseguir conquistar 

direitos em relação à cidade”.  

Nas falas, é possível identificar que a palavra “povo” é sempre atrelada à “classe 

baixa”, com sentido de valor; assumindosensação de distanciamento das demais “classes” e 

com a percepção que aquela não acessa os seus direitos. Este grupo sempre aparece 

                                                                                                                                                      
processo de produção, bem como não foi utilizada como base alista de classes sociais proposta pelo Instituto 
Brasileiro de Geografia e Estatística –IBGE, para o coorte socioeconômico dos grupos da sociedade brasileira.  
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constituído pela maioria dos moradores da cidade e sua fala aparece sempre “desorganizada”. 

Outra questão que prejudica a ação da Classe Menos Favorecida na organização de 

ações que possam gerar benefícios para os seus anseios sobre a cidade é que eles estão 

espalhados pela cidade; ao contrário de grupos de “classe média”, que se reúnem em 

Sociedade de Amigos de Bairro ou outras associações voltadas para um espaço específico. 

Contudo, o principal aspecto ressaltado nas entrevistas sobre a desorganização deste grupo 

menos favorecido esteve ligado à falta de informação, onde aspectos como a deficiência de 

escolaridade ou de disponibilidade para aprender mais sobre a legislação e sobre questões 

técnicas relacionadas à cidade foram fatores cruciais para que o grupo se mantivesse 

desorganizado. 

Na ideia da interação dos grupos, sempre era ressaltada a figura do “Ente regulador”, o 

Estado. Contudo, tem-se a ideia de que a prefeitura é quem deve garantir os direitos do 

cidadão de forma a regular seu espaço coletivo, construir um espaço que seja igualitário e que 

equilibre educação, saúde e infraestrutura de forma que todas as pessoas sejam contempladas 

“e que, para isso, precisa ter regras” (E7): 

“necessidade de cada um... entre aspas né... querer priorizar a sua 
necessidade de onde essa interação começa a derivar o conceito de cidade... 
e a necessidade de ah... de criar aí os governos e tal para conseguir com que 
essa interação surja da melhor maneira possível.” (E5). 
 

Contudo, é necessário compreender que a cidade não é homogênea, conforme 

observou um dos participantes: “são muito diferentes (os bairros) porque o próprio bairro é 

um pouco diferente um do outro. Uns bairros têm coisas diferentes das outras já feita... como 

infraestrutura; outros não têm nada”(E2). 

A segregação socioespacialna cidade de São José dos Campos se destaca no momento 

de discussão do Plano Diretor, de forma que as classes baixas são sempre marcadas como 

espalhadas dentro do espaço urbano devido à falta de acesso as áreas mais próximas ao centro 

urbano. Por este motivo, suas necessidades sempre aparecem ligadas à melhoria na 

infraestrutura da cidade. A primeira coisa a ser ressaltada nesta fala é a necessidade de 

equipamentos públicos nas áreas mais afastadas do centro urbano. Outras questões abordadas 

são a saúde, a educação e o transporte. Foram marcadas as necessidades de cada bairro e as 

diferenças socioespaciais dentro de uma mesma região, como na seguinte fala: 

 

“Eu moro aqui na região Sul de São José dos Campos né... nessa região é 
uma região muito grande... muito extensa... tanto é que na jornada eu tive a 
oportunidade de conhecer outras pessoas que vivem em outras regiões da 
região Sul... né... a região Sul ela é bem dividida... ela tem bastante é... não 
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só não só essa divisão geográfica dentro da região sul mas também uma é... 
você percebe diferenças bastante grandes ... de uma parte da região Sul para 
outra... né... na questão de infraestrutura e tudo mais...”(E5). 
 
 

Sempre é ressaltada a ideia da importância da criação de estratégias e de força para 

que a Classe Baixa consiga garantir seus direitos. A palavra luta é utilizada para demonstrar o 

ânimodeste grupo que já teve seus direitos violados por muito tempo. A fala de E3 ressalta a 

necessidade de um grande esforço do povo para garantir algum tipo de melhoria em sua 

condição: “A única coisa que muda a vida é a luta se você não lutar você vai morrer e não vai 

deixar nada para a futura [...]” ou ainda na fala sobre o que é a cidade “[...] para nós ter direito 

a cidade nós tem que lutar muito para nós ter direto... né” (E3). 

Na ideia da interação dos grupos, sempre era ressaltada na figura do “Ente regulador”, 

referindo-se ao Estado. Contudo, a ideia de que a prefeitura é quem deve garantir os direitos 

do cidadão de forma a regular seu espaço coletivo, construir um espaço que seja igualitário e 

que equilibre educação, saúde e infraestrutura de forma que todas as pessoas sejam 

contempladas. Entretanto, a cidade atualmente é percebida como“lugar de ter todos os seus 

direitos numa igualdade né, o que não acontece. Atualmente não é assim que é vista a cidade 

né. Ela prevalece só para um grupo, .e o outro grupo, fica sem os seus direitos garantidos...” 

(E1). 

O histórico das cidades brasileiras é marcado pela segregação espacial, isso acontece 

devido ao padrão de expansão, quedestina a população de baixa renda para os locais mais 

distantes da cidade, em áreas carentes de infraestrutura (SILVEIRA, 2006). A desigualdade na 

ocupação do solo urbano de São José dos Campos não é exceção no país, de forma que sua 

percepção é constatada pelos entrevistados: “pra mim é muito visível à segregação em São 

José... São José ainda está em um processo que continua, mas não existe..., não existe 

mistura..., os bairros continuam segregados assim... onde tem rico, tem rico, e onde tem 

pobre, tem pobre né.” (E9). 

É possível compreender que na cidade há uma diferença entre a infraestrutura dos 

espaços, é constatada a segregação espacial. Os equipamentos e serviços públicos necessários 

para todos estão presentes somente para uma parcela da população. A cidade pode ser vista 

como um local de disputa de interesses e de luta dos grupos de menor poder aquisitivo para 

que se consiga ter alguma voz e algum direito ao espaço de qualidade. Todas as relações de 

interesses e luta se dão no espaço urbano. Lefebvre (2008) observou que a cidade é espaço da 

“produção no sentido amplo: produção de relações sociais e reprodução de determinadas 

relações. É nesse sentido que o espaço torna-se o lugar dessa reprodução, aí incluídos o 
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espaço urbano, os espaços de lazeres, os espaços ditos educativos, os da cotidianidade, etc.” 

(p.48 - 49). 

A percepção atual da cidade é dada por meio de uma relação de disputa e não como 

um lugar que envolve sentimento de pertencimento. Há a falta de uma conexão afetiva com 

este espaço. Sendo assim, este olhar sobre o espaço urbano torna-o um local de disputa por 

direitos sem conexão com desejo de uma cidade melhor.  

 “Como convém a um país onde as leis são aplicadas de acordo com as circunstâncias, 

o chamado Plano Diretor desvinculado da gestão urbana. Discurso pleno de boas intenções, 

mas distante da prática” (MARICATO, 2001, p. 125). Esta falta de engajamento de diferentes 

parcelas da população resulta em “planejamento urbano para alguns, cercado para alguns, lei 

para alguns, modernidade para alguns, cidadania para alguns...” (IDEM, 2001, p.126-127). 

Estes anseios para melhoria da cidade podem ser expressos no Plano Diretor durante a 

participação pública, contudo, nãose reconhece a correlação entre pertencimento por parte da 

população e a transformação efetiva do espaço público. 

 

6.3.2.2 Plano Diretor 
 

A forma de regular o espaço por meio da administração municipal é função do Plano 

Diretor, que informa como a cidade irá se desenvolver. Um dos sujeitos significativos da 

pesquisa, E7, tem clareza que o Plano Diretor deve apontar diferentes caminhos para “a 

cidade que queremos morar em 10 (dez) anos”, ele tem a“função de nortear o crescimento 

dessa cidade... que cidade que a gente quer... ou melhor... que cidade que a gente precisa 

ter...”(E7). 

O estudo das entrevistas obteve como um de seus resultados o Fluxograma sobre o 

Plano Diretor (Figura 18). 

 

 

 

 

 

 

 



116 
 

Figura 18 - Fluxograma de Representação do Plano Diretor. 

 
Fonte: Produzido pela autora a partir da observação participante no processo de revisão do Plano Diretor de São 

José dos Campos/SP, 2016. 
 

Para a análise desta categoria baseou-se nas respostas aos seguintes questionamentos: 

Em sua opinião, o que é o Plano Diretor?; Como você percebe a interação das pessoas no 

processo de revisão do Plano Diretor? 

De modo geral, o Plano Diretor é percebido como Plano de Metas, que constam 

diretrizes gerais.  

Pelo Plano Diretor estar regido em forma de lei a população entrevistada demonstrou 

consciência de que as metas estabelecidas em seu documento possuem grande importância 

para todos e que é fundamental que exista este tipo de lei, para se integrar o espaço da cidade. 

Todavia, a fala presente no Plano Diretor esteve acompanhada da ideia de que esta lei só age 

para beneficiar alguns grupos, sobretudo para garantir os direitos daqueles que possuem 

algum interesse econômico. Segundo o entrevistado E7, é o Plano Diretor que “vai dar 

sentidos para onde a cidade vai se desenvolver a gente vai ser uma cidade voltada para o 

comércio à gente vai ser uma cidade voltada para a indústria... a gente vai ser uma cidade 

voltada para atrair investimentos ou a gente vai ser uma cidade fechada para investimentos 

novos” (E7). 

Quando se fala em Plano Diretor, a especulação imobiliária surge como uma ideia 
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relacionada às empreiteiras. Por esse motivo, compreende-se a efetiva participação e o poder 

de influência do grupo que tem propriedade de terras e conhecimentos da lei no momento de 

elaboração do plano diretor. 

Pode-se tomar como exemplo de influência no plano de Zoneamento da cidade, a força 

do grupo representante do bairro do Esplanada. O grupo de Classe Menos Favorecida acredita 

que a união dos grupos hegemônicos faz com que eles se fortaleçam para garantir os seus 

diretos. Desta forma, o Plano, argumentou “éessa peça fundamental do ordenamento jurídico 

que... faz com que a cidade tenha um norte para alcançar aonde ela quer chegar né... esse 

objetivo na minha opinião é o bem-estar da população... o bem-estar coletivo” (E4). 

A população mais carente afirma que, quando se trata de uma necessidade popular, ela 

não sai do papel; ela se estabelece em forma de lei, mas não se concretiza na prática. Outra 

questão apontada é que, apesar de ocorrer o chamamento para a participação popular, a falta 

de entendimentos sobre o Plano Diretor ou sobre assuntos mais técnicos relacionados ao meio 

urbano, a população menos favorecida afirma que a deficiência em sua instrução influencia 

em sua fala nas reuniões, uma vez que estão despreparados para o debate e para a defesa dos 

interesses dos seguimentos que representam.  
 

6.3.2.3 Plano Diretor 

 

A última categoria decorrente das análises de conteúdo resultou no Fluxograma da 

Representação da Participação Popular (Figura 19). 
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Figura 19 - Fluxograma de Representação da Participação Popular 

 
Fonte: Produzido pela autora a partir da observação participante no processo de revisão do Plano Diretor de São 

José dos Campos/SP, 2016. 
 

Para a análise desta categoria baseou-se nas respostas aos seguintes questionamentos: 

Em sua opinião por que a participação popular é obrigatória no processo de revisão do Plano 

Diretor? Em relação à revisão do Plano Diretor de São José dos Campos em 2016 qual a sua 

opinião sobre a participação popular? Quais Foram os pontos positivos e negativos durante a 

participação popular no processo de revisão do Plano Diretor? 

De acordo com Souza (2006b),  

 
Participação é o processo social que existe independente da interferência 
provocada por outro agente externo [...] é o próprio processo de criação do 
homem ao pensar e agir sobre desafios da natureza e sobre os desafios 
sociais nos quais ele próprio está situado. (p. 98). 
 
 

A não participação sempre aparece relacionada à falta de conhecimento e de 

informação. O cidadão alienado desconhece o direito de participação e os possíveis 

desdobramentos que sua ação possa originar. E7 ressalta que  
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“o cidadão não tem hoje o conhecimento cívico ele não tem conhecimento de 
legislação ele não tem conhecimento de direitos e deveres... você vai 
perguntar para pessoa sobre o planejamento de cidade a maioria da 
população não vai saber te resolver... te responder...” 
 

 

É citado nas entrevistas que quando as pessoas chegam às audiências, elas não sabem 

o que estão fazendo lá e por este motivo preferem não falar ou quando falam não conseguem 

se expressar da mesma forma que pessoas mais instruídas ou preparadas representantes dos 

outros grupos. Por este motivo, a participação popular não é efetiva. As entrevistas 

ressaltaram que as leis já são demonstradas no início das reuniões, o que os faz acreditar que 

estas leis já estão prontas e que não é necessária a participação popular neste processo fechado 

e pronto. 

 Por meio da reflexão do tema pode-se constatar que a participação popular é a 

representação social transformada em ação e efetivada no espaço popular.No entanto, a 

representatividade concentrada em determinadas figuras pode distorcer o conceito de 

participação efetiva. E2 explica como percebe a representatividade:“a representatividade está 

muito enraizadana vida das pessoas... então, tem o vereador, tem o representante de bairro, 

tem o sindicato, e eu não preciso lutar... (E2) 

De acordo com a fala de E2, a população ainda possui a crença de que há um 

representante de sua classe na prefeitura e se acomoda, não participa das audiências por 

acreditar que o seu seguimento já está sendo representado. Por outro lado, há também uma 

descrença nestes participantes que, muitas vezes são chamados de “panfleteiros”,defensores 

de interesses pessoais e profissionais que deixam de representar um seguimento social e 

passam a representar os interesses da administração. 

. A falta de entendimento de que a voz de todos precisa ser ouvida é que patrocina o 

surgimento dos chamados “padrinhos dos bairros” ou ainda dos vereadores que ganham fama 

por representar um determinado bairro e com estabelecimento destes pequenos poderes é que 

se perde a noção de uma cidade integrada. 

As pessoas vão trabalhando como mediadores sobrepondo os interesses pessoais sobre 

os coletivos. 

O que é a participação popular então? As pessoas não participam por não saberem o 

que é o Plano Diretor ou, por falta de compreensão do Direito à Cidade. A pesquisa 

demonstrou que a falta de interesse da população na gestão urbanaestá ligada ao fato da 

convicção que a população não influencia nos debates sobre a cidade e, em específico, 
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noinstrumento mais importante do município, o Plano Diretor. Os seguintes motivos foram 

identificados e elencados como influentes na falta de participação popular: 

 

• As pessoas não sabem o que é o Plano Diretor; 

• Não há o entendimento da cidade; 

• Não há a compreensão do direito à cidade: 

• Não sabem se sua participação terá poder de influência real. 

 

Os entrevistados manifestaram uma descrença nas informações transmitidas nas 

audiências, como observou E1: 

 

“você fica falando e é como se estivesse falando ao vento né e você não 
escuta o seu eco e por falta do eco que você não consegue ir além né porque 
você precisa do retorno né o retorno que dá ora você fazer um som legal né 
então eu sinto assim que o meu som ainda está muito pouco.” (E1). 

 

Para o Entrevistado E1, é a consciência do povo que poderia influenciar uma mudança 

na realidade atual:  

 

“Deveria acontecer o máximo mas acontece sempre o mínimo... e gostaria 
muito que o povo participasse para eles saberem o direito que eles tem... e 
também além do direito que eles têm da força que eles têm... porque a força 
do povo é muito maior é um gigante é muito maior que tudo... que qualquer 
número de lei... porque quando o povo sai na rua para fazer uma passeata 
para fazer alguma caminhada alguma coisa muda... então o povo precisa 
aprender isso... é preciso que eles reconheçam que a voz deles tem que ter 
valor.” (E1). 
 
 

A falta de informação foi identificada como a principal causadora da intimidação da 

população na hora de falar. O medo de falar algo errado e não conseguir se expressar durante 

o processo causou o entendimento de que é necessário é um entendimento técnico para haver 

realmente a participação. 

Outro problema é que, nas audiências públicas, há somente a possibilidade de se 

expressar emum tempo restrito, publicamenteno microfone. Porém, se haver a informação 

prévia, a população se diz com receio de se expor e acaba deixando a fala sempre para as 

mesmas pessoas, logicamente àqueles que têm o domínio político e da oratória. 

É importante ressaltar que, enquanto a palavra “nós” aparece sempre se referindo aos 

outros, a palavra “eles” aparece diversas vezes se atrelada ao Estado ou a especulação 
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imobiliária, sendo que esta palavra sempre aparece junto a um conflito de interesses.  

Quanto ao sentimento da população, acredita-se que há uma descrença em relação à 

política. A cidade, como lócus da reprodução social, é vista como um local comandado pelos 

políticos e que o povo não tem voz. De acordo com a compreensão dos atores-signficativos, a 

cidade é vista como uma hierarquia comandada pela prefeitura. 

A descrença em relação à participação aparece na fala da depoente E1, a respeito de 

como se sentia nos debates: “Me sinto uma formiga dentro de um oceano” (E1) 

De igual forma o depoente E4 também valida essa descrença: [...] há um...descrédito a 

descrença... na participação... no desgaste dessas participações sem um resultado prático efetivo. Ela (população) 

não vê esse resultado prático (E4).  

 
Apesar dos atores-significativos admitirem que ainda não há uma participação ideal de 

seu grupo, acreditam em um avanço social, manifestado pela possibilidade de expressão e de 

participação popular na gestão pública. A fala do entrevistado E2, valida esse sentimento e 

expectativa no avanço social, quando assim se expressa: “eu me sinto feliz porque pelo menos 

eu vou saber o que está acontecendo ao nosso redor eu me sinto feliz de estar ali presente... 

ouvindo embora até eu mesma não entenda muito mas eu estou ouvindo e vendo[...](E2). 

Em relação à Participação Popular no processo de elaboração do Plano Diretor de 

Desenvolvimento Integrado de 2016, é constante a fala de que foram poucos os avanços 

quanto à preparação da população para a discussão, sobretudo porque o debate em torno do 

Plano Diretor coincidia com o período eleitoral. Nesse sentido, o entrevistado afirma: “Não 

mudou nada. Na preparação para a população não mudou nada. (E2) e o entrevistado E1 

manifesta a mesma sensação: 
"É negativo foi é esse... foi em uma época de eleição... período eleitoral foi muito 
ruim para nós porque se não fosse o poder (eleição)... acho que se não fosse o poder 
mais de eleição nós teríamos... a gente teria conseguido:: fazer isso com mais 
calma:: com uma... com qualidade com mais conteúdo...” (E1) 
 

O processo de participação havia começado em agosto de 2016 com o intuito de 

terminar em novembro do mesmo ano, agenda que precisava ser cumprida devido ao período 

eleitoral e à troca de prefeito. A população que apoiava a administração pública, naquele 

momento, se sentiu desapontada com a mudança de governo. Por outro lado, a população 

contrária à nova administração não se mostrava interessada em participar do novo governo. 

Com a ideia distorcida de um Plano Diretor ligado apartidos políticos, não há 

representatividade social, muito menos interesses coletivos focados na cidade como objetivo 

comum. Como ressalta E6“[...] com a eleição né que aconteceu agora nesse fim de ano (2016) 

... é... porque...troca de governo muita coisa muda né... infelizmente...(E6), bem como se 
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manifesta E1: 
“o PT ter perdido as eleições existia também uma certa raiva da população e que 
ficou:: todo mundo achando assim... a:: perdemos mesmo então agora dane-se né... 
dane-se a cidade... então teve esse descaso aí né por conta do período eleitoral.” 
(E1). 
 

A forma como foi feito o chamamento da prefeitura para a discussão foi citada na 

maioria das entrevistas como algo que deveria ter um maior destaque utilizando a divulgação 

por meio de televisão, espaços públicos, em transportes públicos, igrejas e centros 

comunitários. E8 acredita que “eles deviam ter feito uma divulgação mais... mais alinhada 

com a realidade da população por exemplo colar cartaz no ônibus” (E8). 

Para o Entrevistado E3, “às vezes também não é divulgado o suficiente” (E3). Já o E2 

ressalta: “ele não é divulgado... sobre pra que, por que (Plano Diretor), embora sendo uma 

coisa muito boa na cidade, uma coisa que deveria o povo participar” (E2). Destaca o 

entrevistado 8 
“creio eu que faltou o exercício da famosa empatia... por parte das pessoas que 
planejaram o plano... não por falta de vontade delas e sim da dificuldade de você 
saber como motivar uma população a participar de um processo tão complexo como 
um plano diretor.” (E8). 
 

Outro ponto negativo relacionado ao Plano é que, apesar das oficinas para discussão, 

houve muita pressa para finalização do processo e, por este motivo, não teve muito preparo. O 

grupo que havia participado anteriormente daJornada de Discussão Urbana feita pela 

Defensoria, conseguiu exercer uma pressão para que houvesse a eleição de um Conselho 

Gestor do Plano Diretor composto por diversos seguimentos, o que gerou uma mobilização 

para que houvesse maior participação. 

A participação popular ainda foi tímida em 2016. Segundo o entrevistado E8, “ela tem 

sido baixa né pelos números das primeiras oficinas realizadas... justamente por faltar um certo 

conhecimento. (E8). Já o E9 acrescenta sobre a metodologia utilizada para favorecer a 

participação de todos e a troca de saberes: “a interação é boa quando a gente trabalha com 

grupos menores mas com essa possibilidade de diálogo sobre a realidade de cada local no seu 

sentido mais amplo”(E9). 

 

A mobilização e as oficinas foram vistas como aspectos positivos na elaboração do 

Plano Diretor em 2016, porém os debates para sua elaboração deveriam acontecer com prazos 

mais longos, para que as discussões não fossem reduzidas e limitadas a um espaço de tempo 

pequeno, apenas como cumprimento às determinações do Estatuto da Cidade (2001). A 

população deve ter presença maciça nas reuniões e nos debates sobre o espaço coletivo, que 
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não deve ser restrito aos interesses de uma minoria. A respeito do tempo dos debates 

ocorridos para a leitura comunitária, o entrevistado 1, ressalta: 

é:: muitos é pouco tempo as oficinas aconteceram assim... num espaço muito 
curto de tempo então as pessoas não conseguiam assimilar... eu acho... a 
gente... eu entendo que essa discussão é para acontecer de um ano a um ano 
e meio para depois levar para votar né... então o tempo que meio que 
faltou...(E1). 

 

Os entrevistados manifestaraminsegurança por não se saberem o que irá acontecer com 

toda essa discussão proposta no Plano Diretor em 2016 e que, com a troca de governo, há um 

receio de que se perca todo o trabalho despendido, como afirma E1: 

o prefeito atual tem respeitar né:: nos ver enquanto né:: respeitar o conselho 
(Conselho Gestor) e ver quanto enquantoum órgão que ele tem que também 
ouvir né e que tem que passar por nós de novo como que vai ser escrito o 
Plano Diretor pode ser até que mude... mas se não for... o Plano Diretor que 
é escrito vai para a câmara... a câmara chama de novo uma audiência pública 
(E1). 
 

Conclui-se que, para o efetivo exercício da cidadania, a educação de qualidade deve ser 

uma prioridade das políticas públicas, (CARVALHO, 2013).  

 

Essa verdade afirmação foi observada nas entrevistas realizadas com os atores-

significativos. Os entrevistados manifestaram a ideia de que para exercer a cidadania, as 

pessoas precisam ter uma educação de verdade, alicerce para que todos consigam entender, 

por exemplo, as informações transmitidas durante as audiências e tenham autonomia para se 

posicionarem e discursarem em pé de igualdade nos espaços de domínio público.  

Nesse sentido, o entrevistado 2, sugere meios para melhor absorver as informações 

recebidas durante as audiências e reuniões: “[...] é aprender é como se fosse uma escola... 

fazer com que as pessoas fossem participar para saber o que elas podem falar... o que que elas 

entenderam daquilo porque sem entender ninguém fala nada. (E2). 

A importância da educação também foi ressalta por E5: “a nossa educação então eu acho 

que aí é a base para gente mudar o que a gente quer na sociedade.” 

Corroborando com o que afirma Carvalho (2013) a educação como prioridade é definitiva 

à formação política e cidadã e deve “começar na escola...começar com...a passar para 

criançada que é para eles poderem aprender desde pequeno porque o que que acontece... se 

ele crescer já entendendo... quando chegar uma certa idade ele já sabe o porquê:: para que que 

serve aquilo (participar)”. (E3) 

Especificamente sobre a participação popular na revisão do Plano Diretor o entrevistado 
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E9, aponta: “ela (prefeitura) poderia na leitura técnica também fazer junto com a população... 

não há impedimento nenhum de fazer isso... para a população ir assimilando e se apropriando 

do conhecimento técnico também” (E9), tornando o processo participativo educativo também. 

Um exemplo interessante de educação para a cidadania é a iniciativa desenvolvida 

pela Defensoria Pública do Estado de São Paulo, com a criação da Jornada de Discussão 

Urbana. A Jornada é reconhecida pelos entrevistados como um importante meio de formação, 

e compreensão da cidade e dos direitos dos cidadãos. Serviu para aquisição de conhecimento, 

leitura cartográfica da cidade, espaço de discussão e compreensão da 

desigualdadesócioespacial e, sobretudo, serviu para o fortalecimento da população para a 

elaboração do Conselho Gestor para revisão do Plano Diretor de Desenvolvimento Integrado 

do município de São José dos Campos em 2016.  

A figura da Defensoria Pública aparece sempre relacionada à confiança, como um 

órgão que está ao lado da população. Nesse sentido, E1 destaca: “nos participamos de uma 

Jornada junto com a Defensoria...foi aí que a gente:: começou a discutir e ver os mapas a 

entender a cidade, aonde que estão os interesses da cidade”. 
 

“Teve o curso do Plano Diretor e a defensoria... assim... ela estava tendo um 

papel muito fundamental nessas de ajudar as pessoas ...a fazer o curso. Eu vi 

que muitas pessoas (que participaram) assim do Plano Diretor, que hoje...  já 

sabe mais... já entende o que que  assim é, o que vai fazer...” (E3). 

 

Embora a abertura para a discussão da revisão do Plano Diretor seja considerada um 

avanço na democratização da gestão pública, percebe-se uma superficialidade na proposta, 

sobretudo por não ouvir verdadeiramente os anseios da população. Por outro lado, as pessoas 

não coseguem ter autonomia política e se mostram ainda dependentes do Estado, atribuindo a 

este a luta pelos direitos dos cidadãos. Isso reforça a ideia da cidadania regulada (SANTOS, 

1998), a qual engessa a participação da população, de tal maneira que se elabora a 

representação social do que seja, exercer a cidadania, pode ser somente exercida nos espaços 

legitimados pelo Estado e da maneira como previamente determinada por ele. 

A cidadania “é o exercício pleno da autonomia com dignidade e justiça social” (E4). 

Este é o conceito ideal, a forma concebida do que é cidadania, a qual pressupõe direitos e 

ação.  

O cidadão vê a cidadania através da relação que estabelece com a cidade. Esta relação 

se dá através do nexo político, o qual se concretiza na da participação popular. Neste caso, o 
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Plano Diretor é o meio que viabiliza esta participação popular. 

A cidadania é sempre tratada como um direito e dever atrelado a um espaço de 

pertencimento, a cidade, que se dá por meio da participação nas escolhas e decisões urbanas 

para que os direitos, necessidades e interesses coletivos sejam garantidos. Para E8, a 

cidadania “é basicamente você participar das decisões que afetam a sua cidade... e que você 

tem o direito e o dever de participar... é basicamente isso, eu acho queé, não umprotagonista, 

mas ser um dos atores do futuro da gestão da sua cidade...” (E8). 

Desta forma, para todos os entrevistados a cidadania não diz respeito somente ao 

direito civil ou de voto. Elaestá relacionada à qualidade de vida, a se sentir-se bem no espaço 

onde vive. A cidadania vem com a ideia de liberdade e bem-estar, como um desejo de que a 

cidade seja um melhor lugar para se viver em coletivo.  

Assim, a representação social de cidadania que se tem a partir das análises das 

entrevistas semiestruturadas e da observação participante está associada aos direitos dos 

cidadãos assegurados pelo Estado no contexto da cidade, à visão que o indivíduo tem da 

cidade e na efetivação de sua participação, regulada através dos espaços criados para sua 

manifestação. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
 

As considerações apresentadas a seguir devem ser consideradas parciais sobre o 

processo de revisão do Plano Diretor de Desenvolvimento Integrado do município de São José 

dos Campos em 2016, considerando que o processo ainda não está finalizado, e não foi 

instituída a Lei Complementar. 

O processo de revisão do Plano Diretor de Desenvolvimento Integrado do município 

de São José dos Campos em 2016 está suspenso temporariamente, devido à troca de prefeito e 

equipe de governo, possivelmente será retomado em 2017. 

Portanto, as concepções apresentadas compreendem às analises do período em que o 

processo de revisão do Plano Diretor de Desenvolvimento Integrado do município de São José 

dos Campos em 2016, que esteve em andamento. Assim, é importante ressaltar que retomados 

os trabalhos, o processo de revisão pode tomar rumos diferentes dos previstos quando iniciado 

e consequente, diferentes do que se apontou nesta pesquisa. Em fevereiro de 2001, os 

trabalhos de revisão não foram retomados pela prefeitura municipal de São José dos Campos 

e não apresentaram iniciativas da sociedade civil neste sentido. 

Um aspecto determinante para a conclusão deste trabalho foi o tempo, considerando 

que o processo de revisão se iniciou em julho de 2016, foi interrompido em outubro, por conta 

do período de eleições municipais, e retomado somente em novembro do mesmo ano. De tal 

modo, que a observação dos participantes nos espaços e mecanismos de gestão democrática 

compreendeu o período de março a outubro de 2016, não foi possível estender a observação 

participante até a conclusão das oficinas de mobilização e leitura comunitária. 

Consequentemente, a identificação dos atores-significativos desta pesquisa só foi definitiva 

após esse período, para garantir que os escolhidos para a pesquisa tivessem participado das 

oficinas. Processo que gerou uma sobreposição entre as etapas da pesquisa e refletiu na 

necessidade de estender o tempo para a produção dos resultados. 

Sobre a construção do objeto da pesquisa e as fases da pesquisa, considera-se que a 

definição do objeto de estudo exigiu um longo processo de discussões e reflexões sobre o que 

realmente nos importava pesquisar, tendo em vista que a cidadania envolve diversos 

desdobramentos de direitos que se aplicam no contexto da cidade e por meio das políticas 

públicas que tem interface com o planejamento urbano e regional. 

O estudo sobre a participação popular na revisão do PDDI do município de São José 

dos Campos tornou-se viável uma vez que existia um prazo limite para o início da revisão no 
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ano de 2016 e assim abriu-se a possibilidade de acompanhar o processo in loco. 

Sobre o referencial teórico, cabe ressaltar que a literatura já produzida nas temáticas 

utilizadas como arcabouço teórico é bastante extensa e profunda por se tratar essencialmente 

de questões sociológicas em sua essência, aplicadas a uma peça urbanística, o plano Diretor, 

que suscita interrogações com muitas variáveis e vieses que poderiam ter sido escolhidos para 

nortear a teoria e a interpretação dos dados obtidos. Contudo, o enfoque escolhido Teoria das 

Representações Sociais, para interpretar as representações sociais sobre a cidadania, nos 

ofereceu suporte suficiente para tornar conhecidas as convenções a respeito do que é 

cidadania para os moradores e a sua relação com a cidade de São José dos Campos.   

Quanto à metodologia aplicada, cabe ressaltar que os passos metodológicos descritos 

por Spink (2013) representaram um fator facilitador para a interpretação das percepções dos 

cidadãos sobre a cidadania, bem como sobre a participação popular durante o processo de 

revisão do PDDI do município de São José dos Campos em 2016. Porém, para atribuir 

significados a essas percepções e contextualizá-las, a metodologia de Bardin (2004) nos 

ofereceu maior consistência para a análise dos conteúdos. Considera-se que o método 

proposto por Spink (2013) representou um diferencial como componente visual e esquemático 

das associações feitas pelos cidadãos sobre o objeto de pesquisa e que a triangulação das 

metodologias contribuiu para o aprofundamento das análises. 

Sobre os objetivos, hipóteses e resultados encontrados, consideramos que foram 

atingidos considerando o contexto sociopolítico do município descrito acima, bem como este 

contexto representou um obstáculo à finalização do estudo. Podemos então, analisar e 

interpretar por meio da Teoria das Representações Sociais como se desenvolveu a 

participação popular no processo de revisão do PDDI do município de São José dos Campos 

em 2016, por meio da observação participante, da leitura dos documentos oficiais e analise 

das entrevistas semiestruturadas dos atores-significativos. 

A observação Participante foi estratégia chave para a interpretação da representação 

social da cidadania no desenvolvimento da participação popular na revisão do PDDI do 

município de São José dos Campos em 2016. Foi então, que se iniciou pela Jornada de 

Discussão Urbana, antes mesmo de começar o processo de revisão, exercendo a função de 

aproximação da pesquisadora com os atores-significativos e com os cidadãos, através do 

espaço de interação dos cidadãos com a política urbana de forma prática, mas, sem a 

mediação da prefeitura. Essas aproximações proporcionaram à apreensão do comportamento 

do grupo, percebendo os pontos de coesão e divergência, as alterações na fala, a prevalência 

de determinados atores sobre os outros e, acima de tudo, perceber o profundo interesse dos 
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cidadãos por conhecimento. Esta busca pelo conhecimento perpassa pela compressão da 

legislação e política urbana, leitura técnica e cartográfica, entendimento das forças presentes 

no contexto da cidade e até pela construção de estratégias coletivas de reivindicação e 

iniciativa popular. 

É necessário ressaltar que o espaço de debate criado pelo coletivo denominado 

“Jornada de Discussão Urbana” teve um papel fundamental no que se refere à formação e 

preparação dos cidadãos para a participação do processo de revisão do Plano Diretor de 

Desenvolvimento Integrado do município de São José dos Campos em 2016. Ainda que o 

número de pessoas que compuseram o coletivo não estivesse proporcionalmente 

representativo, em relação ao número de habitantes do município, ele cumpriu uma função 

determinante para o fortalecimento destes cidadãos, como grupo e sujeito de direitos 

imponderados pelo conhecimento, que reconhecem na Defensoria Pública do Estado o 

compromisso com o cidadão.  

Partindo das hipóteses formuladas, os resultados indicam compreender a existência de 

representação social hegemônica sobre a participação popular nas questões do planejamento 

urbano e regional, que privatiza a esfera pública e, consequentemente, restringe o debate e a 

formulação da política urbana a um determinado grupo da sociedade, compreendido pelos 

técnicos especialistas e pelo mercado.  

É possível analisar e interpretar os caminhos das representações sociais da cidadania 

dos atores-significativos, que participaram no processo de revisão do PDDI do município de 

São José dos Campos em 2016, é preciso entender as concepções de cidade, plano diretor e 

participação popular para, assim, tornar visível e compreensível às interligações entre essas 

categorias que, neste estudo, foram determinantes para interpretar de que forma as 

representações sociais de cidadania, o que é ser cidadão, o que é cidadania e como ela deve 

ser exercida, que foram convencionalizando ao longo do tempo e do espaço. 

Os discursos direcionam para a compreensão de cidade a partir de seu valor de uso e 

não de pertencimento, deixando de reconhecer como espaço de todos, em sua totalidade, 

quando traduzem a cidade em espaço para suprir necessidades e permeada de conflitos de 

interesses.  Vale ressaltar, que na disputa pela cidade estão às classes sociais e que o 

seguimento economicamente hegemônico, também se faz presente politicamente, assegurando 

que seus interesses e necessidades sejam garantidos. Denominados pelos atores-significativos 

como os “donos da cidade”, estes atuam por meio da especulação imobiliária e da construção 

civil. 

É importante destacar que a palavra “necessidade” está constantemente atrelada 
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àconcepção de cidade. A partir da análise é possível afirmar a possibilidade de uma relação ao 

direto à cidade, quando as necessidades são traduzidas em: condições de moradia digna, maior 

número de equipamentos públicos nos bairros periféricos e ampliação do sistema de 

transporte público.  

Não obstante, a correlação de forças também esteve presente no processo de revisão 

do Plano Diretor de Desenvolvimento Integrado do município de São José dos Campos em 

2016 e foi marcante a polarização dos grupos nas discussões e debates. Durante o processo, 

reconheceu-se que o "povo" participa do processo sem saber do que se trata a Lei, o Plano 

Diretor. Não se tem conhecimento de sua função, com reforço à ideia de que a “classe baixa” 

não tem informação e conhecimento de seus direitos.  

É nesta lacuna da polarização que a prefeitura é reconhecida pelos atores-

significativos, como mediadora dos interesses dos grupos. A ação da prefeitura é percebida 

como aquela que não garante “voz” e “vez” junto à população de baixa renda. Essa ação é 

compreendida pelos atores-significativos, quando a prefeitura deixou de divulgar amplamente 

o processo de revisão e não realizou cursos e ou iniciativas de caráter comunitário para a 

formação dos cidadãos.  

A ação municipal reforça a centralidade da discussão naqueles que tem conhecimento 

e compreensão técnica do espaço urbano, ou seja, técnicos, profissionais relacionados 

àsáreasde seguimentos da construção civil e imobiliária. Assim, a percepção dos cidadãos, 

sujeitos-significativos, sobre o Plano Diretor, é baseada na interpretação geral, como plano de 

metas e diretrizes para a cidade, sem estabelecer conexão direta com a vida urbana em seu 

cotidiano, visto que, o papel da Prefeitura consiste em mediar o debate e garantir a equidade 

social.  

Portanto, a percepção da participação popular também aparece atrelada à prefeitura e 

ao Estado, sendo ele novamente o mediador. A participação popular ocorre nos espaços 

oferecidos, mantidos e legitimados pela prefeitura e, consequentemente, é vista e percebida 

pelos atores-significativos como desarticulada e desqualificada. Da mesma forma que, de 

acordo com as entrevistas, as formas de participação propostas por meio de audiências, 

utilizando o microfone em espaço público, gerando insegurança e despreparo, com sentimento 

de intimidação, medo e ansiedade, ou seja, o espaço aberto à participação não é ocupado 

porque os cidadãos sentem-se expostos e despreparados.  

Essa fragilidade percebida por eles é também identificada como espaço aberto para 

que a prefeitura conceda as reivindicações das demais classes. De acordo com os sujeitos 

significativos, um dos motivos pelos quais a prefeitura não legítima a "voz do povo" é 
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porquetem medo da força do povo eda força que tem a sua voz. Então, os entrevistados 

concluem que a população não participa porque não recebem convites e formação.  

Neste contexto, a participação popular se confunde com a escolha de um representante 

para exercer representatividade e garantir os interesses da população e, desta forma, a 

hegemonia de determinado grupo na disputa pelo uso e ocupação do espaço Urbano, através 

do conhecimento técnico e legislativo sobre o espaço urbano, nos recursos financeiros e na 

propriedade privada concentrada não mãos deste grupo e na legitimação conferida a este 

grupo pela prática estatal patrimonialista.  

A representação social de cidadania possui uma lacuna de aprendizado para participar 

e construir esse espaço coletivo que é a cidade.  

Na concepção dos atores, não há possibilidade de ser cidadão, ter diretos, se não for 

por meio das ações do Estado. Assim, esta cidadania está muito mais atrelada a receber 

direitos do que conquistar ou construí-lo no coletivo. A cidadania que se dá pela condição de 

receptor de direitos e não como sujeito de direitos, que pertence a um determinado grupo e 

espaço, que por direito é dele também.  

Torna-se oportuno concluir que os caminhos da representação social da cidadania, 

elaboradas pelos sujeitos-significativos que participaram do processo de revisão do Plano 

Diretor de Desenvolvimento Integrado do município de São José dos Campos em 2016, 

conduz a concepção da cidadania regulada, àquela legitimada pelo Estado, compreendendo os 

direitos da cidadania como concessão do Estado. 

Houve um grande avanço na concepção de gestão participativa e administração 

democrática, mas o Estado brasileiro ainda está debruçado nas relações patrimonialistas, não 

sendo diferente a situação dos governos municipais. A sociedade se arvora de instrumentos 

que permitem a participação e a ampliação das questões urbanas, mas não basta os estatutos, 

os planos regulatórios e as chamadas populares, se não mudarmos nossa compreensão de que 

a responsabilidade dos negócios públicos não diz respeito apenas aos poderes instituídos, mas 

é obrigação e dever do cidadão e da população em geral, se assim quisermos de fato, ter 

direito à cidade que juntos elaboramos e ajudamos a construir. 
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	INTRODUÇÃO
	Com base nos artigos 182 e 183, Capítulo II da Constituição Federal Brasileira de 1988, denominado como Política Urbana, regulamentados pela Lei 10.257/2001 – Estatuto da Cidade investiga-se, por meio da Teoria das Representações Sociais, a participação popular no processo de revisão do Plano Diretor de Desenvolvimento Integrado do Município de São José dos Campos em 2016, na busca de responder o seguinte questionamento: Tendo em vista a obrigatoriedade da participação popular na elaboração do Plano Diretor, quais são as representações sociais sobre cidadania dos atores-significativos que participaram do processo de revisão do Plano Diretor de Desenvolvimento Integrado do Município de São José dos Campos em 2016?
	A problemática levantada por esta pesquisa, acercado processo de planejamento urbano e participação popular,apresenta hipótese que apesar dos diversos instrumentos urbanos que promovem a participação e interesse da população de forma geral nas questões decisórias sobre a cidade, existe uma representação social hegemônica que delimita essa participação e favorece a privatização da esfera pública, restringindo,consequentemente,o debate e a formulação da política urbana a determinados grupos sociaisrepresentados por técnicos, especialistas e pela economia de mercado.Sugere-se que a representação social em torno da cidadania e da forma como a população em geral elabora o entendimento dessa participação na gestão urbana, contribui para a manutenção das práticas estatais patrimonialistas. Esta pesquisa tem como objetivo analisar e interpretar por meio do conceito de representação social, como se desenvolveu a participação popular durante o processo de revisão do Plano Diretor de Desenvolvimento Integrado (PDDI) do município de São José dos Campos em 2016, visando conhecer as formas de apropriação de saberes que os atores-significativos da pesquisa, sujeitos que participaram do processo de revisão do PDDI, em 2016, elaboraram sobre o que vem a ser cidadania.
	Tomando como referência as discussões levantadas sobre o tema e a delimitação do objeto de investigação partiu dos seguintes questionamentos: Se a gestão participativa e democrática é prevista no Estatuto da Cidade, assegurando a participação da população nas discussões e debates sobre o futuro da cidade, de modo que os cidadãos possam manifestar sua opinião, influenciando assim, no destino da cidade para o bem da coletividade, porque as pessoas não participam dos debates de interesse comum? O que a população compreende a respeito doplaneja manto urbano e regional? Qual é o conceito de cidade que as pessoas têm?As pessoas sabem que tem o direito de participar das decisões?
	Portanto, o objeto de estudo desta pesquisa é a participação popular no processo de revisão do Plano Diretor de Desenvolvimento Integrado do Município de São José dos Campos em 2016, caminhos da representação social da cidadania. Um fator que influenciou significativamente na delimitação da pesquisa foi o fatode que a administração pública de São José dos Campos tinha um prazo para fazer a revisão do Plano Diretor aprovado em 2006, Lei Complementar nº 306/2006, tendo em vista os referidos dez anos de sua vigência.Tendo o prazo como recorte temporal e as reuniões realizadas durante o ano de 2016 para debater o Plano Diretor, abriu-se a possibilidade de utilizar a metodologia da observação participante para acompanhar o processo de revisão e identificar os atores-significativos desse processo, bem como perceber e apreender as relações de poder presentes neste processo. 
	Os pressupostos estavam postos: analisar e interpretar por meio das representações sociais os conceitos elaborados em torno da cidadania. Este conceito é histórico e de fato abarca as especificidades de cada sociedade, considera-se a cidadania como um conceito variável no tempo e espaço que prevê a garantia de direitos, sobretudo em sociedades desiguais que tem a segregação socioespacial como principal característica de suas cidades. No caso específico do Brasil percebe-se que as cidades são geridas por um Estado de direito, apresentando como prática, o modelo patrimonial, que privatiza o espaço público em detrimento dos interesses de determinados segmentos e estabelece uma relação tradicionalmente clientelista com os cidadãos. Essa configuração foi nitidamente observada na elaboração da revisão do Plano Diretor em São José dos Campos, como peça política determinante para cumprir a função social da propriedade e da cidade.
	Compreende-se que as temáticas da análise do objeto de pesquisa, poderiam se desdobrar em outros objetos de investigação e provocar, consequentemente, diferentes questionamentos. A própria tradição das práticas estatais de Planejamento Urbano e Regional já suscitariaalterações a serem pesquisadas. O extenso marco regulatório preconizado na Constituição Federal (1988) e no Estatuto da Cidade (2001) colocam em vigoralguns princípios e diretrizes que podem provocar questionamentos durante esta leitura, alguns deles inclusive se revelaram ao longo da pesquisa. 
	Este trabalho se propõe a descrever à luz da teoria das Representações Sociais, como se desenvolveu o processo participativo na revisão do Plano Diretor de Desenvolvimento Integrado do Município de São José dos Campos em 2016, a maneiraque os atores-significativos participaram dos espaços e mecanismos de gestão democrática e tendo a cidadania como tema central como percebe este processo e a sua participação.
	Foi adotada como método de investigação a pesquisa qualitativa, de caráter exploratório, que tem como referencial teórico-metodológico a teoria das Representações Sociais. A pesquisa compreende estratégias como: observação participante nos espaços de discussão e mecanismos de gestão democrática, no período de janeiro a dezembro de 2016, entrevistas semiestruturadas com nove atores-significativos, cidadãos que participaram dos processos democráticos para a revisão do Plano Diretor e que compuseram o Conselho Gestor do Plano Diretor, representando segmentos da sociedade civil escolhidos pela pesquisadora, tendo em vista os seus posicionamentos nos espaços de participação popular e os segmentos que representaram.
	No Brasil, historicamente, as relações sociais foram pautadas nas imposições de poder, na apropriação dos meios de produção e da força de trabalho, regidas pelo direito de propriedade privada da terra por uma minoria politicamente representada. Essa combinação resultou historicamente na desigualdade social e segregação socioespacial.O modelo excludente de crescimento e expansão urbana apresentada pelas cidades brasileiras é resultado de “uma interação bastante perversa entre processos socioeconômicos, opções de planejamento e de políticas públicas, e práticas políticas” (BRASIL, 2002, p. 24).O cenário das cidades contemporâneas visto sob a ótica do direito à cidade revela, a histórica luta dos trabalhadores pela posse de terra e pela garantia dos direitos da cidadania. 
	Neste contexto, São José dos Campostorna-se o espaço da pesquisa como lócus, que traz em sua história formação sócioespacial traço provinciano e, ao mesmo tempo,carrega o status depolo tecnológico e industrial.Depois de ser estância climática (1935-50), o município se destacou pela forte industrialização impulsionada pelas intervenções militares,que atualmente,é sede da Região Metropolitana do Vale do Paraíba e Litoral Norte,portanto,localde disputa dos diferentes interesses e valores que permeiam o significado da cidade.
	Para apresentar respostas sobre os questionamentos acima formulados, este trabalho foi estruturado em seis capítulos.
	O primeiro capítulo foi apresentado o referencial teórico-metodológico das Representações Sociais.
	O segundo capítulo traz a contextualização histórica e os conceitos de cidadania e participação popular.
	O terceiro capítulotrata da formação sócio-histórica do espaço brasileirodo processo de urbanização e planejamento urbano e regional no Brasil. Ainda neste capítulo, são apresentadasalgumas experiências de gestão democráticas já vivenciadas no Brasil no contexto dos Planos Diretores.
	O quarto capítulo apresenta o município de São José dos Campos sob a ótica do uso e ocupação do espaço ao longo de sua historia, zoneamento e os planos diretores já revisados.
	O quinto capítulo descreve a metodologia de pesquisa com detalhamento dos passos metodológicos, instrumentos, técnicas e estratégias utilizadas pela pesquisa qualitativa.
	O sexto capítulo são apresentadas as análises da pesquisa, a partir do relatório de observação participante e de conteúdo por meio dasmetodologias de Spink (2013) e Bardin (2004).
	Espera-se, com esta pesquisa, contribuir com o processo de produção de conhecimento acerca do planejamento urbano e regional, especialmente para a discussão sobre a gestão democrática da cidade e provocar possíveis ações de iniciativa popular que, de fato, legitimem o direito à cidade e concedam garantia dos direitos da cidadania.
	CAPÍTULO 1 - TEORIA DA REPRESENTAÇÃO SOCIAL
	Neste capítulo apresentam-se os pressupostos da teoria das Representações Sociais (RS), uma vez que este será o referencial teórico-metodológico para compreensão e análise da participação popular no processo de revisão Plano Diretor de Desenvolvimento Integrado (PDDI) do Município de São José dos Campos em 2016, bem como para construir os caminhos de entendimento da cidadania, elaborado pelos atores-significativos, sujeitos desta pesquisa que participaram do plano de revisão do PDDI. 
	O estudo das Representações Sociais (RS) se encontra em livre expansão no Brasil em diversos campos que incluem a Psicologia, a Educação e o Serviço Social. A introdução das RS na área de Planejamento Urbano e Regional ainda é recente. Na perspectiva do “mundo das ideias”, no contexto das Ciências Sociais, as Representações Sociais podem ser definidas como conhecimento socialmente elaborado que expressa, explica e justifica uma dada realidade social, ou seja, buscam revelar a história por trás da história (JODELET, 2001).
	As bases teóricas das Representações foram desenvolvidas por Serge Moscovici na década de 1960, entendida uma forma de conhecimento elaborada e vivenciada socialmente, que se manifesta como elemento cognitivo por meio de um esquema de conceitos, categorias e imagens. No contexto da Psicologia Social, a teoria da RS busca a compreensão dos fenômenos do homem em uma perspectiva coletiva, considerando o indivíduo no contexto histórico-temporal. Assim, em meados do século XIX, teve com base a obra de Durkheim (1978), que abrangia o tema da Psicologia Social na teoria do “fato social”.
	A teoria tem por premissas que “as representações sociais são uma forma de conhecimento socialmente elaborado e compartilhado, com um objetivo prático, e que contribui para a construção de uma realidade comum a um conjunto social” (JODELET, 2001, p22). Segundo os princípios da teoria, a maioria de nossas ideias não é produzida por nós, mas sim elaborada por meio de relações sociais cuja ação é externa. Serge Moscovici defende que nas representações sociais, é possível entender e a conservação e preservação dos processos sociais que formam o senso comum. 
	Segundo Farr (2013), a principal diferença dos trabalhos desenvolvidos por Durkheim (1978) e Moscovici (2013) reside nas características da sociedade. Enquanto Durkheim estudava sociedades menos complexas, Moscovici compreende que as sociedades modernas são caracterizadas por seu pluralismo e rapidez nas relações, nas mudanças econômicas, sociais e culturais, portanto, poucas representações são realmente coletivas, elas são apresentadas pela maioria, sociais. O ponto de convergência entre os trabalhos dos dois autores se encontra justamente sobre as características e função simbólica que sintetiza a representação de mundo para uma determinada sociedade (CRUZ, 2012).
	Moscovici (2013) cita Weber para dar enfoque ao papel que a Representação Social desempenha diferentes orientações aos indivíduos, onde esses conceitos de entidades coletivas “são encontrados no senso comum como em outras formas de pensamento; possui um sentido nas mentes das pessoas individuais, parte como algo realmente existente, parte como algo autoridade normativa” (WEBER, 1972, p. 14 apud MOSCOVICI, 2013, p. 176-179). Esta análise nos permite compreender que a identidade social dos indivíduos e a orientação de sua ação dentro das estruturas da sociedade são fruto da interação conflitiva de grupos e instituições. 
	A produção simbólica da sociedade atua de forma com que os indivíduos criem uma referência mental, determinando objeto, pessoa ou instituição relacionado a um símbolo comum e não ao objeto natural como ele realmente se apresenta. Desta forma, Moscovici (2013) cita como exemplo os rituais de fé, cujo principal objetivo é manter união, coesão, reforçar o sentido de grupo, de pertencimento a uma comunidade e aumentar a crença e a fé em algo representado de forma comum.
	Neste sentido, Jodelet (1990) define as representações sociais a partir da teoria de Moscovici como “uma forma específica de conhecimento, o saber do senso comum, cujos conteúdos manifestam a operação de processos generativos e funcionais socialmente marcados. De uma maneira mais ampla, ele designa uma forma de pensamento social” (JODELET, 1990, p. 361-362). As Representações Sociais, segundo a autora, são dirigidas para a compreensão do domínio do ambiente social, material e ideal e, por este motivo, têm características do “plano da organização dos conteúdos”, das operações mentais e da lógica. A simbologia expressa em sua representação, e então nasce da comunicação que circula em um determinado ambiente e é transmitida entre as pessoas, criando uma compreensão da interação do sujeito com o mundo e com os outros.
	Portanto, a teoria propõe a compreensão de que as mudanças sociais e culturais necessitam de tempo e interlocução para se consolidarem, porque dependem das ressignificações de representações sociais tradicionalmente enraizadas na forma de pensar e compreender o mundo em que vive determinada população (JOVCHELOVITCH, 2000).Os conteúdos que circulam na sociedade podem ter suas origens nas produções culturais mais remotas, conseguem derivar do espaço ou de uma perspectiva temporal que, segundo Spink (2013), pode ser dividida em: tempo curto da interação, tempo vivido - território do Habitus para Bourdieu (2004) – e nas memórias coletivas, também conhecidas como imaginário social. Estes elementos dão o subsídio necessário para a investigação da ação social no mundo pós-moderno capitalista, onde a ação é direcionada para o sucesso econômico.
	Para Moscovici (2013), as representações sociais apresentam duas funções:
	A primeira delas é sobre as representações sociais que deverá “convencionalizar” os objetos, pessoas ou acontecimentos que se desenvolvem no contexto do tempo e espaço.Por meio delas é criada uma simbologia permitindo que no imaginário comum exista uma “forma definitiva”, ou seja, gradualmente essas coisas passam a ter um único modelo para um determinado grupo de pessoas que se comunica sobre este assunto e a maneira como concebem a verdade. A linguagem se torna importante, pois é por meio dos sistemas de linguagem que os pensamentos são organizados e circulam entre as pessoas e os grupos.
	A segunda função para Moscovici (2013) é o caráter de prescrição, isto é, as representações se impõem sobre nós de maneira irresistível. Para o autor, essa forma é a combinação de uma estrutura que está inerentemente presente e de uma tradição que decreta o que deve ou não ser pensado sobre determinado assunto por um grupo de pessoas.
	Como descreve Jovchelovitch (2013), as Representações Sociais, como fenômenos psicossociais, “estão necessariamente radicadas no espaço público e nos processos através dos quais o ser humano desenvolve uma identidade, cria símbolos e se abre para a diversidade de um mundo de outros” (p. 65). A esfera pública, como lugar de alteridade de contato com os outros, fornece o terreno sobre o qual elas podem ser cultivadas e se estabelecer. Contudo, as Representações Sociais dizem respeito à construção de saberes culturais constituídos a partir das relações estabelecidas em determinado espaço. Seguindo ainda o pensamento do autor que afirma “ao mesmo tempo, a vida pública fornece as condições necessárias para a permanência e a história, já que ela não pertence apenas a uma geração e não se restringe aos que vivem. Ainda que este seja o espaço que todos entram ao nascer e deixam para trás ao morrer, ele mesmo transcende o ciclo de vida de uma geração” (p.57).
	Assim, de com acordo Cruz (2012), é possível afirmar que duas forças operam na elaboração das RS, uma delas é “do conteúdo que circula nas sociedades e a outra é o processo de interação social na busca da manutenção de identidades coletivas”. Razão pela qual é possível afirmar que ela apresenta origem nas produções culturais mais remotas, pertencentes ao imaginário social nascido no seio das comunidades locais, onde aspessoas estão expostas às instituições, às correlações de forças presentes no espaço, aos meios de comunicação, aos hábitos, costumes e à própria herança histórico-cultural. 
	A produção da Representação Social se encontra nos lugares sociais, onde as pessoas conversam, argumentam e discutem o cotidiano. Esses lugares podem ser privados ou públicos, como as praças, as ruas, os encontros de movimentos sociais e os atos de resistência. A esfera pública, a convivência e a ocupação do espaço aparecem como o lugar onde uma comunidade desenvolve saberes sobre si e sobre o mundo em que vivem. Tanto a cognição quanto os afetos que estão presentes nas relações sociais encontrando uma base na sua realidade (IDEM, 2013).
	Considerando que as mesmas não podem ser entendidas apenas por seu conteúdo cognitivo, é importante que se compreenda o contexto que as produz; é necessária uma abrangência do espaço onde vivem e as relações sociais presentes no contexto para que se abarquem todos os componentes que compõem o espaço enquanto totalidade, reprodução físico-territorial e social, produzidas neste conjunto por pertencer a determinado grupo e espaço. Cada indivíduo está “inscrito em uma condição social e cultural definida” e estabelece reação e respostas individuais que serão manifestadas como uma tendência do grupo em que o indivíduo pertence. Por este motivo é que as interações sociais podem ser consideradas formadoras da identidade do grupo social de seus participantes (GUARESCHI; JOVCHELOVITCH, 2013, p. 120-122).
	Portanto, sobre o conceito de Representações Sociais, Guareschi (1996, p. 153) ressalta que:
	1) É um conceito dinâmico e explicativo, tanto da realidade social, como física e cultural, possui uma dimensão histórica e transformadora;
	2) Reúnem aspectos culturais, cognitivo e valorativo, isto é, ideológicos;
	3) Estão presentes nos meios e nas mentes, isto é, ele se constitui uma realidade presente nos objetos e nos sujeitos; é um conceito relacional, e por isso mesmo social. (Idem, p.153)
	Jodelet (2001, p. 27) destaca que a representação sempre está relacionada a um objeto ou a um sujeito, e que se configura como uma forma de saber popular cuja simbolização ou a modelização do objeto o torna compreensível a diferentes suportes linguísticos, ou seja, ele é uma forma de conhecimento legítimo que parte de princípios populares e se torna científico à medida que apresenta o saber de um povo. 
	Para Moscovici (2013), o ser humano possui um paradigma subconsciente que o faz repetir os mesmos erros sem perceber muitas vezes erros de lógica. Este fato pode ser explicado pelo motivo de que as crenças e, não o conhecimento técnico e científico, sobre a vida em comunidade que definem o que é bom, justo, belo e verdadeiro. Nesse sentido, Moscovici (2013) afirma:
	As sociedades se despedaçam se houver apenas poder e interesse que unam as pessoas, se não houver uma soma de ideias e valores em que elas acreditam, que possam uni-las através de uma paixão comum que é transmitida de uma geração a outra [...] o que sociedades pensam de seus modos de vida, os sentidos que conferem as suas instituições e as imagens que compartilham, constituem uma parte essencial de sua realidade e não simplesmente um reflexo seu. (MOSCOVICI, 2013, p. 173).
	Jovchelovitch (2013) afirma que o social é formado pelas condições concretas de vida e que se manifesta de acordo com as medidas pela linguagem. Considerando a Representação Social uma “ciência coletiva” (MOSCOVICI, 2013) que se constitui da comunicação social, faz-se necessária à utilização de métodos de análise direcionada para a compreensão dos elementos da fala que sustentam o senso comum. Se a linguagem é o suporte, as falas são as expressões da organização social em que os atores sociais estão inseridos (JOVCHELOVITCH, 2013).
	Moscovici (2013, p. 173) afirma que “[...] o que as sociedades pensam de seus modos de vida, os sentidos que conferem as suas instituições e as imagens que partilham, constituem uma parte essencial de sua realidade e não um reflexo só seu”. A reflexão da representação criada por uma sociedade leva em consideração a pressão exercida através dos grupos sociais, influenciadas pelas crenças e da visão de mundo que introduz explicações não racionais da realidade social.
	Contudo, no contexto metodológico, para a análise das Representações Sociais se dispõe, tecnicamente, de certos procedimentos metodológicos descritos por Spink (2013) “[...] a coleta de dados exige longas entrevistas semiestruturadas, acopladas aos levantamentos do contexto social e dos conteúdos históricos dos grupos estudados”. Por esse motivo, ressalta Spink (2013) que:
	A análise, centrada na totalidade do discurso, é demorada e consequentemente estes estudos têm utilizado poucos sujeitos. Trata-se, assim, de do que chamamos acima de “sujeitos genéricos” que, se devidamente contextualizados, tem o poder de representar o grupo no indivíduo. (IDEM, 2013, p.105).
	Algumas pesquisas baseadas nesta metodologia utiliza-se de entrevistas como recursos textuais, indicador empírico das comunicações falas comum, estruturado sob os métodos exploratórios descritivos e comparativos. Spink (2013) dividiu em cinco etapas a análise de conteúdo: 1) a transcrição da entrevista, cuja originalidade da fala é mantida; 2) a leitura flutuante do material, compreendendo as pausas, as respirações profundas, diferenciando a entonação e o volume na voz do entrevistado; 3) a definição do objeto de representação, a representação social do objeto de estudo que poderá tomar dois rumos; 4) mapeamento do discurso utilizando seus respectivos elementos cognitivos; 5) elaboração de mapa de discurso e a elaboração de um gráfico pontuando elementos cognitivos, práticas e investimentos afetivos. 
	A Figura 1 representa um fluxograma que se inicia pelo tema da pergunta e segue para os assuntos produzidos durante as entrevistas. Transpondo isso para o fluxograma proposto por Spink (2013), por exemplo, se a pergunta sobre Cidadania levar a temas relacionados aos direitos e deveres teria:
	Figura 1 - Exemplo de Fluxograma de Spink (2013).
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	Fonte: Elaborado pela autora.
	Portanto, a análise para compreensão das Representações Sociais elaboradas por determinado grupo que vive em um espaço, requer além da interpretação da cognição e da linguagem, da decodificação do esquema de valores e crenças que seja elaborado a partir daí um estudo crítico reflexivo sobre o contexto sócio-histórico desenvolvido no tempo e no espaço, para que assim estejam fundamentadas de acordo com processos sociais, políticos e culturais e seus desdobramentos vivenciados no cotidiano do espaço, da sociedade civil do Estado e das políticas que permeiam este espaço.
	De acordo com Maricato (2000), a cidade capitalista influencia no entendimento da cidade como espaço mercantil, para trocas e valores econômicos. A autora afirma que a cidade como negócio propõe uma contradição entre o valor de uso de um determinado solo pelos seus habitantes e o valor deste mesmo solo por agentes interessados em extrair dele algum recurso econômico. Enquanto para o cidadão o solo tem um valor afetivo, como espaço de moradia e convívio, de identidade e pertencimento, para outros agentes, o solo passa a ser considerada moeda de troca, investimento e potencial financeiro, sem nenhum tipo de valor cultural ou afetivo. Conforme demonstrado pelo autor, a cidade possui conflitos de interesse; contudo, por meio da compreensão das Representações Sociais, é possível desvelar os valores, interesses, convenções e verdades que prevalecem para os grupos que compartilham a totalidade do espaço urbano. As representações, porém, não se restringem unicamente a entender a desigualdade social expressa no espaço (SPINK, 2013), mas também manifestar como estruturas importantes que revelam o poder de transformação da realidade social.
	De acordo com Moscovici (2013), a Representação Social se constitui de um conjunto de valores e crenças que orienta a ação das pessoas, suscetível de ser hierarquizado e classificado. Esse conjunto de valores pode ser descrito por “imagens, crenças e comportamentos simbólicos” (MOSCOVICI, 2013, p. 209). É por meio da decodificação desses valores simbólicos e imagens que se torna possível interpretar ações, visões de mundo, campo ideológico e sentimentos dos atores sociais. 
	Como não existe estudo das Representações Sociais que não discuta o espaço como cenário das manifestações simbólicas, busca-se não só dar atenção ao contexto do estudo dessas representações, como também à diversidade de olhares e vozes que caracterizam os grupos sociais relevantes para o estudo do significado dessas representações. 
	Ateoria como referencial teórico-metodológico das Representações, norteará a compreensão dos conceitos de Cidadania e Participação Popular, bem como essas expressões se desenvolveram no contexto urbano, por meio do Planejamento Urbano, especificamente na análise e interpretação da participação popular na revisão do PDDI do Município de São José dos Campos em 2016 e as elaborações da representação social de cidadania dos atores-significativos. 
	CAPÍTULO 2 - CONTEXTO SÓCIO-HISTÓRICO E OS CONCEITOS DE CIDADANIA E PARTICIPAÇÃO POPULAR
	1.1 HISTÓRIA DA CIDADANIA NO BRASIL

	Para melhor compreensão do conceito de cidade faz-se necessário reconstruir o desenvolvimento da cidadania como condição, de acordo com o tempo e espaço. Não é possível datar com precisão o aparecimento do conceito, porém, é possível afirmar que o seu significado clássico associava-se à participação política. Nesse sentido, o próprio adjetivo “político” já remete a ideia da pólis, Cidade-Estado Antiga. 
	A origem da palavra cidadania vem do latim civitas, que quer dizer cidade (ROLNIK, 1995, p. 21-22). A condição de ser habitante da cidade e manter uma relação com ela significa cidadania. Pode-se dizer, então, que “participar de alguma forma da vida pública, mesmo que em muitos casos esta participação seja apenas a submissão a regras e regulamentos”, compreende o que se pode chamar de cidadania (ROLNIK, 1995, p. 22). Essa constatação, da relação política do indivíduo com o espaço no qual vive, leva a crer que o conceito de cidadania foi construído historicamente, uma vez que varia de acordo com as especificidades de cada sociedade e com seu avanço ao longo do tempo (PINSKY; PINSKY, 2003, p. 09).
	A cidadania originou-se na Grécia Antiga, vinculada às Cidades-Estados, esta terminologia era utilizada para qualificar a participação política dos indivíduos, bem como denominar o conjunto de direitos do cidadão, assim denominada a pessoa que vivia na cidade e que tinha o direito garantido de participar das decisões políticas que envolviam o território no onde vivia. Segundo Pinsky e Pinsky (2003), cidadania está atrelada “[...] à ideia de democracia, de participação popular nos destinos da coletividade, de soberania do povo, de liberdade do indivíduo [...]” (p. 29). 
	O conceito de cidadania é reflexo da condição política e das formas concebidas de pertencimento e de nacionalidade. Pressupõe-se a ligação político da cidadania como direito de participar da vida pública, bem como ter garantidos os três elementos (civis, políticos e sociais) que constituem a cidadania. Os direitos civis e políticos são considerados de primeira geração, garantem a liberdade, igualdade e participação da vida política da sociedade. Já o direito social é considerado de segunda geração e garante o acesso do cidadão à riqueza coletiva, que inclui educação, habitação, transporte coletivo, trabalho, salário, aposentadoria e saúde.
	A cidadania requer que é na cidade que tomava dimensão cotidiana e que os direitos civis, políticos e sociais se desenvolviam em forma de leis. A existência das pessoas era, por si, uma existência política, de modo que somente as pessoas que pertenciam apolis podiam,de fato, participar das decisões políticas do espaço onde viviam. Tratava-se, porém, de uma cidadania restritiva, uma vez que só era considerado cidadão quem de alguma forma utilizavapoderes públicos. Mulheres, escravos e estrangeiros estavam excluídos da condição de cidadãos. 
	O sentido de pertencimento à cidade delimitava a cidadania e era condicionado para aqueles indivíduos que ocupavam cargos públicos e participavam das decisões políticas da cidade. De acordo com Rolnik (1995), “em termos territoriais, a democratização do poder aparece na grande praça onde os cidadãos participam diretamente (a Ágora), centro do poder urbano que se separa do templo das divindades e se aproxima do mundo dos homens” (p.23). 
	Nas cidades romanas, a cidadania estava posta e concedida de acordo com as classes sociais com privilégios dos patrícios, restrições aos plebeus e negação absoluta a prisioneiros escravos. Os patrícios considerados nobres tinham seus direitos garantidos como cidadãos e podiam participar da vida pública de sua cidade, votar e serem votados para ocupar cargos políticos. Já os plebeus eram excluídos dos processos políticos e religiosos (REZENDE FILHO; CÂMARA NETO, 2001).
	A urbanização das pólisgregas e romanas foi o fator que mais contribuiu para as primeiras alterações no conceito de cidadania na Idade Antiga. O reconhecimento de estrangeiros como cidadãos e a abolição da escravatura por dívidas, ampliou o quadro de cidadãos e consequentemente deslocou a cidadania do controle jurídico e político. Nesse contexto, a aristocracia cedeu espaço para as primeiras assembleias, conselhos com participação popular (REZENDE FILHO; CÂMARA NETO, 2001). É possível afirmar que foi sobre as formas de organização urbana que se assentaram os pressupostos e bases do conceito de cidadania. 
	Na transição para a Idade Média, a concepção religiosa tomou grandes proporções na sociedade, a ponto de influenciar fortemente o conceito de cidadania. O nexo político foi substituído pelo nexo individual e metafísico. Com isso, o conceito de cidadania passou a ser referido por outras esferas além da política, como os direitos civis e sociais (MARSHALL, 1967, p. 63-65). A Idade Média, em termos sociais, econômicos e políticos, foi um período de profundas transformações na organização da sociedade. Durante a formação do Feudalismo se fundiam também transformações em relação ao saber e à política. 
	Com a queda do Império Romano a noção de cidadania herdada da Antiguidade, vinculada à participação na vida política do espaço onde se vive, perdeu seu significado tornando-se àideia da participação política questão secundária. A nova organização social estabelecida pelos ideais de fidelidade, vinculados ao plano religioso, acabou se tornando umcenário político e público. 
	Sobre a cidadania neste período Rezende Filho e Câmara Neto (2001) citam a análise de Marc Bloch sobre a formação do Feudalismo: “Ninguém pensava que este (povo) tivesse que ser consultado, diretamente ou por intermédio dos seus eleitos”. 
	Na condição medieval, à figura do Estado se fez representar também pelo eclesiástico e o indivíduo deixou de se caracterizar enquanto membro pertencente à cidade. A transição do feudalismo para o capitalismo na Europa ocidental impôs uma nova visão de mundo de forma progressiva. Os processos de secularização, racionalização e individualização foram substituídos pelo tradicionalismo, embutido na milenar percepção teológica das coisas, alimentada pela Igreja Católica Romana (PINSKY; PINSKY, 2003, p. 115). 
	A Idade Média, portanto, pode ser considerada como um período de desfalecimento da cidadania enquanto liberdade e prática da participação política. O desfalecimento da cidadania se dá justamente pela incompatibilidade do regimesocioeconômico e cultural vigente. A rigidez dos estamentos sociais acirrou ainda mais a hierarquização das classes e a desigualdade social, apoiadas e legitimadas pelas práticas estatais e eclesiásticas. Rezende Filho e Câmara Neto (2001) afirmam: “servos permaneciam alheios aos privilégios dos ‘cidadãos’, não podendo acessar o poder público sem a mediação de outro estamento, detentor de maior poder. Submissos à justiça e à ordem estabelecida, poucos eram os que podiam ver na justiça uma fonte de direitos.” (BLOCH, p 411 apud REZENDE FILHO; CÂMARA NETO, 2001, p. 19).
	Entretanto, no final do período medieval, conhecida como Idade Média Baixa, no contexto do renascimento urbano e daformação dos Estados Nacionais, é que a noção de cidadania vinculada à participação política foi sendo retomada, com a concepção de Estado centralizado e, por consequência, ligado a concepção clássica de cidadania, de concessão dos direitos políticos.
	Nesse período, na Europa Ocidental, as ideias liberais sedisseminavam fortemente por meio das práticas mercantis que o dinamismo capitalista provocava. Desta maneira, criou-se abertura para o fortalecimento da burguesia mercantil que buscava os direitos dos estamentos privilegiados. Mesmo diante das práticas absolutistas do Estado, a burguesia gradativamente sefortaleceu economicamente e buscava a ascensão e afirmação política.
	Como resultado da influência das ideias produzidas pelos iluministas, de liberdade e igualdade, a cidadania foi sendo retomada na perspectiva de direitos. Nesse contexto, a cidadania foi sendo atrelada aos princípios da democracia moderna, a partir das contribuições dos filósofos modernos Locke e Rousseau, contrapondo-se ao direito divino (LOCKE, 1973; ROSSEAU, 1980). 
	Esses princípios disseminaram-se principalmente na tentativa de mediar às relações de poder estabelecidas na sociedade, visando assegurar a liberdade dos cidadãos na atuação civil e política.Essas ideias produzidas pelos iluministas traduziram o pensamento político da época e serviram de substrato às Revoluções Burguesas, ocorridas na Europa entre os séculos XVII e XVIII os movimentos de independência na América (REZENDE FILHO; CÂMARA NETO, 2001). Entretanto, a questão social foi à marca deste período e as desigualdades entre as classes, o fator que culminou nas Revoluções Burguesas.
	Assim, a cidadania, na concepção moderna, instaurou-se com a estruturação do Estado Moderno, como resultado dos processos de independência dos Estados Unidos da América e os movimentos revolucionários da Europa. 
	Conforme descrito na Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, “todo homem tem o direito de tomar parte no governo de seu país diretamente ou por intermédio de representantes livremente escolhidos” (DECLARAÇÃO UNIVERSAL DOS DIREITOS HUMANOS, 1948. Art.21, item I). Assim, pelo menos em tese, todos os cidadãos passaram a ter direitos iguais perante a lei, sejam eles individuais e coletivos.
	Desta forma, é possível afirmar que o conceito de cidadania mudou ao longo da história, vinculado às mudanças nas estruturas sociais. Sobretudo, é importante ressaltar que essas transformações estruturais e, consequentemente técnicas, econômicas e políticas, resultaram em impactos aos direitos e deveres dos cidadãos. As transformações observadas entre os séculos XIX e XX transferiram à cidadania o legado da questão social.
	Nesse sentido, a formação das democracias modernas representou avanços nos ideais de liberdade e igualdade, embora tivessem origem burguesa, contribuíram para a ampliação política dos cidadãos. Mesmo com os anseios e direitos da população menos favorecida, não estavam vinculados a esses ideais e não representaram garantias no campo dos direitos sociais.
	O problema também de certa maneira, findava a partir das experiências das guerras mundiais, da extrema violência no interior dos Estados-Nação e da extrema desigualdade social, substratos dos regimes totalitários, é que movimentos sociais e órgãos internacionais como a Organização das Nações Unidas encorajaram a questão dos Direitos Humanos como primazia na cidadania moderna. 
	Segundo Bobbio (1992), a partir da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão (1789) que se pode considerar os direitos individuais na perspectiva de igualdade entre os homens. A questão que se impõe, segundo o autor, não diz respeito ao conceito de cidadania, mas sim, à garantia de efetivação desses direitos e liberdades, civis, políticos e sociais. Ao definir os Direitos do Homem e do Cidadão, em suas gerações de conquistas, o autor afirma que a cidadania é uma construção histórica resultante de um processo de transformação das sociedades e que, a partir da Declaração Universal dos Direitos Humanos, a cidadania passou a se vincular aos direitos universais. 
	De acordo com a análise de Bobbio (Idem), “o problema fundamental em relação aos direitos do homem, hoje, [é], no entanto não de justificá-los, mas de protegê-los. Trata-se de um problema não filosófico, mas político” (p.24). 
	A ampliação e compreensão da cidadania ocorrem a partir do estudo clássico de T.H. Marshall, “–Cidadania e classe social”, de 1950, tomando como referência para a sua análise a sociedade inglesa. A partir da experiência desenvolvida na Inglaterra sobre a conquista dos direitos é que o autor define a cidadania a partir do conjunto de direitos civis, políticos e sociais para toda a população.
	Entretanto, os direitos sociais foram os últimos a serem legitimados e, de acordo com o autor, isso demonstra o desenvolvimento desigual entre as gerações de direitos, que revela o conflito de interesses.Nesse sentido, a cidadania aparece dividida em distintas categorias, com o intuito de demonstrar o desenvolvimento desigual de cada uma delas e as quais setores pertenciam (MARSHALL, 1967).
	Assim, os direitos civis marcam a superação da situação observada na Idade Média, garantindo a liberdade e justiça atodos. Os direitos políticos aparecem justamente marcados pela universalização do próprio conceito de cidadania, estes dois marcados nos séculos XIX e XX. Já os direitos civis surgem no contexto do pós-guerra marcando definitivamente uma nova relação entre cidadãos e o poder público.
	O estudo de Marshal (1967) se torna fundamental para a compreensão da cidadania a partir do Estado Moderno, principalmente com a criação do Estado de Bem-Estar Social (WelfareState) que, após a 2ª Guerra Mundial, assegurou substancialmente os direitos sociais e princípios coletivistas e igualitários e que, em meados da década de 1970, revelou fragilidades do sistema de reformas sociais e as medidas paliativas que não responderam às demandas das desigualdades sociais enraizadas na sociedade moderna.
	A concepção do conceito de cidadania no Estado moderno tem como componente fundamental a compreensão das questões sociais. Com isso, a cidadania passou a significar o relacionamento entre uma sociedade política e seus membros, envolvendo em toda sua trama a condição de vida e o espaço da cidade em que o cidadão vive. Os valores construídos em torno desse conceito de cidadania respaldaram privilégios e asseguraram a manutenção dos direitos de uns sobre os outros. De acordo com Bobbio (1992), cada sociedade elabora formas de entendimento do que vem a ser cidadania baseadas na legitimação de uma estrutura e ordenamento social.
	José Murilo de Carvalho (2013), para contextualizar a cidadania e definir o conceito de “cidadão em negativo”, afirma que a construção da cidadania no Brasil percorreu um longo caminho desde a colônia até o processo de democratização em meados da década de 1980. 
	Carvalho (2013) baseia-sena tese de Marshall (1967) para desenvolver a sua análise do conceito de cidadania e ressalta que existem duas importantes diferenças entre a trajetória da cidadania inglesa e brasileira: “A primeira refere-se à maior ênfase em um dos direitos, o social, em relação aos outros. A segunda refere-se à alteração na sequência em que os direitos foram adquiridos: entre nós o social precedeu os outros” (CARVALHO, 2013, p. 11). Assim, é possível afirmar que a principal diferença entre os processos está presente justamente no tripé da cidadania – direitos políticos, civis e sociaisque, na experiência inglesa, a cidadania foi conquistada pelos cidadãos. Já, no contexto brasileiro, os direitos foram concedidos na base de forma compensatória e estigmatizante, seguindo a prática estatal tradicional do Estado Patrimonial que estabeleceu raízes no Brasil por meio de políticas públicas privatizadas e relação de subserviênciados cidadãos. 
	Carvalho (2013) dividiu o percurso histórico da cidadania no Brasil em quatro períodos, que demonstram os avanços e retrocessos na garantia dos direitos civis, políticos e sociais. O primeiro período, que vai de 1822 a 1930, foi chamado pelo autor como período dos “primeiros passos da cidadania”, que compreende o período da emancipação política do Brasil em 1822, com a criação do Império do Brasil desvinculado de Portugal. 
	Apesar da independência política de Portugal, não houve, nesse momento, conquista de direitos dos cidadãos. A independência, mediada e negociada com Portugal manteve a centralidade do poder político sob o controle da monarquia constitucional, base do governo absolutista, assegurada pelos segmentos agrários dominantes certos de que a figura do rei era a única capaz de manter uma ordem social e a união das províncias (CARVALHO, 2013, p. 28). 
	Antes mesmo de ter a sua Constituição, o debate em torno da cidadania para definir a condição da população que vivia em território brasileiro, ocorria nas cortes. Conforme estudo de Berbel e Marquese (2005), o período de 1810 a 1824 foi fortemente marcado pelos debates sobre o tráfico de escravos, o escravismo e a cidadania das Américas Espanholas e Portuguesas, nesse último caso, o Brasil. O principal interesse dos representantes políticos das colônias americanas nas Cortes era manter a alta produção e exportação de produtos agrícolas, tendo como base o trabalho escravo por meio do tráfico de escravos. O fim do tráfico transatlântico e a Abolição foram silenciados.
	A questão da cidadania, a saber, os direitos civis e políticos daqueles que viviam e trabalhavam nas antigas colônias não entraram em pauta nas discussões constitucionais das metrópoles, embora essas questões refletissem diretamente na representação do território. De interesse comum, a elaboração da constituição dos novos territórios do Novo Mundo, visto como condição emancipada que de alguma maneira impunha a reflexão em torno de quem eram seus cidadãos e como iriam participar da vida pública. 
	Fruto das definições da Corte de Lisboa e da crise política entre Portugal e sua colônia, os parlamentares brasileiros começaram a discutir sobre os direitos da população que vivia em seu território. Até então, as definições de cidadania praticamente seguiam o texto das Constituições de Cadiz e Madri. A Constituição Espanhola restringia os direitos civis e políticos aos libertos e descendentes de africanos, além de não estipular prazo para a abolição dos escravos, conforme ressaltou Berbel e Marquese (2005):
	As definições de cidadania aí já contidas – sobretudo nos itens que se referiam aos libertos – seguiam em linhas gerais o que havia sido estipulado em Lisboa em abril de 1822, mas, por conta de seu teor específico, o tema foi matéria de intensos debates nas sessões de 23 e 30 de setembro de 1823. (p. 30). 
	Nas Cortes de Lisboa e do Rio de Janeiro os deputados brasileiros já faziam os primeiros movimentos na direção da concessão dos direitos civis e políticos. Em 1822, motivados pela negociação da Independência de Portugal, os deputados brasileiros iniciaram a discussão daquela que seria a primeira Constituição do Brasil:
	Os direitos civis e políticos dos homens livres de cor nascidos no Brasil – e não na África – tiveram que ser contemplados pelos deputados de Portugal, sob o risco de colocar a perder todo o edifício escravista brasileiro, coração econômico do Império ultramarino desde a segunda metade do século XVII. (BERBEL; MARQUESE, 2005, p. 31).
	Os flamados debates em torno dos direitos civis e políticos de africanos e de seus filhos, bem como as disputas pela manutenção ou não da escravidão como força de produção, que dividiu os liberaise conservadores, que concedeu a primeira constituição brasileira pelo herdeiro português, em 1824. Esta manteve então a restrição dos direitos civis e políticos aos libertos africanos e favoreceu a participação da elite branca e livre no processo eleitoral brasileiro. A Constituição de 1824 trazia em seu artigo 123: “[...] seriam cidadãos ativos, aptos a votar nas Assembleias paroquiais, apenas ‘os libertos nascidos no Brasil’ que tivessem um rendimento líquido anual, igual ou superior o valor de 150 alqueires de farinha de mandioca” (BERBEL; MARQUESE, 2005, p. 31). 
	Nas discussões constitucionais, era permitido que os escravos pudessem ser considerados “brasileiros”, mas jamais “cidadãos brasileiros”. A Constituição veio para marcar a diferença entre nacionalidade e cidadania, pois delimitava os direitos civis aos que eram entendidos como “brasileiros” e concedia direitos políticos somente àqueles definidos previamente pela Legislação – vale dizer, àqueles que não eram africanos. 
	A partir desta definição Constitucional podemos refletir como foi concebida a relação de pertencimento destes cidadãos ao país que acabara de se constituirindependente. Aqueles que representavam a força produtora do país e a maioria populacional se encontravam excluídos da condição de “cidadãos brasileiros”, sobretudo do direito político, em especial, afastados da participação política por meio do voto. 
	Inspirada pelo liberalismo francês, a primeira Constituição brasileira não assegurou premissas de direitos iguais a todos os indivíduos, ela mantinha o poder na figura do rei e a política absolutista. A Constituição de 1824 representou um relevante marco na política e importante instrumento para a cidadania, porém sustentava importante legado do absolutismo: não libertou os escravos das condições servis e estabelecia um corte socioeconômico aos votantes. O instrumento legal de 1824 legitimou as desigualdades e os privilégios do segmento dominante sobre a grande maioria da população escravizada e desprovida de direitos políticos e civis, determinando quais cidadãos poderiam votar e os critérios de participação política, dando legitimidade aos homens livres acima de 25 anos com renda acima de 100 mil réis. 
	Carvalho (2013) afirma [...] Mulheres, crianças e escravos estavam excluídos de votar; segregados do processo de escolha dos representantes políticos e do sistema de proteção do Estado. Fica assim evidente a violação dos direitos civis, políticos e sociais universais, caracterizando uma cidadania seletiva e restritiva. Em condições escravistas, o proprietário de escravos e de terras concentrava o poder total, sobrepondo-se ao poder público. Em suas mãos, a justiça, que, como vimos, é a principal garantia dos direitos civis, tornava-se simples instrumento do poder pessoal. O poder do governo terminava na portaria das grandes fazendas (CARVALHO, 2013, p.21).
	Desta maneira, mesmo aqueles que tinham direito ao voto estabeleciam uma relação de subserviência e benevolência com os senhores, sentiam-se amedrontados e ameaçados ao não se aliarem aos representantes estabelecidos pelas impostas oligarquias locais. De acordo com Carvalho (2013),
	[...] mais de 85% eram analfabetos, incapazes de ler um jornal, um decreto do governo, um alvará da justiça, uma postura municipal. Entre os analfabetos incluíam-se muitos dos grandes proprietários rurais. Mais de 90% da população vivia em áreas rurais, sob o controle ou a influência dos grandes proprietários. Nas cidades, muitos votantes eram funcionários públicos controlados pelo governo. (p. 32).
	Essa estrutura política favoreceu a formação das oligarquias brasileiras e o regionalismo de São Paulo e Minas Gerais, reforçada pela condição elitista dos coronéis e barões locais. O primeiro golpe de Estado por parte dos militares em 1889 abriu espaço para a atuação dos coronéis que se aliaram ao poder favorecendo as oligarquias e mantendo a proposta de não participar da política de todos os cidadãos nos negócios públicos. A tentativa de manter os privilégios de classe, consequentemente, tornava o processo eleitoral cada vez mais fraudulento (CARVALHO, 2013, p.41).
	Sob a influência das ideias liberais, o Brasil desenvolveu uma modernização conservadora sustentada pelas oligarquias, fundamentadas numa estrutura patriarcal herdada das condições coloniais, foi sob essas bases que se estruturou a história da cidadania no Brasil. O legado da Colônia propiciou uma sociedade extensa, porém analfabeta e vinculada à relação de dependência, que teve em sua raiz cultural moralmente a benesse e benevolência, estruturada pelo paternalismo do governo e dos senhores donos do poder (IDEM, p. 51). 
	Apesar de ser garantido o sistema de votação representativo, a política estabelecida não favoreceu a participação; os cidadãos reconheciam estar sempre intimidados pelo processo eleitoral. A maior parte dos cidadãos do novo país não tinha prática do exercício do voto durante a Colônia. Certamente, não tinha também noção do que era um governo representativo, muito menos o que significava o ato de escolher alguém como seu representante político (IDEM, p. 32).
	O segundo período destacado por Carvalho (2013) é o que compreende o período de 1930 a 1964, chamado de “Marcha Acelerada”. Esse período é marcado por um avanço no exercício dos direitos políticos. Em relação aos direitos sociais, o avanço foi mais expressivo, representados pela legislação trabalhista, direito previdenciário e reconhecimento dos sindicatos. Carvalho (2013) ressalta que “o ano de 1930 foi um divisor de águas na história do país. A partir dessa data houve aceleração das mudanças sociais e políticas, a história começou a andar mais rápido. No campo que aqui nos interessa, a mudança mais espetacular verificou-se no avanço dos direitos sociais” (CARVALHO, 2013, p. 87).
	Até 1930 o Brasil era governado pelas oligarquias regionais, em especial pelas oligarquias dos Estados de São Paulo, Minas Gerais e Rio Grande do Sul. Desde o início da República Velha (1889 a 1930), as oligarquias de São Paulo e Minas Gerais mantinham um acordo político e seus representantes revezavam no poder. A partir da segunda década do século, fatores externos e internos começaram a abalar o acordo oligárquico. A condição de trabalho e vida social dos trabalhadores foi drasticamente afetada por miséria e desemprego, que suscitou preocupação em relação à desordem social. 
	O controle político e social preocupava uma parte dos militares que, apoiados nas oligarquias paulistanas, romperam a aliança com o estado de Minas Gerais e elegeram, por meio de processo eleitoral fraudulento, o presidente Júlio Prestes. Este cenário causou uma indignação geral por parte dos trabalhadores e dos estados de Minas Gerais e Rio Grande do Sul, os quais, apoiados pelos militares, iniciaram Revoltas armadas que culminou no Golpe de Estado depondo Júlio Prestes, que foi, na sequência, exilado.
	Ainda que iniciado com apoio militar, a chamada Revolução de 30 manteve seu foco na retomada da centralidade política, no sentimento de nacionalidade e no desmantelamento da lealdade regional por parte dos cidadãos. Na concepção de José Murilo de Carvalho, apesar de tudo, “[...] foi sem dúvida o acontecimento mais marcante da historia da política do Brasil desde a Independência [...]” (CARVALHO, 2013, p. 89).
	O Golpe de Estado em 1930 inaugurou a Era Vargas (1930 e 1945), a qual foi marcada pela instituição dos direitos sociais. Os direitos dos trabalhadores foram garantidos pelas legislações trabalhistas e previdenciárias consolidadas pela CLT, especificamente em 1943 (IDEM).
	A Revolução Constitucionalista de 1932 foi um marco relevante na consagração do direito político. A instituição do voto secreto e participação das mulheres na escolha dos representantes políticos apresentou um avanço em relação aos direitos iguais, além disso, a instauração da justiça eleitoral garantia a lisura do processo eleitoral. Foram organizados os primeiros movimentos sociais de abrangência nacional com pautas diversificadas e reformistas como, por exemplo, o movimento pela reforma agrária, na oposição a concentração de terras pelos grandes latifúndios.
	Carvalho (2013) considera que a fase revolucionária perdurou até 1934, com a Constituição, fase marcada por disputa e reivindicações, principalmente na defesa dos projetos políticos dos denominados partidos de esquerda e de direita. A Constituição de 1934 “consagrou a competência do governo para regular as relações de trabalho, confirmou a jornada de oito horas e determinou a criação de um salário mínimo capaz de atender as necessidades da vida de um trabalhador chefe de família” (CARVALHO, 2013, p. 113).
	Na tentativa de garantir o mínimo de proteção social e minimizar as mazelas vivenciadas pelos trabalhadores foi instituído Seguro Social, como cobertura à população assalariada, uma relação jurídica estabelecida por contrato e com previsão de benefícios mediante contribuição, ou seja, a proteção social era garantida para aqueles que tinham trabalho formal, com carteira assinada. 
	Nesse contexto, se insere o conceito de “cidadania regulada” desenvolvido pelo sociólogo brasileiro Wanderlei Guilherme dos Santos (1979), no livro “Cidadania e Justiça: a política social na ordem brasileira”. Sua tese centra-se no conceito de cidadania regulada pelo Estado, ou seja, “cidadania restrita e sempre vigiada pelo Estado” (SANTOS, 1979).
	Acidadania no Brasil passa a ser assegurada mediante a regulamentação das profissões reconhecidas pelo Estado, pela legitimação do trabalho formal e contributivo. Os trabalhadores que não possuíam atividade formal ficavam à margem da cidadania, uma vez que não lhes eram garantidas condições mínimas emqualidade de vida. Santos (1979) afirma:
	[...] são cidadãos todos aqueles membros da comunidade que se encontram localizados em qualquer uma das ocupações reconhecidas e definidas em leis. A extensão da cidadania se faz, pois, via regulamentação de novas profissões, antes que por expansão dos valores inerentes ao conceito de membro da comunidade. A cidadania está embutida na profissão e os direitos do cidadão restringem-se ao lugar que ocupa no processo produtivo, tal como reconhecido por lei. (p.75).
	Ainda teve uma possibilidade de crescimento junto ao grande marco do crescimento estatal, mas, a legislação trabalhista não alcançou os trabalhadores rurais. Apesar de expressivas iniciativas dos movimentos sociais em torno da questão da reforma agrária, somente em 1963 o Estatuto do Trabalhador Rural foi promulgado. Na prática, o Estatuto não representou profundas mudanças na relação entre trabalhadores rurais e fazendeiros. 
	O Estado Novo, implantado em 1937, representou uma nova fase ditatorial. O apoio militar à decisão do presidente Getúlio Vargas garantiu a repressão e manutenção da centralidade política. A fim de extinguir o poder das Oligarquias, Getúlio estabeleceu o Estado Novo, com vistas ao desenvolvimento econômico nacional representado pela Siderúrgica Nacional e a Companhia Nacional de Petróleo.
	De 1937 a 1945 o país viveu sob um regime ditatorial civil, garantido pelas forças armadas, em que as manifestações políticas eram proibidas, o governo legislava por decreto, a censura controlava a imprensa, os cárceres se enchiam de inimigos do regime (CARVALHO, 2013, p. 108). Crescia o nacionalismo e, aos poucos, a identidade nacional se fortalecia influenciada pelo cenário de escala internacional. De acordo com Carvalho (2013):
	O período de 1930 a 1945 foi o grande momento da legislação social. Mas foi uma legislação introduzida em ambiente de baixa ou nula participação política e de precária vigência dos direitos civis. Este pecado de origem e a maneira como foram distribuídos os benefícios sociais tornaram duvidosa sua definição como conquista democrática e comprometeram em parte sua contribuição para o desenvolvimento de uma cidadania ativa. (p. 110).
	A conquista de melhores condições de vida aos trabalhadores por meio das legislações, fruto da resistência e organização dos trabalhadores, representou uma importante conquista no que se refere aos direitos sociais; porém o legado da colonização gerou uma cultura de relação de dependência, patriarcalismo, benevolência e poder local. 
	De acordo com Fleury (1997), as primeiras medidas de proteção social têm sua origem na tentativa crescente de intervenção do Estado, tanto nas relações de trabalho como na esfera da reprodução. Assim, as primeiras medidas de intervenção reconhecem as necessidades sociais que atuaram com natureza compensatória, a exemplo das primeiras ações de assistência social, em que a relação do Estado, para acesso a proteção social, se dava justamente ao precisar comprovar a sua condição de não cidadão. De acordo com Fleury (1997), esta é a relação que caracteriza o que ela denomina a “cidadania invertida”.
	Esta condição política de cidadania invertida em que o individuo entra em relação com o Estado no momento em que se reconhece como um não cidadão, tem como atributos jurídicos e institucionais, respectivamente, a ausência de uma relação formalizada de direito ao benefício, o que se reflete na instabilidade as políticas assistenciais, além da base institucional que reproduz um modelo de voluntariado das organizações de caridade, mesmo quando exercidas em instituições estatais. (FLEURY, 1985, p. 401).
	O modelo assistencialista, descrito pela autora como medida de proteção social, demonstra o caráter das ações emergenciais voltadas aos grupos de indivíduosem situações de extrema vulnerabilidade, não configurando uma relação de direito com o Estado, e simmedidas “estigmatizantes” e “compensatórias”. Fleury (1997) caracteriza esta relação como “cidadania invertida”, onde o cidadão tem que provar seu fracasso para ser objeto de proteção social, como afirma a autora: 
	[...] o indivíduo entra em relação com o Estado no momento em que se reconhece como um não cidadão, tem como atributos jurídicos e institucionais, respectivamente, a ausência de uma relação formalizada de direito ao benefício, o que se reflete na instabilidade das políticas assistenciais, além de uma base institucional que reproduz um modelo de voluntariado das organizações de caridade, mesmo quando exercidas em instituições estatais. (FLEURY, 1997, p.401).
	A constituição de 1946 manteve conquistas sociais e também garantiu os direitos políticos. O processo eleitoral possibilitou a organização dos partidos políticos e permitiu eleições regulares. Em 1950 após a eleição, Vargas retornou ao governo e encontrou apoio dos sindicatos, dos movimentos sociais e dos trabalhadores. Devido a rumores de tendência comunistas, a sociedade permaneceu dividida. Apesar das limitações, “[...] a partir de 1945 a participação do povo na política cresceu significativamente, tanto pelo lado das eleições como da ação política organizada em partidos, sindicatos, ligas camponesas e outras associações [...]” (CARVALHO, 2013, p.146).
	O Brasil vivenciou mais um processo de ditadura, iniciado em 1964, pelo poder militar. Este processo paralisou as conquistas dos direitos políticos, mas não conseguiu bloquear a articulação popular.
	Assim, o terceiro período, que vai de 1964 a 1985 (CARVALHO, 2103) foi marcado pela ditadura militar e pelas ações de truculência e repressão. Para a manutenção da “ordem social” foram utilizados como instrumentos legais de repressão, os Atos Institucionais (AI). Logo no início, o primeiro AI cassou os direitos políticos de líderes políticos e sindicais, intelectuais e até de militares. Além das cassações, foram também usados outros mecanismos, como a aposentadoria forçada de funcionários públicos civis e militares (CARVALHO, 2013, p.160). Gradativamente, os sindicatos foram perdendo força. A Central Única dos Trabalhadores (CUT), a União Nacional dos estudantes (UNE) e o Instituto Superior de Estudos Brasileiros (ISEB) sofreram intervenções severas e tiveram as suas sedes invadidas e fechadas. Com o Ato Institucional número 2, em 1966, foi abolido a eleição direta e estendeu os poderes do presidente. Todo o arcabouço público, cargos e atividades foram reformulados a fim de reprimir os direitos civis de liberdade de expressão e de opinião (CARVALHO, 2013, p.161). A censura prejudicou o exercício dos direitos civis, mas, não anulou as reivindicações populares, que passaram a atuar clandestinamente.
	O crescimento econômico, conhecido como “milagre econômico”, foi uma das marcas da ditadura. A relativa melhoria da renda per capta da classe média anestesiava a repressão militar. A estratégia nacional desenvolvida pelos militares tinha também essa preocupação: negociar o controle da “ordem social” por meio da contrapartida econômica. Enquanto o crescimento alcançava bons patamares, valia “a pena” trocar os direitos civis e políticos pelas vantagens econômicas. Houve, de fato, um crescimento rápido, “mas ele beneficiou de maneira muito desigual os vários setores da população. A consequência foi que, ao final, as desigualdades tinham crescido ao invés de diminuir” (CARVALHO, 2013, p. 168).
	Antes que a realidade social e a situação política se agravassem ainda mais, o governo qualificou os direitos sociais e criou o INPS (Instituto Nacional de Previdência Social), sistema que garantia ao trabalhador a assistência médica e a aposentadoria. Em 1966 foi criado o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), que funcionava como um seguro-desemprego. A criação do BNH incentivava a aquisição da casa própria e como forma de garantia de renda, uma vez que não havia mais estabilidade no emprego, foi instituído o FGTS. (CARVALHO, 2013, p. 172).
	O cenário que se configurava não estava favorável à manutenção da ditadura por muito mais tempo. O “milagre econômico” acabou sendo desmascarado com a crise do petróleo. Em 1974, a eleição do General Geisel fez subir ao poder o setor dos militares que não tinham interesse em manter as forças armadas no poder. Havia um grupo de oficiais inclinados a ideias liberais que desejam a redemocratização e, então em 1979 foi abolido o bipartidarismo forçado, medida que abriu a arena para a retomada dos partidos políticos extintos e o surgimento de novos partidos. O espaço para discussão interna era significativo e permitia que o grupo, ainda que heterogêneo, pudesse dialogar. 
	Com forte incremento do Estado, a industrialização impulsionou o veloz fenômeno da urbanização brasileira, que consolidou o período de transição, alterando definitivamente as relações sociais e de trabalho produzidas no espaço urbano.
	Importante ressaltar que, na trajetória brasileira, a cidadania passa tomar um novo rumo com o período de urbanização-industrial. É no contexto da intensa migração, da ocupação do espaço urbano, da exigência por melhores condições de vida, das articulações dos movimentos sociais e de instituições classistas que a cidadania se aproxima da concepção clássica, do pertencimento ao espaço onde vive e pode se apropriar deste espaço como convivência, relações afetivas, familiares e comunitárias, sobretudo tem direitos sobre este espaço que se desdobram as suas relações. 
	Diante da repressão militar, a igreja católica articulou um espaço de participação popular, por meio das Comunidades Eclesiais de Base (CEBs), com o objetivo de ouvir e discutir com a população sobre as condições de moradia e trabalho. No contexto urbano, a sociedade civil encontrou espaço para se articular, tendo como base as consequências do processo de urbanização acelerada, que levou uma pobreza extrema aos trabalhadores que foram expulsos para periferias, sem acesso a serviços e equipamentos sociais. Esta articulação resultou na legalização de posse em áreas de assentamento onde famílias de baixa renda residiam. A estratégia de ocupação passou a ser a questão central para os movimentos por moradia, que ganhou força e se tornou definitiva para a instituição da Política Urbana na Constituição Federal em 1988, quando se tornou o Movimento pela Reforma Urbana, tendo a questão fundiária como pauta central. Carvalho (2013) afirma que “aforte urbanização gerou grande concentração de populações marginalizadas, privadas de serviços urbanos e também de serviços de segurança e de justiça. Suas reivindicações tinham mais êxito quando se tratava de serviços urbanos do que de proteção de seus direitos civis” (p. 194).
	Na esteira dessas discussões, pautas como a da reforma agrária e reforma urbana foram expressivas no cenário brasileiro, como afirmam Saule e Uzzo (2015): “Nesse período, a Igreja Católica deu uma grande contribuição nesse sentido ao lançar o documento ‘Ação Pastoral e o Solo Urbano’, no qual defendia a função social da propriedade urbana. Esse texto foi um marco muito importante na luta pela reforma urbana” (p. 259).
	Por fim, o quarto período do desenvolvimento da cidadania (pós-redemocratização), foi caracterizado pela Constituição Federal (1988) que garantiu, pelo menos na letra da Lei, o pleno exercício da cidadania; porém, a injustiça social ganhava cada vez maior visibilidade no cotidiano dos cidadãos, “sobretudo na educação, nos serviços de saúde e saneamento” (CARVALHO, 2013, p. 199).
	Essa realidade marcou a perversa contradição que se instalou na sociedade brasileira. A reestruturação do Estado em Estado-mínimo o conduziu ao progressivo encolhimento do seu papel de garantidor de direitos.
	A década de 1990 se constituiu principalmente pelos efeitos da globalização no âmbito nacional, sob as condições impostas pelo projeto neoliberal, transformando a realidade das cidades e a produção social. Assim, mesmo com a redemocratização, os direitos sociais foram drasticamente limitados, principalmente a realidade social vivenciada nos centros urbanos.
	Nesse contexto, o Estado redimensionou suas funções, desempenhando papel essencial na promoção de políticas de proteção social, no estímulo à atividade econômica privada, vindo a se transformarem “Estado-empresário” (SILVA; YAZBEK, 2012, p.12).
	Segundo Carvalho (2013), o Estado após a década de 1980 assume um posicionamento essencialmente neoliberal, de redução drástica das funções públicas, momento no qual foram observadas diversas privatizações e a abertura completa ao capital internacional. Assegurado pela legitimidade do mandato popular, “o presidente adotou de início medidas radicais e ambiciosas para acabar com a inflação, reduzir o número de funcionários públicos, vender empresas estatais, abrir a economia ao mercado externo” (CARVALHO, 2013, p.204).
	Em relação às conquistas que se consolidaram na forma de lei, os direitos sociais no Brasil prevaleceram sobre os direitos políticos e até civis. De acordo com Carvalho (2013), a pirâmide proposta na tese de Marshall (1967) para o modelo de cidadania inglês, no Brasil foi invertida: “[...] aqui, primeiro vieram os direitos sociais, implantados em período de supressão dos direitos políticos e de redução dos direitos civis por um ditador que se tornou popular [...]” (CARVALHO, 2013, p. 219).
	Sob esta tese Carvalho (2013) afirma a inversão da pirâmide dos direitos, no caso do Brasil:
	[...] reforça a longa tradição burguesa, ou ibérica do patrimonialismo. O Estado é sempre visto como todo - poderoso, na pior hipótese, como repressor e cobrador de impostos; na melhor, como um distribuidor paternalista de emprego e favores. A ação política nessa visão é, sobretudo, orientada para negociação direta com o governo, sem passar pela mediação da representação. (p. 221).
	Desta maneira, é possível afirmar que uma das principais consequências da inversão na cessão dos direitos para a efetivação de cidadania é a centralidade que se construiu sob a figura do Estado, no Poder executivo. A história de longos períodos ditatoriais contribuiu para que se difundisse, mais profundamente, a ideia do Poder Executivo como o mantenedor dos direitos. Foram quase que inexpressivas as tentativas de exercício da representação política. Além disso, como afirma Carvalho (2013), a experiência dos cidadãos diante das práticas burocráticas e da corrupção trouxe a sensação de descrença no sistema político, o que representou uma atrofia no exercício da cidadania.
	As primeiras inciativas de participação popular no Brasil tiveram seu início no período da democratização, marca da década de 1980, após um longo período de regime ditatorial. Carvalho (2013) ressalta que a constituição de 1988 redigiu e aprovou a constituição mais liberal e democrática que o país já teve, merecendo por isso o nome de “Constituição Cidadã” e afirma que “[...] os direitos políticos adquiriram amplitude nunca antes atingida” (p. 199).
	A partir de então foram inauguradas diversas iniciativas que possibilitavam a participação popular. Segundo Nunes (1999), o processo de redemocratização “[...] num país onde o poder de decisão foi historicamente monopolizado pelos representantes de uma elite econômica muito restrita, a participação da população significa uma democratização desse poder”, a partir de então as palavras “participação” e “cidadania” aparecem sempre juntas” (p.14).
	Portanto, com a consagração da Constituição Federal de 1988 marca-se o princípio do Estado de direitos, a soberania do povo, por meio do regime democrático, conforme descrevem os princípios fundamentais inseridos na CF (88):
	Art. 1º A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos Estados e Municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado Democrático de Direito e tem como fundamentos:
	I - a soberania;
	II - a cidadania
	III - a dignidade da pessoa humana;
	IV - os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa;
	V - o pluralismo político.
	Parágrafo único. 
	Todo o poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente, nos termos desta Constituição. (grifo da autora).
	A articulação da democracia representativa e direta tornou o regime político possível à participação popular, principalmente por meio da eleição direta dos governantes e da participação dos cidadãos no controle da gestão pública. 
	Para Dallari (1996), a participação popular prevista na Constituição Federal de 1988 é um princípio inerente à democracia, garantindo aos indivíduos, grupos e associações, o direito não apenas à representação política, mas também à informação e à defesa de seus interesses. Possibilita-lhes, ainda, a efetiva interferência na gestão dos bens e serviços públicos (DALLARI, 1996, p. 13-51).
	Desta forma, a participação popular garante o exercício da democracia enquanto mecanismo de controle social e meio para reivindicações das necessidades e do interesse dos cidadãos. Consiste em um processo social e político que existe independentemente da interferência provocada por outro agente externo. Conforme Souza (2006b), a participação popular “[...] é o próprio processo de criação do homem ao pensar e agir sobre desafios da natureza e sobre os desafios sociais, nos quais ele próprio está situado. Como tal, é um processo dinâmico e contraditório” (p.98). 
	A participação popular é uma ação voluntária que denota tomar parte, conhecer e influir na vida pública. Traduz-se no envolvimento da população nos processos históricos, políticos e decisórios que refletem em seu cotidiano, nos espaços de formulação das políticaspúblicas, instituições de defesa do cidadão, movimentos sociais e populares, canais de gestão democrática, conselhos e fóruns de defesa dos direitos dos cidadãos.
	De acordo com o artigo 14 da Constituição Federal de 1988, são instrumentos de participação popular: 
	Art. 14. A soberania popular será exercida pelo sufrágio universal e pelo voto direto e secreto, com valor igual para todos, e, nos termos da lei, mediante:
	I - plebiscito;
	II - referendo;
	III - iniciativa popular.
	Além disso, é imperativo destacar que faz parte do processo de democratização àobrigatoriedade do Estado permitir o acesso às informações da gestão pública aos cidadãos, na medida em que possam conhecer os direitos que devem ser garantidos e protegidos, para que haja o controle social. Rocha (2016), sobre a ação de participar e o exercício da cidadania afirma: 
	Ser cidadão não se trata apenas de receber os benefícios do progresso, mas de tomar parte nas decisões e no esforço para sua realização. Em lugar de ser tratado como objeto das atenções paternalistas dos donos do poder, o cidadão passa a ser reconhecido como sujeito histórico e protagonista no processo de desenvolvimento. Trata-se de uma exigência decorrente da natureza inteligente e responsável da pessoa humana. Na medida em que se queira respeitar a dignidade da pessoa humana, é preciso assegurar-lhe o direito de participar ativamente na solução dos problemas que lhe dizem respeito. (p. 3).
	Nesse sentido, Santos (1998) afirma que a cidadania está especificamente relacionada às características do espaço onde vivem os indivíduos, ou seja, mantém relação dialética com a produção social no território. A cidade então, deve ser o lócus para o exercício da cidadania, isso significa que a cidade deve representar o desejo e necessidades daqueles que a habitam e a formam. 
	A democratização dos processos decisórios – e do controle social de sua implementação – é fundamental para romper este circulo vicioso e transformar o planejamento da ação municipal em algo não apenas compartilhado pelos cidadãos, mas assumindo por estes, produzindo uma interface real com as demandas, pleitos e desejos dos diferentes grupos na cidade. É evidente que este processo é marcado por conflitos – e o papel do poder público (Câmara/Executivo) é promover um processo organizado para a cidade, viabilizando as escolhas e sua implementação. Assim os planos urbanísticos, os projetos urbanos e a regulação precisam aproximar-se dos cidadãos, estabelecendo um forte vínculo com a cidade rela. (BRASIL, 2005, p.192-193).
	Se todas as coisas possuem uma finalidade, a possibilidade do exercício da cidadania vai depender de soluções elaboradas no âmbito local, uma nova estruturação político- territorial, com a justa redistribuição de equipamentos, serviços e recursos públicos. 
	A constituição Federal de 1988 e o Estatuto da Cidade abriram possibilidades para o delineamento de um novo projeto para as cidades brasileiras na medida em que apresentam novos instrumentos de planejamento incluindo a participação da sociedade na gestão do espaço urbano.
	A partir da contextualização e do desenvolvimento dos conceitos da cidadania e participação popular, pretende-se, ao longo deste trabalho, entender como a prática da participação popular na gestão democrática da cidade foi efetivada e apreendida pelos cidadãos por meio das Representações Sociais.
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	Este capítulo trata do processo de urbanização e do planejamento urbano no Brasil na perspectiva da participação popular. Objetiva-se compreender os marcos regulatório da política urbana e refletir como a legislação têm garantido a participação popular no processo de elaboração dos Planos Diretores.
	Acredita-se que, apesar da Constituição Federal (1988) legitimar formas de consulta pública, da gestão democrática ser um dos princípios do Estatuto da Cidade (2001) e a mesma Lei determinar a participação popular obrigatória no processo de revisão do Plano Diretor dos municípios, a participação popular, na prática, no cotidiano da vida pública na cidade, não têm sido assegurados esses direitos, tendo em vista a realidade das cidades brasileiras. 
	Percebe-se, de forma geral que, no Brasil, na mesma proporção que aumentam os instrumentos legais visando à participação popular, perduram os mecanismos de manutenção hegemônica dos segmentos privilegiados, criando-se a ilusão de conquistas políticas, sobretudo o direito à cidadania.
	A formação sócio-historica do espaço brasileiro descrita nesta sessão tem estreita relação com os conceitos de patrimonialismo e patriarcalismo, modelos de sociedade tradicionalmente herdada do Brasil Colônia, que se mantém nasentranhas do Estado brasileiro. As bases teóricas cotejadas para descrever esse legado sócio, político e cultural, que podemos encontrar em Faoro (2013) e Holanda (2014).
	A formação do Estado Patrimonial no Brasil tem suas raízes herdadas de Portugal e consiste em um tipo de organização social estruturada sob a lógica personalista cujos líderes políticos não distinguem o âmbito público do privado (FAORO, 2013). Neste tipo de governo, o que predomina é o arbítrio pessoal do chefe político que se manifesta, inclusive, nas pequenas instâncias do poder. Nas dimensões macro ou micro da política, o patrimonialismo torna de âmbito privado aquilo que é de domínio público.
	Desde o período colonial, como situa o autor Sergio Buarque de Holanda (2014), o Brasil recebeu como legado de Portugal uma cultura de homens aventureiros com ânsia por riqueza fácil, exploradores que “semearam” cidades sem planejamento ou organização política, para garantir o domínio e expansão territorial.
	Portanto, a autonomia conferida por Portugal aos donatários instalados no Brasil, pelas vias do autoritarismo, garantiu à elite brasileira a autonomia política e econômica e o prestígio de legislar sobre o território. Nesta lógica, o Patrimonialismo encontrou na formação dos latifúndios, a viabilidade de ampliar o poder produtivo, econômico e político, conferindo aos chefes políticos o “poder local”. 
	Assim, a “força” da propriedade privada conferiu aos signatários status e prestígio que se estendeu à função de legislar sobre o território e sobre o espaço público. Da tradição ibérica, a organização social brasileira herdou o Patrimonialismo e o Patriarcalismo, instrumentos de dominação da elite brasileira.
	Da formação dos latifúndios formou-se também o núcleo de ação política, justamente formado pelas famílias tradicionais, lideradas pelos patriarcas, senhores de terras que detinham autoridade local e parte do território brasileiro, bem como os seus serviços, mantinha milícias para deter o controle político, a exemplo da histórica força do coronelismo da República Velha. O coronel era o típico líder paternalista que, ocupando o cargo de governante, transformava a sua atuação em uma extensão de sua casa ou fazenda.Conforme observou Sergio Buarque de Holanda (2014), 
	O quadro familiar torna-se, assim, tão poderoso e exigente, que sua sombra persegue os indivíduos mesmo fora do recinto doméstico. A entidade privada precede sempre, neles, a entidade pública. A nostalgia dessa organização compacta, única e intrasferível, onde prevalecem necessariamente as preferencias fundadas em laços afetivos, não podia deixar de marcar nossa sociedade, nossa vida pública, todas nossas atividades. (IDEM, p.96)
	Alheios à vida pública e propensos em não considerar a diferença entre a esfera privada e a dimensão coletiva, os donos de terras, legitimados politicamente pelo particularismo e pelo poder pessoal, buscam privilégios em detrimento da universalidade e igualdade formal. Assegurados pelas redes de parentela, cujos laços políticos se estendem aos elos das trocas de favores, “a escolha dos homens que irão exercer as funções públicas faz-se de acordo com a confiança pessoal (...), e muito menos de acordo com as capacidades próprias” (HOLANDA, 2014, p.106). 
	Neste contexto, os direitos civis eram atributos dos segmentos hegemônicos e os direitos políticos, centralizados nas mãos da elite rural, eram violados, pois as decisões vinculadas ao destino da sociedade estavam sob domínio do poder local, dos detentores de terras e força de trabalho escravo. Assim, à população pobre e livre da camada intermediária entre o segmento dominante e os escravos, restava sobreviver sujeitando-seas benesses das grandes propriedades rurais e dos favores dos “homens de bem”.
	Portanto, cargos e funções públicas se tornaram uma extensão do espaço privado e dos interesses particulares. Assim, a troca de favores era alicerçada na fidelidade daqueles que recebiam as benesses. Holanda (2014) observou que:
	Não era fácil aos detentores das posições públicas de responsabilidade, formados por tal ambiente, compreenderem a distinção fundamental entre os domínios do privado e do público. [...]. Para o funcionário “patrimonial”, a própria gestão política apresenta-se como assunto de seu interesse particular; as funções, os empregos e os benefícios que deles aufere, relacionam-se a direitos pessoais do funcionário e não a interesses objetivos, como sucede no verdadeiro Estado burocrático, em que prevalece a especialização das funções e o esforço para se assegurarem garantias jurídicas aos cidadãos. A escolha dos homens que irão exercer as funções públicas faz-se de acordo com a confiança pessoal que mereçam os candidatos, e muito menos de acordo com as capacidades próprias. Falta a tudo a ordenação impessoal que caracteriza a vida no Estado burocrático. [...] (p.105-6).
	Outro marco importante na formação do espaço brasileiro foi à instituição da Lei de Terras em 1850, que pode ser compreendida como contraditória em sua intenção e efetividade. Representou um importante fato que impediu a ampliação dos latifúndios e dos posseiros, porém, ao determinar que a compra de terras fosse negociada diretamente com Estado Nacional, favoreceu a valorização econômica da terra.
	A partir da Lei de Terras de 1850 a terra deixou de ser compreendida como concessão em retribuição aos serviços da Coroa e passou a ser mercadoria, adquirido valor de troca. De acordo com Viotti da Costa (1998):
	Durante o período colonial, a propriedade rural significava prestígio social, mas também poder econômico; mais tarde, no século XIX, a terra passou a significar, essencialmente, poder econômico: poder econômico este que, no entanto, poderia eventualmente trazer prestígio social [...]. O processo de transição de uma concepção tradicional da terra para uma concepção moderna teve início no século XVI, sob o impacto da revolução comercial, e continuou por todo o século XIX. (p. 173).
	Portanto, o modelo de família patriarcal no Brasil gerou uma forma de organização social e política que forneceu às bases a dominação patrimonialista do Estado, que persiste até a contemporaneidade. 
	A prática da “troca de favores” recorrente na política é um dos principais limites estabelecidos ao exercício da cidadania. O resultado desta política centralizadora e avessa aos interesses públicos pode ser ainda melhor, observado ao analisarmos o processo de urbanização do Brasil, quando as cidades passaram a representar a morfologia da injustiça social e a segregação socioespacial.
	O processo de urbanização no Brasil iniciou-se nos séculos XVII e XVIII com a fundação de vilas; no entanto, foi a partir de 1950 que o processo de urbanização se intensificou, com a estratégia de integração nacional, originada nos governos de Getúlio Vargas e Juscelino Kubitschek. A formação de um mercado interno integrado atraiu milhares de pessoas para o sudeste do país, região que possuía a maior infraestrutura e, consequentemente, a que concentrava o maior número de indústrias.
	De acordo com os estudos de Milton Santos (1998), Bertha Becker e Claudio Egler (1998), o Brasil ingressou na modernidade pela via autoritária, tendo como meta o crescimento econômico jamais observado no país, participando do projeto geopolítico com o objetivo de se transformar em uma potência mundial.
	A partir de 1970 o número de pessoas que residiam nas cidades foi, pela primeira vez, maior do que a população que vivia em áreas rurais. A forte aceleração do processo de urbanização do Brasil consolidou-se na década de 1980. Neste período existiam cerca de 33 milhões de camponeses no Brasil e em movimento de expansão. As cidades então passam a ter 19 milhões de habitantes, na década de 1990. Em 1999 o meio urbano já passaria a contar com 102 milhões de habitantes.
	Um fator determinante para a consolidação da urbanização do território brasileiro está associado aos processos hegemônicos de expansão e consolidação do capitalismo mundial, desencadeados nos países subdesenvolvidos por meio da industrialização e da restruturação do Estado. Segundo Lobão (2007, p.26), “a partir de 1930, em decorrência de investimentos estatais e infraestrutura regional, a economia brasileira, que até centrava-se no setor agroexportador, passou a ter como foco o desenvolvimento industrial e fortalecimento do mercado interno”.
	A transição do modo de produção foi um dos principais vetores para o deslocamento da população da área rural em direção aos centros urbanos. A implantação de indústrias centrou-se nas principais cidades brasileiras a fim de concentrar a produção, facilitar à logística e a fluidez de mercadorias, o que atraiu milhares de trabalhadores da área rural para a urbana em busca de trabalho e melhores condições de vida, provocando assim o êxodo rural brasileiro.
	De acordo com Maricato (2000), o processo de urbanização do Brasil tem as seguintes características: 
	a) Industrialização com baixa remuneração e reduzidos investimentos no mercado residencial para a classe operária; 
	b) Direcionamento de investimentos públicos em atendimento à lógica da ampliação da acumulação capitalista muito mais do que da democratização do acesso à moradia; 
	c) Arcabouço legal ambíguo e implementação da lei sem critérios de justiça social. (MARICATO, 2000, p. 27).
	Neste sentido, as características gerais do processo de urbanização se fazem presentes nos diversos espaços e subespaços que compõe o território brasileiro. Porém, sob a intervenção estratégica do Estado na integração nacional, o processo não se desenvolveu de forma homogênea em todas as regiões do país.
	O fenômeno da segregação sócioespacial no Brasil está diretamente ligado a outro fenômeno: o da globalização econômica e à política neoliberal. Esta globalização, conforme afirma Milton Santos (2012, p.12), impulsionou a industrialização, impôs padrões de consumo, reproduziu desigualdades e acentuou os problemas socioambientais - como a ocupação irregular de áreas ambientalmente vulneráveis, crescimento de bairros afastados e com infraestrutura deficiente e a favelização - e promoveu uma urbanização acelerada e desorganizada, especialmente nas metrópoles e cidades médias.
	O Brasil, colocado como país de economia periférica e apresentado como subdesenvolvido, teve importante participação neste processo de globalização. Assumiu nova forma de inserção no mercado mundial com a passagem de modelo de desenvolvimento agroexportador para o modelo urbano-industrial, inicialmente pela substituição de importação por produção doméstica e posteriormente, pelo movimento de internacionalização da produção de bens e serviços.
	A riqueza gerada pelo processo de modernização permaneceu centralizada nas mãos de um segmento privilegiado, enquanto trabalhadores vivenciaram altos índices de desemprego ou sobreviveram com salários baixíssimos que não davam conta de prover o sustento das famílias. Portanto, a maioria da população brasileira não participou diretamente das benesses do crescimento econômico. Conforme descreve Becker e Egler (1998) o Brasil então, inaugurava a modernidade da pobreza.
	O território brasileiro, gerido em favor da ideologia capitalista, constituiu-se a partir da ampliação da segregação sócioespacial, visto que a maioria da população vivia em grandes aglomerações urbanas ambientalmente frágeis e em áreas periféricas. Sem acesso aos bens e serviços públicos, ocupando territórios irregulares, uma parte significativa da população brasileira vive em condições precárias, sem saúde, lazer, educação, habitação, mobilidade, entre outros direitos contidos no direito de habitar a cidade.
	No Brasil, historicamente, as relações sociais foram pautadas nas imposições de poder, na apropriação dos meios de produção e na força de trabalho, regidas pelo direito de propriedade privada da terra por uma minoria politicamente representada. Essa combinação resultou na histórica desigualdade social e a segregação sócioespacial. Maricato argumenta que:
	Essa ambiguidade entre ruptura e continuidade, verificada em todos os principais momentos de mudança na sociedade brasileira, marcará o processo de urbanização com as raízes da sociedade colonial, embora ele ocorra em pleno século XX, quando formalmente o Brasil é uma República independente. A questão fundiária, que ocupou um lugar central nos conflitos vividos pelo país, no século XIX, se referia fundamentalmente ao campo. (2001, p. 17-18)
	O modelo excludente de crescimento e expansão urbana apresentado pelas cidades brasileiras é resultado de “uma interação bastante perversa entre processos socioeconômicos, opções de planejamento, de políticas públicas e práticas políticas” (BRASIL, 2002, p. 24). É neste cenário e nesse momento histórico que a expressão da cidadania é ainda mais fragmentada e diluída. Para Milton Santos (1998), as estratégias econômicas e políticas alcançam o principal objetivo com a alienação dos trabalhadores. 
	Santos (1998), argumentaque:
	O cenário propício para o processo de aprendizagem do exercício da cidadania, por meio da articulação e reivindicação dos trabalhadores pela democracia e pela efetivação dos direitos civis, políticos e sociais, transformou o cidadão em mero consumidor. (p.39).
	Portanto, para melhor compreensão da concepção do planejamento urbano faz-se necessário retomarmos as raízes da formação sócio-histórica do Brasil a fim de nos conduzir a interpretação da relação estabelecida entre as cidades como espaços públicos, e a ação do Estado, tendo sempre visto como um problema a participação popular e o exercício da cidadania.
	A maneira como o processo de urbanização do Brasil se desenvolveu resultou em problemas urbanos que têm suas raízes nos processos sociais e na própria intervenção do Estado. Csaba e Schiffer (2010) ressaltam que, “historicamente, o Brasil é marcado por avanços e retrocessos no que diz respeito ao direito à cidadania e gestão do território, que continua pautado na lógica do capital, assegurando a continuidade da formação social de origem colonial, elitista e patrimonialista” (p.15).
	Então, para discutir sobre a participação popular na política urbana será necessário retomar o desenvolvimento do planejamento e gestão urbana no Brasil. De acordo com os estudos de Villaça (1999), é importante considerar que “no Brasil pode-se considerar o Plano de 1875 para a cidade do Rio de Janeiro como marco do nascimento dos ‘Planos Diretores’ no país, embora esse nome não existisse na época (Plano Urbanístico globalizante, abrangendo todos os aspectos relacionados à questão física do espaço urbano)” (p. 45).
	Para melhor compreensão do processo de formação e desenvolvimento do planejamento urbano brasileiro, é importante para pesquisa sobre a Participação Popular na Elaboração da Elaboração da Revisão do Plano Diretor em São José dos Campos em 2016 pelo motivo deste desenvolvimento ter acontecido de forma desigual e a emergência da industrialização no interior paulista ter influenciado no desenvolvimento da cidade, devido às políticas desenvolvimentistas daquele momento. 
	Neste trabalho será adotada uma divisão em seis períodos que expressam os períodos do Planejamento no Brasil e direcionam para a compreensão de como chegamos ao modelo atual conforme demonstra a Tabela 1. 
	Tabela 1 - Períodos do Planejamento Urbano no Brasil
	Fonte: Desenvolvido pela autora.
	O início do planejamento urbano brasileiro se dá com o desenvolvimento dos planos de melhoramentos e embelezamento para as principais capitais do país – a exemplo das obras de remodelação do Rio de Janeiro, realizadas na gestão de Pereira Passos (1903-1906) e em São Paulo, na gestão de João Teodoro Xavier (1872 - 1875).
	De acordo com a divisão proposta por Villaça (1999), pode-se dividir o século XX em três períodos: de 1930 a 1965, do Urbanismo e do Plano Diretor; de 1965 a 1971, – dos Super planos; e de 1971 a 1992, de– Plano sem Mapa.
	A partir de 1930, com a concentração do operariado nas cidades, o desenho urbano se confunde com o de uma nova sociedade, com todos os problemas urbanos. 
	Foi a partir da década de 1950 que o Plano Diretor se desenvolveu mais fortemente no Brasil. Apesar da nomenclatura “Plano Diretor” já constar no Plano Agache, foi entre as décadas de 1950 e 1960 que o Plano Diretor se tornou o instrumento de planejamento urbano mais difundido no Brasil, vinculado à gestão municipal na perspectiva de ordenamento territorial e posteriormente ampliando-se para contemplar a cidade como um todo, bem como todos os aspectos do contexto urbano.
	O ano de 1964 foi de grande importância para a política nacional, voltada para a questão urbana, com o objetivo de estabelecer critérios na criação de programas habitacionais.
	Foi no período de governo militar que os Planos Diretores foram definitivamente impulsionados como prática de planejamento urbano, motivados pela política de desenvolvimento intervencionista do Estado. 
	Em 1971 com a instituição do Plano Diretor de Desenvolvimento Integrado do Município de São Paulo (PDDI), segundo Vilaça (1999), este plano ficou conhecido como “plano sem mapa” devido à falta de diagnóstico de estatísticas e principalmente dos mapas.
	Com o advento da redemocratização, a participação popular foi definitiva para a elaboração da Constituição Federal de 1988, por meio das mobilizações e articulações realizadas pelo Movimento Nacional pela Reforma Urbana (MNRF). A principal conquista do MNRF foi à inclusão dos artigos 182 e 183, intitulados como da “Política Urbana”. O Movimento Nacional pela Reforma Urbana (MNRF), a partir de então, dada à realidade das cidades brasileiras, passou a compor outras pautas no debate da reforma urbana. 
	De acordo com Souza (2006a), houve um amadurecimento da concepção do que seria a reforma urbana “[...] um conjunto articulado de políticas públicas, de caráter redistributivista e universalista, voltado para o atendimento do seguinte objetivo primário: reduzir os níveis de injustiça social no meio urbano e promover uma maior democratização do planejamento e da gestão das cidades” (SOUZA, 2006a, p. 158).
	Portanto, o MNRF cumpriu papel fundamental na articulação entre os mais diversos movimentos sociais e populares, associações classistas e representativas da sociedade civil, com objetivo de garantir a participação popular nos textos constituintes.
	A Constituição Federal de 1988 representou uma melhora no campo da política urbana, destacando o Plano Diretor como um instrumento básico da política de desenvolvimento, causador da função social da propriedade urbana. Os inúmeros debates sobre a metodologia e função do Plano Diretor voltaram à cena no período de redemocratização. A partir deste período Villaça (1999) identificou transformações no foco dos planos diretores:
	O plano diretor inovador dos anos 90 elegeu como objeto fundamental o espaço urbano, sua produção, reprodução e consumo, ou seja, um plano diretor eminentemente físico-territorial. Seus instrumentos fundamentais de aplicação, limitados aos da competência municipal, podem ser de natureza urbanística, tributária ou jurídica, mas os objetivos são de natureza físico-territorial. (p. 245).
	Neste sentido, os estudos de Villaça (1999) a respeito dos Planos Diretores apontam que, na década de 1980, o instrumento devia garantir a melhoria da qualidade de vida de seus habitantes, a partir de “[...] uma pesquisa prévia – o diagnóstico técnico – que revelaria e fundamentaria os ‘problemas urbanos’ e seus desdobramentos futuros, cujas soluções seriam objeto de proposições que integram os aspectos econômicos, físicos, sociais e políticos das cidades” (p. 187-188).
	Em poucos anos, a frustração com os Planos Diretores foi inevitável, uma vez que, em termos práticos, não se observaram grandes mudanças nos cenários das cidades. Conforme descrito por Villaça (1999), tratava-se de uma peça de caráter técnico que não contemplava os conflitos existentes na sociedade, em especial, no contexto das cidades.
	Flávio Villaça (1999), sobre a concepção do Plano Diretor no Estatuto da Cidade, enfatiza que o “plano diretor não é uma peça puramente científica e técnica, mas uma peça política, vinculada tão somente aos poderes e atribuições de um governo municipal” (p. 245).
	Após doze anos da promulgação da Constituição Federal de 1988 foi aprovada a Lei Federal nº 10.257/01 denominada Estatuto da Cidade, que regulamenta os artigos 182 e 183 da Constituição, os quais representam o capítulo “Da Política Urbana”. 
	O Estatuto da Cidade é resultado do esforço coletivo da participação popular, articulada expressivamente pelo Fórum Nacional pela Reforma Urbana. O Estatuto da Cidade representa, portanto, um novo marco na tradição do planejamento urbano no Brasil. Como apresenta Oliveira (2001, p.7):
	O artigo 182 estabeleceu que a política de desenvolvimento urbano, executada pelo poder público municipal, conforme diretrizes gerais fixadas em lei, tem por objetivo ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e garantir o bem-estar de seus habitantes, definindo que o instrumento básico desta política é o Plano Diretor.
	O artigo 183, por sua vez, fixou que todo aquele que possuir, como sua, área urbana de até duzentos e cinquenta metros quadrados, por cinco anos, ininterruptamente e sem oposição, utilizando-a para sua moradia ou de sua família, adquirirá o seu domínio, desde que não seja proprietário de outro imóvel urbano ou rural. Este artigo abriu a possibilidade de regularização de extensas áreas de nossas cidades ocupadas por favelas, vilas, alagados ou invasões, bem como loteamentos clandestinos espalhados pelas periferias urbanas, transpondo estas formas de moradia para a cidade denominada formal.
	O Estatuto da Cidade prevê em suas diretrizes que os Planos Diretores Municipais devem contar com a ampla participação popular e com a presença de associações representativas de vários segmentos econômicos e sociais em todas as etapas e processos, desde a elaboração a implementação e gestão. O Estatuto da Cidade (2001) descreve sobre a elaboração do Plano Diretor:
	§ 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 (2001, p, 6).
	É evidente que o planejamento urbano atualmente requer um processo de participação e interesse populacional para estabelecer um vínculo com a cidade real, transformando-se em uma ação municipal conjunta, buscando atender as verdadeiras necessidades estabelecidas pela população.
	Entretanto, o Plano Diretor, como peça política, não desempenha a função de justiça e equidade de forma autônoma ou orgânica. É fundamental que haja uma ampla divulgação quando da sua elaboração, a fim de que os cidadãos possam se organizar e participar em defesa dos interesses do coletivo, pois o Plano Diretor não representa um fim em si mesmo.
	O Estatuto da Cidade prevê em suas diretrizes a gestão democrática da cidade que garanta o espaço de participação aos cidadãos e abra a possibilidade do controle social nos processos produtivos da cidade.
	Ao prever a gestão democrática, o Estatuto, por meio do Plano Diretor, abriu novas possibilidades de dinâmicas participativas sobre os processos de produção da cidade, além de reconhecer e incorporar em sua elaboração e implementação os conflitos de interesse que se desenvolvem nas cidades.
	É por meio da aplicação dos instrumentos urbanísticos que se busca garantir a função social da cidade e da propriedade, tendo como princípio a gestão democrática da cidade e a participação popular. 
	Oliveira (2001) ressalta que o Estatuto da Cidade “reúne importantes instrumentos urbanísticos, tributários e jurídicos que podem garantir efetividade ao Plano Diretor, responsável pelo estabelecimento da política urbana na esfera municipal e pelo pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e da propriedade urbana, como preconiza o artigo 182” (p. 3).
	O Estatuto da Cidade, por meio de suas diretrizes, propõe que a intervenção e gestão do território realizem-se pela esfera municipal. O município tem a responsabilidade e possibilidade de atuar de forma local, agindo de maneira a enfrentar disparidades presentes no território, bem como os conflitos de interesse no espaço urbano.
	Para nortear a gestão e a aplicação dos instrumentos, o Estatuto da Cidade (BRASIL, 2005) traz cinco capítulos: 
	I – Diretrizes Gerais; 
	II - Instrumentos da Política Urbana; 
	III - Plano Diretor; 
	IV - Gestão Democrática da Cidade;
	V - Disposições Gerais que norteiam a gestão pública municipal. 
	De acordo com a letra da Lei, as diretrizes do Estatuto da Cidade são apresentadas como:
	[...] normas gerais de direito urbanístico são, em especial para os Municípios, as normas balizadoras e indutoras da aplicação dos instrumentos de política urbana regulamentados na lei. O Poder Público somente estará respeitando o Estatuto da Cidade quando os instrumentos previstos forem aplicados com a finalidade de atender às diretrizes gerais previstas na lei. (p. 31).
	O poder público municipal recebe importante atribuição por ser o agente responsável pela criação, implementação e avaliação permanentes de sua política urbana, instituída pelo Plano Diretor, garantindo o processo das funções sociais da cidade, por meio da aplicação dos instrumentos urbanísticos, tributários e jurídicos regulamentados pelo Estatuto da Cidade.
	No processo participativo de elaboração do Plano Diretor, a publicidade, determinada pelo inciso II, do§ 4º do art. 40 do Estatuto da Cidade (2001), deverá conter os seguintes requisitos:
	I – Ampla comunicação pública, em linguagem acessível, através dos meios de comunicação social de massa disponíveis;
	II- ciência do cronograma e dos locais das reuniões, da apresentação dos estudos e propostas sobre o plano diretor com antecedência de no mínimo 15 dias;
	III- publicação e divulgação dos resultados dos debates e das propostas adotadas nas diversas etapas do processo (p.11).
	Além disso, o Estatuto da Cidade (2001), em seu Art. 43, estabelece critérios para a participação dos cidadãos no processo de elaboração do Plano Diretor e determina realização de debates, audiências públicas, conferências e outros:
	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
	(p.13).
	Ainda sobre a gestão democrática, descrita no Capítulo IV, destaca-se a articulação dos instrumentos urbanísticos e a primazia da participação popular na formulação e gestão de cada um deles, de acordo com os artigos transcritos abaixo: 
	Art. 44. No âmbito municipal, a gestão orçamentária participativa de que trata a alínea f do inciso III do art. 4º desta Lei incluirá a realização de debates, audiências e consultas públicas sobre as propostas do plano plurianual, da lei de diretrizes orçamentárias e do orçamento anual, como condição obrigatória para sua aprovação pela Câmara Municipal.
	Art. 45. 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. (BRASIL, 2001, p.13).
	O Estatuto da Cidade define também que o Plano Diretor deve ser revisto pelo menos a cada dez anos, para garantir que as mudanças na cidade sejam compreendidas na construção do novo plano, ressaltando o caráter dinâmico que o município vivencia. A criação do Ministério das Cidades (2003), fruto da reivindicação histórica dos movimentos sociais, representou uma possibilidade para a interlocução com o Estado, por meio da proposta de desenvolvimento de um planejamento intersetorial, visando à integração e articulação das políticas públicas para a cidade e a qualidade de vida dos seus cidadãos.
	O Plano Diretor ganhou força como instrumento básico que norteia o desenvolvimento da política urbana no âmbito municipal. O município deve cumprir as etapas de elaboração do Plano Diretor, com a obrigatoriedade da participação popular, submetê-lo à aprovação da Câmara Municipal e, em seguida, sancioná-lo, tornando-o Lei Municipal.
	É possível identificar que os princípios, diretrizes e instrumentos contribuem para o enfrentamento dos impasses que se apresentam no território das cidades brasileiras. A publicação “Estatuto da Cidade: guia para implementação pelos municípios e cidadãos” (2005) discrimina que “a gestão democrática da cidade é reconhecida como uma diretriz para o desenvolvimento sustentável das cidades, com base nos preceitos constitucionais da democracia participativa, da cidadania, da soberania, e participação popular” (BRASIL, 2005, p. 32-33).
	Diante do exposto, é possível afirmar que o Plano Diretor é o instrumento responsável por garantir o desenvolvimento das funções sociais da cidade, o bem-estar dos habitantes e o cumprimento da função social da propriedade (CONSTITUIÇÃO FEDERAL, ARTIGO 182).
	O Plano Diretor, como plano de desenvolvimento urbano em âmbito municipal, de acordo com o Art. 40 do Estatuto da Cidade, é o instrumento básico da política de desenvolvimento e expansão urbana.
	O Capítulo III do Estatuto da Cidade (2001) dedica-se às diretrizes e obrigações do Plano Diretor e o Art. 40 responsabiliza e orienta a gestão municipal a respeito do processo de elaboração do Plano Diretor, principalmente no que se refere à garantia de acesso à informação e conhecimento da população:
	§ 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 (p.11).
	Entretanto, o Plano Diretor não é em si a ferramenta urbanística responsável pela justiça sócioespacial nas cidades, mas representa um instrumento que chama a participação popular. O Plano Diretor Participativo passa a ser obrigatório para as cidades com mais de 20.000 (vinte mil) habitantes, notadamente para as que cumprem interesses específicos como turismo e de impacto ambiental. É um instrumento elaborado para pactuar o desenvolvimento urbano da cidade. Sendo assim, ele implica na definição do uso e ocupação do solo urbano e direciona as ações de planejamento e gestão da cidade. Uma das orientações é a respeito da ampla comunicação e linguagem acessível aos cidadãos e envolvidos nos processos de audiências e conferências, entre outros espaços democráticos. 
	A primeira Conferência Nacional das Cidades foi realizada em 2003, em Brasília - DF e teve uma expressiva participação popular, representados pelo Fórum Nacional da Reforma Urbana, entre outros movimentos sociais. Nesta Conferência foi criado o Conselho Nacional de Habitação e programada a Campanha Nacional do Plano Diretor Participativo. A segunda edição aconteceu em 2005, quando foram discutidos principalmente os aspectos da política de desenvolvimento urbano: financiamento, entes federativos, desenvolvimento regional e controle social. Sendo a terceira em 2007 e a quarta em 2010, quando as discussões foram a respeito do Sistema Nacional de Desenvolvimento Urbano (SNDU), impactos, avanços e dificuldades na implementação da Política de Desenvolvimento Urbano, cujas diretrizes estão pautadas nas reivindicações do Fórum Nacional de Reforma Urbana, na composição da Constituição Federal.
	Iniciativas como a criação do Ministério das Cidades (2003) são marcos importantes no sentido de garantir apoio técnico e institucional aos municípios, na gestão do território, a exemplo do “Programa de Fortalecimento de Gestão Urbana”. Desta maneira, o Ministério da Cidade cumpre com a sua função de apoio técnico e articulação por meio das resoluções que instrumentalizam as diretrizes e determinações do Estatuto da Cidade, desempenhando-se, assim, o compromisso de acompanhar a dinâmica complexa das cidades. 
	A resolução de n° 25, de 18 de março de 2005, do Conselho das Cidades (Decreto n. 5.031/2005), em seu artigo 3º, §1º, estabelece que a coordenação do processo para a elaboração do Plano Diretor seja compartilhada por meio da efetiva participação do poder público e da sociedade civil, em todas as etapas do processo, desde a elaboração até a definição dos mecanismos para a tomada de decisões (IDEM, p. 1-2).
	O artigo 4º do Conselho das Cidades especifica que o processo de planejamento deverá conter os seguintes requisitos: ampla comunicação pública, em linguagem acessível, por meio dos meios de comunicação social disponíveis; informações sobre o cronograma e os locais das reuniões, da apresentação dos estudos e propostas sobre o plano diretor com antecedência de, no mínimo, 15 (quinze) dias; publicação e divulgação dos resultados dos debates e das propostas adotadas nas diversas etapas do processo (p. 2).
	A resolução nº. 34, de 01 de setembro de 2005, também do Conselho das Cidades (IDEM, 2005), no seu artigo 7º, estabelece que o Plano Diretor deve definir instrumentos que favoreçam a participação popular e a gestão democrática, devendo estabelecer o Sistema de Acompanhamento e Controle social que se encarrega das ações de mobilização (IDEM, p. 6).
	O Plano Diretor, de acordo com o Art.7º do mesmo Conselho, deverá definir os instrumentos de gestão democrática do Sistema de Acompanhamento e Controle Social, sua finalidade, requisitos e procedimentos adotados para aplicação, tais como:
	I - o conselho da cidade ou similar, com representação do governo, sociedade civil e das diversas regiões do município, conforme estabelecido na resolução 13 do Conselho das Cidades;
	II - conferências municipais;
	III - audiências públicas, das diversas regiões do município, conforme parâmetros estabelecidos na Resolução nº. 25 do Conselho das Cidades;
	IV - consultas públicas;
	V - iniciativa popular;
	VI - plebiscito;
	VII - referendo (DECRETO N.  5.031, 2005, p. 2-3).
	O Plano Diretor, enquanto instrumento urbanístico, não é em si a peça responsável por garantir a justiça sócia espacial nas cidades, mas garante a gestão democrática e a participação popular, o que torna evidente o seu teor político e reconhece a existência de conflito de interesses no que se refere ao desenvolvimento e uso do espaço urbano.
	A questão central que se coloca à efetivação da participação popular é compreender qual é a legitimação dada à participação e compreender como ela têm se configurado nos espaços públicos de discussão sobre a cidade, especificamente discriminar como os cidadãos ganham voz e se os espaços democráticos têm representado instancias de legitimação dos direitos e interesses dos cidadãos.
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	O município de São José dos Campos está situado na região do Vale do Paraíba, no Estado de São Paulo entre a Região de São Paulo e Rio de Janeiro, caracteriza-se pela passagem da rodovia Presidente Dutra, que criou um eixo com uma grande estrutura urbana e industrial cruzando as cidades da região, ligando São Paulo ao Rio de Janeiro. 
	Figura 2 – Localização do Município de São José dos Campos
	/
	Fonte: Adaptado por Daniel José de Andrade de Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, (2010).
	Atualmente, São José dos Campos sedia a Agência Metropolitana do Vale do Paraíba e Litoral Norte (AGEMVALE) que tem como objetivo e função discutir e planejar a articulação e função da Região Metropolitana do Vale do Paraíba e Litoral Norte.
	O município de São José dos Campos se destaca entre os mais importantes dos 39 municípios que formam a bacia do Rio Paraíba do Sul. Isso porque 70% da área do município se localiza ao norte da rodovia Presidente Dutra, que apresenta grande potencialidade para a movimentação de cargas (LOBÃO, 2007). Contudo, nem sempre o município de São José dos Campos carregou essa importância na região.
	A colonização do estado de São Paulo se iniciou no século XVI em franco processo de colonização. Os portugueses, indígenas e clérigos da Companhia de Jesus formaram os três primeiros grandes grupos a travarem uma batalha para conquista do território.
	A cidade de São José dos Campos se originou de uma fazenda de índios aldeados, formada a partir da dispersão dos aldeamentos do pátio do colégio de São Paulo, controlados pelos Jesuítas. A aldeia de São José do Parahyba foi elevada à condição de Vila no ano de 1767, com objetivos geopolíticos. A intenção de transformar a aldeia em vila era a de fixar povoamento estável como forma de controlar a posse das terras da coroa portuguesa na América contra o avanço da coroa espanhola e intensificar a vigilância sobre a população indígena, que também disputava o território (SILVA, 2010).
	Após uma década, em 1864, a Vila se transformou em cidade e, em 1871, recebeu denominação de São José dos Campos, com comarca própria em 1872:
	Quando a Capitania de São Paulo foi restaurada, em 1765, sob o governo do Morgado de Mateus, o novo governador trouxe consigo ordens expressas da coroa para impulsionar a economia e militarizar a região. Portanto, foi dentro dessa dinâmica de defesa e desenvolvimento da capitania de São Paulo que a aldeia de São José do Parahyba foi erigida à categoria de vila. (OLIVEIRA, PAPALI; ZANETTI; 2010, p.81).
	Do início do século XIX ao início do século XX, o café teve grande importância na Região do Vale do Paraíba, interior do estado de São Paulo, região das terras férteis e propícias para o plantio do grão. 
	As terras pobres do município de São José dos Campos não o fizeram um importante produtor de café. São José dos Campos, embora tivesse sua economia ligada à atividade do café, não era um município produtor que se destacava na região. De acordo com Zanetti (2008), “seu solo impróprio para o cultivo do grão fazia com que as terras produzissem uma cultura diversificada, sem grandes expressões mercantis” (p.47). 
	A partir da segunda metade do século XIX, com a queda da produção, ocorrida pela exaustão das terras e a abolição da escravatura no país, as cidades do Vale do Paraíba sofreram uma queda significativa na produção, iniciando a partir de 1860 uma crise acentuada. 
	A Lei Estadual 59, de 16 de agosto de 1892 tornou o povoado de São Francisco Xavier um distrito de São José dos Campos. Originariamente local de pouso dos tropeiros que vinham de Minas Gerais vender produtos em São José dos Campos, São Francisco Xavier esteve ligado à agropecuária devido ao seu isolamento físico (COSTA, 2007).
	São José dos Campos se industrializou sem influência da produção e complexo cafeeiro como outros polos paulistas. No início do Século XX, acreditava-se que a cidade tinha condições climáticas propícias para o tratamento da tuberculose, o que possibilitou ao município, graças aos incentivos do governo estadual, criar uma grande estrutura urbana. 
	O Município tornou-se referência na procura para o tratamento da tuberculose, com a maior infraestrutura do Brasil, na época, como por exemploo atual Parque “Vicentina Aranha”. Segundo Oliveira e Gomes (2010):
	Em 1924 foi inaugurado o Sanatório Vicentina Aranha, de propriedade da Santa Casa de Misericórdia da Capital Paulista, esse hospital para tuberculosos atendia pacientes particulares, chamados de pensionistas, e os beneficiados pela gratuidade eram apresentados pela mantenedora. (p. 68).
	A partir de inícios do século XX o município começou a ser procurado por uma população enferma, com expectativas de cura centrada na terapia do clima, a climatoterapia. Durante a Ditadura Vargas o município de São José dos Campos tornou-se uma Estância Climática e recebeu significativos investimentos estatais. De acordo com Costa (2007), “esse processo de investimento na cidade senatorial criou as bases de infraestrutura que viabilizaram a cidade industrial moderna” (p.46).
	A partir de 1925, além do sanatório Vicentina Aranha, das pensões e clínicas de tratamento da tuberculose, a maioria localizada no centro urbano, indústrias de cerâmica e tecelagem foram instaladas fora do núcleo central da cidade (IBIDEM, 2007). As novas condições vividas pelo município levaram a um ordenamento no espaço urbano imposto por determinação das autoridades públicas e pelos higienistas.
	Na década de 1930 São José dos Campos já passava por uma profunda transformação intraurbana e, por força do Decreto Estadual N. 7.007, de 12 de março de 1935, a cidade foi elevada à condição de Estância Climática e Hidromineral (COSTA, 2007, p. 27- 28).
	Com os investimentos recebidos em função da fase sanatorial, o município de São José dos Campos iniciou seu processo de transformação espacial. Por meio do zoneamento, produziu-se a segregação espacial com a finalidade de diferenciar áreas para os “doentes”, uma vez que a doença era considerada típica dos pobres e operários. De acordo com Oliveira e Gomes (2010), a política de zoneamento preconizava a “construção de avenidas salubres e de habitações limpas e higiênicas às camadas humildes da sociedade, para que fossem extintos os cortiços existentes e que fosse também elaborado um plano de urbanização de acordo com os modernos preceitos da engenharia sanitária” (p. 120).
	Em defesa da população em geral, expulsaram-se os pobres do centro da cidade baseados em justificativas sanitaristas. Nesse sentido, a ampliação e alargamento das vias colaboraram para o processo de espraiamento do território. Oliveira e Gomes (2010), sobre a cidade-sanatório, afirma:
	A partir desse período (início do século XX), na cidade-sanatório, o traçado urbano, associado ao atraso econômico e social, é redesenhado e criam-se artérias retilíneas, largas e pavimentadas e as edificações que obstruíam os planos oficiais são demolidas e seus ocupantes expulsos desses espaços reservados aos interesses burgueses. (p. 153). 
	O período sanatorial foi importante para o município se elevar como referência industrial e tecnológica. A cidade, até então atrasada e adormecida economicamente, deu um grande salto na década de 1930, na condição de estância climática; sustentada pelos investimentos estatais que o título lhe conferia, tornando-se espaço de referência de cura da tuberculose.
	As intervenções do Estado nesta região foram, aparentemente, maiores que nas outras. O processo de investimentos governamentais criou bases e infraestrutura para possibilitar o crescimento e desenvolvimento da cidade e da indústria moderna. Na década de 1940 foi desencadeado o processo planejador e interventor por parte do Estado ditatorial de Vargas. Essa política teve como base o Planejamento Regional e o controle estatal (COSTA, 2007, p.45-46).
	Na década de 1950, a duplicação da via Dutra e a instalação do CTA (Centro Técnico Aeroespacial) marcaram a transformação industrial no Vale do Paraíba, principalmente na cidade de São José dos Campos que, nas décadas seguintes, beneficiada pelos planos do governo militar de descentralização, passou a receber indústrias voltadas para o ramo aeroespacial, bem como institutos de pesquisa como o ITA (Instituto Tecnológico de Aeronáutica). 
	Em 1952, foi promulgada uma lei que isentava de impostos as indústrias que se instalassem na cidade, o que atraiu muitas indústrias para a região. Com a expansão industrial ocorreu também um aumento demográfico no município, fazendo crescer o número de loteamentos e a especulação imobiliária mudando, por sua vez, a configuração das antigas zonas sanatoriais, que passaram a ter características residenciais ou comerciais.
	A partir deste momento, em São José dos Campos, “o passado foi abandonado para ser reconstruído com que lhe conferia maior possibilidade econômica e posicionamento de destaque no cenário nacional” (VIANNA, 2004, p.184).
	Durante o período de Ditadura Militar (1964-1984), São José recebeu grandes incentivos estatais como a instalação do Centro de Desenvolvimento Militar (CTA) e grandes empresas do setor aeroespacial, incluindo a Embraer –, além de importantes institutos de pesquisa como o ITA e o INPE (Csaba e Schiffer, 2010). Esses fatores fizeram com que a cidade acelerasse ainda mais o seu crescimento, projetando-se como uma cidade moderna e desenvolvida. Desta forma: 
	[...] o processo de industrialização só toma impulso a partir da instalação do Centro Técnico de Aeronáutica – CTA, e do Instituto de Tecnologia de Aeronáutica – ITA, em 1950, além da inauguração da Rodovia Presidente Dutra, em 1951. Isso permitiu o acesso mais rápido tanto para o Rio de Janeiro, quanto para São Paulo, os maiores centros industrializados do País, que já apresentavam alguns sinais de saturação. Esses fatores foram preponderantes para a atração de indústrias de grande porte nas décadas de 1960/1970 para a região. (PMSJC. Diagnóstico do PDDI de 2006 de SJC, 2006).
	O município de São José dos Campos possui características peculiares. Segundo Costa (2007), o não envolvimento da cidade com o movimento cafeeiro é um fenômeno que encontra pouco paralelo no Estado de São Paulo, na medida em que a Rede Urbana Paulista carrega uma influência marcante da expansão cafeeira, ocorrida no marco da transição ao trabalho assalariado ou já em plena economia cafeeira capitalista. 
	Por não se caracterizar como um centro regional no período cafeeiro, São José dos Campos apresenta um processo particular de crescimento econômico e organização de centro regional, pois seu crescimento está relacionado ao movimento urbano-industrial. De acordo com Reschilian (2010),
	O processo de desconcentração industrial da região metropolitana de São Paulo tornou o Vale do Paraíba, assim como as regiões de Campinas, Santos, Ribeirão Preto, uma região de expansão econômica que atingiu expressiva taxa de urbanização. (p.168).
	O setor terciário foi naturalmente acompanhado pelo desenvolvimento significativo na região do Vale do Paraíba, provocado pelo desenvolvimento acelerado da indústria e da população, gerando assim novos empregos. Segundo Costa (2007), o setor terciário cresceu e diferenciou-se também de forma acelerada, mesmo condicionada à proximidade da capital, ao menos até o agravamento da crise da indústria local, cujo ponto crítico foi o início dos anos 90, o crescimento do emprego e o aumento populacional impulsionavam as atividades terciárias. 
	Em São José dos Campos e nos municípios próximos, o desempenho da economia se fez muito presente pela diversificação, crescimento e desenvolvimento da indústria. Os municípios que fazem divisa com a cidade também sediam grandes indústrias e ganharam outras dimensões. São José dos Campos assumiu definitivamente as características de um centro regional, passando a gerar mais empregos, atraindo um crescimento migratório considerável e adquirindo características metropolitanas, demográfico e econômico. De acordo com Costa (2007), as cidades ganharam outras proporções, multiplicando as interdependências.
	Segundo o Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, em 2014, São José dos Campos entrou na lista de municípios que mais exportaram (US$ 4,595 bilhões), ficando atrás apenas de São Paulo - SP (US$ 7,322 bilhões) e Angra dos Reis-RJ (US$ 5,838 bilhões). Os produtos ligados à indústria aeronáutica são destaques da economia de São José dos Campos, sendo a empresa Embraer a principal exportadora do município.
	Sobre a administração pública, São José dos Campos tem aproximadamente 22 secretarias municipais entre outros órgãos ligados à Prefeitura Municipal. Os serviços das Secretarias Municipais são regionalizados, distribuídos em equipamentos públicos, como por exemplo, 40 unidades básicas de saúde; 70 unidades de educação infantil e 45 unidades de ensino fundamental; 11 espaços e casas de cultura; 25 ginásios para prática de esportes de lazer e 5 parques municipais entre outros pontos turísticos e equipamentos abertos à população e de prestação de serviço ao cidadão, como o Centro de Apoio ao Cidadão e o Espaço Ponto Com. (PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, 2016).
	São José dos Campos é considerada uma das cidades com melhor Índice de Desenvolvimento Humano segundo o IBGE, com um número que supera o 0,8. O IDHM varia entre 0 (valor mínimo) e 1 (valor máximo), subdividido em faixas. É possível medir o IDHM de cada uma das dimensões: saúde, educação e renda. O fator de maior contribuição para o aumento do IDHM da cidade é relacionado à saúde, estimada pela expectativa de vida sendo de 0,855 na cidade. Sendo assim, observando a pirâmide etária de São José dos Campos no ano de 2010 (Gráfico 1), podemos compreender que a cidade de São José dos Campos possui uma grande quantidade de moradores com mais idade.
	Gráfico 1: Pirâmide Etária de São José dos Campos em 2010.
	/
	Fonte: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, (2010).
	Para caracterizar o cidadão joseense e compreender melhor quem é este habitante da cidade, precisamos entender que o crescimento censitário da cidade de São José dos Campos ocorreu com maior ênfase entre os anos de 1950 a 1980. Este período, permeado por políticas de desenvolvimento industrial e descentralização de investimentos públicos para as cidades médias (LOPES, 2010), fez com que muitas pessoas migrassem para a cidade em busca de empregos e melhor qualidade de vida. 
	No período que vai dos anos 1980 a 2010 conforme podemos observar no Gráfico 1, a Taxa de Crescimento Censitário diminuiu, ficando mais próxima ao crescimento estadual ou nacional. Este fato nos faz concluir que a população mais antiga de São José dos Campos, composta por pessoas com mais de 40 anos, é formada principalmente por uma população que veio de fora e que se estabeleceram na cidade constituindo família. Já a população mais nova, de 0 a 40 anos, é composta em sua maioria por pessoas nascidas e criadas em São José dos Campos.
	Gráfico 2: Taxa de Crescimento Censitário em São José dos Campos.
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	Fonte: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (2016).
	Com relação à sua organização territorial, São José dos Campos apresenta a seguinte configuração, conforme Figura 3.
	Figura 3 - Organização territorial do município de São José dos Campos (SP).
	/
	Fonte: Prefeitura Municipal de São José dos Campos – SP, 2016.
	Conforme observamos anteriormente, a cidade de São José dos Campos possui um IDHM considerado muito alto entre as cidades brasileiras; contudo; esse fator não se estende por toda a cidade, alguns bairros possuem um índice melhor que outros, que ficam à margem deste desenvolvimento. Pode-se observar este fator exemplificado na Figura 4, onde é possível notar que as áreas de maior desenvolvimento na cidade estão concentradas nos bairros mais centrais, enquanto a área periférica se mantém com um nível médio.
	Figura 4 - IDHM por região em São José dos Campos.
	/
	Fonte: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (2016).
	Mesmo ponderando que a cidade de São José dos Campos apresenta condições que a tornam uma receptora importante de investimentos, pode-se considerar que todo esse crescimento e fortalecimento econômico não conseguiu trazer retorno para a qualidade de vida urbana da população de baixa renda. Como qualquer outra cidade, o cotidiano da população é marcado pela diferença e contradição.
	Nesse cenário, propõe-se, por meio desta pesquisa, descrever o processo de formação do espaço urbano de São José dos Campos, seu contexto sócio-histórico e seus desdobramentos frente à formação dos cidadãos e do exercício da cidadania no que se refere à participação nas decisões da cidade. 
	O processo de coleta de dados utilizará técnicas que correspondem à pesquisa qualitativa, método compreendido como mais adequado para descrever os processos conforme a realidade do município.
	São José dos Campos iniciou seu processo de transformação espacial na época sanatorial, em 1938, com o objetivo de diferenciar áreas destinadas ao tratamento de doenças pulmonares (Zonas: Sanatorial), Industrial, Comercial e Residencial (Figura 5). 
	Figura 5 - Zoneamento de 1938, de São José dos Campos/SP.
	/
	Fonte: Ramos (2009).
	Em 1961 foi entregue um Plano Preliminar para a Zona Urbana de São José dos Campos que propunha os chamados “Estudos e Planos Setoriais”. Estes planos propunham um zoneamento industrial, plano urbanístico para a área central, plano de trânsito, programa administrativo e estudos de desfavelamento da área da linha velha. 
	Na década de 1970, no plano CODIVAP – Consórcio de Desenvolvimento Integrado do Vale do Paraíba e Litoral Norte e no Plano Regional do Macro Eixo Paulista – foram indicadas políticas públicas para as cidades que integravam o eixo da rodovia Dutra. A Lei Municipal nº1606/1971 contava com 25 artigos e propunha o novo Zoneamento da cidade de São José dos Campos, dividindo a cidade em: Zona Urbana, Zona de Expansão Urbana, e Zona Rural. Para Costa (2007):
	Devido ao descontrole do crescimento urbano e a falta de uma legislação que disciplinasse o uso e a ocupação do solo da cidade, o Prefeito Benoit Almeida Vitoretti promulgou a Lei Municipal no 381, em 11 de janeiro de 1954, que instituía o Código de Obras destinado a regulamentar todas as disposições sobre construções, demolições, abertura de ruas e loteamentos e, principalmente, proteger a população dos possíveis incômodos advindos das atividades industriais, sendo esta a primeira tentativa de ordenar o espaço. (p.136).
	Em 1971 inicia-se o processo de verticalização da cidade de São José dos Campos. Entre os anos de 1970 e 1978 os prefeitos passaram a ser nomeados pelo estado, ou seja, o município não tinha autonomia política e, consequentemente, o planejamento neste momento foi pensado voltado para o desenvolvimento econômico baseado na industrialização e modernização da cidade. Nesse momento, o militarismo ditava as regras no país e o zoneamentodo município acompanhou as orientações desenvolvimentistas, conforme a ideologia do governo.
	Joaquim Vicente Ferreira Bevilacqua, prefeito de São José dos Campos entre os anos de 1978 e 1982, estava à frente do governo municipal na época em que a Lei de Parcelamento e Zoneamento elaborada em 1980 (Lei municipal n. 2263/80) foi promulgada. Este prefeito se baseou na Lei de Uso e Ocupação do Solo de São Paulo e Campinas para elaboração do novo projeto de Zoneamento. Esta lei teve como objetivo principal a expansão da cidade de forma horizontal por meio de novos loteamentos.
	Os coeficientes utilizados eram inferiores aos anteriormente estipulados pela Lei nº 1606/71, contudo a diminuição dos coeficientes na região central não causou influências na continuidade e avanço do processo de verticalização da cidade, conforme Costa (2016):
	De certa forma, pode-se afirmar que a Lei nº 2263/80 não criou dificuldades para a construção de edifícios. Houve uma continuidade à tendência da construção de blocos de quatro pavimentos, iniciada na década de 1970. Outros conjuntos habitacionais verticais foram construídos na região leste, nos bairros da Vila Industrial e Jardim Tatetuba. São exemplos os Conjuntos Intervale, com 34 blocos, Integração, com 62 blocos, e o Parque das Américas, com 40 blocos. Na região sul pode-se destacar a construção dos conjuntos habitacionais Sport Ville e Sport Center, com 12 blocos de quatro pavimentos cada empreendimento. (p. 151).
	A lei 2263/80 dividiu a cidade em novas zonas e estabeleceu diferentes coeficientes para cada zona conforme mostra a Figura 6.
	Figura 6 - Segunda Lei de zoneamento – Lei nº 2263/80.
	Fonte: Secretaria de Planejamento Urbano, 2016.
	Esta lei dividiu a cidade em Zona Urbana, Suburbana e Rural. As Zonas Urbana e Suburbana subdividiam-se, por sua vez, em zonas comerciais, industriais, residenciais, sanatorial e aeronáutica, as quais possuíam recuos e afastamentos diferenciados entre elas.
	A terceira Lei de Zoneamento do município começou no ano de 1987, com os seguintes objetivos específicos: “Elaborar uma nova lei que contemplasse todas as alterações ocorridas na lei anterior e 2) tornar essa nova lei mais simples e de mais fácil entendimento pela população (COSTA, 2007, p. 159):
	A proposta técnica de sistematização da lei de zoneamento foi concluída e apresentada, em junho de 1987, ao então prefeito, Antônio José e aos secretários. Foi então composta uma comissão formada por funcionários da prefeitura e representantes da Associação dos Engenheiros e Arquitetos de São José dos Campos (AEASJC), Associação Comercial e Industrial (ACI), Associação dos empresários de loteamentos (AELO), Associação do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE), Associação das Construtoras do Vale do Paraíba (ACONVAP), Associação do Escritório Regional de Planejamento (ERPLAN), Câmara Municipal (CM) e das Regiões Administrativas da prefeitura (Sul, Norte, Leste e Centro). Em 1987, esta comissão realizou mais 12 reuniões e, em maio de 1988, foi encaminhado ao prefeito o texto da lei de parcelamento, uso e ocupação do solo do município. 
	Na década de 1990, a Lei de Zoneamento nº 3721/90 alterou os coeficientes de aproveitamento nas zonas residenciais variando entre 1,3 e 4,5 e, nas áreas comerciais, de 2,5 para 4. Este aumento no coeficiente tinha a ver com a verticalização da cidade naquele momento, o que se confirma com a lei nº165/97 com um aumento ainda maior no coeficiente (SOUZA, 2000). Esta foi uma tentativa de atrair investimentos de incorporadoras no centro da cidade, conforme observou Costa (2007):
	A Lei Municipal nº 3721/90 propôs a divisão do território do município em 30 zonas de uso e seis tipos de corredores especiais que, por sua vez, desdobravam- seem. Pode-se observar que se o objetivo dos organizadores era o de simplificar, com certeza, com essas inúmeras zonas de uso, não conseguiram. Certamente, esse foi o objetivo primeiro de sua elaboração, comparada com a lei anterior. Podemos verificar que o número de zonas de usos duplicou de 15, em 1980, para 30, em 1990. Os corredores, por sua vez, quadruplicaram, passando de 16 vias em 1980 para 72 em 1990. (p.159).
	Aconteceram 90 alterações na lei 3721/90 que apontavam defender interesses pontuais e foram embutidas por meio de leis complementares (Figura 7). De acordo com Costa (2007), “Essas sucessivas alterações e adaptações da lei e das anteriores são decorrentes de um princípio existente no modelo de zoneamento americano: a elasticidade” (p. 160)
	Figura 7 - Lei de Zoneamento – Lei nº 3721/90.
	Fonte: Secretaria de Planejamento Urbano, 2015.
	Em 1997 foi proposta uma nova lei de parcelamento e de uso e ocupação do solo (Figura 8) que procurasse flexibilizar ao máximo o uso e a ocupação do território no município com o objetivo de alavancar a economia local.
	Figura 8 - Quarta Lei de Zoneamento – Lei nº 165/97
	Fonte: Secretaria de Planejamento Urbano, 2015.
	Para tanto, nas zonas mistas, o coeficiente a ser utilizado era de três vezes a área do terreno; nas Zonas Residenciais seria de 1,3 e para a Zona Central aplicar-se-ia o coeficiente de 4 vezes. Esse último foi aplicado com o objetivo de atrair investimentos para o Centro e para a construção do uso residencial multifamiliar. No entanto, o que podemos observar é que, até hoje, não ocorreu nenhum investimento dessa categoria de uso nessa região.
	Durante a elaboração da lei de zoneamento, em 1997, a administração levantou a questão sobre o real objetivo das operações interligadas quanto à provisão de recursos para investimentos urbanos (COSTA, 2016, p.167).
	Com a promulgação da Lei nº 165/97, a região sul, que possuía como barreira física a Rodovia Presidente Dutra, começou a receber um número mais intenso de edifícios (COSTA, 2016). Em 2010, a Lei Complementar nº. 428/10 de parcelamento e zoneamento da cidade tratou de dois assuntos: o parcelamento do solo, sendo esta a divisão de uma área dentro da cidade em lotes, desmembrada ou fracionada e o zoneamento das regiões da cidade, permitindo ou não que determinada rua, bairro ou mesmo uma edificação em particular pudesse ser de uso residencial, misto ou industrial. Por meio do zoneamento estavam estabelecidas normas, como a área mínima de um lote, seus recuos, a altura máxima da edificação. 
	Figura 9 - Zoneamento e Verticalização
	/
	Fonte: Costa, 2016, p.171
	Após aproximadamente dois anos e meio da aplicação da Lei de Zoneamento, a Prefeitura constatou problemas que “prejudicavam o desenvolvimento da cidade” (PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, 2016, p.3), segundo dados da Cartilha de divulgação feita pela prefeitura para atrair a população para um debate sobre o Zoneamento (2012). A participação nesses eventos contou com mais de 30 participantes na Zona Leste, incluindo a presença do prefeito. Segundo dados da prefeitura municipal (2016), a maioria dos participantes era representada por entidades ou seguimentos da sociedade civil. Durante as reuniões houve diversas manifestações de participantes na Sociedades de Amigos de Bairro, com destaque dos participantes dos bairros Jardim Esplanada e Urbanova, onde as audiências resultaram na instalação do Parque Ribeirão Vermelho (PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, 2016).
	Desta forma, foi realizada uma audiência pública a respeito das alterações já estabelecidas previamente pela prefeitura e, no ano seguinte, a Associação dos Arquitetos e Engenheiros (AEA) promoveu uma reunião para explicar as modificações na lei, que incluíam melhorias que retirassem as exigências que inviabilizam novos empreendimentos residenciais e comerciais. Em outras palavras, o zoneamento de São José continuava voltado para o crescimento da cidade.
	Em 2014 foram realizadas vinte audiências públicas com seguimentos da sociedade civil. A partir desta lei, era proposta uma diminuição na quantidade de Zonas de Uso da cidade e o estabelecimento de um limite na verticalização da cidade que modificava o coeficiente de aproveitamento, procurando instalar a Outorga Onerosa, instrumento do Estatuto da Cidade (IDEM, 2016).
	Entretanto, quem definiu o limite máximo a ser atingido pelo coeficiente de aproveitamento foi o Plano Diretor. Percebe-se então que a proposta de Zoneamento de 2015 em São José dos Campos acabava passando da etapa do Plano Diretor diretamente para a lei de Uso e Ocupação do Solo.
	No dia 11 de dezembro de 2015 o juiz Luiz Guilherme Cursino de Moura Santos, da 2ª Vara da Fazenda Pública, acolheu o pedido da Defensoria Pública que mirava a suspensão da tramitação da lei de Zoneamento de São José dos Campos. A defensoria defendia que as informações sobre a lei deveriam estar dispostas de forma transparente no site da prefeitura. Mesmo com o projeto de lei suspenso, as audiências sobre o projeto de Zoneamento aconteceram até o início de 2016, quando foram interrompidas e deram lugar às discussões sobre o a Revisão do Plano Diretor, que necessitava ser feito até o final de 2016, fim do limite de dez anos para sua revisão (IBIDEM, 2016).
	Para a elaboração do primeiro Plano Diretor de São José dos Campos houve a preocupação de que fosse criada uma comissão orientada pelo Centro de Pesquisas e Estudos Urbanísticos da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo (USP) com o intuito de enfrentar os efeitos negativos da industrialização na cidade (COSTA, 2007).
	Desta maneira, o Plano Diretor estabelecido pelo Decreto nº 246 de 10 de setembro de 1958, teve um relatório detalhado sobre o perfil de São José dos Campos. O foco deste plano estava na preservação das zonas residenciais, pois a proximidade com as indústrias trazia diversos efeitos negativos para a cidade (COSTA, 2007). 
	Além disso, ficou estabelecido que a área rural da cidade deveria ter, no mínimo, 5.000m² para que se preservasse o meio rural na cidade. A partir deste Plano Diretor foi que a cidade passou a obter uma fiscalização efetiva norteada com uma legislação específica para a aprovação dos loteamentos com o intuito de que estes tivessem saneamento básico e instalações elétricas nas áreas urbanas. 
	O primeiro plano diretor de São José não contou com a participação popular, mas sim com o apoio técnico universitário e com um relatório técnico com indicativos da situação do município. Vários planos setoriais foram desenvolvidos então para a cidade entre os anos de 1961 a 1964. O Plano elaborado pela USP foi entregue em 1964, justamente em uma fase de grandes transformações no país. 
	O Plano Diretor de 1969 da Cidade de São José dos Campos foi feito por meio da contratação da empresa Serete S/A Engenharia e teve como pontos positivos.
	Segundo Bologna (2000):
	1- A capacidade e conveniência de aumentar o número de indústrias e oferta de empregos industriais
	2- A força determinante de barreiras físicas, naturais ou artificiais, no desenvolvimento urbano
	3- A possibilidade de a cidade vir a reforçar o seu papel de polo de atração especialmente nas funções educativa, cultural e recreativa, dentro da sucessão de importantes núcleos urbanos distribuídos no Vale do Paraíba ao longo da Via Dutra (p. 105).
	O objetivo deste plano era promover uma cidade eficiente para receber o capital industrial. Seus objetivos estabelecidos em lei demostravam caráter militar, de acordo com o momento histórico em que ele foi proposto.
	Entre estes objetivos estavam à racionalização do uso do solo, a hierarquização do sistema viário, diretrizes de expansão urbana, estímulo ao desenvolvimento econômico, ação integrada de todas as entidades administrativas do município, aperfeiçoamento da administração para conseguir mais investimentos públicos e elevação do nível de atendimento da população nos setores de ensino, saúde e assistência social.
	Borja e Castells (1996) são conhecidos por consolidarem a teoria do Planejamento Estratégico nas cidades, onde a cidade é vista como um ator, sendo a protagonista de si mesma. Acreditava-se que as do Projeto-Cidade previstas no planejamento estratégico tinham a capacidade de tirar as cidades das crises, através de parcerias público-privadas para realização do projeto de cidade e na importância de “[...] um consenso público que derive numa cultura cívica e num patriotismo de cidade. Esta será a principal força de um plano estratégico” (BORJA e CASTELLS, 1996, p. 158).
	Atualmente, as cidades necessitam corresponder a sua imagem para participarem do processo de globalização. Já não se fala mais de uma imagem para nação, mas sim na composição da imagem urbana diante do mercado globalizado. Desta forma, a sociedade, vivendo em um espaço que age de acordo com a lógica do capital, onde “tempo é dinheiro”, fica à deriva da solidão, da incerteza e da insegurança. Santos (2012) afirma que é crescente o domínio das normas estabelecidas por empresas sobre a esfera pública. O autor ressalta que esses fatores, provindos da globalização, causam uma atmosfera de insegurança e medo.
	Não é raro que as regras estabelecidas pelas empresas afetem mais que as criadas pelo Estado. Tudo isso atinge e desnorteia os indivíduos, produzindo uma atmosfera de insegurança e até mesmo de medo, mas levando os que não sucumbem inteiramente ao seu império à busca da consciência quanto ao destino do planeta e, logo, do homem. (SANTOS, 2012, p. 163).
	O Plano Diretor, iniciado em 1969, foi entregue em 1971. Parte de sua elaboração foi feita por duas subcontratadas, a SD Consultoria de Planejamento Ltda. e Jorge e Wilhein Arquitetos Associados. Quem recebeu o plano em sua versão final foi o prefeito Brigadeiro Sérgio Cabral Sobral de Oliveira.
	A primeira medida adotada neste plano foi à elaboração de uma lei de uso e ocupação do solo que incentivasse a construção de habitações coletivas e conjuntos habitacionais horizontais. Todavia, o plano não tinha uma preocupação social, mas sim o objetivo de atrair o capital industrial.
	A partir de 1988 iniciou-se a elaboração do novo plano diretor, atendendo a Lei Orgânica do município de acordo com a Constituição de 1988. Este Plano foi coordenado pela secretaria do Meio Ambiente e resultou em um trabalho desenvolvido pelas Secretarias e Fundações do município (COSTA, 2007). 
	Neste ano, pela primeira vez foram acolhidas sugestões da população participantes da primeira audiência pública da cidade realizada em outubro de 1991. Foi constatado pelos integrantes do grupo de estudo que seria necessária à contratação de um suporte técnico à Secretaria de Planejamento para elaboração do Plano Diretor.
	A assessoria ficou a cargo da Universidade Estadual de São Paulo - UNESP - Rio Claro, que já havia participado de outras experiências na elaboração de planos no Brasil. Foram feitos diversos seminários e debates com a população. Em 1993, foi apresentado o Plano Preliminar deste projeto (IDEM).
	Os secretários da administração decidiram que o direcionamento do plano deveria ser dado pelos administradores de forma a não abranger somente aspectos técnicos, mas sim interesses da Administração Pública. 
	O plano foi reapresentado para as Chefias de Divisão e funcionários da administração em uma segunda versão em 1994. Por sugestão da secretaria de governo, a arquiteta Raquel Rolnik, diretora do planejamento da administração de Luiza Erundina, foi convidada para uma palestra sobre o tema “A experiência do Plano Diretor em São Paulo” (IDEM).
	Após este momento de discussões foi publicado o “Plano Diretor de São José dos Campos – Um Plano da Cidade para a Cidadania” e definidas, neste volume, as novas delimitações urbanas, os estudos com abrangência sociais, físico-geográficos e econômicos da cidade. 
	Em 1994 foram realizadas 20 reuniões com as entidades da sociedade civil. Representantes de indústrias, das universidades, dos trabalhadores, das sociedades de amigos de bairro e do sindicado da construção civil se uniram para a elaboração do PDDI tornando a elaboração do Plano um exercício de cidadania. 
	O PDDI foi aprovado em 9 de julho de 1995 por meio da lei 121/95. Este novo modelo de produção do Plano Diretor provocou uma nova postura no governo antes voltado para as atividades econômicas (COSTA, 2007). Neste plano foi constatada que a política habitacional era ineficiente e, portanto, deveriam ser implantadas diretrizes como a elaboração de projetos, regulamentação de ZEIS (Zona Especial de Interesse Social) e regularização fundiária em favelas.
	O processo de elaboração do Plano Diretor de Desenvolvimento Integrado do município de São José dos Campos de 2006 teve seu descritivo elaborado a partir da leitura e reflexões dos documentos e materiais que foram utilizados durante o processo de revisão do PDDI, disponíveis para consulta, no site da Prefeitura Municipal de São José dos Campos, sob o domínio: http://www.sjc.sp.gov.br/secretarias/planejamento_urbano/plano_diretor.aspx. 
	O processo de revisão do PDDI/2006 foi organizado em duas fases, sendo a 1ª composta por Reuniões Preparatórias e a 2ª fase, marcada por Audiências Públicas. 
	Na 1ª fase foram realizadas 14 (quatorze) reuniões preparatórias para apresentar o Diagnóstico do Município e colher subsídios junto à população, foram realizadas nas regiões geográficas da cidade e nos distritos de São Francisco Xavier e Eugênio de Melo no período noturno, a partir das 19h, em escolas municipais, universidades e sindicatos, com exceção de São Francisco que foi realizada as 14h30. Os locais e horários das reuniões foram informados por meio de edital publicado previamente.
	Denominada como Fase de Diagnóstico, as Reuniões Preparatórias seguiam uma programação prévia, de cinco partes, como descritas abaixo: 
	Tabela 2 - Programação das reuniões preparatórias para o desenvolvimento do PDDI de 2006.
	Fonte: Elaborada pela autora.
	A 2ª Fase do processo de revisão do PDDI -2006 foi desenvolvida por meio de quatro audiências públicas, realizadas nos dias 11, 13, 16 e 17 de setembro de 2006, na Câmara Municipal de São José dos Campos, em dias e horários alternados.
	Assim como na 1ª fase das Reuniões Preparatórias, as Audiências Públicas que compuseram a 2ª fase foram organizadas em cinco partes:
	Tabela 3 - Programação da 2ª Fase do processo de revisão do PDDI – 2006 em São José dos Campos/SP
	Fonte: Elaborada pela autora.
	As Audiências Públicas tiveram como objetivo central apresentar e discutir com a população as Diretrizes Setoriais, elaboradas a partir da 1ª Fase do processo de revisão do PDDI-2006.
	Vale ressaltar que o conteúdo do Diagnóstico do Município, apresentado na 2ª parte das Reuniões Preparatórias, foi elaborado pelos técnicos da gestão municipal e contemplou informações das diversas secretarias e setores da administração pública.
	As sugestões e críticas expressas pela população presente na 3ª fase das Reuniões Preparatórias, foram analisadas pelos técnicos da gestão municipal e resultaram na elaboração de diretrizes setoriais que configuraram o processo de elaboração do Plano Diretor, proposições apresentadas na 2ª fase do processo. Foram registradas aproximadamente 1.400 sugestões, a média de participação durante as Reuniões Preparatórias foi de 150 pessoas (LOBÃO, 2007).
	Desta forma, ao finalizar as Audiências Públicas, foram encaminhadas as proposituras que compuseram o Projeto de Lei Complementar do Plano Diretor de Desenvolvimento Integrado, encaminhado à Câmara Municipal em 26 de setembro de 2006 para a apreciação e aprovação junto ao Legislativo.
	Sobre a participação popular no processo de revisão do PDDI-2006, destaca-se que, durante o processo de revisão do PDDI -2006, não foi instituído um coletivo ou conselho gestor com a participação da população. O cronograma, procedimentos e etapas foram estabelecidos e coordenados pelos técnicos da SPU (Secretaria de Planejamento Urbano) (LOBÃO, 2007).
	Por meio da leitura da manifestação da população é possível identificar diversos atores sociais que questionaram a metodologia utilizada para a participação, sendo destinados três minutos a cada pessoa inscrita. Os questionamentos referem-se ao tempo insuficiente para o debate e à manifestação da população (PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, 2016).
	Com a manifestação de alguns cidadãos, é possível observar que parte da população presente não estava preparada e/ou não tinha conhecimento do conteúdo e do objetivo do Plano Diretor (IDEM, 2016). A cartilha educativa, apresentava um número insuficiente para a população presente, foi distribuída na hora do evento, sem nenhum tipo de orientação prévia. 
	O material que subsidiou o Diagnóstico do Município já estava previamente estabelecido e elaborado sem a leitura da população (IDEM, 2007).
	Havia constituído o Núcleo Regional do Plano Diretor Participativo, sob a orientação do Ministério das Cidades, assim como foram realizadas oficinas temáticas e capacitação em determinadas regiões e bairros de São José dos Campos, porém, a gestão pública municipal não abriu canal de discussão e/ou participação para os membros do Núcleo, bem como não houve possibilidade de encaminhamento das propostas para que o processo fosse participativo, a exemplo de oficinas para a leitura comunitária da cidade e elaboração do Diagnostico (IBIDEM, 2007).
	As audiências Públicas não foram realizadas nas regiões geográficas da cidade, concentrando-se na área central conforme ocorreu na 1ª Fase de discussão. Assim, a participação popular não pôde ser expressiva e abrangente, bem como particularidades da realidade local deixaram de ser observados. Foram encaminhadas representações junto ao Ministério Público, no sentido de ampliar o número de audiências públicas, mas o processo participativo não sofreu alterações (LOBÃO, 2007).
	O Projeto de Lei tramitou na Câmara Municipal por 24 dias, tempo considerado insuficiente para que pudessem ser realizadas Audiências Públicas com ampla participação da população, bem como serem avaliados os pontos críticos ou merecedores de maior atenção e discussão. Vale ressaltar que após o Projeto de Lei ter sido submetido à Câmara Municipal para que as comissões pudessem contribuir, foram apresentadas 15 emendas ao Projeto de Lei Complementar. 
	Finalmente, em 17 de novembro de 2006 foi votada e aprovada a Lei Complementar nº 306/06, que institui o Plano Diretor de Desenvolvimento Integrado de 2006 do Município de São José dos Campos, em conformidade com o artigo 182 da Constituição Federal e com a Lei Federal nº 10.257 – o Estatuto da Cidade. 
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	A realidade social é resultado do próprio dinamismo da vida individual e coletiva com toda a riqueza de significados dela transbordante (MINAYO, 2002, p.15). Essa realidade é apresentada por meio de teorias, instrumentos e expressões que, ainda de forma imperfeita e insatisfatória, são capazes de proporcionar uma aproximação das expressões humanas e fenômenos que se desenvolvem na sociedade. Para tanto, a pesquisa mobilizada no campo de estudo vincula pensamento e ação. Chizzotti (2003) afirma:
	A pesquisa investiga o mundo em que o homem vive e o próprio homem. Para esta atividade, o investigador recorre à observação e à reflexão que faz sobre os problemas que enfrenta, e à experiência passada e atual dos homens na solução destes problemas, a fim de munir-se dos instrumentos mais adequados à sua ação e interver no seu mundo para construí-los adequado à sua vida. (p. 11).
	Segundo José Filho Dalbério (2006), “o ato de pesquisar traz em si a necessidade de diálogo com a realidade a qual se pretende investigar e, estabelece com o diferente, um diálogo dotado de crítica, canalizador de momentos criativos.” (pag. 64). Nesse sentido, a ação de pesquisar envolve aspectos teóricos, metodológicos e práticos que, articulados, buscam descrever e interpretar a realidade, fenômenos cujas relações e desdobramentos se estabelecem no cotidiano. 
	A hipótese do processo de participação popular nas questões que envolvem o planejamento urbano é delimitado e favorece a privatização da esfera pública e, consequentemente, restringe o debate e a formulação da política urbana a um determinado grupo da sociedade, compreendida pelos técnicos, especialistas e pelo mercado.Sugere-se que a representação social hegemônica acerca da participação popular contribua para a manutenção das práticas patrimonialistas, práticas que se estendem ao cotidiano da política do planejamento urbano e regional.
	O princípio dos instrumentos legais urbanísticos asseguram os conceitos de cidadania estruturados e elaborados pelos segmentos hegemônicos, respaldados pela escolha de um representante ou líder comunitário.
	Para tanto, pretende-se mapear, descrever e catalogar os espaços e mecanismos de participação popular durante o processo de revisão do Plano Diretor de Desenvolvimento de São José dos Campos-SP em 2016. Objetiva-se, da mesma forma, levantar e classificar documentos relativos ao processo de revisão do Plano Diretor de Desenvolvimento Integrado de São José dos Campos em 2016; bem como, por meio da observação participante, apresentar os espaços onde se debate e formula a política urbana no município em questão.
	Amparada no referencial teórico-metódológico da Teoria das Representações Sociais, esta pesquisa tem como objetivo analisar e interpretar, por meio do conceito de representação social, como se desenvolveu a participação popular no processo de revisão do Plano Diretor de Desenvolvimento Integrado do município de São José dos Campos em 2016, visando conhecer as formas cognitivas que os atores-significativos da pesquisa, os envolvidos no debate de revisão do PDDI, elaboraram sobre o conceito de cidadania,e gestão participativa.
	Para a realização desta pesquisa foi necessário o levantamento documental referente aos Planos Diretores do município de São José dos Campos. A partir desta leitura, definiu-se os possíveis passos para alcançar o objetivo da pesquisa, dividida em cinco fases distintas: a observação participante; o levantamento documental; as entrevistas semiestruturadas; a composição das análises e organização e a discussãodos resultados.
	Primeira fase, observação participante, coma aproximação das fontes ocorreu durante os meses de março a agosto de 2016, foi realizada nos espaços das reuniões do coletivo denominado: “Jornada de Discussão Urbana”. 
	Segunda fase, levantamento documental, através dos dados consultados que foram disponibilizados pela prefeitura municipal de São José dos Campos, com a finalidadede acompanhar o cronograma de atividades proposto pelo processo de revisão do Plano Diretor de Desenvolvimento Integrado do município em 2016 e verificar como se desenvolveu a participação popular neste processo.
	Terceira fase, entrevistas semiestruturadas, foram ouvidos nove participantes, denominados nesta pesquisa como atores-significativos, escolhidos durante a observação participante e dessa forma nomeados devido à relevância que assumiram no processo, por terem se destacado em defesa de seus posicionamentos e pelas falas e por terem assento no Conselho Gestor para Revisão do Plano Diretor de Desenvolvimento Integrado do município de São José dos Campos em 2016. Esses atores significativos são cidadãos comuns e representantes dos diferentes seguimentos da sociedade civil.
	Quarta e a quinta faseé composta de maneira em que uma complementa a outra, através deanálise das entrevistas semiestruturadas, organização e discussão dos resultados da pesquisa, com base nas metodologias criadas por Spink (2013) e Bardin (2004), para compreensão dos significados e sua contextualização.
	Durante todo o processo de coleta de dados, desde a aproximação com as fontes na Jornada de Discussão Urbana até o fim das entrevistas semiestruturadas, a estratégia de observação participante foi utilizada e devidamente registrada a fim de complementar as informações coletadas e contribuir para a discussão e articulação do referencial teórico e da pesquisa de campo. 
	A observação participante é uma metodologia de pesquisa cujo ato de observar envolve conhecer e compreender as pessoas, as coisas, os acontecimentos e as situações. Observar é aplicar os sentidos a fim de obter uma determinada informação sobre algum aspecto da realidade. 
	O papel do pesquisador é investigar sem se envolver e se tornar parte do grupo estudado. A observação participante sugere saber escutar e fazer uso de todos os sentidos sabendo quando perguntar e quando se manter em silêncio, somente observando a situação (VALLADARES, 2007). O pesquisador, enquanto participante, permanece um pouco desligado da comunidade, estando presente somente para aplicação de entrevistas ou participação em eventos organizados (ANGROSINO, 2009). 
	Utilizar adequadamente as fontes de informação pode auxiliar o pesquisador a delimitar o próprio projeto, esclarecendo aspectos confusos da pesquisa e orientar na busca da fundamentação e dos meios de resolver possíveis dificuldades. De acordo com Chizzotti (2003):
	A pesquisa sobre um problema determinado depende das fontes de informação sobre o mesmo. As informações podem provir de observações, de reflexões pessoais, de pessoas que adquiriram experiências pelo estudo ou pela participação em eventos, ou ainda do acervo de conhecimentos reunidos em bibliotecas, centros de documentação bibliográfica ou de qualquer registro que contenha dados. (p. 16).
	A aproximação com as fontes pode indicar os possíveis problemas a serem encontrados e ainda evidenciar a necessidade de adequações nos passos metodológicos, à observação é importante na fase de coleta de dados e será realizada nos espaços e mecanismos públicos de articulação e participação popular, para a compreensão em lócus de questões relevantes sobre o posicionamento, articulação e fala dos atores envolvidos nos processos, sujeitos desta pesquisa. De acordo com Queiroz et al. (2007): 
	O processo de observação participante segue algumas etapas essenciais. Na primeira delas, há a aproximação do pesquisador ao grupo social em estudo. Esse é um trabalho longo e difícil, pois o observador precisa trabalhar com as expectativas do grupo, além de se preocupar em destruir alguns bloqueios, como a desconfiança e a reticência do grupo. Nessa fase, é necessário que o pesquisador seja aceito em seu próprio papel, isto é, como alguém externo, interessado em realizar, juntamente com a população, um estudo. Diante disso, pode-se dizer que a verdadeira inserção implica uma tensão constante do pesquisador em razão do risco de identificação total com a problemática e o conflito de assegurar objetividade na coleta de dados. (p. 279).
	A observação participante foi realizada a fim de aprofundar a significação dos fenômenos estudados, estabelecendo uma conversa amigável com o sujeito de pesquisa. 
	Como afirma Chizzotti (2003) sobre o processo de coleta de dados e a intencionalidade do contato com as fontes, “os dados são colhidos, interativamente, num processo de idas e voltas, nas diversas etapas da pesquisa e na interação com seus sujeitos” (p. 90) e a “observação direta ou participante é obtida por meio do contato direto do pesquisador com o fenômeno observado, para recolher as ações dos atores em seu contexto natural, a partir de sua perspectiva e seus pontos de vista” (IDEM, p. 89). 
	Vivenciar e compreender a dinâmica dos atos e eventos, recolher as informações a partir da compreensão e sentido que os atores atribuem aos seus atos em seus próprios contextos, exige estabelecer uma relação face a face com os observados. É ouvindo as narrativas, lembranças e biografias que se obtém um volume qualitativo de dados originais e relevantes. 
	A pesquisa documental centrou-se no levantamento das informações oficiais da Prefeitura Municipal de São José dos Campos, a respeito das fases do processo de revisão do Plano Diretor de Desenvolvimento Integrado do município de São José dos Campos em 2016. Conforme descreve Bologna (2000),
	De acordo com as fontes mais diversificadas e dispersas, sem tratamento analítico, tais como: tabelas estatísticas, jornais, revistas, relatórios, documentos oficiais, cartas, filmes, fotografias, pinturas, tapeçarias, relatórios de empresas, vídeos de programas de televisão, etc. (p. 32).
	As informações estavam disponíveis no site sob o domínio: http://planodiretor3.hospedagemdesites.ws/planodiretorsjc/home/. Onde foi possível acessar os documentos base de leitura técnica, informações socioeconômicas do município, bem como os materiais pedagógicos, de divulgação e fotos. 
	As entrevistas foram tratadas a partir de técnicas de pesquisa do tipo qualitativa. Segundo Godoy (1995, p. 60), elas são exploratórias, ou seja, estimulam os entrevistados a pensarem livremente sobre algum tema, objeto ou conceito. Elas fazem emergir aspectos subjetivos e atingem motivações não explícitas, ou mesmo inconscientes, de maneira espontânea. São usadas para o entendimento de uma natureza geral de uma questão, possibilitando a interpretação.
	As técnicas “[...] são estritamente ligadas ao método e ao processo empregado. As técnicas representam a maneira de atingir um propósito bem-definido, a partir de uma orientação básica dada pelo método” (BARROS e LEHFELD, 2000, p. 3). O instrumento utilizado nesta pesquisa foi uma entrevista semiestruturada (Anexo A). A escolha pela entrevista semiestruturada deveu-se, de acordo com Triviños (1987), por ser um instrumento que possibilita uma maior coleta de informação:
	Podemos entender por entrevista semiestruturada, em geral, aquela que parte de certos questionamentos básicos, apoiados em teorias e hipóteses, que interessam a pesquisa e, que, em seguida, oferecem amplo campo de interrogativas, fruto de novas hipóteses que vão surgindo à medida que recebem as respostas do informante. Desta maneira, o informante, seguindo espontaneamente a linha do seu pensamento e de suas experiências dentro do foco central colocado pelo investigador, começa a participar na elaboração do conteúdo da pesquisa. (p. 146).
	Para a elaboração das entrevistas foram elencadas questões a respeito da participação no processo de revisão do Plano Diretor Integrado do município São José dos Campos em 2016, e observado o posicionamento da instituição representada durante os debates realizados.
	A definição dos sujeitos entrevistados foi estabelecida mediante critérios determinados pela pesquisadora, por meio da observação participante, considerando a significância desses atores-significativos no processo de revisão do Plano Diretor Integrado do município de São José dos Campos.
	A fim de manter o sigilo sobre a identidade dos entrevistados, foram utilizadas as letras do alfabeto para nomear cada sujeito, sendo a letra “E” para definição de entrevistado e numeração para a definição das entrevistas conforme o agendamento cronológico. 
	Foram entrevistados nove participantes, que receberam a seguinte denominação:
	E1 (líder de movimento popular, temassento no conselho gestor do Plano Diretor como representante do seguimento de movimentos populares); E2 (líder de associação de moradores); E3 (líder de associação de moradores); E4 (defensor público), E5 (representante da sociedade civil, participante pela primeira vez de um processo participativo de Plano Diretor); E6 (representante da sociedade civil, que participou de processos anteriores do Plano Diretor); E7 (representante do setor da construção civil, tem assento no conselho gestor como representante do seguimento de empresários); E8 (representante de uma universidade, assento no conselho gestor como representante do seguimento de estudantes) e E9 (gestor público, assento no conselho gestor como representante da gestão pública municipal).
	Para todas as entrevistas semiestruturadas foi utilizado o mesmo roteiro com questões (Anexo A), apresentado aos sujeitos no antes do inicio da entrevista e gravação, bem como o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido – TCLE, com Certificado de Apresentação para Apreciação Ética (CAAE) N. 46505115.5.0000.5503. (Anexo B)
	Assim, por meio de entrevista semiestruturada buscou-se obter informações dos atores sociais enquanto sujeitos-objeto da pesquisa que vivenciaram a realidade em questão tratada nesse estudo.
	Segundo Barros e Lehfeld (2000, p. 58) “a entrevista semiestruturada estabelece uma conversa amigável com o entrevistado, busca levantar dados que possam ser utilizados em análise qualitativa, selecionando-se os aspectos mais relevantes de um problema de pesquisa”.
	As entrevistas foram previamente agendadas com os sujeitos, via contato telefônico, com local e horário escolhidos pelos atores-significativos. Os encontros foram registrados com o uso de gravador MP3/MP4, com o objetivo de resguardar a autenticidade dos depoimentos e aproveitamento da oralidade, além disso, as observações foram também registradas no diário de campo. As entrevistas, utilizadas para a fase de codificação e classificação, foram autorizadas pelos entrevistados, que assinaram um Termo de Consentimento Livre e Esclarecido – TCLE e as observações foram registradas em um diário de campo.
	Na presente pesquisa, a entrevista semiestruturada foi totalmente gravada, em gravadores digitais de voz, com a permissão dos participantes. As gravações ocorreram no próprio local da entrevista, em seguida foram transcritas inteiramente, após repetidas audições.
	A quarta fase é análise de conteúdo. A análise hermenêutica pressupõe a interpretação das falas gravadas durante as entrevistas. A primeira forma de análise foi feita por meio do método criado por Spink (2013). Segundo a autora, esta forma é menos onerosa de se trabalhar e se compara às vertentes utilizadas em computador para desvendar as representações expressas pelos sujeitos. Os resultados foram analisados por meio dos passos metodológicos propostos por Spink (2013) para a criação de mapa de ideias com as associações feitas às representações e análise de Conteúdo de Bardin (2004).
	Segundo Spink (2013), a construção das associações deve seguir os seguintes passos: o primeiro passo consiste na transcrição da entrevista, mantendo a originalidade da fala. No segundo passo é feita leitura flutuante do material, compreendendo as pausas, respirações profundas, diferenciando a entonação e volume na voz do entrevistado, demonstrando sinais de tristeza ou entusiasmo e a defesa de alguma versão dos fatos. O terceiro passo compreende a definição do objeto de representação, nesta etapa é elaborado o mapeamento do discurso utilizando seus elementos cognitivos, a prática do cotidiano e o investimento afetivo ou o mapeamento baseado nos temas emergentes definidos a partir da leitura flutuante do pesquisador. 
	A escolha do tipo de mapeamento depende da visualização do nível de complexidade da pesquisa, definida a partir da análise da mesma pelo pesquisador.O quarto passo consiste em elaborar um mapa de discurso. Este mapa deverá dividir as ideias e dimensões contrapondo aspectos como o objeto de análise do entrevistado, dado oficial pela prefeitura, a percepção do entrevistado e análise emocional.O quinto e último passo trata do transporte de dados para um gráfico, pontuando elementos cognitivos, práticas e investimentos afetivos. O gráfico atua como um fluxograma que começa do enfoque da pergunta seguindo para os assuntos produzidos pelo tema chegando ao fechamento de cada assunto.
	Spink (2013) enfatiza que esta forma de análise permite entender ajustes feitos nos elementos cognitivos de teorias do senso comum, compreendendo investimentos afetivos, presentes comumente nas falas e silêncios expressos no discurso, onde os silêncios podem representar “mecanismos de defesa de identidades ameaçadas” (IDEM, 2013, p. 112).
	Após a criação dos mapas de ideias propostos por Spink (2013), a entrevista semiestruturada foi analisada em seguida pelo método da Análise de Conteúdo desenvolvida por Bardin (2004), que consiste em:
	Um conjunto de técnicas de análise das comunicações visando obter, por procedimentos sistemáticos e objetivos de descrição do conteúdo das mensagens, indicadores (quantitativos ou não) que permitam a inferência de conhecimentos relativos às condições de produção/recepção (variáveis inferidas) destas mensagens. (p. 41).
	A análise de conteúdo pode ser dividida em três fases, conforme Bardin (2004): pré-análise, exploração do material e tratamento dos resultados. 
	Primeira fase é realizado o pré-análise organiza-se o material a ser seguido. 
	Segunda fase, descrição analítica, o material coletado foi examinado por meio da “leitura flutuante” com o intuito de elaborar as categorias.
	Terceira fase, “interpretação referencial”, as respostas foram categorizadas, para então tornar os dados encontrados significativos.
	Na exploração do material foi preciso atenção para entender o sentido da comunicação, identificar possíveis falas e expressões implícitas no discurso do entrevistado, pois segundo Bardin (2004), “a análise de conteúdo pode ser uma análise dos “significados”, embora possa ser também uma análise dos “significantes”. A análise de conteúdo busca relatar o significado, que é a análise de discurso. Para a análise de discurso, utiliza-se a linguística, ambos possuem a linguagem como objeto, porém há uma distinção entre língua e palavra que faz toda a diferença. Assim, o objeto na linguística é a língua e o da análise de conteúdo, a palavra.
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	A observação participante no espaço do coletivo Jornada de Discussão Urbana compreende o período de 21 de março a 01 agosto de 2016.
	O coletivo denominado Jornada de Discussão Urbana surgiu por iniciativa e articulação da Defensoria Pública do Estado de São Paulo com um grupo de pesquisadores do Programa de Planejamento Urbano da Universidade do Vale do Paraíba – UNIVAP e do Centro de Estudos Latino-Americanos sobre Cultura e Comunicação- Núcleo de Apoio à Pesquisa da Universidade de São Paulo-USP.
	O objetivo desta jornada foi colocar em debate a produção das cidades e suas múltiplas facetas no contexto da cidade de São José dos Campos e Região Metropolitana. Teve o intuito de fomentar a construção de outra leitura da cidade que foi abordada em três etapas: primeiro momento apresentou-seum quadro geral de produção de cidades e compreensão dos processos desiguais acarretados; segundo momento foram levantados dados sobre a legislação urbana e, por ultimo, discutiram-seas potencialidades e os problemas analisados por regiões.
	Figura 10 - Jornada de Discussão Urbana realizada pela Defensoria Publica do Estado de SP.
	/
	Fonte: Vale Conteúdo, (2016)
	Objetivos específicos da Jornada (DEFENSORIA PÚBLICA, 2016):
	 Empoderar os movimentos sociais ao qualificar seus integrantes apresentando-lhes os conhecimentos propostos, aproximando os seguimentos marginalizados da cidadania popularizando e efetivando os meios de alcançar a efetivação do direito à cidade, especialmente no que se refere à gestão democrática e construção conjunta de um Plano Diretor participativo;
	 Fomentar a participação cidadã, a gestão democrática e sua aplicação na prática, assim como a multiplicação desses conhecimentos nas comunidades de origem;
	 Compartilhar conhecimentos e experiências entre diferentes comunidades participantes;
	 Participar da produção de novos saberes adaptados à realidade atual, numa perspectiva de transformação;
	 Fomentar a discussão para que o poder público apresente processos de abertura da participação democrática e cidadã, de forma igualitária e justa; 
	A observação participante na Jornada de Discussão Urbana acorreu de acordo com o cronograma de atividades do curso, seguindo as seguintes etapas: 
	1ª Etapa: Da convocação para a formação do coletivo, divisão dos atores envolvidos em grupos de trabalho e definição do conteúdo programático:
	A primeira reunião foi realizada no dia 21 de março de 2016, a convite da Defensoria Pública do Estado, na pessoa do Defensor Público, Dr. Jairo Salvador. Foram convidados líderes de movimentos sociais e populares, lideranças de bairros, representantes de associações organizações não governamentais e sindicatos, servidores públicos, conselhos de classes, profissionais liberais, docentes e pesquisadores, entre outras categorias. O convite para participação foi realizado pela Defensoria Pública do Estado, pela equipe do Programa Escola da Defensoria Pública do Estado, por meio do correio eletrônico e telefonemas, assim extensivo à rede de contato dos convidados.
	A primeira reunião ocorreu na sede da Defensoria Pública, na Avenida Comendador Vicente de Paulo Penido, 532, Jardim Aquarius foi aberta a participação dos interessados e conduzida pelo Defensor Público, que apresentou os seus pares para a condução dos trabalhos e os objetivos do coletivo:realizar capacitação para que a população pudesse se preparar para o processo de revisão do Plano Diretor em 2016.
	Na ocasião, o grupo contava com aproximadamente 40 (quarenta) pessoas que se apresentaram e indicaram qual segmentorepresentavam. Nesta primeira reunião foi possível identificar atores sociais com posicionamentos bastante distintos, principalmente no que se refere aos interesses em estar inserido naquele grupo. 
	A mediação do grupo ficou sob a responsabilidade do Defensor Publico, e foi no sentido de elucidar as diretrizes do Estatuto da Cidade, da abrangência e importância do Plano Diretor, na perspectiva da cidade, enquanto totalidade. 
	Os passos seguintes foram no sentido de cadastrar os participantes, orientar e sensibilizar para que eles estendessem o convite aos amigos, a fim de provocar uma mobilização e efeito em rede, de maneira que todas as regiões geográficas do município estivessem representadas. Foi também formado um grupo que trabalhou o conteúdo programático do curso.
	Desta maneira, a equipe do Programa Escola da Defensoria Pública do Estado elaborou o cadastro dos participantes e fichas de inscrição, para que fossem distribuídas nas regiões geográficas e bairros, pelas lideranças comunitárias. 
	O grupo de elaboração de conteúdo composto por integrantes da sociedade civil joseense, realizou duas reuniões paralelas para a discussão dos temas, ementa, cronograma e estratégias pedagógicas.Esta etapa foi concluída com as inscrições dos participantes e com a definição do conteúdo programático e cronograma de aulas que variavam a carga horária entre quatro e oito horas cada módulo.  
	Módulo I- Produção capitalista: a cidade fraturada, teve quatro horas de duração.
	Módulo II- O direito à cidade: legislação e políticas urbanas e as esferas de participação.
	Módulo III - O viver nas cidades: Leituras e diagnóstico do urbano e suas interfaces possuíram uma carga horária total de oito horas.
	O conteúdo programático foi organizado de acordo com o cronograma abaixo: 
	Sobre a 1ª etapa cabe ressaltar que foi possível observar, por meio da fala e posicionamento dos atores sociais:
	a) A presença latente dos interesses individuais ou de determinado grupo prevalecendo sobre os interesses coletivos da cidade como um todo. Exemplo da constante apresentação de demandas específicas dos bairros diretamente ligados à questão da Lei de Zoneamento.
	As pessoas que estavam ali queriam defender interesses para a conservação ou modernização de seus bairros, a exemplo deste caso temos a Associação de Amigos de Bairro do Jardim Esplanada, que de um lado representava os moradores, com o desejo de que a área permanecesse predominantemente residencial. Por outro lado os representantes que tinha um interesse comercial no local, lutavam pela possibilidade de maiores coeficientes de aproveitamento no local (Figura 11).
	Figura 11 - Protesto dos Moradores do Bairro Jardim Esplanada
	/
	Fonte: Jornal O VALE, 2016
	Antes tratado como área residencial, com comércios liberados em só duas avenidas (Barão do Rio Branco e Anchieta), a proposta da prefeitura mudou o caráter do bairro para permitir a instalação de pontos comerciais de baixo impacto em mais 10 ruas.
	Moradores se mobilizaram contra a alteração. Eles entregaram um abaixo-assinado na Câmara, em fevereiro, com 520 assinaturas de residentes de 30 ruas. O documento pede a manutenção do zoneamento residencial do bairro (O VALE, 2016, p.1)
	Os moradores do Bairro chegaram a pedir para que alguns imóveis fossem tombados pelo patrimônio histórico para que o bairro fosse efetivamente preservado. 
	Figura 12 - Delimitação das ruas do Jardim Esplanada
	/
	Fonte: Google Maps, 2017
	b) A manifestação de alguns líderes comunitários por vezes também foi mandatária de questões como: infraestrutura e serviços públicos, regularização fundiária, bem como o relato de situações históricas de remoção, como o caso da remoção dos moradores do “Pinheirinho” e da “Vila Nova Tatetuba”.
	Durante esta fase, a correlação de forças e divergências era constante. Nesse momento apareceramconcepções diferentes do que se compreende por cidade; bem como formas de compreensão e interpretação dos instrumentos urbanísticos do Estatuto da Cidade, bem como a efetividade e importância do Plano Diretor. 
	Importante destacar que a função social da cidade e da propriedade foram constantemente destacados para que fossem realinhados os objetivos coletivos e da própria iniciativa do grupo. 
	A questão da Lei de Zoneamento de São José dos Campos, em tramitação no Ministério Público, foi constantemente retomada por alguns participantes, no intuito de provocar alguma ação coletiva, de ordem prática, com o foco no zoneamento posto.Estas tentativas de coesão do grupo por meio da ação coletiva contra a Lei de Zoneamento em tramitação erampostas especificamente por moradores do bairro Esplanada. Porém, ressalta-se que acabou sendo fator/tema de constantes divergências entre os cidadãos e grupos ali presentes.
	A 2ª Etapa compreende o período das aulas, de acordo com o cronograma acima.
	Inicialmente destaca-se a primeira questão como reflexão daetapa anterior. Foi observadoa dificuldade por parte dos líderes em provocar a mobilização de outros atores e distribuir as fichas de inscrição, com propósito de aumentar a adesão e ampliar a discussão. Mesmo com a proximidade do início das aulas, alguns líderes não tinham inscrito participantes de suas regiões e/ou rede de contatos.
	A falta de participantes por região e/ou bairro e ainda a dificuldade que alguns líderes encontraram em conseguir local para as aulas fez com que o local dos encontros fosse revisto, alterando-se para um local de fácil acesso na região central, à sede do Sindicato dos Químicos de São José dos Campos. As aulas foram marcadas às segundas-feiras no período noturno, das 19h às 22h.
	Foi articulada entre os participantes uma rede de “caronas” a fim de garantir a assiduidade e frequência de todos os interessados, principalmente daqueles que moravam em regiões mais distantes. Durante o curso, esta estratégia mostrou-se muito eficiente e favoreceu o conhecimento dos participantes, a troca de ideias e de experiências. Durante as aulas foram oferecidos lanches aos participantes, entendendo que muitos vinham direto do horário de trabalho e ficavam até às 22h.
	Inicialmente o grupo tinha aproximadamente 60 participantes, foram realizadas inscrições no local, no início das aulas. O grupo constitui-se de maneira heterogênea, por líderes de associações e Sociedade de Amigos Bairro, líderes de movimentos sociais e populares, representantes de coletivos classistas, professores, pesquisadores, alunos e cidadãos interessados em discutir assuntos relacionados à cidade.
	Quanto ao perfil do grupo a maioria dos participantes era moradores de bairros de periferia, envolvidos com alguma frente de reivindicação dos bairros, com escolaridade de ensino médio e quanto à faixa etária se apresentava bem heterogênea, com presença de participantes jovens e também idosos.
	Como estratégia didática foram utilizados materiais impressos, cartilhas e documentos oficiais sobre legislações e referências teóricas que embasaram o conteúdo das aulas. As aulas expositivas eram dinâmicas, com recursos audiovisuais e de cartografia. Além das aulas expositivas foram realizadas duas vivências, organizadas por regiões geográficas, a fim de obter a leitura comunitária da cidade e a identificação dos envolvidos com o espaço. As vivencias foram realizadas pelos mediadores com apoio de recursos: de dinâmicas de grupo; manuseio e mapas, como o reconhecimento das atividades desenvolvidas nos bairros e regiões.
	Figura 13 - Leitura Comunitária – Jornada de Discussão Urbana
	/
	Fonte: Arquivo pessoal da autora, elaborado durante a observação participante.
	Figura 14 - Oficina de Leitura Comunitária – Jornada de Discussão Urbana
	/
	Fonte: Arquivo pessoal da autora, elaborado durante a observação participante.
	Na última aula expositiva os mediadores aplicaram o questionário base do Ministério das Cidades, a serem aplicados nas Conferências Municipais. Por fim, foi elaborado, a partir da síntese das propostas, o Diagnóstico da Cidade, pelo coletivo Jornada de Discussão Urbana. Este Diagnóstico foi transformado em Carta Aberta, encaminhada a6 ª Conferência da Cidades que ocorreu nos dias 1 e 2 de julho de 2016 no Parque da Cidade de São José dos Campos. Esta carta foi aceita como moção (Anexo C).
	Sobre a 2ª fase, é importante destacar alguns pontos observados:
	a) Dificuldade de ampliar a participação a outras lideranças e representantes: Por meio das falas, era perceptível a articulação dos sujeitos significativos com suas redes, o conhecimento que tinham dos fatos e da realidade de seus bairros ou regiões. Pela assiduidade, foi possível afirmar o interesse e comprometimento com os interesses coletivos, porém, poucos argumentaram outras pessoas, fazendo-se representanteautossuficiente. Indaga-se se a ideia de centralizar a representatividade em si mesmo estaria relacionadaà importância e retificaçãoque a participação nestes espaços lhe confere? Pode-se sugerir que a autossuficiência da representação seria uma compreensão limitada sobre a importância da articulação em detrimento do interesse coletivo? Ou até mesmo uma representação micro da figura “messiânica” em torno do líder, como aquele que representa os demais?
	b) Momentos de tensão e correlação de forças entre determinados atores sociais e os mediadores/facilitadores, na insistência do discurso dicotômico entre o primado do cotidiano, “a vida na prática”, em detrimento da “teoria”. Foi possível observar que este posicionamento partiu de determinados atores sociais principalmente engajados nas discussões sobre a cidade há anos, com experiências de lutas e conquistas, porém com uma postura aguerrida, tornando a discussão por vezes pessoal, como alguém que propõe a discussão dos contextos e acontecimentos históricos a partir de suas experiências empíricas. Imperativo destacar que, por vezes, esses atores divergiam em alguns momentos, porém, quando se tratava do cotidiano da cidade formavam um grupo coeso, como se a discussão da cidade só pudesse acontecer a partir daquele grupo que, inclusive, desqualificava outros atores quando expunham falas menos elaboradas. Será que este tipo de posicionamento pode se tornar um ponto impeditivo da participação de outros atores, interessados participem e se empoderarem da discussão e do status de pertencimento? Outra pergunta que se faz é: existe um movimento por vezes contraditório em relação a democratizar as informações e disseminar as informações e saberes?
	c) Esvaziamento gradativo das aulas. O curso iniciou com aproximadamente 60 (sessenta) alunos e, na última aula, tinha aproximadamente 12 alunos. Esse esvaziamento provocou alguns questionamentos: seria a dificuldade de locomoção e os dias / horários das aulas? Será que a declinação ocorreu ao se perceber que os interesses individuais ou dos grupos representados não seriam contemplados? 
	d) O Defensor Público como figura representativa da liderança: Foi possível observar a permanência e persistência de determinados atores nas aulas e discussões em razão do vínculo com o Defensor Público do Estado. Determinados atores vivenciaram e vivenciam processos de violação de direitos das mais diferentes formas e são acompanhados pelo Defensor que articula a defesa, mas também a participação dos cidadãos, moradores da cidade, na direção da luta pela cidadania. Alguns líderes permaneceram na esperança de que este processo de revisão do Plano Diretor seria diferente, motivados pela figura e ação do Defensor. Além da questão da representatividade na figura do poder do Estado representado, cabe a reflexão: em que medida os cidadãos esperam que os seus interesses e as transformações no bairro, cidade e região se desdobrem pela via jurídica e não pelo envolvimento e participação. 
	e) Baixa participação e representatividade na 6ª Conferência das Cidades: Apesar da preparação, por meio da aplicação dos questionários, orientação e sensibilização para que os participantes da Jornada estivessem presente na Conferência das Cidade, observou-se que a participação dos integrantes da Jornada não foi expressiva. 
	A 3ª Fase constituiu-se de um único encontro, no qual foram abordados e discutidos: pontos de avaliação do processo da Jornada; os resultados e noções da 6ª Conferência Municipal da Cidades; uma breve apresentação da situação atual da proposta da Lei de Zoneamento, e a tramitação e pontos relevantes.
	Por fim, foram entregues os certificados aos participantes/alunos com frequência de até 75% nas aulas, ressaltando que foram 17 participantes os que concluíram o curso com a frequência exigida.
	A composição da Síntese do Processo de Revisão do PDDI do Município de São José dos Campos em 2016 descrita abaixo, baseou-se nos documentos oficiais coletados junto á prefeitura Municipal de São José dos Campos, disponíveis no domínio:(http://planodiretor3.hospedagemdesites.ws/planodiretorsjc/home/proximos-passos/).
	Etapas do Processo:
	a) Seminário de Abertura do Plano Diretor de 2016
	Data: 19/07/16
	Local:Auditório do Centro da Juventude – Rua Aurora Pinto da Cunha, 131 – Jardim América
	Horário: 19h
	b) Reunião de Formação do Conselho Gestor pata Revisão do Plano Diretor de Desenvolvimento Integrado 2016.
	Data: 04/08/2016
	Local: Auditório do Paço Municipal. Rua José de Alencar 123, Vila Santa Luzia.
	Horário18h30.
	c) Oficinas de Mobilização 
	A Prefeitura e o IPPLAN - Instituto de Pesquisa, Administração e Planejamento - agendou quatro reuniões de mobilização social para sensibilizar e qualificar lideranças de bairros e entidades para atuarem como agentes multiplicadores sobre a importância da participação popular nas oficinas do Plano Diretor com a seguinte chamada: “Se você quer fazer parte dessa equipe, participe dos encontros e solicite o seu material de divulgação.”
	Fonte: (http://planodiretor3.hospedagemdesites.ws/planodiretorsjc/home/proximos-passos/)
	Figura 15 - Localização das Oficinas: Casa do Idoso em cada região
	/
	Fonte: Google Maps, 2017
	d) Oficinas de Leitura Comunitária 
	Período de 05/11/2016 a 03/12/2016 
	Local
	Bairro
	Horário
	Dia Semana
	Região
	Data
	Nº
	Centro Poliesportivo “João Molina”
	Eugenio de Melo
	09h
	Sábado 
	Leste
	05/11/2016
	1
	EMEF “Profa. Sonia Maria Pereira da Silva”
	Novo Horizonte
	19h
	Terça-feira
	Leste
	2
	Casa do Idoso Leste
	Vista Verde
	19h
	Quinta-feira
	Leste
	3
	Casa do Idoso Sul
	Bq. Eucaliptos
	09h
	Sábado
	Sul
	4
	EMEF “Prof. Moacyr Benedicto de Souza”
	Campo dos Alemães
	19h
	Quinta-feira
	Sul
	5
	EMEF “Profa. Maria de Melo
	Pq. Industrial
	09h
	Sábado
	Sul
	6
	EMEF “Profa. Sebastiana Cobra”
	Jd. Indústrias
	19h
	Terça-feira
	Oeste
	7
	EMEF “Profa. Ana Berling Macedo”
	Alto da Ponte
	19h
	Quinta-feira
	Norte
	8
	Casa do idoso Norte
	Santana
	09h
	Sábado
	Norte
	9
	EMEF “Mercedes Rachid Edwards”
	SFX
	19h
	Terça-feira
	SFX
	10
	Casa do Idoso Centro
	Centro
	19h
	Quinta-feira
	Centro
	11
	EMEF “Profa. Lúcia Pereira Rodrigues”
	Santa Fé
	09h
	Sábado
	Sudeste
	12
	e) Audiência Pública Devolutiva 
	Data: 14/12/2016
	Local: Câmara Municipal de São José dos Campos 
	Horário: 09h.
	A Prefeitura de São José dos Campos realizou na data acima agendada umaaudiência pública para apresentar à população o relatório técnico elaborado pela Secretaria de Planejamento Urbano que seria utilizado para a atualização do Plano Diretor do município, uma das principais legislações vigentes na cidade.
	O material foi elaborado a partir de estudos e coleta de dados realizados pela equipe técnica da Prefeitura. Nele, constam informações sobre a atual situação do município, quanto aos aspectos urbanístico e socioeconômico. O relatório traz o perfil das regiões urbanas do município, aspectos financeiros e econômicos, políticas públicas praticadas, entre outros apontamentos.
	O conteúdo foi utilizado para os trabalhos de revisão do Plano Diretor do município, que completaria uma década em 2016 e, segundo determinação do Ministério das Cidades, precisava ser atualizado de acordo com as novas necessidades e projeções de desenvolvimento da cidade.
	“Realizamos um bom trabalho, discutimos com a comunidade, recebemos propostas e agora apresentamos um relatório técnico. Esperamos que esse material seja avaliado considerando os anseios da população e capacidade de desenvolvimento de São José”, destacou o secretário de Planejamento Urbano, Pedro Ribeiro Moreira Neto.
	Esse material foi utilizado juntamente com todo o conteúdo das 12 oficinas realizadas com a população entre os dias cinco de novembro e três de dezembro. Assim, o diagnóstico comunitário se somou às análises técnicas tendo como resultado um novo Plano Diretor para a cidade, contemplando os interesses da população dentro de um padrão urbanístico tecnicamente adequado.
	f) Plano Diretor
	O Plano Diretor é uma lei que organiza o crescimento e o funcionamento dos municípios. O Plano vale para as atividades urbanas e rurais, e tem validade de 10 (dez) anos. A atual legislação foi elaborada em 2006. Nessa última década, São José dos Campos cresceu e se desenvolveu, passando a apresentar novas características e desafios.
	A partir dessas mudanças, é preciso atualizar o diagnóstico existente para então fazer propostas que norteiem o crescimento da cidade. A revisão do Plano Diretor também é uma exigência do Estatuto da Cidade.
	g) Conselho Gestor
	Representantes de diversos segmentos da sociedade civil integram o Conselho Gestor que está atuando desde o início de agosto de 2016, acompanhando todas as etapas na revisão do Plano Diretor de São José dos Campos. Os membros foram indicados pelos seus seguimentos e eleitos por seus pares, respeitando a proporcionalidade determinada em edital para cada seguimento da sociedade. Fonte: (http://planodiretor3.hospedagemdesites.ws/ planodiretorsjc/home/proximos-passos/).
	Algumas considerações são feitas a respeito do processo de revisão do Plano Diretor de Desenvolvimento integrado do Município de São José dos Campos em 2016. A primeira delas diz respeito a sua a realização. O processo não foi concluído. Foram cumpridas as etapas iniciais, mas a conclusão e a aprovação da Lei não foram efetivadas. 
	O processo de revisão sofreu a primeira interrupção durante o período da campanha eleitoral municipal, conforme determina a lei eleitoral. Em novembro de 2016 foi retomado e encerrado em dezembro do mesmo ano, com a audiência pública de devolutiva à população. O encerramento se deu em razão da troca de governo. Nota-se que o encerramento diz respeito ao término das atividades, não efetivamente à conclusão das discussões.A interrupção do processo e o seu encerramento sem conclusão dificultaram e impediram a maior participação e acompanhamento das etapas por parte dos cidadãos, o que por si já descaracteriza o objetivo principal do Plano Diretor.
	O período compreendido entre o início das oficinas de mobilização (outubro/2016) e as leituras comunitárias, encerradas em dezembro, foi muito curto para o extenso conteúdo que deveria ter sido debatido e refletido profundamente. O breve espaço de tempo e a ausência de prévia divulgação para a população levaram ao desconhecimento das reuniões e oficinas que estavam ocorrendo durante o período, nos bairros e regiões geográficas. A quantidade de pessoas que participaram das reuniões de mobilização (conforme tabela exposta no item 3) comprova a baixa participação da população, em razão dos fatores expostos acima.
	Não obstante, há que se destacar um fator positivo deste processo: a composição do Conselho Gestor, previsto pelo CONCIDADES, o Conselho das Cidades, órgão que regulamentou a 6º Conferência Nacional das Cidades que ocorreu nos dias 1 e 2 de julho de 2016. Esta composição abrangeu sete seguimentos da sociedade civil e representa uma iniciativa de gestão democrática.
	A pesquisa, assentada no estudo das Representações Sociais, procura desvelar de que forma se produz saberes sociais sobre temas como cidadania, cidade e plano diretor. Tenta-se elucidar como a ação e o pensamento se interligam na dinâmica social, construindo saberes. Ou seja, busca-se entender como as pessoas pensam e compreendem o planejamento urbano, sobretudo a respeito da participação popular em questões que remetem à dinâmica da vida urbana.
	Retomando a metodologia da análise, já exposta neste trabalho anteriormente, ressalta-se que foram entrevistados nove participantes, denominados nesta pesquisa como atores-significativos, devido à relevância que assumem no processo, como cidadãos e representantes dos seguimentos da sociedade civil, seus posicionamentos e falas durante o processo de participação popular e por estes terem assento no Conselho Gestor para Revisão do Plano Diretor Integrado do município de São José dos Campos em 2016.
	Os depoimentos foram gravados em áudio e transcritos em sua totalidade. A análise e categorização das respostas seguiram de acordo com cada um dos temas propostos nas perguntas da entrevista semiestruturada. Foram feitas considerando a forma com que os temas se desdobraram segundo as falas dos entrevistados, para a elaboração das associações a partir da participação popular.
	O estudo das Representações Sociais, visando entender a participação popular narevisão do Plano Diretor de São José dos Campos em 2016, resultou em quatro gráficos, seguindo a metodologia dos Fluxogramas de Spink (2013).
	A composição dos gráficos acompanhou criteriosamente as etapas propostas por Spink (2013), descritas no item 5.1.3 da metodologia, cujos resultados são apresentados a seguir.
	A análise das entrevistas foi realizada em 5 passos: 
	1º passo: efetivou-se com a transcrição das entrevistas; 
	2º passo: foi realizada a leitura flutuante das transcrições das entrevistas realizadas, momento no qual se pôde identificar as pausas, respirações profundas, entonação e volume na voz do entrevistado, sinais de tristeza ou entusiasmo e a defesa de alguma versão dos fatos;
	3º passo: identificação dos temas emergentes. Nesta etapa foram identificados os temas emergentes apresentados nas falas dos atores-significativos. A identificação destes pontos ocorre após a leitura flutuante (Figura 16);
	4º passo – elaboração de um mapa de discurso. 
	Identificados os temas emergentes, passou-se à análise destes, agrupando-os de acordo com as associações feitas para cada tema emergente. Essas associações de palavras e interpretações originou o Mapa de Ideias (Tabela 4).
	5º passo: transposição de dados coletados e organização de gráficos.
	Interpretadas as entrevistas e feita à decodificação, foi criado um Fluxograma de Mapeamento dos Discursos, os quais elucidam as principais associações, interpretações e palavras recorrentes nas falas dos atores-significativos. Foi-se pontuando elementos cognitivos, práticas e investimentos afetivos. O gráfico atua como um fluxograma que começa do enfoque da pergunta seguindo para os assuntos produzidos pelo tema chegando ao fechamento de cada assunto (Figuras 16; Figura 17 e Figura 18).
	Figura 16 - Mapeamento dos Discursos – Temas Emergentes
	/
	 Fonte: Produzido pela autora a partir da análise das entrevistas.
	Tabela 4 - Mapa de Associação de Ideias
	O CIDADÃO ENTREVISTADO
	AFETO
	CIDADE
	PLANO DIRETOR
	PARTICIPAÇÃO
	DIREITOS E DEVERES
	INFORMAÇÃO
	EGOÍSMO
	ESPAÇO PÚBLICO
	DIRETRIZES
	PARTICIPAÇÃO
	EMPATIA
	AGLOMERADO
	METAS
	INFORMAÇÃO
	DESCRENÇA POLÍTICA
	INTERESSES
	TERRITÓRIO
	DEZ ANOS
	AUTONOMIA
	PARTICIPAÇÃO
	PERTENCIMENTO
	REPRESENTANTE
	DESIGUALDADES
	DIGNIDADE
	GRUPO DE PESSOAS
	JUSTIÇA SOCIAL
	VOZ
	ZONEAMENTO
	GESTÃO PÚBLICA
	DIREITO AO VOTO
	VEZ
	LUGAR
	ESPAÇO DE ATIVIDADES
	LUTA
	DEMANDAS
	PARTICIPAÇÃO
	COMÉRCIO E SERVIÇOS
	PARTICIPAÇÃO EFETIVA
	VOZ
	PLANEJAMENTO MUNICIPAL
	MERCADORIA
	ESTATUTO DA CIDADE
	NECESSIDADE
	REGULARIZAÇÃO
	Fonte: Produzido pela autora a partir da análise das entrevistas.
	Concluídos com os passos descritos acima, as entrevistas semiestruturadas passaram a ser analisadas pelo método da Análise de Conteúdo desenvolvida por Bardin (2004). A análise de conteúdo foi dividida em três fases: pré-analise, exploração do material e tratamento dos resultados. 
	Na primeira fase pré-analise organizou-se o material. Na segunda fase - descrição analítica - o material coletado foi examinado por meio da “leitura flutuante” com o intuito de elaborar as categorias. Na terceira fase - interpretação referencial - as respostas foram categorizadas, para então tornar os dados encontrados significativos.
	A partir do Mapa de Ideias foram constituídos novos fluxogramas específicos para cada tema emergente: Cidade, Plano Diretor e Participação Popular. Os fluxogramas serviram para estruturar as associações feitas pelos atores-significativos com base nos temas emergentes trazidos por cada um delas em seus discursos.
	Estruturados os temas emergentes com as associações dos atores-significativos passou-se fazer a contextualização de cada um dos temas emergentes que, nesta pesquisa, correspondem às categorias de análise na metodologia de Bardin (2004), descrita acima. 
	Por meio da orientação da análise de conteúdo de Bardin (2004) emergem os principais temas organizados em categorias, quais sejam: Cidade; Plano Diretor e Participação Popular. Na sessão seguinte são discutidos os resultados desta análise. 
	A primeira categoria analisada foi a Cidade, resultando no Fluxograma de Percepção de Cidade (Figura 17).
	Figura 17 - Fluxograma da Representação de Cidade.
	/
	Fonte: Produzido pela autora a partir da observação participante no processo de revisão do Plano Diretor de São José dos Campos/SP, 2016.
	Tendo como referência as respostas das entrevistas semiestruturas, a análise desta categoria baseou-se no questionamento: 
	O que é a cidade? Todavia, há de se destacar que a percepção de cidade varia de acordo com a vivência, visão de mundo e pertencimento de cada entrevistado, de maneira que sua fala traduz as percepções sobre o que vem a ser a cidade, sua função e significado. Assim, as percepções encontradas sobre cidades correspondem às descrições abaixo.
	A cidade é primeiramente compreendida como espaço coletivo, marcado pelas relações de troca, expressas pelo lugar onde tem comércio, banco e emprego. A ideia de centralidade surge com função de concentrar as pessoas e serviços, cumprindo um papel de facilitadora do cotidiano da vida urbana como descreve o E2: “facilita mais as coisas são... se torna mais perto: mais fácil: onde tem banco onde tem mercado...” (E2).
	Conforme a descrição de E8, cidade é: 
	“Construção coletiva de um grupo de pessoas no qual elas se decidiram se reunir em algum lugar seja pelo motivo delas trocarem serviços entre si é ... trocarem ... realizarem comércio entre si e se concentrarem em lugares que tem uma urbanização para que elas consigam ter mais facilidade em acesso a emprego e enfim.” (E8).
	A cidade também é um aglomerado de pessoas, com diferentes credos e diferentes etnias, diferentes maneiras de pensar, que se interagem e estabelecem uma convivência social. Como totalidade, a cidade pode ser vista como “palco de acontecimentos”, de interação de pessoas. Da noção de convivência decorremdiferentesexpressões e conflitos de interesse, pois, como observa E6, a cidade é “feita de pessoas e para as pessoas... por isso elas devem ser reconhecidas...a cidade é feita de pessoas e não de coisas” (E6).
	A cidade também pode ser considerada uma “parte territorial onde as pessoas (...) se aglomeram (...) e acaba(m) interagindo...é convivência social e dessa convivência social começam-se aí a surgir necessidades conflitantes” (E5).
	De acordo com a percepção dos entrevistados, a convivência social não acontece de forma igual para todas as pessoas. E6 reforça que a cidade “é o palco dos acontecimentos do mundo capitalista é onde acontecem todos os embates (...) onde a gente produz e reproduz a mais valia é onde acontecem às relações sociais é onde é o placo da história (...) das transformações humanas do espaço” (E6).
	A totalidade da cidade é formada por uma complexidade social onde alguns interesses imperam sobre outros. Durante as entrevistas, foi constatado que os diferentes grupos sociais se separaram em três principais categorias, denominadas pelos entrevistados como “classe”: a classe alta, a classe média e a classe baixa.
	A classe mais favorecida, denominadas Classes A e B segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (2010), denominadas Classe Alta nesta pesquisa, dispõem de uma renda acima de 5 salários mínimo acrescida de variáveis de conforto, estudo e saneamento conforme dados do IBGE no Censo 2010.
	Quanto chamada Classe Alta, sempre aparece com discurso ligado ao conceito de posse, relacionado aos interesses das empreiteiras, e daespeculação imobiliária; dos interesses econômicos que envolvem o uso e a propriedade do espaço urbano, como observou E2:
	“são as empreiteiras (...), é, são eles (que) tem um interesse muito grande (na cidade) (...) porque antes, (...) a gente construía nossas casas nos bairros, era feito a casa do nosso gosto (...).Hoje não,hoje já tem que ser feito do jeito que eles querem e não da forma que a gente quer.” (E2).
	E1 também se manifesta:
	“os interesses deles se sobressaem e aí fica o interesse da classe média e da especulação imobiliária que é que realmente são os donos da cidade (...) a classe média se une com a especulação imobiliária para alcançar o objetivo deles porque muitasvezes o interesse vai de encontro com a especulação imobiliária (...).” (E1).
	A classe média aparece como um grupo que consegue se organizar, que tem definido seus interesses e consegue atingir seus objetivos devido ao grau de instrução e escolaridade dos que compõem este grupo. Segundo a análise das entrevistas, pudesse constatar que este grupo é formado por pessoas que tem acesso e conhecimento da Lei, acesso, portanto, à informação. É o que nos evidencia “(...) em pouco tempo eles (classe média) consegue aprovar um projeto que não tem dificuldade. Nós não, pra nós conseguir essa casa que você está vendo aqui hoje, foram treze anos” (E3).
	É interessante observar que sujeitos significativos da classe menos favorecida aparecem sempre utilizando o pronome “nós”. Para se referir a este grupo, foram utilizados por parte dos entrevistados, os seguintes termos: classe baixa, nós, povo e população de baixa renda. Também era recorrente a fala: “dificuldade de a classe baixa conseguir conquistar direitos em relação à cidade”. 
	Nas falas, é possível identificar que a palavra “povo” é sempre atrelada à “classe baixa”, com sentido de valor; assumindosensação de distanciamento das demais “classes” e com a percepção que aquela não acessa os seus direitos. Este grupo sempre aparece constituído pela maioria dos moradores da cidade e sua fala aparece sempre “desorganizada”.
	Outra questão que prejudica a ação da Classe Menos Favorecida na organização de ações que possam gerar benefícios para os seus anseios sobre a cidade é que eles estão espalhados pela cidade; ao contrário de grupos de “classe média”, que se reúnem em Sociedade de Amigos de Bairro ou outras associações voltadas para um espaço específico. Contudo, o principal aspecto ressaltado nas entrevistas sobre a desorganização deste grupo menos favorecido esteve ligado à falta de informação, onde aspectos como a deficiência de escolaridade ou de disponibilidade para aprender mais sobre a legislação e sobre questões técnicas relacionadas à cidade foram fatores cruciais para que o grupo se mantivesse desorganizado.
	Na ideia da interação dos grupos, sempre era ressaltada a figura do “Ente regulador”, o Estado. Contudo, tem-se a ideia de que a prefeitura é quem deve garantir os direitos do cidadão de forma a regular seu espaço coletivo, construir um espaço que seja igualitário e que equilibre educação, saúde e infraestrutura de forma que todas as pessoas sejam contempladas “e que, para isso, precisa ter regras” (E7):
	“necessidade de cada um... entre aspas né... querer priorizar a sua necessidade de onde essa interação começa a derivar o conceito de cidade... e a necessidade de ah... de criar aí os governos e tal para conseguir com que essa interação surja da melhor maneira possível.” (E5).
	Contudo, é necessário compreender que a cidade não é homogênea, conforme observou um dos participantes: “são muito diferentes (os bairros) porque o próprio bairro é um pouco diferente um do outro. Uns bairros têm coisas diferentes das outras já feita... como infraestrutura; outros não têm nada”(E2).
	A segregação socioespacialna cidade de São José dos Campos se destaca no momento de discussão do Plano Diretor, de forma que as classes baixas são sempre marcadas como espalhadas dentro do espaço urbano devido à falta de acesso as áreas mais próximas ao centro urbano. Por este motivo, suas necessidades sempre aparecem ligadas à melhoria na infraestrutura da cidade. A primeira coisa a ser ressaltada nesta fala é a necessidade de equipamentos públicos nas áreas mais afastadas do centro urbano. Outras questões abordadas são a saúde, a educação e o transporte. Foram marcadas as necessidades de cada bairro e as diferenças socioespaciais dentro de uma mesma região, como na seguinte fala:
	“Eu moro aqui na região Sul de São José dos Campos né... nessa região é uma região muito grande... muito extensa... tanto é que na jornada eu tive a oportunidade de conhecer outras pessoas que vivem em outras regiões da região Sul... né... a região Sul ela é bem dividida... ela tem bastante é... não só não só essa divisão geográfica dentro da região sul mas também uma é... você percebe diferenças bastante grandes ... de uma parte da região Sul para outra... né... na questão de infraestrutura e tudo mais...”(E5).
	Sempre é ressaltada a ideia da importância da criação de estratégias e de força para que a Classe Baixa consiga garantir seus direitos. A palavra luta é utilizada para demonstrar o ânimodeste grupo que já teve seus direitos violados por muito tempo. A fala de E3 ressalta a necessidade de um grande esforço do povo para garantir algum tipo de melhoria em sua condição: “A única coisa que muda a vida é a luta se você não lutar você vai morrer e não vai deixar nada para a futura [...]” ou ainda na fala sobre o que é a cidade “[...] para nós ter direito a cidade nós tem que lutar muito para nós ter direto... né” (E3).
	Na ideia da interação dos grupos, sempre era ressaltada na figura do “Ente regulador”, referindo-se ao Estado. Contudo, a ideia de que a prefeitura é quem deve garantir os direitos do cidadão de forma a regular seu espaço coletivo, construir um espaço que seja igualitário e que equilibre educação, saúde e infraestrutura de forma que todas as pessoas sejam contempladas. Entretanto, a cidade atualmente é percebida como“lugar de ter todos os seus direitos numa igualdade né, o que não acontece. Atualmente não é assim que é vista a cidade né. Ela prevalece só para um grupo, .e o outro grupo, fica sem os seus direitos garantidos...” (E1).
	O histórico das cidades brasileiras é marcado pela segregação espacial, isso acontece devido ao padrão de expansão, quedestina a população de baixa renda para os locais mais distantes da cidade, em áreas carentes de infraestrutura (SILVEIRA, 2006). A desigualdade na ocupação do solo urbano de São José dos Campos não é exceção no país, de forma que sua percepção é constatada pelos entrevistados: “pra mim é muito visível à segregação em São José... São José ainda está em um processo que continua, mas não existe..., não existe mistura..., os bairros continuam segregados assim... onde tem rico, tem rico, e onde tem pobre, tem pobre né.” (E9).
	É possível compreender que na cidade há uma diferença entre a infraestrutura dos espaços, é constatada a segregação espacial. Os equipamentos e serviços públicos necessários para todos estão presentes somente para uma parcela da população. A cidade pode ser vista como um local de disputa de interesses e de luta dos grupos de menor poder aquisitivo para que se consiga ter alguma voz e algum direito ao espaço de qualidade. Todas as relações de interesses e luta se dão no espaço urbano. Lefebvre (2008) observou que a cidade é espaço da “produção no sentido amplo: produção de relações sociais e reprodução de determinadas relações. É nesse sentido que o espaço torna-se o lugar dessa reprodução, aí incluídos o espaço urbano, os espaços de lazeres, os espaços ditos educativos, os da cotidianidade, etc.” (p.48 - 49).
	A percepção atual da cidade é dada por meio de uma relação de disputa e não como um lugar que envolve sentimento de pertencimento. Há a falta de uma conexão afetiva com este espaço. Sendo assim, este olhar sobre o espaço urbano torna-o um local de disputa por direitos sem conexão com desejo de uma cidade melhor. 
	 “Como convém a um país onde as leis são aplicadas de acordo com as circunstâncias, o chamado Plano Diretor desvinculado da gestão urbana. Discurso pleno de boas intenções, mas distante da prática” (MARICATO, 2001, p. 125). Esta falta de engajamento de diferentes parcelas da população resulta em “planejamento urbano para alguns, cercado para alguns, lei para alguns, modernidade para alguns, cidadania para alguns...” (IDEM, 2001, p.126-127).
	Estes anseios para melhoria da cidade podem ser expressos no Plano Diretor durante a participação pública, contudo, nãose reconhece a correlação entre pertencimento por parte da população e a transformação efetiva do espaço público.
	A forma de regular o espaço por meio da administração municipal é função do Plano Diretor, que informa como a cidade irá se desenvolver. Um dos sujeitos significativos da pesquisa, E7, tem clareza que o Plano Diretor deve apontar diferentes caminhos para “a cidade que queremos morar em 10 (dez) anos”, ele tem a“função de nortear o crescimento dessa cidade... que cidade que a gente quer... ou melhor... que cidade que a gente precisa ter...”(E7).
	O estudo das entrevistas obteve como um de seus resultados o Fluxograma sobre o Plano Diretor (Figura 18).
	Figura 18 - Fluxograma de Representação do Plano Diretor.
	/
	Fonte: Produzido pela autora a partir da observação participante no processo de revisão do Plano Diretor de São José dos Campos/SP, 2016.
	Para a análise desta categoria baseou-se nas respostas aos seguintes questionamentos: Em sua opinião, o que é o Plano Diretor?; Como você percebe a interação das pessoas no processo de revisão do Plano Diretor?
	De modo geral, o Plano Diretor é percebido como Plano de Metas, que constam diretrizes gerais. 
	Pelo Plano Diretor estar regido em forma de lei a população entrevistada demonstrou consciência de que as metas estabelecidas em seu documento possuem grande importância para todos e que é fundamental que exista este tipo de lei, para se integrar o espaço da cidade. Todavia, a fala presente no Plano Diretor esteve acompanhada da ideia de que esta lei só age para beneficiar alguns grupos, sobretudo para garantir os direitos daqueles que possuem algum interesse econômico. Segundo o entrevistado E7, é o Plano Diretor que “vai dar sentidos para onde a cidade vai se desenvolver a gente vai ser uma cidade voltada para o comércio à gente vai ser uma cidade voltada para a indústria... a gente vai ser uma cidade voltada para atrair investimentos ou a gente vai ser uma cidade fechada para investimentos novos” (E7).
	Quando se fala em Plano Diretor, a especulação imobiliária surge como uma ideia relacionada às empreiteiras. Por esse motivo, compreende-se a efetiva participação e o poder de influência do grupo que tem propriedade de terras e conhecimentos da lei no momento de elaboração do plano diretor.
	Pode-se tomar como exemplo de influência no plano de Zoneamento da cidade, a força do grupo representante do bairro do Esplanada. O grupo de Classe Menos Favorecida acredita que a união dos grupos hegemônicos faz com que eles se fortaleçam para garantir os seus diretos. Desta forma, o Plano, argumentou “éessa peça fundamental do ordenamento jurídico que... faz com que a cidade tenha um norte para alcançar aonde ela quer chegar né... esse objetivo na minha opinião é o bem-estar da população... o bem-estar coletivo” (E4).
	A população mais carente afirma que, quando se trata de uma necessidade popular, ela não sai do papel; ela se estabelece em forma de lei, mas não se concretiza na prática. Outra questão apontada é que, apesar de ocorrer o chamamento para a participação popular, a falta de entendimentos sobre o Plano Diretor ou sobre assuntos mais técnicos relacionados ao meio urbano, a população menos favorecida afirma que a deficiência em sua instrução influencia em sua fala nas reuniões, uma vez que estão despreparados para o debate e para a defesa dos interesses dos seguimentos que representam. 
	A última categoria decorrente das análises de conteúdo resultou no Fluxograma da Representação da Participação Popular (Figura 19).
	Figura 19 - Fluxograma de Representação da Participação Popular
	/
	Fonte: Produzido pela autora a partir da observação participante no processo de revisão do Plano Diretor de São José dos Campos/SP, 2016.
	Para a análise desta categoria baseou-se nas respostas aos seguintes questionamentos: Em sua opinião por que a participação popular é obrigatória no processo de revisão do Plano Diretor? Em relação à revisão do Plano Diretor de São José dos Campos em 2016 qual a sua opinião sobre a participação popular? Quais Foram os pontos positivos e negativos durante a participação popular no processo de revisão do Plano Diretor?
	De acordo com Souza (2006b), 
	Participação é o processo social que existe independente da interferência provocada por outro agente externo [...] é o próprio processo de criação do homem ao pensar e agir sobre desafios da natureza e sobre os desafios sociais nos quais ele próprio está situado. (p. 98).
	A não participação sempre aparece relacionada à falta de conhecimento e de informação. O cidadão alienado desconhece o direito de participação e os possíveis desdobramentos que sua ação possa originar. E7 ressalta que 
	“o cidadão não tem hoje o conhecimento cívico ele não tem conhecimento de legislação ele não tem conhecimento de direitos e deveres... você vai perguntar para pessoa sobre o planejamento de cidade a maioria da população não vai saber te resolver... te responder...”
	É citado nas entrevistas que quando as pessoas chegam às audiências, elas não sabem o que estão fazendo lá e por este motivo preferem não falar ou quando falam não conseguem se expressar da mesma forma que pessoas mais instruídas ou preparadas representantes dos outros grupos. Por este motivo, a participação popular não é efetiva. As entrevistas ressaltaram que as leis já são demonstradas no início das reuniões, o que os faz acreditar que estas leis já estão prontas e que não é necessária a participação popular neste processo fechado e pronto.
	Por meio da reflexão do tema pode-se constatar que a participação popular é a representação social transformada em ação e efetivada no espaço popular.No entanto, a representatividade concentrada em determinadas figuras pode distorcer o conceito de participação efetiva. E2 explica como percebe a representatividade:“a representatividade está muito enraizadana vida das pessoas... então, tem o vereador, tem o representante de bairro, tem o sindicato, e eu não preciso lutar... (E2)
	De acordo com a fala de E2, a população ainda possui a crença de que há um representante de sua classe na prefeitura e se acomoda, não participa das audiências por acreditar que o seu seguimento já está sendo representado. Por outro lado, há também uma descrença nestes participantes que, muitas vezes são chamados de “panfleteiros”,defensores de interesses pessoais e profissionais que deixam de representar um seguimento social e passam a representar os interesses da administração.
	. A falta de entendimento de que a voz de todos precisa ser ouvida é que patrocina o surgimento dos chamados “padrinhos dos bairros” ou ainda dos vereadores que ganham fama por representar um determinado bairro e com estabelecimento destes pequenos poderes é que se perde a noção de uma cidade integrada.
	As pessoas vão trabalhando como mediadores sobrepondo os interesses pessoais sobre os coletivos.
	O que é a participação popular então? As pessoas não participam por não saberem o que é o Plano Diretor ou, por falta de compreensão do Direito à Cidade. A pesquisa demonstrou que a falta de interesse da população na gestão urbanaestá ligada ao fato da convicção que a população não influencia nos debates sobre a cidade e, em específico, noinstrumento mais importante do município, o Plano Diretor. Os seguintes motivos foram identificados e elencados como influentes na falta de participação popular:
	 As pessoas não sabem o que é o Plano Diretor;
	 Não há o entendimento da cidade;
	 Não há a compreensão do direito à cidade:
	 Não sabem se sua participação terá poder de influência real.
	Os entrevistados manifestaram uma descrença nas informações transmitidas nas audiências, como observou E1:
	“você fica falando e é como se estivesse falando ao vento né e você não escuta o seu eco e por falta do eco que você não consegue ir além né porque você precisa do retorno né o retorno que dá ora você fazer um som legal né então eu sinto assim que o meu som ainda está muito pouco.” (E1).
	Para o Entrevistado E1, é a consciência do povo que poderia influenciar uma mudança na realidade atual: 
	“Deveria acontecer o máximo mas acontece sempre o mínimo... e gostaria muito que o povo participasse para eles saberem o direito que eles tem... e também além do direito que eles têm da força que eles têm... porque a força do povo é muito maior é um gigante é muito maior que tudo... que qualquer número de lei... porque quando o povo sai na rua para fazer uma passeata para fazer alguma caminhada alguma coisa muda... então o povo precisa aprender isso... é preciso que eles reconheçam que a voz deles tem que ter valor.” (E1).
	A falta de informação foi identificada como a principal causadora da intimidação da população na hora de falar. O medo de falar algo errado e não conseguir se expressar durante o processo causou o entendimento de que é necessário é um entendimento técnico para haver realmente a participação.
	Outro problema é que, nas audiências públicas, há somente a possibilidade de se expressar emum tempo restrito, publicamenteno microfone. Porém, se haver a informação prévia, a população se diz com receio de se expor e acaba deixando a fala sempre para as mesmas pessoas, logicamente àqueles que têm o domínio político e da oratória.
	É importante ressaltar que, enquanto a palavra “nós” aparece sempre se referindo aos outros, a palavra “eles” aparece diversas vezes se atrelada ao Estado ou a especulação imobiliária, sendo que esta palavra sempre aparece junto a um conflito de interesses. 
	Quanto ao sentimento da população, acredita-se que há uma descrença em relação à política. A cidade, como lócus da reprodução social, é vista como um local comandado pelos políticos e que o povo não tem voz. De acordo com a compreensão dos atores-signficativos, a cidade é vista como uma hierarquia comandada pela prefeitura.
	A descrença em relação à participação aparece na fala da depoente E1, a respeito de como se sentia nos debates: “Me sinto uma formiga dentro de um oceano” (E1)
	De igual forma o depoente E4 também valida essa descrença: [...] há um...descrédito a descrença... na participação... no desgaste dessas participações sem um resultado prático efetivo. Ela (população) não vê esse resultado prático (E4). 
	Apesar dos atores-significativos admitirem que ainda não há uma participação ideal de seu grupo, acreditam em um avanço social, manifestado pela possibilidade de expressão e de participação popular na gestão pública. A fala do entrevistado E2, valida esse sentimento e expectativa no avanço social, quando assim se expressa: “eu me sinto feliz porque pelo menos eu vou saber o que está acontecendo ao nosso redor eu me sinto feliz de estar ali presente... ouvindo embora até eu mesma não entenda muito mas eu estou ouvindo e vendo[...](E2).
	Em relação à Participação Popular no processo de elaboração do Plano Diretor de Desenvolvimento Integrado de 2016, é constante a fala de que foram poucos os avanços quanto à preparação da população para a discussão, sobretudo porque o debate em torno do Plano Diretor coincidia com o período eleitoral. Nesse sentido, o entrevistado afirma: “Não mudou nada. Na preparação para a população não mudou nada. (E2) e o entrevistado E1 manifesta a mesma sensação:
	"É negativo foi é esse... foi em uma época de eleição... período eleitoral foi muito ruim para nós porque se não fosse o poder (eleição)... acho que se não fosse o poder mais de eleição nós teríamos... a gente teria conseguido:: fazer isso com mais calma:: com uma... com qualidade com mais conteúdo...” (E1)
	O processo de participação havia começado em agosto de 2016 com o intuito de terminar em novembro do mesmo ano, agenda que precisava ser cumprida devido ao período eleitoral e à troca de prefeito. A população que apoiava a administração pública, naquele momento, se sentiu desapontada com a mudança de governo. Por outro lado, a população contrária à nova administração não se mostrava interessada em participar do novo governo. Com a ideia distorcida de um Plano Diretor ligado apartidos políticos, não há representatividade social, muito menos interesses coletivos focados na cidade como objetivo comum. Como ressalta E6“[...] com a eleição né que aconteceu agora nesse fim de ano (2016) ... é... porque...troca de governo muita coisa muda né... infelizmente...(E6), bem como se manifesta E1:
	“o PT ter perdido as eleições existia também uma certa raiva da população e que ficou:: todo mundo achando assim... a:: perdemos mesmo então agora dane-se né... dane-se a cidade... então teve esse descaso aí né por conta do período eleitoral.” (E1).
	A forma como foi feito o chamamento da prefeitura para a discussão foi citada na maioria das entrevistas como algo que deveria ter um maior destaque utilizando a divulgação por meio de televisão, espaços públicos, em transportes públicos, igrejas e centros comunitários. E8 acredita que “eles deviam ter feito uma divulgação mais... mais alinhada com a realidade da população por exemplo colar cartaz no ônibus” (E8).
	Para o Entrevistado E3, “às vezes também não é divulgado o suficiente” (E3). Já o E2 ressalta: “ele não é divulgado... sobre pra que, por que (Plano Diretor), embora sendo uma coisa muito boa na cidade, uma coisa que deveria o povo participar” (E2). Destaca o entrevistado 8
	“creio eu que faltou o exercício da famosa empatia... por parte das pessoas que planejaram o plano... não por falta de vontade delas e sim da dificuldade de você saber como motivar uma população a participar de um processo tão complexo como um plano diretor.” (E8).
	Outro ponto negativo relacionado ao Plano é que, apesar das oficinas para discussão, houve muita pressa para finalização do processo e, por este motivo, não teve muito preparo. O grupo que havia participado anteriormente daJornada de Discussão Urbana feita pela Defensoria, conseguiu exercer uma pressão para que houvesse a eleição de um Conselho Gestor do Plano Diretor composto por diversos seguimentos, o que gerou uma mobilização para que houvesse maior participação.
	A participação popular ainda foi tímida em 2016. Segundo o entrevistado E8, “ela tem sido baixa né pelos números das primeiras oficinas realizadas... justamente por faltar um certo conhecimento. (E8). Já o E9 acrescenta sobre a metodologia utilizada para favorecer a participação de todos e a troca de saberes: “a interação é boa quando a gente trabalha com grupos menores mas com essa possibilidade de diálogo sobre a realidade de cada local no seu sentido mais amplo”(E9).
	A mobilização e as oficinas foram vistas como aspectos positivos na elaboração do Plano Diretor em 2016, porém os debates para sua elaboração deveriam acontecer com prazos mais longos, para que as discussões não fossem reduzidas e limitadas a um espaço de tempo pequeno, apenas como cumprimento às determinações do Estatuto da Cidade (2001). A população deve ter presença maciça nas reuniões e nos debates sobre o espaço coletivo, que não deve ser restrito aos interesses de uma minoria. A respeito do tempo dos debates ocorridos para a leitura comunitária, o entrevistado 1, ressalta:
	é:: muitos é pouco tempo as oficinas aconteceram assim... num espaço muito curto de tempo então as pessoas não conseguiam assimilar... eu acho... a gente... eu entendo que essa discussão é para acontecer de um ano a um ano e meio para depois levar para votar né... então o tempo que meio que faltou...(E1).
	Os entrevistados manifestaraminsegurança por não se saberem o que irá acontecer com toda essa discussão proposta no Plano Diretor em 2016 e que, com a troca de governo, há um receio de que se perca todo o trabalho despendido, como afirma E1:
	o prefeito atual tem respeitar né:: nos ver enquanto né:: respeitar o conselho (Conselho Gestor) e ver quanto enquantoum órgão que ele tem que também ouvir né e que tem que passar por nós de novo como que vai ser escrito o Plano Diretor pode ser até que mude... mas se não for... o Plano Diretor que é escrito vai para a câmara... a câmara chama de novo uma audiência pública (E1).
	Conclui-se que, para o efetivo exercício da cidadania, a educação de qualidade deve ser uma prioridade das políticas públicas, (CARVALHO, 2013). 
	Essa verdade afirmação foi observada nas entrevistas realizadas com os atores-significativos. Os entrevistados manifestaram a ideia de que para exercer a cidadania, as pessoas precisam ter uma educação de verdade, alicerce para que todos consigam entender, por exemplo, as informações transmitidas durante as audiências e tenham autonomia para se posicionarem e discursarem em pé de igualdade nos espaços de domínio público. 
	Nesse sentido, o entrevistado 2, sugere meios para melhor absorver as informações recebidas durante as audiências e reuniões: “[...] é aprender é como se fosse uma escola... fazer com que as pessoas fossem participar para saber o que elas podem falar... o que que elas entenderam daquilo porque sem entender ninguém fala nada. (E2).
	A importância da educação também foi ressalta por E5: “a nossa educação então eu acho que aí é a base para gente mudar o que a gente quer na sociedade.”
	Corroborando com o que afirma Carvalho (2013) a educação como prioridade é definitiva à formação política e cidadã e deve “começar na escola...começar com...a passar para criançada que é para eles poderem aprender desde pequeno porque o que que acontece... se ele crescer já entendendo... quando chegar uma certa idade ele já sabe o porquê:: para que que serve aquilo (participar)”. (E3)
	Especificamente sobre a participação popular na revisão do Plano Diretor o entrevistado E9, aponta: “ela (prefeitura) poderia na leitura técnica também fazer junto com a população... não há impedimento nenhum de fazer isso... para a população ir assimilando e se apropriando do conhecimento técnico também” (E9), tornando o processo participativo educativo também.
	Um exemplo interessante de educação para a cidadania é a iniciativa desenvolvida pela Defensoria Pública do Estado de São Paulo, com a criação da Jornada de Discussão Urbana. A Jornada é reconhecida pelos entrevistados como um importante meio de formação, e compreensão da cidade e dos direitos dos cidadãos. Serviu para aquisição de conhecimento, leitura cartográfica da cidade, espaço de discussão e compreensão da desigualdadesócioespacial e, sobretudo, serviu para o fortalecimento da população para a elaboração do Conselho Gestor para revisão do Plano Diretor de Desenvolvimento Integrado do município de São José dos Campos em 2016. 
	A figura da Defensoria Pública aparece sempre relacionada à confiança, como um órgão que está ao lado da população. Nesse sentido, E1 destaca: “nos participamos de uma Jornada junto com a Defensoria...foi aí que a gente:: começou a discutir e ver os mapas a entender a cidade, aonde que estão os interesses da cidade”.
	“Teve o curso do Plano Diretor e a defensoria... assim... ela estava tendo um papel muito fundamental nessas de ajudar as pessoas ...a fazer o curso. Eu vi que muitas pessoas (que participaram) assim do Plano Diretor, que hoje...  já sabe mais... já entende o que que  assim é, o que vai fazer...” (E3).
	Embora a abertura para a discussão da revisão do Plano Diretor seja considerada um avanço na democratização da gestão pública, percebe-se uma superficialidade na proposta, sobretudo por não ouvir verdadeiramente os anseios da população. Por outro lado, as pessoas não coseguem ter autonomia política e se mostram ainda dependentes do Estado, atribuindo a este a luta pelos direitos dos cidadãos. Isso reforça a ideia da cidadania regulada (SANTOS, 1998), a qual engessa a participação da população, de tal maneira que se elabora a representação social do que seja, exercer a cidadania, pode ser somente exercida nos espaços legitimados pelo Estado e da maneira como previamente determinada por ele.
	A cidadania “é o exercício pleno da autonomia com dignidade e justiça social” (E4). Este é o conceito ideal, a forma concebida do que é cidadania, a qual pressupõe direitos e ação. 
	O cidadão vê a cidadania através da relação que estabelece com a cidade. Esta relação se dá através do nexo político, o qual se concretiza na da participação popular. Neste caso, o Plano Diretor é o meio que viabiliza esta participação popular.
	A cidadania é sempre tratada como um direito e dever atrelado a um espaço de pertencimento, a cidade, que se dá por meio da participação nas escolhas e decisões urbanas para que os direitos, necessidades e interesses coletivos sejam garantidos. Para E8, a cidadania “é basicamente você participar das decisões que afetam a sua cidade... e que você tem o direito e o dever de participar... é basicamente isso, eu acho queé, não umprotagonista, mas ser um dos atores do futuro da gestão da sua cidade...” (E8).
	Desta forma, para todos os entrevistados a cidadania não diz respeito somente ao direito civil ou de voto. Elaestá relacionada à qualidade de vida, a se sentir-se bem no espaço onde vive. A cidadania vem com a ideia de liberdade e bem-estar, como um desejo de que a cidade seja um melhor lugar para se viver em coletivo. 
	Assim, a representação social de cidadania que se tem a partir das análises das entrevistas semiestruturadas e da observação participante está associada aos direitos dos cidadãos assegurados pelo Estado no contexto da cidade, à visão que o indivíduo tem da cidade e na efetivação de sua participação, regulada através dos espaços criados para sua manifestação.
	CONSIDERAÇÕES FINAIS
	As considerações apresentadas a seguir devem ser consideradas parciais sobre o processo de revisão do Plano Diretor de Desenvolvimento Integrado do município de São José dos Campos em 2016, considerando que o processo ainda não está finalizado, e não foi instituída a Lei Complementar.
	O processo de revisão do Plano Diretor de Desenvolvimento Integrado do município de São José dos Campos em 2016 está suspenso temporariamente, devido à troca de prefeito e equipe de governo, possivelmente será retomado em 2017.
	Portanto, as concepções apresentadas compreendem às analises do período em que o processo de revisão do Plano Diretor de Desenvolvimento Integrado do município de São José dos Campos em 2016, que esteve em andamento. Assim, é importante ressaltar que retomados os trabalhos, o processo de revisão pode tomar rumos diferentes dos previstos quando iniciado e consequente, diferentes do que se apontou nesta pesquisa. Em fevereiro de 2001, os trabalhos de revisão não foram retomados pela prefeitura municipal de São José dos Campos e não apresentaram iniciativas da sociedade civil neste sentido.
	Um aspecto determinante para a conclusão deste trabalho foi o tempo, considerando que o processo de revisão se iniciou em julho de 2016, foi interrompido em outubro, por conta do período de eleições municipais, e retomado somente em novembro do mesmo ano. De tal modo, que a observação dos participantes nos espaços e mecanismos de gestão democrática compreendeu o período de março a outubro de 2016, não foi possível estender a observação participante até a conclusão das oficinas de mobilização e leitura comunitária. Consequentemente, a identificação dos atores-significativos desta pesquisa só foi definitiva após esse período, para garantir que os escolhidos para a pesquisa tivessem participado das oficinas. Processo que gerou uma sobreposição entre as etapas da pesquisa e refletiu na necessidade de estender o tempo para a produção dos resultados.
	Sobre a construção do objeto da pesquisa e as fases da pesquisa, considera-se que a definição do objeto de estudo exigiu um longo processo de discussões e reflexões sobre o que realmente nos importava pesquisar, tendo em vista que a cidadania envolve diversos desdobramentos de direitos que se aplicam no contexto da cidade e por meio das políticas públicas que tem interface com o planejamento urbano e regional.
	O estudo sobre a participação popular na revisão do PDDI do município de São José dos Campos tornou-se viável uma vez que existia um prazo limite para o início da revisão no ano de 2016 e assim abriu-se a possibilidade de acompanhar o processo in loco.
	Sobre o referencial teórico, cabe ressaltar que a literatura já produzida nas temáticas utilizadas como arcabouço teórico é bastante extensa e profunda por se tratar essencialmente de questões sociológicas em sua essência, aplicadas a uma peça urbanística, o plano Diretor, que suscita interrogações com muitas variáveis e vieses que poderiam ter sido escolhidos para nortear a teoria e a interpretação dos dados obtidos. Contudo, o enfoque escolhido Teoria das Representações Sociais, para interpretar as representações sociais sobre a cidadania, nos ofereceu suporte suficiente para tornar conhecidas as convenções a respeito do que é cidadania para os moradores e a sua relação com a cidade de São José dos Campos.  
	Quanto à metodologia aplicada, cabe ressaltar que os passos metodológicos descritos por Spink (2013) representaram um fator facilitador para a interpretação das percepções dos cidadãos sobre a cidadania, bem como sobre a participação popular durante o processo de revisão do PDDI do município de São José dos Campos em 2016. Porém, para atribuir significados a essas percepções e contextualizá-las, a metodologia de Bardin (2004) nos ofereceu maior consistência para a análise dos conteúdos. Considera-se que o método proposto por Spink (2013) representou um diferencial como componente visual e esquemático das associações feitas pelos cidadãos sobre o objeto de pesquisa e que a triangulação das metodologias contribuiu para o aprofundamento das análises.
	Sobre os objetivos, hipóteses e resultados encontrados, consideramos que foram atingidos considerando o contexto sociopolítico do município descrito acima, bem como este contexto representou um obstáculo à finalização do estudo. Podemos então, analisar e interpretar por meio da Teoria das Representações Sociais como se desenvolveu a participação popular no processo de revisão do PDDI do município de São José dos Campos em 2016, por meio da observação participante, da leitura dos documentos oficiais e analise das entrevistas semiestruturadas dos atores-significativos.
	A observação Participante foi estratégia chave para a interpretação da representação social da cidadania no desenvolvimento da participação popular na revisão do PDDI do município de São José dos Campos em 2016. Foi então, que se iniciou pela Jornada de Discussão Urbana, antes mesmo de começar o processo de revisão, exercendo a função de aproximação da pesquisadora com os atores-significativos e com os cidadãos, através do espaço de interação dos cidadãos com a política urbana de forma prática, mas, sem a mediação da prefeitura. Essas aproximações proporcionaram à apreensão do comportamento do grupo, percebendo os pontos de coesão e divergência, as alterações na fala, a prevalência de determinados atores sobre os outros e, acima de tudo, perceber o profundo interesse dos cidadãos por conhecimento. Esta busca pelo conhecimento perpassa pela compressão da legislação e política urbana, leitura técnica e cartográfica, entendimento das forças presentes no contexto da cidade e até pela construção de estratégias coletivas de reivindicação e iniciativa popular.
	É necessário ressaltar que o espaço de debate criado pelo coletivo denominado “Jornada de Discussão Urbana” teve um papel fundamental no que se refere à formação e preparação dos cidadãos para a participação do processo de revisão do Plano Diretor de Desenvolvimento Integrado do município de São José dos Campos em 2016. Ainda que o número de pessoas que compuseram o coletivo não estivesse proporcionalmente representativo, em relação ao número de habitantes do município, ele cumpriu uma função determinante para o fortalecimento destes cidadãos, como grupo e sujeito de direitos imponderados pelo conhecimento, que reconhecem na Defensoria Pública do Estado o compromisso com o cidadão. 
	Partindo das hipóteses formuladas, os resultados indicam compreender a existência de representação social hegemônica sobre a participação popular nas questões do planejamento urbano e regional, que privatiza a esfera pública e, consequentemente, restringe o debate e a formulação da política urbana a um determinado grupo da sociedade, compreendido pelos técnicos especialistas e pelo mercado. 
	É possível analisar e interpretar os caminhos das representações sociais da cidadania dos atores-significativos, que participaram no processo de revisão do PDDI do município de São José dos Campos em 2016, é preciso entender as concepções de cidade, plano diretor e participação popular para, assim, tornar visível e compreensível às interligações entre essas categorias que, neste estudo, foram determinantes para interpretar de que forma as representações sociais de cidadania, o que é ser cidadão, o que é cidadania e como ela deve ser exercida, que foram convencionalizando ao longo do tempo e do espaço.
	Os discursos direcionam para a compreensão de cidade a partir de seu valor de uso e não de pertencimento, deixando de reconhecer como espaço de todos, em sua totalidade, quando traduzem a cidade em espaço para suprir necessidades e permeada de conflitos de interesses.  Vale ressaltar, que na disputa pela cidade estão às classes sociais e que o seguimento economicamente hegemônico, também se faz presente politicamente, assegurando que seus interesses e necessidades sejam garantidos. Denominados pelos atores-significativos como os “donos da cidade”, estes atuam por meio da especulação imobiliária e da construção civil.
	É importante destacar que a palavra “necessidade” está constantemente atrelada àconcepção de cidade. A partir da análise é possível afirmar a possibilidade de uma relação ao direto à cidade, quando as necessidades são traduzidas em: condições de moradia digna, maior número de equipamentos públicos nos bairros periféricos e ampliação do sistema de transporte público. 
	Não obstante, a correlação de forças também esteve presente no processo de revisão do Plano Diretor de Desenvolvimento Integrado do município de São José dos Campos em 2016 e foi marcante a polarização dos grupos nas discussões e debates. Durante o processo, reconheceu-se que o "povo" participa do processo sem saber do que se trata a Lei, o Plano Diretor. Não se tem conhecimento de sua função, com reforço à ideia de que a “classe baixa” não tem informação e conhecimento de seus direitos. 
	É nesta lacuna da polarização que a prefeitura é reconhecida pelos atores-significativos, como mediadora dos interesses dos grupos. A ação da prefeitura é percebida como aquela que não garante “voz” e “vez” junto à população de baixa renda. Essa ação é compreendida pelos atores-significativos, quando a prefeitura deixou de divulgar amplamente o processo de revisão e não realizou cursos e ou iniciativas de caráter comunitário para a formação dos cidadãos. 
	A ação municipal reforça a centralidade da discussão naqueles que tem conhecimento e compreensão técnica do espaço urbano, ou seja, técnicos, profissionais relacionados àsáreasde seguimentos da construção civil e imobiliária. Assim, a percepção dos cidadãos, sujeitos-significativos, sobre o Plano Diretor, é baseada na interpretação geral, como plano de metas e diretrizes para a cidade, sem estabelecer conexão direta com a vida urbana em seu cotidiano, visto que, o papel da Prefeitura consiste em mediar o debate e garantir a equidade social. 
	Portanto, a percepção da participação popular também aparece atrelada à prefeitura e ao Estado, sendo ele novamente o mediador. A participação popular ocorre nos espaços oferecidos, mantidos e legitimados pela prefeitura e, consequentemente, é vista e percebida pelos atores-significativos como desarticulada e desqualificada. Da mesma forma que, de acordo com as entrevistas, as formas de participação propostas por meio de audiências, utilizando o microfone em espaço público, gerando insegurança e despreparo, com sentimento de intimidação, medo e ansiedade, ou seja, o espaço aberto à participação não é ocupado porque os cidadãos sentem-se expostos e despreparados. 
	Essa fragilidade percebida por eles é também identificada como espaço aberto para que a prefeitura conceda as reivindicações das demais classes. De acordo com os sujeitos significativos, um dos motivos pelos quais a prefeitura não legítima a "voz do povo" é porquetem medo da força do povo eda força que tem a sua voz. Então, os entrevistados concluem que a população não participa porque não recebem convites e formação. 
	Neste contexto, a participação popular se confunde com a escolha de um representante para exercer representatividade e garantir os interesses da população e, desta forma, a hegemonia de determinado grupo na disputa pelo uso e ocupação do espaço Urbano, através do conhecimento técnico e legislativo sobre o espaço urbano, nos recursos financeiros e na propriedade privada concentrada não mãos deste grupo e na legitimação conferida a este grupo pela prática estatal patrimonialista. 
	A representação social de cidadania possui uma lacuna de aprendizado para participar e construir esse espaço coletivo que é a cidade. 
	Na concepção dos atores, não há possibilidade de ser cidadão, ter diretos, se não for por meio das ações do Estado. Assim, esta cidadania está muito mais atrelada a receber direitos do que conquistar ou construí-lo no coletivo. A cidadania que se dá pela condição de receptor de direitos e não como sujeito de direitos, que pertence a um determinado grupo e espaço, que por direito é dele também. 
	Torna-se oportuno concluir que os caminhos da representação social da cidadania, elaboradas pelos sujeitos-significativos que participaram do processo de revisão do Plano Diretor de Desenvolvimento Integrado do município de São José dos Campos em 2016, conduz a concepção da cidadania regulada, àquela legitimada pelo Estado, compreendendo os direitos da cidadania como concessão do Estado.
	Houve um grande avanço na concepção de gestão participativa e administração democrática, mas o Estado brasileiro ainda está debruçado nas relações patrimonialistas, não sendo diferente a situação dos governos municipais. A sociedade se arvora de instrumentos que permitem a participação e a ampliação das questões urbanas, mas não basta os estatutos, os planos regulatórios e as chamadas populares, se não mudarmos nossa compreensão de que a responsabilidade dos negócios públicos não diz respeito apenas aos poderes instituídos, mas é obrigação e dever do cidadão e da população em geral, se assim quisermos de fato, ter direito à cidade que juntos elaboramos e ajudamos a construir.
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